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Cihan sulhunu korumak 
için deniz,.<: hava kuvvetleri· 
ni müthiş Huı·eue ziyadeleş· 
tirmekle ı a eşgul bulunuyor. 

Filistin, f(an Ve 
Fiatı (100) Para 

Ihıiıaı lçiııde 
----

Yeni dünya, mütemadiyen deniz 
kuvvetlerini çoğaltmakla meşgul 

Buhranın tesiri j Leon 
Peynir pazarı ortadan 

kalkıyor kil 
Blum, kubine 
etmeğfJ 

Amerika, uluslar sosyetesinin son vaziyetini nazarı 

dikkate alaruk icabında sulhu muhafaza için boıou 

devletlerden daha kuvvetli bulunmak fikrindedir 

Amsterdam, 25 (Radyo) 
Birçok hususiyetleri ile meı· 
hur ve herkesçe tanınmış 
olan Alkmar peynir pazarı 
fiatler fazla düıtüğünden 
ortadan kaybolmak üzeredir. ___ _.. ......... __ 

teş

~;alışıyor --------=----
M. Heryo'nun, hariciye nezaretini 
kabul veya red dettif.ı i ·belli değildir 

le :. iştir. 

Vaşington 25 (Radyo) -
Amerikanın bu seneki deniz 
l»ütçeıi, beıyilz milyon do· 
lardır. Bu sene yepiden 12 
torpito, 6 tahtelbahir ve k_n: 
çllk hacimde 84 harp gemısı 
inıa edilecektir. Buadan baş· 
ka 533 deniı tayyaresi de 
yapılacaktır . 

Amerika iyanı, reısıcum· 
hura deniz inıaatı hakkında 
ıeniı ıalibiyet vermiştir. Bu 
ıalibiyete a-öre, şayet diğer 
devletler, inıaat proiramla· 
rını değiıtirmej'e teşebbüs 

ederlerse reiıicumbur da Ame
rikanın tesbit etmiş olduiu 
programı kendil~ğiaden de
iiıtirebilecektir. 
Amerikanın deniz prog· 

ramı, batta lngiltere olduğu 
halde bütün Avrupa büyük 
devletlerinin dikkat nazarını 
çekmiıtir . ' 

Amuik&l Uluslar sosyete· 
ıioin son vaziyetini gözönü
lle ıetirerek Avrupa sulbunü 
aıubaf aıa için icabında na· 
ıım vazifesini görmek fik
rindedir. Bu itibarla bütün 
devletlerden üıtün bir kuv · 
•ette bulunmağı esas olarak 
kabul etmiıtir. 

Amerika, bu ıene ıarfında 

• 

Amerika harp gemileri 

büyük zırhlılardan yııapa~a~ı ı hepsine tefevvuk etmiş ola-
ıeri ile dünya devletlerının caktır . 

~~--~-----~ ......... _ ..... ~-----~~~~ 

Sir 1'omas 
Meb'usluktan da çe· 

kilecekmiş 
Londra, 25 ( Radyo ) 

istifa eden müstemleke ba

kanı Sir Tomas'ın meb'us· 

luktan da çekileceği söy-. 
Jenmektedir. __ ................ __ 
lngiliz gemileri 
Malta'da toplanıyor 
Londra 25 (Radyo)- Küin 

Elizabet drentnavitı Cebe· 

Jüttarıktan Malta'ya hareket 

etmiştir. lskendcriyc'de bu· 

Junan iki kruvazör de Mıl
ta'ya gitmiştir. ------Ta)'yare b aza•ı 
Bir kaduı pilot öldfj 

Stokbolm, 2S (Radyo) -
' Tayyareci bayan Sile~ 1'ia 

kullandıiı tayyare ccr:u;:ta 
dütmüt ve kadın tııilyyared 
ölmüıtilr. 

~-~--------~-
T. R. Aı·aa 

M. l:ı ryo 
f nris 25 (f :.·,dyc) - Müs· 

t6 '.;'ati bar vc.Jdl Sosyalist Par

Komünist saylavlardan ıM. 
~~ois iJe M. Jak Kuleri de 
i ton Blum'u ziyaret etmiı
ln ve yarım saat kadar gö
ı üşmüşlerdir. Komünist say
favlar, yeni kabinenin tutu
nabilmesi için geniş mikyas
ta nafıa işlerine giriımesini, 
bir milyarlık bir kredi açıl
masını, bir milli müdafaa 
bakanlığı ihdasını ve umumi 
af ilin edilmesini Leon 
Bluma tavsiye etmiılerdir. 

M. Heryonun hariciye ne
zaretini red ve yabud kabul 
ettiği tamamen anlaşılmış 
değildir. ___ _.._ .. ___ _ 

Naziler 
fr i reisi M. Leco Blum, ka- Baymverblerin silah-
1.ioa tt r''i:i içir. arkadaşlarile larını ve vesikalarını 
tcaıı ·Jl .: nn~ d :.. vam etmekte-
cir. aramışlar 

Lr :n Blu·.a sabahleyin eski Roma, 25 {Radyo) - İyi 
A'1.i;:e N~zırı M. Debbas malumat alan mahfellerde 
İ•. an iJe görüımüş, öğleden söylendiğine göre, Naziler, 
!;Ocıra da Parlamento reisi Prens Starenberg'in şatoıun· 
fvi. Fernaa Boison'u ziyaret da Haymverh teıkilihaa 
c~miı uzun milddet gör6ı - mensup talebeye iit silibları 
mlrillr. M. Leoa Blum ne· ve bazı mühim vesikaları 
ıaı etlerin şu veya bu şahsa aramışlardır. Zabıta tabki-
v~rilmeıinin asla mevzubab'.s kata devam etmektedir. Bir 
olmadığını iazeteciler~ ıöy- kaç kişi tevkif olunmuştur. 

Aksiyo f,ransız 
Gazetesinin mfldOrO 

muhkftm oldu 

Tahsildar katili Ali dün 
Dün al~ş ~~nı ı~)

tanhnl'n {!eldi 
( ( Ulusal Birlik ) e Göre J . 

icra dairesinde bir görQnOş 
Pariı 25 (Radyo) - Mah· 

keme, akıiyon Fransız gaze· 
leıioin müdürü, Sosyalist 
l>artiıi reisi M. Blum aleyhine 
lleıriyat ve vatandaşlan da
hili barba teıvik edici ma- . 
hi1ette yazılar yazdıiından 
•ekiz ay hapse mahküm et
llıiı ve kararı tecil etmemiı · 
tir . - ------

f..,oş için 
Dikilen heykel dOo 

açıldı 
Pariı, 25 (Radyo) - Dün 

~6tev~ffa Mareşal Foı'u~ 
b.Ykelı (Lil) de açılmııtır. Lıl 

ltdiye reisi ve daha bir
~ok hatipler, müteveffanlD 
b~anaa'ya yaptığı büyük 

a~'llletlerden bahsederek 
Ylev vermiılerdir. 
---.~---

Bir rekor 
t,~0nıa, 25 (Radyo) - Pilot 

\ btılullnıe içinde bir yolcu 
•le ~·~ tayyaresi ile Niner 
•i-. . ııtıssiyen arasında bi-
ı111,~1 ••nıf miJli rekoru kır· 

ır. Bu ·1 . 
ııı~•tt pı otun tayyaresı 
lilıt,' l 97 kilometre 672 

' kıtıtmiıtir. 

Muğlada asıldı . _.. 
Katil, daha muhakemesi görnlor
keu: Benim cezam idam diyordu 

Muğla, (Hususi muhabiri
mizden) - Bundan iki yıl 
evvel Muğla'nın Gazaller 
köyünden Ramazan oğlu Ali 
ve arkadaşı diğer Ali, köy 
yakınında pusu kurmak 

suretile parasına tamaan 

maliye tahsildarı lsmail'i 
yaralamış, yanında bulunan 

Belediyemiz 
Bu hale bir nihayet 

vermelidir 
Meıarlıkbışı 'nda bal için 

ayrılmış ve etrafı çinko 
levhalarla çevrilmiş olan 
yerin ortasında büyük bir 
çukur vardır· Bu çukur, 
yağmur sularile dolmuı ve 
adeta havuz halini almıştır. 
Geçen Cumartesi akşamı, 
bu havuzun etrafından biç 
eksik olmayan çocuklardan 

b .. ceketini çıkarıp havuzun 
ırı, 

kenarına bırakmış ve oradan 
. aya aitmiştir. Aradan 
ıınem • 
_ Deı·amı 4 11cü ıahif ede -

köylü Yedek oğlu Hüıeyini 
de öldürmüşlerdi. Cinayet~ 
işliyen Ramazan oğJu Al~ idi. 
Yakalanan vak'a ~.aiJlerinin 
muhakeme)~:; neticesind<: 
A:i, ölüm cezasına mahkum 
edilmişti. Temyiz mabkeır,esi 
ve kamutayca tasdik e-Jileo 
bu karar üzerine AJ: Ull- • 

mıştır. Asılacaiı reı.e ~a·a~ 
16 da kendisine idar.ı edil .: · 
cerı haber veriloıiş , /.fi 
sararmıı, titremiş ve <; Jleri 
bağlanarak idam s r h:ı::.s: na 
götürülmüştür. Ali idam 
sehpası önüne g !~iıiliace 
orada bulunan nı i! ~ t.c iı..urıu11.i 
ile bellillaımış, t: i.Lit ~elir · 
miş ve sor.r:ı • ıılmıı'ır. 
Cesedi saat 0 1::-: kadzr halka 
gösterilmiş v ~ ~ c r ra gömül-

1 müştür. AH, vak H!e jandar
malık etı:ıiş : i ve r:'~hakemesi 
esnasıncl& m:?hkeme reisi: 

- Serıiu c~zan nedir? Bi
liyor tr us:.ın? Diye sorduiu 
vakit A H tereddüd etmeden: 

- idam! Cevabını ver· 
miti;, 

T. ROşUl Aras 

lstanbul, 25 ( Hususi ) 
1 lariciye vekilimiz doktor 
Tevfik ROştii Araa, dün 
akıamki Semplon ekspresi 
ile Avrupa'dan şehrimize 
dönmüştür. Tevfik RDştü 
Araa istasyonda törenle kar
ıılanmııtır. 

Istanbul, 25 ( Hususi ) -
Dün Avrupa' dan dönen ha. 
riciye vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras'ın Atatürk tara
fından kabulil muhtemeldir. 

Hariciye vekilimiz Anka
ra'ya gidecek ve Avrupa 
gezisi hakkında kabineye 
izahat verecektir. 

Dün bir işim düştü. icra dairesine uğradım. Koridor dolu. 
Her iki memurluk kısmında halk, ellerinde numaralar, dos
yalar bekliyor, muamelelerini yaptırıyor. Memurlar başlarını 
ej'mişler, durmadan çalışıyorlar .. 

Hususi ve açık dolaplarda sarı, kahve renği, beyaz ve 
kimi eskimiı, kimi yeni bir yığın zarf var. Bu zarfları an· 
latmaia lüzum yoktur : 

Alacak, borç dosyaları !.. 
Bu daire, bergün böyledir. içindekiler herıün çalııırlar. 

Muamelesi, muhakkak ki rittikçe artmakta ve dosyaların 
sayısı gün geçtikçe yükselmektedir. Burada, bizim iktisadi 
hayatımızın bazı ana çizıileri bütün çıplaklığı ile göze çarp· 
maktadır. 

Borçlular, artmakta ve tediye kabiliyeti gittikçe düımekte .. 
Bu, borçlunun ruhi ve ahliki sukutuna delilet edemez. Bir 
insanın borcunu öderken duyduğu zevk, elbette ki çok bü· 
yüktür. Fakat bayat öyle bir şekil almııtır ki, bu zevki elde 
edebilen çok azdır. Aşıiı yukarı, berkeı borçlanmıştır. Es
kiden borçlu olmak, bir nevi . azap ve rahatlızlıktı. Şimdi 
borcunu veremiyecek vaziyete düşen her vatanda,, etrafın· 
dakilerin de kendisi gibi ayni dertle muztarip olduklarını 
rörerek artık o ıstırabı paylaşmış ve teıellişini almış bu~ 
lunuyor. Alacaklıya karşı da, boynunu bükerek ; 

- Vermek isterdim, fakat ne yapayım, yok! 
Diyor. Bu son kelimenin karşısında, akan ıular duruyor 

ve haydi icra dairesine!.. işte böyle böyle icra dairesi dol· 
maktadır. Boıalma ile dolma arasında fark olmasa, birıey 
değil. Görünüıe iÖre, dosyalar, muhteviyat itibarile azalsa
lar bile, kemiyyet itibarile çoğalmaktadır. O nisbette de 
piyasa da itimat parçlanmakta, srarantilcr, şartlar ağır· 
laşmaktadır. 

• Bu daire<le bir gün, alacı ve borçlunun azaldığını görür · 
sek, hayatın yürüyüşünün değiştiiini de anlıyacağız. Ben, 
bu daireye girerken hep bunu ister ve böyle düıünilrlim. 

GÖKÇE 
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Filistin Arabları, silihm-ıı-;~ba Yunan üzüm· ~ 
cüleri 

devam etnıeğe karar verdiler Aıioa'da büynk bir 
Cinai Romao Nakili: KAMI ORAL ı, 

• -130- .. 
toplantı yapıyorlar 

Liderlerin akdettikleri büyük bir toplantıda Filistin Atina gazetelerinde okun~ 
Hintli (>ı·erıs; babasının hayatını kur f h I • b• Ö J d• duj'una göre, Yunan üıüm mil tOsü gayet a raret ı ı r s y ev ver ı müstahsilleri; bu seneki 

taranların vaı·islerine servetini 
heba için P arise ~elmişti 

Kudüs - ·Filistin ahvali, 
gittikçe vahimleıiyor, Arap· 
lar, Yahudilere karıı şiddetli 
ve günden güne alevlenen 
bir kin beıliyorlar. 

refah içinde yaşayor, biı; 

müıkülit görürken Yahudi
lere ıonsuz kolaylıklar 
gösteriliyor. 

Vaziyet nazik ve meıuli
yetler büyQktür. Lakin ne 
olursa olsun hakkımıiı ara• 
maktan vaz geçmiyeceğiz. 

Milletimiz yekvücud olduktan 
sonra zaferin bize teveccüh 
edeceğinden zerre kadar 
şüphe edilmemeJidir. 

Tolbiyak, ıu kısa cevabı 
verdi: 

- Öyle ya! 
Prens, muhatabının yüzüne 

dikkatle baktı ve ıonra: 
- Halbuki meşkuk baıı 

noktaların mevcudiyetinden 
bahsedildi? 

Tolbiyak, prenain b·u saz
leri üzerine dedi ki: 

- Ben bu işin saf balarını 
bilemem. Fakat, Lüi'nin, · 
maktule kadına bir mektup 
göndermiş olduğunu şundan 
bundan işittim. 

Prens, muhatabına tekrar 
baktı ve başını ullıyarak: 

- Evet, zannedersem ken
disini en çok mütethem gös· 
teren de bu mektuptur. 

Tolbiyak ilave etti: 
- Bir de hey'eti adul 

azası vicdani kanaat hasıl 

etmedikçe bir maznunun ida
mına hükmetmezler. 

- O hususta hakkınız var· 
dır. Fransız Adliyesine mef
tun olanlardan bulunduğum 
cihetle malumatlı ve reyle· 
rinde müstakil hakiml,,rin 
verdikleri herhangi bir hük
mil adalete muvafık görme-
mek bence iyi bir hareket 
sayılamaz. 
Fakat neı'emizi kaçıracak 

derecede müessif olan bu 1 

bahis nereden hatırımıza 

geldi? Artık kapatalım da 
kendi zevkimize bakalım. 

Madam ArabeJJa misafir· 
)erini tatyib etmekle meşgul 
hakkı var. Yabancısı bu
lunduğum bir muhitte bana 
delalet etmek lütfünde bu
lunduj'unuzdan çok müte
ıekkirim. 

Tolbiyak, prensin bu söz
lerini tebessümle karşıladı 
ve derhal şu cevabı verdi: 

- insan, zatı!lsilaneleri 
gibi muhterem bir prense 
hizmet etmeği her zaman 
büyük bir şeref ve şan 
olarak kabul eder. Müsaade 
buyurursanız, salondaki gü
zel kadınların bir kısmını size 
takdim edeyim, hepsini ta· 
Dırım. 

Prens, ToJbiyak'ın sözle· 
rini büyük bir Jütüf teklinde 
telikki eder gibi göründü 
ve şu cevabı Yerdi: 

- Çok teşekkür ederim. 
Bu lütfünüz, benim için bü
yfik bir nimettir. Elbet ki, 
tanıdığınız güzel kadınlarla 
ben de tanışmak isterim. 
Ancak Paris' e sevda mace· 
ralarına atılmak için gelme· 
miı olduğumu arzetmiş ol- · 
mak için nefsime ait bir mes
eleden babsetmekJiğime 
müsaade buyurmanızı rica 
edeceğim; benim çok sev· 
diğim bir oğlum vardı. Son 
zamanlarda öldü. Bu çocu
ğun vef atile benim variıim 
kalmamış oluyor. Binaen
aleyh Hindistao'daki mali· 
kinelerimJe büyük servetim 
tamamen lngiliz hükumetine 

• kalacaktır. Halbuki ben bu 
ıerveti, evvelce pederimin 
bayatını kurtarmış olan bir 
adamın ahfadına terketmek 
iıterim. Hayfaki bunların 

dum. Avrupa'ya vukubulan 
seyahatim, mahza bunları 
aramak maksadın~an doğ· 
muştur. 

Prensin bu sözleri, fazla 
para kazanmak hırsile çır· 
pınan Tolbiyak üzerinde bü
yük bir tesir yapmıştı. Bu 
sebeple f1rsat kaybetmek is· 
temiyerek dedi ki : 

- Hu necibane maksadı· 
nızm hüsnü suretle husul 
bulmasına çalışırım. Za ı 
asilanelerine faydalı olursam, 
kendimi cidden bahtiyar 
addedeceğim. ı 

Hintli prens, oturduğu kol
tuktan biraz kımıldadı ve 
sonra: 

Arap liderleri, yaptıkları 
umumi bir toplantıda vaziyeti 
uzun uzadıya müzakere et· 
mişler ve fevkalade komi
serin şimdiye kadar yapmış 
olduğu ihtikarlara konuşmuş
lardır. Bu toplantı, Filistin 
müftüsünün başkanlığı altın
da olmuş ve 6 saat devam 
eylemiştir. 

Filistin müftüsü, uzun bir 
söylev vererek demiş· 

tir ki: 

Yahudilerin eline geçen 
gayri menkuller günden güne 
çoğaltyor, bu vaziyet, günün 
birinde Filistin Arap'larının 
Yahudilere kCSle olmasını 
intaç edecektir. Halbuki biz 
bunP kat'iyen tahammül et
miyoruz ve etmiyeceğiz. 

Filistin Arap 'Jarı istiklal 
istiyorlar. Bizi kovmak ve 
yerimize Yahudileri ikame 
etmek istiyorlar, fakat buna 
meydan vermiyeceğiz. istik· 
lil istiyoruz, zira Yahudi
lerin tecavüzleri o dereceyi 
bulmuştur ki, mukadderatımız 
bile tehlikededir. 

Filistin Arap'ları, silahsız 

harbe ve umumi greve niha
yete kadar devam edecek
lerdir. 

Ben, ömrümün son günle
rini ve servetimin kafesini 
Filistin 'in istiklal mücadele
sine hasretmeğe azmetmi
şimdir, AJJah bizimle bera· 
berdir.,, 

Naki'nin bu söylevi, Arap 
liderleri üzerin de büyük 
bir heyecan uyandırmış 
ve daha kuvvetli bir 
azimle silahsız harbe devam 
edilmesi kararlaştırılmıştır. 

logiliz Fevkalane komise· 
ri, hergün biraz daha fazla
laşan Arap husumeti karşı· 

sında ne yapacağını Londra· 
dan s~rmuştur. 

- Çok teşekkür ederim, 
Paris'te herkesle münasebe
tiniz olduğu için bu bapta 
bana çok kıymetli malumat 
tophya bileceğinizden eminim. 

- Fılistin, ahalisi, osmanlı 
imparatorluğu zamanında 

birçok nimetlere garkedilmiş 
olduğu zamanlarda bile is
tiklalini istemekten vaz geç
memiştir. O zaman, Osmanlı 
meclisi meb'usanında meb'us
larımız, meclisi idarelerde 
azalarımız ve devletin bütün 
teşkilatında memurlarımız 

vardı. Fakat bütün bu imti
yazlar, Filistin'in istiklal ate
şini söndürememişti. Umumi 
harpta 1916 da ve iki sene 
sonra İngiltere bize istiklal 
vadetmişti ve biz bu vaıd 
üzerine Osmanlı imparator
luğundan ayrıldık. Aradan 
seneler geçti, fakat İngiltere 
vadını yerine getirmedi. Fi
listin Arap ahalisi, memle
ketinin istiklalini beklerken 
bir gün Yahudi akını başgös· 
terdi. O vakittenberi memle· 
ketimizin Yahudilere peş· 
keş çekilmek istenebildiğini 
anladık ve derhal lazımge
len teşebbüşlere giriıtik. 
Lakin mütevali hızlanmala
rımız faide. vermedi. lngilte
re Filiıtin'de yerleşmek ve 
hükümet kurmak iıtiyen 

Yahudilere bir takım imti· 
yazlar vermeğe başladı. Bi · 

~----------·--·~·~· ...... 

Pederimin bayatmı kurta
ran adam,· merhumun ahbap· 

ltalyanlar, ada~ar ahalisi 
lanndan idi. Ve logiliz 
zabitanından binbaşı (Osil-

ni tazyike başladılar 
van) adında çok iyi bir 
adamdı. 

--· 
Tolbiyak hayret içinde 

kaldı ve derhal sordu: 
- Osilvan mı? Şu biaba· 

şı Jak Osilvan'dan mı bah
setmek istiyorsunuz? 

ltalyan bayrağı çekmiyen Rumlara 

karabinyerler ağır muamelerde bu

lu odalar. Halk taşla mukabele etti 
- Evet, ondan, 33 üncü 

piyade alayı zabitanından 

idi? 
- Bombay eyaleti dahi· 

linde değil mi idi?. 
- Evet, ta kendisi. · ~ 
- flani 1811 senesinde 

Punahta vefat eylemiştir. 
1 

- Ay, siz bu adamı ta
nırsınız bal Öyle iıe variı · 
lerinin dahi kim olduklarını 

bilmeniz lazım. Ah müsyü, 
ıiz onlar hakkında bana 
malumat verecek olursanız; 

bana pek büyük bir hizmet 
ifa etmiş ve ayni zamanda 
minettar bırakmış olacaksı
nız. 

Bu ıözler üzerine Tolbiya
kın simasında husule gelen 
alametler, hakikaten görül
meğe şayandı. Hırs, hayret, 
tamah ve endişe gibi duy
gular, bir anda bu adamın 
simasında belirdi. Zira Tol
biyak, esasen yalınız binbaşı 
Osilvan'ın varislerini tahkik 
eylemek üzere Londra'dan 
kalkıp Paris'e gelmiş ve ay· 

zim ıesimiz dinleomezken Ya· 
budilerin en küçük arzuları 
derhal yerine getiriliyor, biz 
ıefalet çekerken Yahudiler 

lardanberi bu iıle iştigal eyle· 
mişti. Şimdi ise, Hindistanın 
Pondiş~ri ayaletinden bu iş 
için l'aris'e gelmiş olan bir 
Prensin karşısında bulunu· 
yordu ki bu cihet, cidden 
çok hayret verecek kadar 
mühimdi. 

- Arkasıvar -

ltalyan'Jarın, 12 adadaki 
Rum'ları fena halde tazyik 
ettiklerini, bütün Yunan 
matbuatı yazıyor: 

Atina'da çıkan (Aneksar
titos) gazetesi, bu mes'ele· 
den bahisle yazdıiı bir ya· 
zıda diyor ki: 

"Habeşistan dramı malum 
şekilde bittikten ıonra, ltal· 
yan faşizmi kainata meydan 
okumağa baılamış bulunuyor. 

ltalyanlar, kazandıkları 

zaferi kutlularken, 12 ada 

ahalisini de kendi sevinçle· 

Fuvar 
Hazırlıkları ilerliyor 

Fuvar hazırlıkları gllnden 
güne ilerlemekte ve hıuiçten 
iştirak edecek olan firmalar, 
pavyon şeraiti hakkında fu. 
var komitesinden malumat 
istemektedirler. 

Buseoeki fuvarın favka· 
lide şumullu olması için ge
niş tertibat alınmaktadır. 

Sineinası ~r 
.,,. 

Saygılı lzmir halkından gördüğü büyük rağbete küçük bir mukabele olmak 
üzere fiatlerini yüzde elli nisbetinde tenzil etmiştir 

llergilo, her 15 20 30K 1 seaoeıta tiatlar - - uruş ur 
Bu ucuz fiatlara rağmen hu hafta iki şaheser film 

1 -- Ben Seninim 
Brigit Helm'in çok derin bir a'k hikAyeıi 

2 .. Sözde Karim 
Anne. Bella ve Jan Murad tarafından çevrilen nefis bir komedi 

AYRICA: Ankara' da Türkkuşunun faaliyetleri ve umumi spor kongresi 
intibaları Miki Mavzi Canlı karikatör)er 

Hergün saat 16· 19,40 Sözde karım 17,30-21, 15 Ben seninim Cumar-
ünleri ıaat 14 te Ben seninim ile batlar 

rine iıtirik ettirmek iste
mişler ve fakat esef olunur 
ki bu mes'elede olanca şid
detlerini kullanmak ıuretile 
cebri hareketlerde bulun· 
muşlardır. 

ltalyanlar, Rodos'ta ve 

diğer bütün adalarda ken

dilerinden olmıyanların ev

lerine ve mağazalarına ltal
yan bayrağı çektirtmek is
temişler ve ayni zamanda 
"Yaşasın MussoJini"' " Yaşasın 
Kral11 ve " Yaşasın Roma 
imparatorluğu" cümlelerini 
havi lavhalar aslırtmağa te
şebbüs eylemişlerdir. 

lstanköy belediye azala
rından bazıları ltalyan bay· 
rağını asmak istemedikle

Devamı dördıincü sahifede-

Hamhurg'da 
incir piyasası dur· 

gundur 
Hamburg ıncır piyasası 

gevşekliğini muhafaza et-

piyasasındaki 
durgunluğun Hamburg'da 
ve batti Almanya'nın içle
rinde şimdilik ihtiyaca yete· 
cek nisbette stok bulundu
ğundan ileri geldiği söyleni· 
yor. Hamburg'daki stoklar· 
dan bazı partilerin lzmir'e 
nisbetle daha ucuza teklif 
olunmHı ise fiatları tabiati· 
le tazyik etmektedir. Bunun· 
la beraber lzmir ihracatçı

ları fiatları indirmeyip kilosu 
68· 70 tanelik Genuine iz mir 
natürel incirleri için 1 OOk.lo 
başında cif Hamburg 11,50 
lira istemişlerdir. Hamburg· 
daki ayni kalite malların ise 
10 liraya kadar tteklif olun· 
duğu yazılıyor. Alman itha
Jitcılarının lımir incirleri 
üzerinden bu hafta yeni tek· 
lifler yapmıılardır. 

mahsulün vaziyetini teıbit 
etmek ve hariçteki sarfiya· 
tinı tezyid için alınacak 
tedbirler etrafİnda konuımak 
üzere bugünlerde Atina'da 
büyük bir toplaıııtı yapacak
lardır. Bu içtimada, üzüın 
mıntakalarının hepsinden mu
rahhaslar bulunacaklardır. 

----------------------lzmir ikinci icra memur
luiundan: 

lzmirde Ali Rızaya 300 
lira borçlu Seydiköy nahiye• 
sinin Dere köyünden Zeh· 
ranın mutasarrıf bulundu· 
ğu tapunun 26 teıriniev· 
vel 326 tarih ve 207-214 
no. da mukayyet ve Akçe 
köyde Sandı çayı mevkiinde 
kain 9190 metre murabbaın·: 
da bağ ve 25 zeytin ve 11 ba· 
dem ve 11 kavak ağaçlarını 

havi 1200 lira kıymetli bağ 
tarihi ilandan itibaren 30 1ıüo 
müddetle açık artırmaya çı
karılmıştır. Talip olanların 
kıymeti muhammenenin yüzde 
7 buçuğu nisbetinde pey ak· 
çası veya milli bankanııı 
teminat mektubu vermeleri 
ve artırma 25-6-936 tarihin• 
tesadüf eden Perşembe güıı 

saat 14 de, dairede icra olu

nacaktır, müşterilere ait ta· 
lipler bu hususun daireye 

talik olunan açık artırm• 
şartnamesini 1·6·936 tari-

hinden itibaren okuyabilir 

hakları tapu sicilli ile sabit 

olmıyan ipotekli, alacaklılar 

ile diğer alacaklıların ye 

irtifak hak sahiplerinin bU 

haklarının ve bu huıust• 

faiz ve masarife dair ola• 

iddialarını evrakı müsbitele• 

rile 20 glin içinde icra dai· 

resine bildirmeleri aksi halde 

tapu sicilli ile sabit oloı• .. 

dıkça satış bedelinin paylaş· 

masından, hariç kalacaktı '' 
.tayin edilen zamandan ar· 

tırma bedeli, gayri menkulüll 

yüzde 75 ni bulmadığı talı· 

dirde en son artırmaıııll 
taahhftdü baki kalmak üzere 
artırmanın 15 gün daha teıı>·6 
dit edilmek suretile 10· 7.93 
tarihine tesadüf eden cu: 
ma günü saat 14 de gayrı 
menkul en çok artırana ihale 
edilecektir. Satış peşin par' 
iledir. Mal bedeli alımad•0 

teslim alınmadan teslim edil• 
mez mal bedeli verilmez i•e 
ihale kararı feshedilir, '; 
kendinden evvel en yükse 
teklifte bulunan kimse •~: 
zetwiı olduğu bedel ile • 
mağa razı olursa ona ib•1' 
edilir o da razı olmaz •e1' 
bulunmazsa icra dairesio~' 
hemen 15 gün müddet e ,. 
artırmaya çıkarılır. Bu arta 

maya alakadarlara tebli~: 
hacet olmayıp yalnız iliO , 
iktifa olunarak en çok, ~;i 
tırma ihale edilerek her 1 

., 

halde birinci ihale edil~ 
kimse iki ihale arasıııd• 
farktan ve diğer zararJard•" 

mes'ul olduğu ve tapu ~:;: 
cının belediye ve vakıf 1 ~ 
rının ve yilzde iki ~uç~, 
delliliyenin mn,teriye ait 
duiu illa olunur. 
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(~IKAYE 1 2 Doktorun hatası -1 Kiralık ev r-ıı-.vı-:e_r __ T-~e-şQ_~_e_k_a_·_......_._N...,,.,.... V. FrateJJj Sperc 
-ı - • Göztepede Tramvay cad- Si Lımıted vapur vv. ~..,. H. Van Vapur Acentası 

Kral Fuad'ın ölümü bana faturasını hazırladı. Artık o desine yakın ve elektrik Der Zee ROYAL NEERLANDAll 
fu hikayeyi hatırlattı; gün de para vermezlerse, bu tesisatını havi bet odab kul- acentaSJ KUMPANYASI 

Doktor, kabinesinde i'a- işten vaz ieçmeie karar lanııh bir ev kirahktir. Tut- & Co. tı ORESTES n vapuru ı• ·•••ı• ...... 
CendeJi Han. Birinci kor- ~ ıeteıini gözden ieçiraıekle vermişti. mak iıtiyenler gazetemiz DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE Mayısta 2elip BURGAS, 

ıneııul iken, bademe aeldi Mısır'Jı Bay&n, aialarının idare memuru Hüsameddine don. TeJ. 2443 "HERAKLEA" vapuru 2S VARNA ve KÔSTENCB 
veı refakatile geldi ve: müracaatları. THE ELLERMAN LINES L TD. b ki limanına hareket •de1tektir_, 

. mayısta e eniyor. 30 ma- "" "' .. 
- Mükellef bir bayan - Bay doktor, dedi. Not: Vurul tarihleri ve ., UL YSSES" vapuru 1 

yısa kadar ANVERS, ROT-ınuayene edilmek istiyor! Biz artık Mısır'a dönü· vapurların iıimleri üzerine Mayısta sıelip 23 Mayıat 
Dedi. yoruz. Tedavinizden çok Al• R dejiıikliklerden me1'uliyet TERDAM, HAMBURG, ve ANVERS, ROTTERDAMt 

Hademenin "mlikelJef bir memnunum. Bir hatıra J JZ3 kabul edilmez. BREMEN DiREKT için yük AMSTERDAM ve HAM· 
bayan" demesine ıöre, ge· olmak üzere ıu naçiz bedi- .. OPORTO " vapuru 20 ala"cSaAktMırO. S BURG limanları için yik 
len mOıterinin yailı birıey yemi lütfen kabul dmenizi " vapuru 8 hazi- alacaktır. 
1 M" f l.th · mayıs LONDRA, HUL ve d b ki · 13 h · o acağıra ıüphe yoktu. Bu- rica ederim.. uCe l anesı ran a e enıyor, azı- "ORESTES" vapuru 31 

d k ANVERS'ten gelip yük çı- k d O Dun için doktor bu yağlı De i ve altın mar alı bir rana a ır ANVERS, R T- Mayısta gelip 6 Haıiraacla 
ınüıtereyi ti kapıdan kar- cüzdan uzattı. karacaktır. TERDAM, HAMBURG ve ANVERS, ROTTERDAM, 
tılıdı! Doktor bu hediyenin ne yeni Kavatlar çarşısı "fLAMINIAN" vapuru 22 BREMEN DiREKT limanları AMSTERDAM ve HAM· 

Gelen, tabiatile mükellef olabileceğini düıündü ve N 34 mayıs LIVERPOOL ve için yük alacaktır. BURG limanlara için y&lc 
ve güzel bir bayandı. Ya- oldukça asık bir ·çehre ile: O. SVVENSEA'dan gelip yük AMERICAN EXPORT STE- alacaktır. 
nındaki ak ve Habeı ağalar _ Bendeniz de hesap fatu- • çıkaracaktır. AMSHIP BORPOATION SVENSKA ORIENT 
ve görOımelerine bakılırsa, rasına bazırlamııtım. NEV YORK LİNİEN 
bu bayan Mısır'lı idi. Had- - Faturanızın tutarı ne Satıhk Piyano Satılık motör "EXPRESS" vapuru 24 ma· "'GOTLANDn motörll 12 
dinden fazla mücevherat dir, muhterem doktor? 12 beygirkuvetinde (Dize•) yısa doğru bekleuilmektedir. Mayısta beklenmekte olup 
taka:ıasına da bakılırsa, bu - Yüz on Jira Alman marka kuyruklu markalı az kullanıJmıt bir NEVYORK için yük ala- yükünü tahliyeden sonra 
ınüıteri cidden yağlı idi. Bayan soğuk bir tavurla: bir Piyano satılıktır. ..,0 tör satılıktır. Taliplerin caktır. ROTTERDAM, HAMBUR 

Doktor, hastasını ciddi _ Pekala! Dedi. Biraz Fazla malüıqat için 2776 idarehanemize müracaaUarı S. A. ROYALE HONGROI· BREMEN, (doğru) COPEN-
ıurette muayene etti; basta- numaraya telefon edilme- ilin olunur. HAGE, DANTZIG, GOTE· 
lığın teıbisi ve tedavisinin evvel doktora verdiği cüz- Jidir. 1 ... --------• SE DE NAVIGATION DA· BMRG, OSLO ve iSKAN· 
tesbiti için kıh kırk yarar· danı aldı, içinden bir beı Ökl!lftrenler! Mut- NUBIENNE MARITIME DINAVYA limanları 

yüzlük baokanot çıkardı, dok- yüz liranın kusurunu sayar· sun APEST casına sualler sordu; füphe- ı ka (Okam~ tol) u yük alacaktır. 
J• h' t keo, gözüne cüzdanın içinde a ·0 "SZC'GED .... 27 1 ıçbir nokta bırakmadı. ora: ~ c " motoru ma- "VIKINGLAND,, motörll 
B' d k - Bu beşyüz liranın ku- iki tane lteşyüzlük oldugv u öksftrOk şekerle- d b k ır o torun, tabii en iyisi, V ~ yısa oğru e leniyor. BEL- 22 Mayısta beklenmekte 

· d surunu lütfen verirmisiniz? ilişti. e... Kalbinin cız de- n·01• ıecr"be -...1
1
• 

en zıya e tahkik yapan, her 11 nı ~ GRAD, NOVISAD, BUDA- olup ROTERDAM, HAM· · Dedi. diğini hissetti. t-......_ 
feyı araıtıranıdır. 1iz.. ~ PES T, BRATISLAVA, VI- BURG (Doğru) COPEN· 

Mısırlı bayan doktorun Doktor. titrek ellerile beı- Vedi Fikret ,..,., HAGE, DANTZIG, GDY· 

cı ıyet ve dikkatinden çok ~ alacaktır. NIA, OSLO ve ISKANDI· 
'dd' fı ________________ ,._ ı..'-' YANA ve LINZ için yük 

memnun ~aldı ve giderken: Izmir Yu·· n mensucatı ..m.f SERViCE MARITIM NAVYA limanları için ye\ 
Mııar a dönilnceye kadar ~ "'I alacaktır. 

tedavime siz bakacakıınız. ._, ROUMAIN SERV C 

MOjdesini de verdi. Türk A. Şirketinin > BUGAREST ~O~M~~~ITIM 
Amma ... Vizite Ocretine ne "DUROSTOR,, vapuru 10 "PELES" vapuru 14 mayıı· 

kendisi ve ne de ağaların· HALKA Pi NAR KUM AŞ = haziranda bekleniyor. KÖS- ta gelip ayni fÜn PiRE, 
dan hiçbirisi yanaşma

0

dı. ~ TENCE, SULIN A. GALATZ MALTA, ve BARSELONE 
Doktor bu neticeden biraz FA BRJKASf ~ ve GALATZ aktarması hareket edecektir. 

memnun kalmadı, fakat: ~ BELGRAD, BUDAPEST, Yolcu ve yük kabul eder. 
- Bunlar zengin insanlar.. Tarafıodan mevsim dolayısile yeni çıkardığı 1"11'.. BRATISLAVA, VIY ANA ilandaki hareket tarihle· 

Küçük para vermeği bilmez- kumqiar: ..-...ı için yük kabul edecektir. rile oavlonlardaki dt!ij'iıiklik-
ler. Herhalde aylık olarak SAGLAM Ve Pftrjeu ~ahapıa DEN NORSKE MIDDEL- lerden acente meauli1et 
ücret verecekler! diye kendi ~ HAsLINJE (D-S. A-S kabul etmez. Fazla taflilat 
kendiıine teselli verdi. ZARiF en ftetfta bir mfte. ~ SPANKELINJEN) için ikinci Kordonda TalunH 
Aradan bir ay geçti, mua- bil tekeri olduğu >~,_,., OSLO ve Tabliye firketi biaa• 

VE UCUZDUR J) "BAYARD" motöril 19 arkaıındaFRATELLI SPER· Yeneler devam ettiği halde / no unutmayınız. CO 
~ haziranda bekleniyor. IS- vapur acentaıına mira• 

ne vizite ne de aylık hesa- Ye . a t r x. lb. 1 . . b ~ KENDERIYE, HAYFA, Dl- caat edilmesi rica olunur. bına tek bir banknot bile na y P ı acaeımz e ıse er ıçıo u mamulAtı Kuvvetli mOshil ......, T ' f 
tercih ediniz. EPPE ve NORVEÇ hmanları eıe on: 2004 - 200S - 266!' veren olmadı. istiyenler Şııahap 

SATIŞ YERLERi için yilk kabul edecektir. O O K T O R Mııır'Jı Bayan güzel ve Sıhhat O m1 
'- 'b 8 re-0 

"""' "V apurJarın isimleri, gel-
Ki ardı. Para istemek biraz B. · · K d d 186 h ı M f !e'-1 Alı· .ıl n~b 

ırıncı or on a numarada ŞARK HALI ap arını aru me tarihleri ve navlun tari- caen 
güç idi. Fakat aradan bir ay T A Ş d l d feleri hakkında bı'r taahhüde Çocuk Hastalıkları daha ge.-ti. Biitnn intizar ve • · • ecza epo arın 

"' M. K 1 ıt• C dd_._ _ · d FAHRi ı rd giriıilmez." Milteba111sı limitlerine ragv men doktora ımar ema e ıo a ueeın e KAN DE· ve eczane e en 
b 1 :x U Birinci Kordon, telef on '"'inci Beyler Sokagı N. 68 akkına karııhk hiçbir tedi· M R O.:,L arasınlar. No. 2007_ 2008,":: ____ _!!!!!!!!!Tı!el!efi!o!n!!!3!45!2!!!!!!!!~~ 
Yat yapılmadı! -

* . .. 
Mısır'lı Bayanın muayene 

İçin geleceği bir gün doktor 

,-:--------------------.. 
ihtiyat Subayları 
\1 e askeri Memurlar 

I 
Yoklaması 

lımlr askerlik ıuhealnden: 
l - J .ffazlno 936 gftniln 

den 30 Haziran 936 gftnGoe 

kıdar lımlr aalı:erllk ıubteio 
de kayıtla yerli •e yabancı 
lbt1yıı ıubıylarla hiç kayıt 
olQamamıı ihtiyat eubıyJarı 
bQ IDGddet zarfıadı yeni nG· 

loı ctlıdınlarlle birlikte yok· 
1111ıalarıoı yıptrrmak Gzere 
betgGn eubeye bıfTDrmafarı. 

2 - Şobemlıde kıyıtlı 
OIQ h P ta vnlfeten nyıhot mo · 

:etıı ıoretlerle bıeke mıbıl· 
derde bulaaınlar da bulan· 

1 
Q~ları mınıaka aakerllk ıube ı 
erı •aeıtaalle yoldamalftrını 

"-beye bildirmeleri. 

t 3 - Ba mGddet sarfında 
9'0klıınıya mGracaaı eımlyen 
,:• .haklarınaa kan1U1I maa· 

le yapılacali lltn olaaar. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz iliç ve tu

valet çefitleri satar. 

ı tti R ... 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: izmir'de Halkapınardadır 
Yrrli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekba,, Değir
men, Geyik ve Leylak Markalarmı havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrapanın 
ayni Jip menıucatana faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• 

~«• 
·-C?Jlıu~ 



-

ilistin ahvali gittikçe tehlikeli bir vaziyet alıyor, 
kanlı hadiseler birbirini takibetmekte 

rap'Jar, Nahlus'ta karakollara hücum etmişler Yafa'dada logiliz 
askerlerile çarpışmışlardır. logiliz fevkalade komiseri 

bokumetindeo geniş selahiyet istemiştir 
Kudils, 25 (Radyo) - Va

·yet, çok nazik bir ıekil 
almakta ve tehlike gittikçe 

yilmektedir. 

Filistin'den haber verildiğine 
göre, Arap liderlerinden 
Ömer camiinde saklanmış 
olan bet kitiyi tutaiak isti-

vardır. Ôliilerle yaralıların 
miktarı hakkında henüz bir 
haber gelmemiıtir. 

Kudilı, 25 ( Radyo ) -

mıılar, karakollara hücum 
etmiılerdir. Yollarda emni
yetle geımek kabil değildir. 
Bütün Filistinde anar,i bü-
küm sürmektedir. Filistin 

Yafa' da logiliz askerlerine 
laDcum etmiıler ve bunlardan 

ir kısmını yaralamıılardır. 
Londra, 25 ( · Radyo ) 

yen zabıta ile Araplar ara- Arap niimayiıçileri gece ıo
sında kanlı bir arbede kaklarda dolaımak yasajını 
olmuıtur. Bu arbede de her kaldırmak maksadile Yafa 
iki taraftan mühim telefat ve Nablus'ta niimayitler yap· 

lngiliz komiseri, viziyetin 
nazik olduğunu bildirmit 
ve kabinenin kendisine se-
lihiyet avermesi nistemittir. -------·· ............ . 

ünyantn en büyük va- ·Dün .Roma'd:ı büyük 
uru seferlerine haşlıyor şenlikler yapmışlar 

Iugiltere kraliçesi, kendi adını 

taşıyan bu vapurda bııgOn 
verilecek şölende bulunacak 

Londra, 25 ( Radyo ) - kraliçe (Mari), Dük d6 Kend 
ve Diik Golçeater baıır bu

(Klia Meri) atlantik vapuru lunacaklardır. Bu bilyilk va· 
çartamba günü Afrika'ya pur, kraliçenin adını taııdığı 
laareket edecektir. Bu mü- için baıtan baıa lagiliz bay· . 
Haebetle, buglln vapurda raklarile ıllılenecek ve bü
yerilen ziyafette, lngiltere yiik ıalona kraliçenin reımi 
ah 8 inci Edvard'ın valideıi talik olunacaktır. 

~------------~4-.-..~---.-.-----------J a po n zahit ve kumaiı· 
danıarı Çine gitmilşer 

--·--Bunların isimleri gizli tutuluyor. Japon· 
lar Çindeki kuvvetlerini arıtıyorlar 

Şanrbay 25 (Radyo)- Ja· Son gelen haberlere göre, 
ponlar, ıimali Ç'ndeki kuv· geçen hafta Tokyodan bil· 

ziyadeleıtirmekte yiik riltbede Japon zabitleri 
devam ediyorlar. Bundan ve erkinıhırplerle iıimleri 
baıka müteaddit tayyare fi· gizli tutulan . bazı kumandan
loları da g6nderilmiı ve yeni lar limali Çia'e hareket et· 
iataıyonlar teaiı edilmiıtir. mitlerdir. ............ 
Manisa muhteliti 14-1 

mağlô.h oldu 
·-·-· Don yapılan ekzersiz maçında 

iyi bir netice al ndı 
Berlin olimpiyatlara•• ri· 

decek olan mili takıma 
oyuncu seçmek için lıtan
hal' da yapılacak maçlara 
ittirak edecek muhtelit ta· 
kımımız diin Maniaa mubte
liti ile bir ekzeraiz maçı 

yapmııtır. 

14-1 gibi büyük bir farkla 
kazanılan bu maçta mubte· 
lit takım ıu ıekilde idi~ 

Mahmud, F etbi, Cemil, 
Adil, Hakkı, Adnan, Hilmi, 

Said, Vahab, Fuad ve Basri. 
Birinci devrede Mahmud 

bir ıol yediii için kaıeden 
çıkarılmıt ve yerine Cahid 
(K.S.K) oynatılmııtır. Mub· 
telit takım, birinci devrede 
5 rol yapmıf, ikinci devrede 
de 9 ıol yaparak Manisa
lılara 14· 1 maiUib etmiıtir. 
Haftaya Balıkeair muhtelit 
takımı ile bir maç yapılacak 
ve erteıi gilnll de lıtanbul'a 
ıidilecektir. 

Pukingam satılıyor 
Londra, 25 (Radyo) -: Pukinıam aarayı ile m&ıtemilitı 

3 milyon sterline satılacak ve banan yerine, yeni bir saray 
7apılacaktır. Yeni saray lngilterenin en giizel sarayı ola· 
cak, bilyiik bahçeleri bulunacaktır. 

Milteveffa beıinci Corç da Pukingam ıaray•nın satılma· 
ıına taraftar bulunuyordu. Sekizinci Edvard, Veliahtlık 
zamanını ıeçirdiii sen Ceymiı sarayında oturacaktır. Bu 
t•kdirde Sen Ceymiı ıene eıki ehemmiyetiai kazanacaktır. 

·-·-Trablusgarp'tnn getirdikleri Arap 
çocuklarını da geçit resmine 

iştirak ettirmişler 
Roma 25 (Radyo)- ltalya· 

nın, genel ıavaıa iıtirak et· 
tiji riintin yıldönümü müna· 
ıebetile diin ltalya'da ıenlik
ler yapmıılar ve Trabluıgarp· 
tan gelen Arap çocukları da 
dahil olduğa halde ltalyan 
çocuklarına reçit reami yap· 
tırmıılardır. 46rende Kral 
ve Mu110Jini hazır bulun· 
muılarclır . 

Mesacero ıaıeteai, bu mii· 
nısebetle yazdığı bir maka· 
lede, ltalya'nın renel HVafa 
ittirak ettiii ılnln 21 inci 
ıeneıinde Afrika'da Habe
tiıtan gibi reniı bir mem
leket elde ettiiini ve bu sa· 
yede ileride bllyük inkiıaf
lar r6ıtererek ltalya impa
ratorluğunu yaıatacağını ya-
zıyor. 

Galatasaray · Güneş 
muhte1iti galib 

lstanbul, 25 (Huıusi) - Dlla Galataıaray·Giint mabte· 
liti ile Beıiktaı· Fenerbahçe mabteliti uaıında yapılan maç 
çok heyecanlı olmut Galataray· Gilneı mubteliti 3-0 galib 
gelmittil'. . 

insan yiyen deli 
Boynoz·Ayreı, 2S (Radyo) - Boynoz-Ayres timarbaae· 

ıinden kaçan bir deli, 12 Y•tında bir kızı öldilrmtıı v' 
ıonra da yemiıtir. ............ 

Belediyemiz N~caşi 
-BaşıaTafı 1 inci sahifede
bir miiddet geçince çocutan 
anaıı gelmit ve caketi orada 
olduiu bal de çocutunu g6re· 
meyince, onun havuza dalıp 
boiulduiana zahip olmuı, 

feryadı baı~ııtır. 

Bunun üzerine zabıta ha
rekete gelmit, havuzda araı· 
tırmalar yapmıı ve fakat 
ceıed namına hiçbir ıey ba
lamamııtır. Tam ba ıırada 
çocu;un ıinemada olduiu 
anlaıılmıı ve kendiıi alına· 
rak valideaine verilmittir. 

Haber aldıjımıza göre, ek· 
ıik olmıyan b&yle bidiıelerle 
bu çukur, daima zabıtayı 

iıgal etmekte ve ayni za· · 
manda ıivriıinek kaynajı 
halinde balkın ııbbatini iblil 
etmektedir. Alikadarların 
dikkat nazarını celbederiz. 

Bisiklet yarışı 
• 

Ankara, 25 (Huıuıi) -
dlln yapılan bisiklet yarııın· 
Tallt birinci ıelmiı~ir. 

Siyasal mes'elelerle 
uğrat1m• yacak 

Londra, 25 (Radyo) - Ha· 
beı imparatorunun, ıiyaaal 
itlerle iıtigal etmemek ıartile 
burada kalabileceii ı6yleni
yor. Nertıı, ayni zamanda 
aıkeri meı'elelerle de utraı· 
mayacakmıı. 

Italyanlar, adalar aha· 
lisi tazyik etmeğe 

başladılar 
-Başıaraft 2 inci sahi/ede
rinden karabinerler tarafın
dan fena muameleye uir•· 
mıtlardar. Halk, bu yiizden 
karabinerlere taılarla btıcam 
etmit ve kıımen daj'lara 
kaçmııtır. Dailara kaçan· 
lardan bazılarının evleri 
yajmaya utramııtır. 

12 ada ahalisi, ltalyın· 
ların göıterdikleri tazyikten 
dolayı heyecan ve korku 
içindedirler. Adalarda kuv
vetli 1&n16r teıkilitı bliküm 
ıilrdlliil için ltalyan'ların 

l tazyikinden barice hiçbir 
haber 11zmamaktadar. 

ölümü ____________ .... __________ _ 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım : FECi MUAMMA - 19 -

Bu müddet zaafında müpet Bir çeyrek Hat sonra, 
bir neticeye varmak mümktia mühendis, IMaksim Liıtro· 
otabilecektir. kun otomobili Pariı'ten çı-

.* • karak Orlean yolunu tuttu. 
M. Royer, ufak tufek · bir Bu suretle Vandon'a kadar 

adamdı; ilk 16realerin be- geldiler; burada M. Royer 
man biç nazarı dikkatini otomobilden indi; Mıkıim'de 
celbetmezdi. Fakat ıözlerin· otomobili ile yoluna clevam 
de garip bir bal vardı. Kü· etti. 
çilk rözlerinin karası, koyu, 
çok koyu kara idi; gözbe· 
beji ise. Sanki mihverinde 
mütemadiyen dönen bir 
ıeydi; ara, sıra foıfurlanır, 

parlardal 

* • • 
Buglintln akıamı, 10 atuı· 

toı cuma gilnli Sen Kriıtof 
meydanına bakan FUlri ote
line bir yolcu f9ldi Vf: 

Derelerinizde balçık kll
mıyıncaya kadar kalacajım. 
diyerek kilçilk bir daire 
kiraladı! 

-3-
Birkaç ışık! 

M. Royer, eski modaya 
1&dık kalmıı ve bıyıklarını 
keımemiıti. Biraz kıvırcık 
itina ile muhafaza edilmit 
bıyıkları vardı. Buna ratmen 
simaıı Franıa'da oldukça 
maruf bir ıima idil Bunun · Komiaer M. Royer, seri 
için Sen Patern ve Senkriı· hareket arzusunda idi. Bu· 
tof'ta :gör&nmeıi, herhalde nun için otele yerleıtiii ıl· 
nazarı 'dikkati celbedecek ve niin sabahından itibaren 
resimli razetelerle mecmua- faaliyete reçti. ilk it olarak 
lar için bir meııuliyet ıabaıı doktor PIGviye ve M. Faut 
bızırlanmaı (olacaktı. Mak- Romen ile :m&naıebet tut
ıim bilhıs1& bunu diitllnü- mak veıileleri aradı. 
yor ve endiıe içinde kah· Bunun için, 11 Ajutoı 
yordu. Cumarteıi rllnil ıababı ıaaf 

M. Royeri bu kıyafette 1 de, Sen Kıiıtof'an FJDri 
rörünce, Makıim hiç hayret oteline Ojen Rant adile yer
etmedi ve ayni zamanda da leıen M. Royer doktorun 
çok memnun kaldı. Çünkü kapııını çaldı. Kapıyı açan 
bu aayede, fSea Kriıtofta hizmetçi kıza: 
hiçbir kimae lkendiıini tanı· - Doktora deyiniz ki Pa· 
mıyaeaktı: riı'ten • buraya bir ay için 

- Doiruıu. Dedi. Seni• ıelmiı bir Mtııyil sizi iıti· 
bıyıklarınızı ve sakalınızı yor. Maamafih ejer vakit 
traı etmekle bil1lk bir fe- çek erkea1e beli7ebilirim de! 
dakirlık yaptınız! Dedi. 

Çok ciddi bir vaziyet ma· 
hafıza eden M. Royer: Graçyani 

imar işleri için emir· 
nameler· neşretmiş 
Roma, 2S (Radyo) - Ma· 

reıal Graçyaai imar itleri 
hakkında birçok emirname
ler neıretmiıtir. Habefiıtan
daki aıker mevcudunun 
bir mlddet için ıimdiki 
ıekilde muhafaza edileceii 
bildirilmektedir. · 

-
- Eveti. Dedi. Üzerime, 

kendi kendime aldığım bu 
vazife için icap edeni yapa· 
catım. Bıyıklarım bundan 
yirmi yedi aene evvel çık
maia baılamıı idil. Kendimi 
ıu vaziyete ıokunca, 18 ya· 
ıındaki halim aklıma geldi; 
doiruıu, birazda onıekiz 
yaıında bir delikanlıyı andı· 
rıyoruml Şimtli mllaterib ve 
aakin olarak yola çıkabiliriz. 

Dur.. Bir ı6zlm daha 
Ben teninle birlikte M. F oat 
Romen'in evine gelmiyece· 
jim. Sen beni yakın bir 
istaıyanda bırakacakıın, ben· 
de trenle Sen Kriıtof'a ar· 
kandan relecejim; bir otele 
ineceiim. Herhalde Sen 
Kriıtof'ta bir otel olacakbr. 
Ben rahata da o kadar dilt· 

Berbera, 25 (Radyo ) -
ltalyan'lar, lnriliz ıomaliai 

hudutlarında rlmrlk teı- .... 
killh yapmıılardır. Cicika· 
dan laıiliz ıomaliıi için re· 

kin dejiliml 
- Eveti Ba mevıimde • 

Sen Kriıtof'a relen Pariı'li 
çoktur. Birçok Pariı'lilerde 
on kilometre kadar uzakta 
olan Luor nehrinde balık 
avlamak için ıelirler. 

- Daha ili. Ben Van· 
dam'da iner, olta ve ai 
alınm. Bundan ıonra Sen 
Kriıtof'a ıelirim. Sen Kriı· 
tof' da ne aen we nede M. 
Font Romen ve aileıi 
erklnından hiçbiri beni ta· 
nımıı g6rlnmiyecektir. 

lcabettiği zaman tanııırızl 
Beni biç giSrmemiı olan ec • 
zacı ve doktor Pltlviye ile 
milnaaebet tatmak kolay 
olacaktır. Herkesin mlzmin 
bir haıtalıtı Ye doktor veya 
iliçla daimi bir allkaıı ola· 
bilir, dejil mi? 

len ticaret etya11nıa, yalnıı 

erzak kıımı ıeçmekte ve 
diier eıya, bir anlaıma ya· 
pılıacaya kadar hudutta 
tutulmaktadır. 

••••• 
Konferans 

Şehrimizin muhtelif yer· 
lerinde zehirli ıaılar bak· 
kında halka koaferaaalar 
verilmektedir. 

Dlln akıam 6iretmen baJ 
Mebmed tarafından ikinci 
Karantina C. H. P. binaııa· 
da baaa clair bir koaferaDf 
daha •.W.ittir. 

Bay Melmecl hu konfe• 
ran11ada mevcut maıkelerl• 
tecrlbeler yaparak halka 
uzan uzadıya izahat vererek 
ıazların ne•'ilerini ve b• 
ıazlardan korunma çarel•· 
rinin ••ler oldajaaa alJ .. 
lemiıtir. 

Bay Mebmedin çok iati· 
fadeli olan bu koafer .... 
halk tarafından btı,ak bit 
dddi1etle takip eclilmiıtir• 


