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Kamutayın_ dünkü celsesinde çok ha- ltalyanlar IBaldvini kendi Par 
raretli müzakereler cereyan etmiştir'faymis gazetesi- ı· •·ıh d• 

· ninm~habirioi ISii am e ıyor 
Boğazlar mes'elesi sOrOncemede kalırsa bu işi ken- kovdular 
dimiz halledeceğiz. Eskişehir saylavı Enıin, uluslar 
sosyetesine intisabımızıu doğru olmadıgını söyledi 

Londra 27 (Radyo) - ltal· 
yanların, Taymis gazetesinin 
Adis-Ababa'daki muhabirini 

Büdce müzakerelerine devam edili yor 
kovmaları, avam kamarasın
da ıiddetli münakatalara 
sebebiyet vermiıtir. Bugiin
kO celsede buna dair iıti • 
zab takrirleri verilmit ve dıı 
işler bakanhiı muavini Lord 
Vabrom Inıiltere'nin Roma 

Ankara 26 (A.A) - Bu 
i(Ün Nuri Coakerin batkan· 
hiında yapılan kamutay 
toplanbsında da bütçe mü· 
zakeresine devam edilmiştir. 

Maliye vekaleti bütçesi 
on yedi milyon yedi yüz do· 
kuz bi~ Uçyüz elli, Duyunu 
umumiye bütçesi kırk beş 

milyon yediyliz yirmi sekiz 
bin yüz, Tapo ve kadastro 
umum müdürlüğü bütçesi 
bir milyon ikiy6z lurk ıekiz 
bin dokuz yüz dokHa,Güm· 
rük ve inhisarlar vekileti 
blltçeai bet milyon yüzbir 

.. 

bia yDz altmıt, Dahiliye ve· K11mutay binası 

klleti blitçesi dört milyon çesi dört milyon beıyüz otuz ı kileli bütçesi üç milyon yliı 
alb yllz seksen bin dört yüz sekiz bin yediyüz doksan, doksan beıbin yediyüz dok
otuz, matbuat umum müdür- jandarma umum kumandan· san, ııbbat ve içtimai mua
Jüj'ü bütçesi yüz otuz aJh lıiı bütçesi ıekiz milyon venet vekiJeti bütçesi bet 
bin içyüz doluan. emniyet sekizyüz yetmiı yedi bin do- milyoa dörtyllz elli aekizbia 
itleri umum m&dlirliill bllt- kuzyilz ıeksea, hariciye çe· yllz aeksea, adliye bltçeai 

• • •• • .. -. • sekiz milyon yediylz doksaa 
Habeşistan'ın ye- Tu~an . sekizbiD aekizylz ıekıea ve 

1.4 maarif t'eklleti blltçeıiade 
Dİ haritasını OD milyoD ikiyllz yetmitbiD 

Çekoslovak yada albyüz doksan lira olarak 
alıyorlar I kabul edilmittir. Kamutay 

Aımara, 26 ( Radyo ) Y Üz erce ev yarında saat oadörtte top· 

Ha bet arazisinin haritasını y;-k) ld •. I t.' {. lanarak masraf biitçelerinden 
almak Ozere bir heyet bek· ild. geri kalanlarla varidat büt

çeainin mllzakeresine devam 
lenmektedir. Yeni harita edecektir. 
tayyare ile alınacaktır. Ankara 27 ( Hususi Mu· --... ••+1··---

Bitler 
Hariciye Neza
retini de Oze· 

rine alacak 

M. Bitler 
Berlial27 (Radyo) - Al· 

111
•• kab' · d b d - · . . ıaeaıa e azı eıı • 
~ler olacatı ve Hitler'ia 
'.:!~• ••aaretiai de eler· 

M. Bene& 
Prag, 27 (Radyo) - Nu

va ve (Stavun) havaliıinde 
çok şiddetli yağmurlar yai· • 
mıı ve nehirler taımııbr, 

yüzlerce ev yıkdmıt ve bin· 
lerce hektar arazi ıular al
boda kalmıttır. Jandarma . 
kuvvetleri, balkı kurtarmak 
için bliyiik zorlukl~r çek
miıtir. Bazı yerlerde sular 
4 metreye kadar yüksel· 
mittir. 

Reisicumhur M. Benes, 
feliketzedelere yardım edil
mesini emretmiıtir. 

uhte edeceii söyleniyor. 
Şimdiki hariciye nazırı F oa 
Nörabt, Loadra sefaretine 
tayin edilecektir. 

Eıki Arnavutluk kralı 
prens Doyev'in kardeti de 
Stokbolm sefaretine ıönde • 
rilıcektir • 

babirimizdea ) - Kamala· 
yıa dllnkU toplaatauada bllt· 
çe mllzakere edilirken ha· 
raretli mBnakatalar olmuı
tar. 

Mutia saylavı kitapça Hllı· 
nü, Dıı itleri bakan vekili· 
nia siyasamız hakkındaki 
beyanatının, milletin hakiki 

hissiyatına tamamile tercilmaa 
oldutaaa ı6ylemeti bir vazife 
saydıjıaı s6yliyerek Tllrkla 
karakteri medenidir. Mede
ni oldaiu için ealhcadar. 
Tllrk yapıcabk Ye bataracıhk 
iıter ltundaa dolayıdır ki 
kollektif emniyet siyaıetiai 
ittihaz etmiıtir amma de· 
dikleri ıibi diinya ıiyaseti 
yalnız bu emniyete yalnız 
bu amele iıtiaadea ylirilme· 
diji için de hazarlıkbdır de· 
mittir Berç Tirker Afyon 
boiazlar meı' elesi Uzeriade 
durarak bunun memleket 
bakımından olan ebemmiye· 
tini itarel etmit ve baıla
mak &zere bulanan milza
kere ıu veya bu surette sil· 
rüncemede bırakılacak olaraa 
bu iti kendi kendimize bal
ledeceiimiıin hatırlatılmasını 
iste mittir. 

Emin Saza" Eskiıehir 
hariciye vekaleti vekilimİ&İll 

- Devamı dlJrdanciJ salaifede-

sefiri vasltasiJe ltalya 'dan . 
izahat iJıtediğini bildirmiıtir. 

••••• 
Maden ocakları 

ÇöktO amele ankaz al· 
tında kaldı 

Londra, 27 ( Radyo ) 
(Loç Stovn) da maden ocak· 
lanndan biri çökmilt ve 
amele aakazın altında kal
mııtır. Bir amelenin cesedi, 
parçalanmıı olduiu halde 
çıkardmııtır. 

Aksiyon Fransez 
Gaz~tesioio mOdDrll 
3 ay hapis yatacak 
Paris 27 (Radyo) - Miiıyü 

Leon Blum aleyhine yazı 

yazdıiındaa dolayı mllddei· 
umumilik tarafından mahke· 
meye verilerek mabk6m edi

len Aksiyon F ransez gazetesi 
mlidürii Şarl Medars'ın Ct'· 

zası, dört aydan üç aya in· 
dirilmiıtir. --· .... ··-···--Edvard 
Sen Ceymis sarayına 

gitti 

8 inci &lvard 
Loadra 27 (Radyo)- 8 iaci 

Edvard, ref aka tında biitlln 
Nazarlar oldufa halde Kral 
oldutu ılindeaberi ilk defa 
olarak resmen Buıiaıam ıa· 
rayından Sen Ceymis ıara-
11na ıitmiıtir. Halk, Krah 
hararetli tezabllratla kartı· 

lamııtır. Kral, bltla yollarda 
alkıflaamııbr. 

lngiltere, Hollandaya hiç bir teklifi 
bulunmamış, saatı mesai mes'elesi 

M. Baldvio 
Londra, 27 ( Radyo ) 

Baıbakan Baldvin ve nızır
lardaa (Bravn) ile Morison, 
bugün amele partisine men· 
ıub bir bey' eti kabul etmiı· 
lerdir. Bu hey'et, haftalık 
m"sai saatının kuka endiril· 
mesini ve buna evveli resmi 
dairelerden baılınmasını iı
temiılerdir. -Batbakan, bu 
talebin dikkatle tetkik ~di· 
Jecejini vadetmiıtir. 

Londra, 27 ( Radyo ) -
Mubafazaklrların naıiri ef -
kirı olan ıazeteler, Bald
via'in istifasını istiyorlar. -----·--- ---M. Blum 
Temaslarına devam 

ediyor 
Paris, 27 ( Radyo ) -

Mlsyli Leoa Blum, bugiin 
mesai federasyonu reısı 
MllsyO (Jvav) yı kabul etmiı 
Ye uzua mlddet koauı· 
muttur. 

Mezkür gazeteler, Balcİvia 
kabinesinin ıimdiye kadar 
hiçbir şey yapamadığını ileri 
sürr.aekte ve daha şiddetli 

bir kabinenin iktidar mev• 
kiine gelmesini istemekte
dirler. 

§ Londra, 26 (Radyo) -
Baıbakan Baldvin, lngiltere· 
nin Hollanda 'ya henüz hiçbir 
emniyet plan vcrmedijini 
ve bu hususta teklifde bu· 
lunmadığını söylemiıtir. 

M. Bek 
Belgrad'a hare

ket etti 

M. Bek 

V arıova 27 ( Radyo ) -
Polonya Hariciye Nazarı Ko· 
lonel Bek buriin Belgrad'a 
mlltevecciben buradan ha· 
reket etmiıtir. 

(_:~_-_<_u_ı_u_sa_·ı_o_ir_li_k_)_e _G_ö_r_e_-_-_ --
Habeş imparatoru yollarda! 

Tacını, tahtanı, koca bir tehri:. yanıınları arasına terk• 
eden bet baht Ha bet bilkllmdarı, krallar kralı, Afrika 'nıa 
yerine devlet reiıi, timdi Londra yolunu tutmut. Akde· 
dizin aalarına baka baka diitiinllyor: 

Bir yıllık kanlı masaldan sonra elinde kalan yerine teJ, 
milletler cemiyeti paktının, bilmem kaçıncı maddeaiaia 
k6bae, biçare tesellisidir. Ona Londra'da zecri tedbirciler 
parlak .bir istikbal merasimi. yapacaklarmıı. 

Kendi milletinden oa yaba ayağ'ın bulunamıyacaj'ı ba 
•eraıim, Neıilslln dul kalan rubunda ne teair yapabilir ki 
Burnunda bili iperit gazının kokusu, kulaklarında blJlı 
o topların, mitraly6zlerin velvelesi, bili o bedbaht inAa 
Ylia•larıaın acıklı iniltisini, ıasılerinde bili dumanı lbtllll· 
de kan ve yanııa dalralarıaı tatıyan hükiimdar, medeai• 
yetin ve politikanın bu renılreak seromonisini, muhakkak. 
ki içi •ihya •ihya ıeyredecek. 

Diln zecri tedbirci olan devletler timdi birer birer çe• 
kilmek istiyorlar. Bailar parçalanıyor ve içlerinden bazda· 
rı, ltalya'ya bak bile veriyor. Bu vaziyet kartında •taiı · 
daki beyit, zavallı hükOmdaran haline ne kadar da yakııı· 
yor deiil mi? 

Ehibba şimei yağmtıda mebhuı eyler adayı 
Huda slJsıermesin asôn izmihlal bir yerde 

GÖK 
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.. Araplar,kahrolsun logi- lngilterede asker 
Sablf,o2 

Cinai ~Ro-ma~n ~~N~aki~li: ~KA~MI. ORAL l Hzler diye ~aykı~ıyorlar noksanlıgı var 
• -

132
- 1 Nablus adliye binası ve lngiliz askeri Gönüllü asker -.7,pi;namıyor. umu· 

Tolbiyak, prensin işlerile meşgul karargahı bomba ile berhavaedildi mi burbten beri21 tabur lağvedilmiş 
Olacak hi ri Sİ O İ bu) mağı V ad etm j Şlİ Akki 22 ( Huıuıi muhabiri· daireıinin önünde ıöylemiı- · lnıı;ilteere' de mecburi as- bu meı 'ele büyük bir ciddi-

- Vakti gelince anlaya· rekse Fransa'da bu gibi iş- mizden) Akkida dehşetli ve lerdir. kertik hizmeti yoktur. Ordu likle ~ıe alınmışbr. 
caksınız. Maabaza şunu şim- feri deruhte edecek kimse· ilk defa kanla bir çarpışma Tulkerim: maaıh askerlerden toplan-
diden size haber vereyim ki ler eksik değildir. Belki siz olmuştur. Küçük mektep ta- Tulkerim'de gece üç bom· maktadır ki, çok kerre arzu 
binbaşı Osilvan 'm yeğeni bu· bilmezsiniz, likin ben denizin lebeleri, sahibi Yahudi olan ba ile on üç el silih polis ediJen neticeler elde edile· 
lunduktan ve mirasını aldık· Paria'te pek çok taoıdıkla· kibrit fabrikasının önünde dairesine ahlmııbr. memektedir. Nitekim, eğer 
tan sonra, ben kendi serve· rım vardır. Anlardan biriıile nümayiş yaptılar, polis gele· Hepıi neticesiz kalmıthr. önümüzdeki aylar içinde mü-
timi, bu mirastan mahrum ıizi rörüıtürmeii deruhte rek çocukları dağıth. Arap'lar Yahudilerin porta- racaatlar çoğalmıyacak olur· 
kalacak olan diğer 'varislere ederim. Bu esnada Cüneynden ge- kal bahçesine hOcum ede- sa, bu yılın asker toplan-
taksim edeceğim. Zira, bin- Prens, yerinden biraz kı· len 30 kişi Filistin bayrağını rek biobetyüz portakal ağacı maaında, yani 30 Eylulde, 
başı Osilvao, pederimin ha· mıldadı ve sonra da, çok otobüslerin önüne aımışlar ile üçyüz dönümlük ekili 6000 kişi eksik gelecektir. 
yatını kurtarmış olduğu ci- sevinçJi ırörünerek: caddelerden ıreçiyorlardı. araziyi yakmıılardar. En iyi asker toplama za· 
betle, onun akrabasının sırf - Size • dedi - ne dere- Poliı otomobili durdurdu. Büt6n Tulkerim civarında manı noel ve paskalya yor· 
kanuni bir takım formalite· ce teşekklir edeceiimi bile· Bunların nümayiş yapmak ki köylerden de ahali Tul- tutarından sonra ıelen gün-
ler yüzünden sefalette kal- mem! için Akkiya geldiklerini sa· kerim'e gelerek cuma nama· ler olduğu birçok tecrübe-
malarıoa gönlüm razı değil· Tolbiyak, heman cevap narak otobüsten inmelerini zıodao soara onbeı bin kişi lerle bilindiği için, bu hu· 
dir. verdi: emretti. Güneyoliler buraya büyük bir nümayiı yapmıt- susta büytik umadlar beı· 
T olbiyak, Prensin bu fikrini , - Ben iıe, zatı asilanele· iezmek için geldiklerini sör !ardır. lenemez. 

tasvip eder gibi bir tavırla: rine bir hizmette bulunacak !edikleri halde dinl~mediler. Polis ahaliyi çok görünce Askere girenleri bilhassa 
- Bundan daha adilane Polis müdürü hepsinin tev · bir mndabale etmemiştir. ileride ıivil lıayyatta i~lerine olursam kendimi cidden T ır 

birşey olamaz. Çünkü o kifi için polislere emir verdi. Nablfts yarıyacak ıınıflar çekmek-
bahtiyar adedecegw im. Fakat · "'' d f t b- t · 1 • biçareler, fakru zaruret uç e a o o us en ınme erı Dün Nablüs'ta adliye da- tedir. 

içinde kalacaklardır. Hal· size ıurHını da evvelden ıöylendi, dinlemediler. Po· ireaine bomba atmışlar bi· İngiliz ordusunun karar-
buki, çok dej'il, kanunun arzedeyim ki, o iİbi işlere Hı müdürü Filistin bayrajını nanın bir kıımı yıkılmıtbr. laıtmlmıt olan silihlanma 
kendilerinden nezettiği his· giriıen adamlar parasız ça- alarak k1rdı ve yere attı. Bu Cüneya poliı dairesine bom· : ve modernleıme çerçevesi 
ıeler niıbetinde mal verir- lıımazlar. Hatta hizmetleri nun üzerine Güneyliler polise ba atılmııtar; 00 iki yaralı içinde, teferrüahnı timdi 
ıeni.ı, biçareler, ilelebed si- mukabilinde büyük bir Üc· hücum ettiler. Etraftaki po· polis vardır. öğrendiğimiz bir sürü ted-
zin namınızı takdis edecek- liıler yetişerek ellerindeki Nablüs ile Kudüs arasın- birler ı6zönünde tutulınu,tur. ret bile iıterler. k ô 
lerdir. Hem ıiı de onların alın sopalarla döğdüler ve daki tren yolu Araplar ta· yle görülüyor ki, yabaneı 
saadetini görerek haz duya· Prens Cafer han, Tolbi· hepsini tevkif ettiler. f1ndan bozulmuttar. Bunun- memleketlerdeki telikki hi· 

Son yıl yapı'an manevra
ların bıraktığı kötü intibaıa 
onune geçmek isteniyor. 
Sömürgeler ordusuz olarak, 
buıuokü logiliz ordusu 
115,000 kişidir. Bu miktar, 
Britanya imkaratorloğuna. 

istenildiği her anda lazım 
olan askeri gönderebilmek 
imkioını vermektedir. Dün
ya barbından beri en aıağı 
21 tane tabur Jiivedilmiştir. 
Bundan dolayıdır ki, mem
lekea dışındaki askeri kıt'a· 
ların d~ğiştirilme keyfiyeti 
çok güçleımişti. 

Şimdi yeniden dört pi1a· 
de ve üç tank taburu teıkil 
edilmektedir ki, bu suretle, 
her silvari tümenin bir tank 
taburu ola~aktır. 

Bu yeni tank taburla11nın, 
mevcud : tank tuiaylarında 
bulunduğu ıibi, Ve VI işa
reti taşıyan yeni tankları 
olacakhr. 

caksmız. Zannedersem, yal- yak'm bu sözlerini acı bir Cuma namazından ıoora Ja Filistin'de trea seyri de llfıoa olarak, lngiltere'de 
b b ·ı· ı · t b o ı k ı d cami avhsında bütün ahaliye bl , -----------------------~--~~ nız u az, zah ası ane en e ess m e arşı a 1 ve durmuı oluyor. Na ils a )erdir. Neticede talebelerden dan kimilen yıkılmıştır. iki 

için kafidir. sonra: bu bidiıe anlatıldı. Ahali k ( H 1.1• ) k d b k f fö . 

Bütün bunlardan başka, 
piyade tuğaylarının yeni ıekli 
üç avcı taburu ve bir maki

Devamı 3 ncü ,nJıifede -

adeti orada deli oldu. He- ya ın a ı 1 azasın a onbir, polislerden eş iti fO ör ile üç ıe r muavı· 
Dedi. - Dostum - dedi - böy- 1440 metrelik tr.lefon telleri yaralanmıştır. ni yaralanmıılar iki kam· 
Pren Cafer Haa, ciddi bir 1 · 1 d b men tekbir getirerek polis k V N blü ·ı k 800 ı· 1 k 1 

e •t er e paranın veya Ü· dairesine hücum ettiler, po- eailmittir. e a s ı e Hayfa'da: yon içinde i ıra ı ma 
eda ile: yük bir mükafatın lifı bile liı dairesi önünü dikenli muhaberat kesilmiştir. Dün rece Hayfa'da Arap zayi olmuıtur. 

- Hayır, ben onlara di· ı olmaz. Ben aradıj'ım varis· teUer duvar gibi örttüğü Kudfte mahallelerinde büyük bir [ lllivag gazetesinin Tür-
yeceğim ki: Siz benim leri bulacak olan adamı ne için ahali daireye riremedi Kudüs'te saat on buçuk- yanıın çıkmıştır. kiye için yazdıjı malıale :) 
e•lidlarımsıoıı. Benim nez· 1 1 'f d · b fakat ahali bir türlü sükun ta Ediıon sinemasından çı· Polis yanaın mahalline lllivag Filistin Arap ga-d. ı· · b · · suret e ta tı e eceğı mi i- • 
ıme ge ınız, enam servetim, bulmıyordu. kan y ahudilere yüzü ıiyah reldiği zaman üç kişinin zcteıi diyor ki: 

nakdim ve her •eyim si- bilirim. Hatti, işe başlama· l , b. T" ki . l ıyaca 
" Gece saat onda polis dai- bezle sarı mıt ,ve uzun ır karanlıkta kaçtıjını görmilı, ur erı nası aram -

zindir. dan evvel bir miktar para resine bomba attılar, bir cübbeye bürünmüş birisi bu kaçanla110 yangrnı yap· ju, İngilizlerden on sene 
Dünyada tek baı:ııma kal- vermek lazımsa onu da der- l · t' d k d · · d k d'W'ım'z kal 

" polisin kolu kopwuş ve üç bet e ateş etmış ır ve er· hğıoı anlayara ur! diye üç ıçın e çe me •r ı -mııken kendimi böyle bir bel vermeğe bazmm. h 1 b kl to obı'le d f b w f k k madı. Tu"rkler Filiıtinde kırk poliıte aj'11 derecede yara- a onu e eyen o m e a ararmış a at açma· 
aile erkanı arasında görecek Tolbiyak, arhk iıtedigw ine b' k k · ı t l d · 1 d' k k be• sene kaldıkları 

lanmıştı. ınere aıp o mut ur. arına evam etmıı er ır. ır " 
olursam ne kadar meaud nail olmuştu. Sevinci, sak- Polis derhal etrafı araı- Üç y abadi de ağar suret· Polis ateı etmiş onlar da - halk onlardan hiçbir zaman 
olacaiım. . Fakat hayfa ki lanamıyacak bir dereceye hrmıısa da biç kimseyi bu- te yaralanmııtar. Polis neden polise ıilibla mukabele et- bıkmamıştık. Türkiye zama-
böyle bir arzu henüz hayal- gelmişti. Bir lahze düşün· sonra vak'a mahalline gel· miılerdir ve bir de polisin nında meb'usan meclisinin dan backa bı'r•ey d•öı'ldı'r dükten sonra şu ce .. abı lamamııh. 1 k · · ük k ı't adam 

" " "• · ... mittir. Tahkikat yapılmış1a üzerine bomba atmış arsa e serısı ve Y se -
Tolbiyak hemen dedi ki: verdi: iki saat sonra daireye d b 't · t' ları, aazırlar, vekiller veaaire 

Ô b b 1 L da hiçbir netice alınama- a oıa gı mıı 11. - Böyle söylemeyiniz - yle ise bir iki güne gene om a i e ODDef el p ı· ı ı· k t · hepsi Arap.'lardandı ve Türk-
·ı h 1 mıtbr. o ıs er ye ııere a eşı Prens hazretleri, zira ne kadar faal, namuılu ve zeki 11 i ah mışhr. 'dd ti d' · 1 k ı ler nezdinde Arap'lar da 
O 1. b fif b Dün saat üç buçukta ali .fı e en ırmıt er, açan ar-olacagw ıoı kimsemiz bileme- bir adam bulup zah asila· ç po 11 a surette İr d b. · sı n b' · d w büyük bir ır..evkii vardar. 

d h k J f mektep talebeleri bet defa an 111 u m 1 ın . e agu Yiz. Geceler gebedir. nelerine göudermeğe gayret e ü iimette ça ııan fO ör tt 1 b" . Halbuki •imdi Arap'ların 
1 arka arkaya oiimayİf yap- sure e yara anmış ve 111 Y Prens Cafer Han, teessürü edeceğim. yara anmıthr. d t ı· ı t B J ne isimleri ve ne de cisim· 

V P 1 b d 1 l'ken mışlardar. Polis dairesi önü· e CI ım 0 muş ur. un arın tazeleomic gibi bir kerre arisler hakkında bugüne 0 ıs ura 8 meıgu y b d' Jd w ı ı t t leri vard11. Arap'lar timdi 
" k d ı· -d ·· · altı ne .,elerek hep bir agv ızdan 8 u 1 0 ugu an aşı mış 11 • d d" daha derinden bir ab çekti a ar istihsal eailmiş olan po ıs mu ürünun e•ıne a H f .. :ı.·n ü b tam bir istibdat devrin e ır. 

l ·ı·h 1 ıo··yle bairırıyorlardı: ay a gumr .. g 0 0 am ar d malü~ahn bize tebliğ edil- e 11 a atı mışbr. • k k 
1 

K' 
1 

Evvelce Türkiye zamanın a ve sonra: 
- Ben, bu hayalin bir 

hakikat olmasını, bütün kal· 
bimle arzu ederim. Lakin 
demin dediğiniz gibi varis· 
leri bulmak üzere şimdiye 
kadar yapılcn bütün araş· 
hrmalar bir semere verme· 
miştir. Koca logiliz hükü
metioio, senelerden beri ara· 
yıpta bulamadığı bir şeyi, 
benim gibi Hintlistan'ın uzak 
~ir yerinden gelme bir ec· 
nebi nası) bulabilecektir. 

- Oraı.ı doğrudur, fakat 
araıhrmaları bizzat siz ya
pacak olursanız belki de 
muvaffak olamazsın1z. akin 
başkası sizin için bu tahar
riyatı deruhte edebilir. 

- Başkası mı? Meseli 
kim? Bu vazifeyi deruhte 
edecek namuslu bir kimse 
tanır mısınız? 

Prenı Cafer hanıo bu su· 
ali üzerine Tolbiyak biraz 
düşündü ve .sonra: 

- Ben - dedi - öyle bir 
adam tanımıyorum . Fakat 

F k ı. 1 . Yaşaıın Arap ve Müslü- ıımı yı ı mışhr. ' ım er T k mesini yar1n Loodra'ya ya- a at .,urşun ar zayıat f d ._ ld b 
1

. ise hürdü ve Arap ile ür 
· · Ah ı· ı· man m·ılletler'ıl Kahrolsun tara ın an yaaı ığı e h d zacağım. Alacağım cevabı, vermemıştır. a ı po ıı mii· Mislüman olduklarından in 

bulacağımız adama verecek dürüne; misafir gelen Cü· lngiliz ve Yahudiler! Bunun değiJdir. cihetinden de kardeıtiler. 
olursak, bu işte muvafak neynlileri hapisten çıkart· üzerine polisler sopalarla Biysan Ne yazık ve ne yazıklar ki 
olacağını fimdiden temin madığı taktirde hergün ve talebelefi dailtmak iıtemiı- Dün Biyıanda üç mühim bu iş birçok propaganda-
edebilirim. her gece nümayiş yapacak- ler, talebeler de scpa ve hidiıe olmuıtur: )arla parçalandı ve iSldü. Bu 

ları~ı hep bir ağızdan polis taşlarla polise hücum etmit· Gece yarısı İngiliz askeri gidişle Türkiye'yi çok a11ya· 
• karargihına bomba ahlmış- cağız. Yaıasın Türkiye ve 

Arkmuvnr -

Teıeıon Tayyare 
3l51 Sinenıası ~r 
Saygılı lzmir halkından gördüğü, büyük ;.ğbete küçük bir mukabele olmak 

üzere fiatlerini yüzde elli nisbetinde tenzil etmiıtir 

Hergfto, her 15 20 30K f 
eansta ti atlar - • . uru ş u r 

flu ucuz Hatlara rağmen bu hafta iki şaheser film 

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

2 .. Sözde Karim 
Aone Bella ve Jan ~lurad tarafından çevrilen nefis bir komedi 

AYRICA: Ankara' da Türkkuşunuo faaliyetleri ve umumi spor kongresi 
intibaları Miki Mavzi Canla karikatörler 

tar. On üç asker yaralan- yaşasınlar Türk din kardeı· 
mışbr. )erimiz diye makaleyi biti· 

Biysandaki bütün telefon 
telleri keıilmiıtir ve ziraat 
·dairesi de yakılmııtır. Bey· 
tilbahımdaki yüksek mektep 
talebeleri içtima yaparak 
Filiıtindeki hilkumetin ha
reketini Cenevreye cemiyeti 
akvama bildirmişlerdir. 
Gaıza belediye reiıi Fi

liıtin fevkalide komiserine 
Filistin vaziyeti hakkında 
çok milhim bir istida yaz
mıı ve kendisine takdim 
etmiıtir. 

AkkA: 

riyor. 
Yafa 
Yafada örfi idare devanı 

etmektedir. Yafa bpkı bup 
meydanına dönmüştür. So· 
kaklarda g&ndüı ve gece 
poliıler dolaımaktadırlar. 

Polis dairesinin 6nlloe 
kum torbala11 konarak si· 
perler yapılmıtbr. Bir nü· 
mayiıte poliı ve jandarma 
kuvveti yetişmediii için hti· 
kümet konağında çalııan 

memurlara asker elbisesi 
giydirilerek polis yerine 
kullanılmııtır. 

sa Fakat aranılsa bulunabilir. 
Seans saatları: Hergün saat 16-19,40 Sözde kar!m 17,30-21,tS Ben seninim Cumar· 

ve pazar günleri saat 14 te Ben seninim ile ba lar 

Diln Suriye'den Telebibe 
yumurta ile konaene kutu
Jan getireu iki kamyon 
Akki civarındaki 11Ziyp .. 

Bunun üzerine va~iyet çok 
wahim olmuttar. ÇilakB hl· 
kümet konatanda çallp• 

ahu c .... a, l lanili..-.!.d.a ---

ışlardır. · demittir. ----------------------------..;.-ııı111-•••••lli••••I 
.lrawaeıada &•an' .. • ••••,__ Dewı 4 
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lngilt~re'de asker nok·ı lz~ir vakıflar direktörlüğünden: 0-lı-.v--i_e_r_?_e_ş_O_r_e_k_a __ ---N-.-v. 
sanlığı var Sea6e2ıı2'• vh.akfı b' Mevkdii N

9
o
4
. d Cinsi Si Lı·mı·ıed vaptır V V. F. H. Van 

• B~ıarafı 2 incisahijede - 1 ısar ısar mey aaı ükkin 
1111ı tüfek taburu olacaktır. 50 nalçacı ömer dede aadullah efendi 23 oda Oer Zee 
A9cı taburlarına, Çekoslovak ~~~ salepçi oğlu kemeraltı 57 dükkan acentası 

27 Mayıı 936 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

dbuJuıu olan fakat lniilterek- 200 " yeO:i, ~artısı ;: ma;az Cendeli Han. Birinci kor- & Co. 
e Y•palan Bren otomati . " - • • a DEUTSCHE LEVANTE L NIE 

tiifekJ . .1 kt' s· e 61 selibn orlu selatin •i· mahallesi 97 ev don Tel 2443 HER K 1 
erı verı ece ır. ıp r 90 · · " A LEA" vapuru 25 

" ORESTES ,, vapuru 13 
Mayısta gelip BURGAS, 
V ARNA ve KÔSTENCE 
limanına hareket edecektir. laavanlara ve tank defi tlfek- " " 95 kahve THE ELLERMAN LINES L TD. t b ki . 

30 1•ri de verilmektedir. 60 pazaryeri alaybey c. 38 dükk'n Not: Vurul tarihleri ve mayıs a e enıyor. ma-
85 b . 525 d yısa kadar ANVERS, ROT-Her tur· ayın makineli tii- " ayram yerı o a ve arsa vaparlann ilimleri &zerine 

f L 120 l»ostani zade kemer caddesi 12 dllkkl TERDAM, HAMBURG, ve t11 taburuna makiaeli tlfek n deiifikliklerden mea'uliyet 
otomobili ve bir de taak 240 mrnavut otlu haıtabane caddesi 76 ev kabul edilmez. BREMEN DiREKT için yük 
d fi 100 ıeybulislim hllsa- eski balık pazarı 30 dükkln alacaktır. 1 

topa verili.<or. ,. OPORTO " vapuru 20 
En aonra, her tabura ef- mettia "SAMOS" vapuru 8 hazi-

84 • 1 o· lu ..ın d k - 24 mayıs LONDRA, HUL ve '•dı yeni hafif otomobillere pıya • 1 u n ar 10 arı ev randa bekleniyor, 13 hazi-
1.... J' - b 1 b k ANVERS'ten gelip yük çı-

levkediJecek olan ltir keıif "" a 1 •ra a a an çı mazı 1-5 ev rana kadar ANVERS, ROT-
b•ı 100 3 karacaktır. 

v llp katılacaktır. " " ev TERDAM, HAMBURG ve 
S h d 150 ed' k 91 .. FLAMINIAN" vapuru 22 a ra topçaaa • mo· " m ıne yo UfU ev BREMEN DiREKT limanları 

deraJettirilecek ve Londra 110 " balaban çıkmazı 9.5 ev mayıs LIVERPOOL ve için yük alacaktır. 
ile endlıtri salaalanndaki 36 ıofukkuyu sotukkuyu 123 diikkin SVVENSEA'dan relip yDk .. GALILEA " vapuru 22 
laJyare defi birlikleri de 120 168 fıran çıkaracaktır. 
1•P·Jeni bir aJıteme tlbi 36 " " 

184 
haziranda bekleniyor, 27 ha· 

t11talacaktır. 60 " " dükkln .Satı Jı k motör zirana kadar ANVERS, 
Yapdacalır olan bu yeni- " " 121 " ROTTERDAM, HAMBURG 96 ,. 117 119 12 beygirkuvetinde (Dizel) 

lilderle, elde mevcud araç· 36 " • " markala az kullanılmıı bir ve BREMEN limanları için 
lar kendilinden, kıyalaran " " 115 " ..,.0 t6r satdıkbr. Taliplerin yük alacaktır. 
llllidafaaııaı ve tayyare defi 120 kestelli kestelli caddeai 95-93 kahve idarelıanemize müracaatla" AMERICAN EXPORT STE-
itlerini llzerine almıı olan 36 haıta mesçidi haıta ıokak 51 ev ilin olunur. AMSHIP BORPOATION 
0tclanun yeniden orranize 96 cezayirli halil keatelli çıkmazı 109-115 ev NE o 
ediJm .. ine imki&n kalmamak· Obarenler! Mut· V Y RK 
tadır. Ba ordu kıımında da Yukarıda mevki ve numaraları yazılı akaratın mayıı so· .. EXPRESS" vapuru 30 ma· 
Lonclra'•ı• mldafaıaı içia auaa kadar olan icarları on rDa mlddetle açık artırmaya laka (Okamr,ntol ~ yısa doj'ru bekleailmektedir. 
lcaııandan tayyare defi bir· çıkarılmıftar. ihalesi 27·5·936 çarıamba r•an ıaat OD beı- 3bGrflk tekerle- ~ NEVYORK için yük ala-
likleriae alınacak olan iki dedir. Jıtekli olanlar ıeraiti anlamak &zere her &'in varidat rini teerGbe edi ~ caktır. 
iç bin aıker hlll bulana• me~arlaiuna ve ihaleıi içia de o ril• ve o ıaatta evkaf • S. A. ROYALE HONGROl-

11& •• 

lllamıı oldaianclan, iıler ak· mldlılBitiade toplanacak komis7ona mlracaatları il'n ~ SE DE ~AVIGATION DA-
aaya akıaya ylrlmektedir. olaaur. 18-22-27 1256 ,_,.... NUBIENNE MARITIME 

Doyçe Alremayne Saytunı ......., BUDAPEST 

lzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

DOKTO 
Ali Agah 

Çocak Hutahklart 
Mltelaauı• 

11rinci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 

~~ ............ . 
Kiralık ev 
Gaıtepede Tram•ay cad· 

deıine yakın ve elektrik 
teaiıatanı ha•İ beı odalı kuJ
lıaıılı bir ev kirabktir. Tut
lllak iıtiyenler gazetemiz 
idare memuru Hllıameddine 
lllliracaatları. 

Ali Rıza 
Mocellitbanesi 

\1 eoi Kavatlar çarşısı 
No. 34 

ihtiyat Subaylar~ 
Ve askeri Me~urlar 

Yoklaması 
1•ınlr ukerllk ıabeılnden: 

l - l·flHlran 936 gtnnn 

dea 30 Baalran 936 glnlne 

lıdar İımlr aıkerUk ıabeıla 
de k 11•th yerli n yabanCJ 
llatı 1•t ıabaylerla biç kayıt 
oı01t 

lbtnııı lbtlyıt ıabayları b, 
• llllddet urfında yeni nG 
.... la 
it cı claalarlle birlikte yok· 

la -•l1ranı yıptırmak Osere 
erıaa ıabeye baınrmalan. 
2 

Ol - Şabemlsde kayıtla 

Tarafından me•eim dolayııile yeni çıkardıtı 
ku11111tlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbİ8eler için bu mamulatı 

lercib ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeainde FAHRi KANDE
MiR ~LU , ________________________ _, 

•:~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız laze temiz ve ucuz ilaç ve tu

valet çe,itleri eatar. 

Istaubul vakıflar . başmodorlo-

ğOnden: 

Ve Ptlıjen ~pın 

en GatGa bir mGe

hil tekeri oldup 
nu un~tınaymız. 

Kuvvetli mtıshil 

istiyenler Ş..ahap 

Sıhhat eGrgGn 

baplannı Maruf 
eeu depolanndan 
ve eczanelerden 
aruınJar. 

"SZEGED" motörü 27 ma
yısa doj'ru bekleniyor. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PES T, BRA TISLA VA, Vl
Y ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 10 

haziranda bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması 
BELGRAD, BUDAPEST, 
BRA TISLA VA, VIY ANA 
için yllk kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEL-

HAsLINJE (D-S. A-S 
SPANKELINJEN) 

OSLO 
.. BA YARD" motörli 19 

haziranda bekleniyor. IS
KENDERIYE, HAYFA, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanları 

" UL YSSES " vapuru 18 
Mayısta gelip 23 Mayısta 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yilk 
alacaktır. 

.. ORESTES" vapuru 31 
Mayısta gelip 6 Haziranda 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM· 
BURG limanları için yllk 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

''GOTLAND" motörn 12 
Mayısta . beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, (doğru) COPEN
HAGE, DANTZIG, GOTE
BMRG, OSLO ve iSKAN- , 
DiN A VY A limanları için 
yük alacaktır. 

..VIKINGLAND,, motör& 
22 Mayısta beklenmekte 
olup ROTER DAM, HAM· 
BURG (Doğru) COPEN
HAGE, DANTZIG, GDY • 
NIA, OSLO ve ISKANDl
N A VY A limanları için yfik 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM • 
ROUMAIN 

"PELES" vapuru 14 mayıs· 
ta gelip ayni gün PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
lliadaki hareket tarihle· 

rile navloaJardaki d~tiıiklik· 
lerden acente mesaliyet 
kabul etmeı. Fazla tafallAt 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye şirketi binau 
arkaııada FRATELLI SPER· 
CO vapur acentasına mira· 
caat edilmesi rica olunur. 

Terefon: 2004 - 200S - 2663 

için yük kabul edecektir. 
.. vapurların iıimleri, rel

me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 
giritilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007- 2008 

1411~ '- •ıılfeten vey•ll•t mab 

ı •aretlerle batk• mabıl 
ttde L-

"-k'-r. uwlllllınlar da bala•· 
"" ••Dtaka •erlik ıabe 
"b 

9
"'1 ... le yoldamahırını 

3ey. blldtr•elert. 
'-U. - a. ....... sarfında 
~ .... ,. ....... ••••1•• 

1 - Balaçekapıda dördlincii vakıf haaın ikinci katı 
tealimi taribiaden 937 aeaesi may11 nilaay•tiae kadar kiraya 
yerilecejiaden kapab zarf uıulile artırmaya çıkarılmıtbr. 

2 - MeıL6r kaba aenelik tahmin olunan Ecri miıli on 

birbin dlrtylı liradır. 
3 - ihale 936 Haziranın onbirinci per .. mbe rllnii nat 

16 da lıtanbulda çenberlitaıta vakıflar baım&dtlrllljllnde 

ihale komiıyoaunda yapılacaktır. lıtekliler 855 lira mikta· 
nadaki muvakkat teminat makbuzlar1aı •eya banka mek· 
taplarile teldifllamelerini ualü dairelinde meık6r gllD ve 
-le -!sadır ko•t.J• riyuetiae teYdi etmeleri Ula 

N~A 
- oıııur~ 

......... kn•el .... 
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'\ıt' ı fe 4 ~ (UluaaJ Birlik) 

ltalyanların, A rabistanı karıştırdıkları, Mısıra 
ademitecavüz misakı teklif ettikleri iddia ediliyor 

--------------------------~---- - ~----------------------------__,,--bir makalesinde ~,ilistin hadiselerinin, (Taymis) gazetesi, son 
ltalyanın teşvikile baş gösterdiğini yazmaktadır 

Londra 27 (Radyo) - Italyanların, binbir propaganda 
ile Arabistanı karı~tırmağa ve Hindistanı lngiltere aley
hine uyaklandırmağa çalıştıkları, f ngiliz &iyasal çcveu
lerin<le artık tahakkuk etmiş gibidir. Bundan bahse
den Taymis gazetesi; ltalya hO.ktimetinin, Vefd Perti-

vQz misakı akdetmek istediğini yazmakta ve Mısır 

Araplarını kandırmak için her vasıtaya mllrac·aat et

tiğini bildirmektedir. Ayni gazete, Filistin htldiseleri

nin, hep ltalyanın teşvikile olduğunu iluve eylemek

tedir. sile temasa gelerek Jngilizlcre rağmen bir ademiteca-

Oksford'da 
Faşist talebeye hfi· 

cuııı edildi 
Londra, 26 ( A.A ) -

Oksford'da lngiliı: siyah 
gömleklilerinin bir toplantı
sında bir çarpışma olmuş ve 
bazı talebe faşist talebeye 
iskemle vesaire atmışlar ve 
bunların üzerine hücuma 
kalkmışlardır. Üç siyah göm
lekli yaralanmış iki talebe 
tevkif olunmuştur. ---+·••--··---

lngiltere'de 
Milli müdafaa kuvveti 

teşkil edilecek . 
Londka, 26 (A.A) - Dayli 

J-\erald'm bildirdiğine göre, 
lngili:ı hükümeti yakın za
manda bir müdafaai milli 
kuvveti teşkil edecektir. 
Cephelerde çarpıtmış olan
lar bu suretle lngiltere'nio 
müdafaasına yardım edebile
ceklerdi. Harbiye bakanlığı 
bu milli müdafaa kuvvetini 
iki senedenberi mevcud olan 
krallık müdafaa kuvveti 
teşkilatını genişleterek vü· 
cuda getirecektir. 
~---t•-+---

Kamı1tayın dün· 
kü celsesi 

-Haştarnfi 1 inci sahi/ edc
cemiyeti akvamın kuvvetlen· 
mesindeo ve bunu halisane 
temenni ettiğimizten babisla 
sözlerine işaret ettikten son· 
ra ·cemiyeti akvamın son 
hidiseleı münasebetile kud
retsizliğioin zahire çıktığını 
ve böyle bir cemiyete iti
mat etmenin ve ümid bağ· 
lamanın doiıu olamıyacağı
nı ve kendisinden hiçbir 
fayda bekleoemeceğini söy
lemiş ve cemiyeti akvamı 
şiddetle tenkit ederek böyle 
zayıf bir müesseseye intisap 
doiru değildir demiştir. 

Tekrar söz alan Saracoğ·: 
Ju hatipler tarafından ileri 
sürülmüş olan bu mütalealara 
karşı ezcümle demiştir ki: 

Biz Uluslar sosyetesine 
istinat etmiyoruz. Kendi ted· 
birlerimizi bir taraftan alıyo
ruz, diğer taraftan da insani 
ve büyük bir makine demek 
olan Uluslar sosyetesinin ta
mamile teessüs edebilmesi 
için elimizden geldiği kadar 
yardım ediyoruz. Uluslar sos 
yetesi vardir. Gayesi beşe· 
riyetin huzuru ile sulh ve 
sükunu temin etmektir. Bu 
mahluk kafi derecede büyü· 
müş bir vaziyette değilse ku
sur. sadece şeklinde değil, 
vaziyetinde ve bünyesini leş· 

kil eden unsurlardadır. 

Dış itleri bakanı vekili 
Saracoilu Şükrü şiddetle 
alkışlanmııtır. 
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Sovyet -lngiliz deniz işsizler 
Dilenci vaziyetinden 
kurtarılmalıdır di-müzakereleri 

Sovyet 
dan 

Moskova-delegasyonunun 
talimat alması için 

Hazirana bırakıldı 
4 

yorlar 
Londra, 27 ( Radyo ) -

Muhafazakarlardan Mister 
(Çern), bugün, 1912 kulü· 
bünde bir söylev vermiş ve 
işsizlerin refahını temin et· 

L ondra, 26 (A.A) - ln
giliz'lerle Sovyetler arasında 
yapılmakta olan ilk der.iz 
müzak ~relerine dün öğleden 
sonra hariciye nezaretinde 
tekrar başlanılmıştır. Sovyet 
delegasyonu hariciye erki· 
modan M. Caraiğie ve M. 
Holman ile amiralhk mü· 
messili Lahriye albayı Phi· 
lilJps'ten müteşekkil idi. 
Sovyet delegasyonu da Sov· 
yet elçisi misakı ile sefaret 
ateıenavalerinden mürekkep 
bulunuysrdu. Londra'nın de· 
niz mehafifi müzakerelerin 
neticesi hakkında nikbinlik 
göstermektedirler. 

Bu mehafil Sovyet'lerin 
Baltık denizinde Alman filosu
na müsavi bir filoya sahip ol 
mak şeklindeki talebenin Al· 
manyayı deniz itilifnamele·. 
rioi feshetmek yoluna sev'k 
etmiyeceğini, çünkü Rusyaoıo 
yapacağı inşaatın uzun müd-
det Almanya için bir tehlike 
teşkil edemiyeceğini beyan 
etmektedirler. Öğrenildiğine 
göre; Almanya hükümeti, 
Sovyet Rusyanın üç devlet....
muabedesinde münderiç ve 
gemi tiplerine iit tahdidatı 
kabul etmesi şartile bu ka· 
bil tahdidatı ihtiva edecek 
bir deniz itilifnamesi akdine 
hazır olduğu hakkında büyük 
Britanya teminıat vermiştir. 
Deniz mahafili Sovyet Rus-

1 

ya'oın ·evvelce kabulden İm· 
tina etmiş olduğu bu tahdi-

Ara plar, kahrolsun 
lngiliz'ter diye bay

k•rıyorlar 
-B~ıarafi 2 inci salıi/ede

memurlar Arap, polislerden 
çoğu Arap olduğu için neti
cede Arap, kendi vatandaşını 
dindaşını ve yaralamıı olu-
yor. Ahali tekbir getirerek 
polise hücum ederken po-
lisler ve jandarmalar Müs· 
lüman olduklarından onlar 
da tekbir getiriyorlar. Bu· 
radaki vaziyet çok aeınacak 
bir vaziyettir. 

Her iki taraf da birbir
lerine el kaldaramıyorlar. 
Yalnız lngiliz ve Yahudi 
polisleri ahali ü:ıerine ateş 
ediyorlar. Bu yüzden yirmi 
dört polis ve birçok me· 
murlar v•zif el erinden iıtif a 
etmişlerdir. Ve bir daha 
hükümete hizmet etmiye· 
ceklerine dair yemin etmiş-
lerdir, •• 

datı nihayet kabul edeceği mek için işliyenlerin, birer 
oıütaleasında bulunmakta· miktar para terketmeleri 
dırlar. Çünkü zikri geçen mu- lüzumunu ileri sürmüştür. 
ahedede münderiç hususi bir Hatip, işsizlerin, dilenci 
madde kendisinin Japonyanın vaziyetinden kurtaralmasını 
yapması muhtemel inşaatına ve kendilerine tedrici surette 
mukabele etmesine müsaittir. birer meşgale temin edilme
Bu mabafil büyük Britanya, sini teklif etmiş ve buna 
Franıa ve Amerikanın büyük 

ehemmiyet verilmesini iste
okyanoıta menfaatleri olma· 

miştir. 
sıoa ve Japonya'nın müsten · 
kif kalmasına rağmen Lon- Boğazlar 
dra muahedenamesini imza- H kk d k. l l b. . . a ın a ı a e ımız lamış olduklarını ehemmıyetle 
kaydetmektedirler. tetkik ediJdi 

Istanbul, 27 (Hususi) - Londra, 27 ( Radyo ) -
Sovyet lngiliz deniz müza· (Star) gazetesine göre, Lord 
kereleri Sovyet delegasyo· Eden ve müşavirleri, Türki-
nunun Londra

1

dan talimat ye'nin boğazlar mes'elesi 
alması için 4 Hazirana bıra- hakkındaki talebinin tetki-
kılmışbr. katını ikmal eylemişlerdir. __________ .__ ________ _ 

·Tahkikat yapıl•yor 
Londra, 27 (Radyo) - Diredauvoda lngiliz kızılhaç tef· 

ktlitına mensup doktor (Lovlink) ile M. (Bentik)in ltal
yan'Jar tat_afından tevkif edildikleri haberi üzerine, lngil· 
tere hükümeti, Adis-Ababa'daki sefirine talimat vererek 
bu mes'eleyi tahkik etmesini b"ldirmiıtir. 

Küin Muri vapuru 
Londra 27 ( Radyo ) - Dünyanın en büyük vapuru. 

olan Küia Mari bugün Amerika'ya Hareket edecektir. 
Vapurun kalkacağı Sutam Ton limanına 250 bin seyirci 
gelerek vapurun Jimanc!an çıkışını görecek.tir. 

Sosyalistler 
# 

gömüldü 
Anvers 27 (Radyo) - Saylav seçimi mücadelesinde öldü· 

rülmüş olan iki Sosyalistin cenazeleri, bugün büyük bir 
ihtifalle kaldmlmıştır. Binlerce halk cenazede hazır bulun· 
muş ve yüzlerce çelenkler koamuıtur. 

31 çocuk boğuldu 
Prag, 27 (Radyo) - Çekoslovakya'nın (Tovimine) kasa· 

basında ge1iye çıkan talebe, bir şatla nehiri geçerken şat 
batmış ve 31 ço<.:uk boğulmuıtur. Çocukların yanında bu
lunan öiretmenleri, büyük bir fedakarhk göstererek bir 
defada 9 ve bir defada da iki çocuk kurtarabilmiıtir. Bu 
hidise, umumi teessürü mucib olmuştur. 

Amerika ormanları 
Trenton, 27 (Radyo) - Amerika'nın Nevjersey eyaletinde 

büyük bir orman yangını çıkmıştır. 600,000 hektarlık or· 
man, söndliriilemiyecek ıekilde ateı almıştır. 4 kiıi, kömür 
haline gelmiş, 33 kişi kayıptır, 1500 kişi ateşler arasında 
ümitsiz halde kurtulmaia çalışıyor. Dört kasaba, yangın 
tehlikesin~ maruzdur. 

Deniz faciası 
Londra 26 (Radyo)- San Salvador gaz vepuru ile Pij'a

dur posta vapuru çarpıımıılardar. Posta •apuru batD!ıı ve 
mürettebatından yalınız 14 kiti kurtulabilmiıtir. 

sa 
abu---~~ 
ışlardır. \· demiıtir. ... ----

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

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 21 

Tahmini ii:ıerine onbet sını gizli ve batıl ilimlere, 
dakika kadar salonda bek- büyücülük ve sihirbazlığı 
ledi ve doktorun muayene atfediyorsunuz. itiraf ede· 
odasına davet edilen M. rimki bu cihet hiçbirimizin 
Royer: aklına gelmemiştir. 

- Doktor, dedi. Burada Doktor, Plüviye; hemell 
sizinle, sözlerimiz hiçbir her doktor gibi maddiyel 
kimse tarafından işitilaıeden presti bir adamdı; bunull 
görüşmek mümkün müdür? ıçın: 
Diye ıordu? - Bu işle gizli ilimlerin 

- Bizi hiçbir kimse din· ne alikası olabilir?. Dedi. 
lemez mllsyüf Görüyorsunuz· Doktorun bu sözlerinde 
ki bu evde eski bir yapıdır, zerre kadar istihza yoktu, 
duvarları kalandır, bir taraf- lçünkü komiser M. Royer'iD 

ne kadar ciddi ve meale· 
tan diğer tarafa ses geçme:ı! ğinde tanınmış bir adaoı 
Kapılarda da kalın ve çifte olduğunu biliyordu. Bunuo 
perde vardır. Bu pencereye için, fikir ve kanaatini bil· 
ıelince, bahçeye bakar! · dirmikle beraber, komiıerİll 
Emin olabilirsiniz. i~tihadına ve kanaatine bilr· 

- Pekili .• Doktorum! Bi· met ediyordu. 
Jini:ı ki, ben, Patis zabıtai Komiser: 
adliyesi komiseri Royer'im. - Bu plan üzerine hare" 
M. Font Romen'in samimi ket etmek en büyük 
dostu ve damadı M. Mak· bir zarurettir! dedi. Şimdi 
sim'in de babahğıyım. Bu- aziz doktor, bu meçhul do• 
rada Fliri otelinden, müstear tumuz şarbayıa evinde bu· 
isimle ve derelerden balık lunduiunu yirmi dakik• 

zarfında kadın ve kıdaru• 
avlamak istiyen Paris'li bir kanından birer miktar ala" 
meraklı sıfatile bulunuyorum, maz mı?. bana bunu teıbit 
anlıyorsunuz ya.. ediniz. 

Doktor, M. Royertin bu Doktor, 
haline güldükten sonra, bir- - Mükemmel surette ve 
den ciddi oldu ve: iıtediği şekilde kan alao·ar 

- Pek güzel müıyü, dedi. yirmi dakika çoktur bile! 
Sizin fotoğrafınızı gazete· fakat hıçbir kimıe hiçbir 
Jerde birçok defalar gör- yerinde zerrece bir ağrı, 
düm. Şimdi sizi bıyıkları· bir acı hiasetmemiılerdir· 
nızla tasavvur edince, tanı- öyle değil mi, ıarbay?. 

Şarbay, doktoru tasdik 
mış oluyorum. Bu hasusta etti. 
size elden ıreldiği surette Komiaer: 
yardıma hazırım. Dedi: - Fakat • dedi- uyuıtu· 

. - Teşekkür ederim, dok- rucu bir madde ile acı bi• 
tor! Burada ben müthiş bir ettirmemek sonra.. iğne ye" 
balık av meraklısı olarak rinin de camdan kaybolma· 
tanınacağım. Sizde beni 11nı mucip olacak bir tedbir 
başka surette taoımıyacak· tatbiki mümkün deiil midir? 
sınız. Dostumuz M. Font - Her iki ihtimal de milaJ" 
Romen bile beni başka küadür. Bunun için iddialD" 
türlü taaımıyacaktır. Yalnı:ı da ısrar etmiyorum. Meçhul 
vakti geldiği zaman hakiki adamın birşey; çalmadıi•D• 
hüviyetimle meydana çıka· röre kan çalmıı olmaıı ibti" 
cağım Şimdi ben de milzmin mali kuvvetlidir . 
bir hastalık var addedece· - Ali. Şimdi beni IDt· 
ğiz. Bu hastahğım ıık, sık fen dinleyiniz: 
enjeksiyon icap ettirecektir. Polis komiseri bütün nok" 
Bu sebeple sizi, hiçbir kim- tainazarlarını, geçen badi· 

aeleri anlatmağa baılad•· 
senin fiiphesini davet etme- M. Royer anlattıkça, Mn.yl 
den istediğim zaman ziyaret Font Romea ile· doktot 
edebileceğim. Olur, değil mi? PUiviye'nia hayreti artıyor 

- Tabii olur ! Senede ve onlarda komiserin aolı• 
artiritizim vardır. r eclavi

mizcle buna göre olacaklar. 

Flüri otelinde iıminiz aedir?. 
- Özen Ren! 
- Pekili, ıimdi emrinize 

tabiimt 
- Teşekkür ederim. M. 

Romen'e telefon ederek 
buraya gelmesini rica ediniz. 
Damadı M. Maksim Liıtrok 
oradadır. Niçin telefon edil
diğini anlayacaklar ve hemen 
gelecekler. 

Doktor, M. Royer'in tav· 
siyesi veçhile hareket etti 
ve telefon etti. 

Şarbay ve Maksim gel
.liği vakit, M. Royer M. 
M. F oat Romene: 

- Evlithjım, Makıim 
bana her şeyi anlattı. Şi•di 
l.urada hldiseyi yakıadan 
takib edeceğim dedi. 

M. Font Romen: 
- Maksim'de bana bidi

ıeyi ne cihetten telikki 
ve tetkik ettiğinizi bana 
ıiSyledi. Siz, hidiaelerin eu · 

taiaazaranın doğrulujıanu ta•" 
dik ediyorlardı. 

M. Royer nihayet s6ziia0: 
- Dünden itibaren kar•" 

rım bir derece daha kuvvet• 
lenmiıtir. Dün gece, .. Se• 
Kristof esrarı,, tesmiye etti• 
ğim bu hidiseyi düşündiiOI 
ve tetkik ettim. Sibirbazlıi'' 
bütün mevcndiyetile bağlıP" 
mıı esrarengiz bir adaaııo 
bütün Avrupa üzerinde bO 
maksad için teıkilit yaptı" 
ğı•a karar verdim. Fak•' 
bundan maksad ve hedefi• ,. 
ne olduğunu henüz kat 1 

ıekli ile teabit edemediaı. 
Devamı var __,,, 

Ingiliz 
Umumi etkArıoın İl!l" 

temediği bir kaouO 
Londra 27 (Radyo)- A.,aOI 
kamarasına verHmiı ol•"., 
miden ocakları kanunu, uOI 
mi efkir nezdinde iyi tetİ' 
yapmadıiındaa j'eri abll" 
mııtır • 
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