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Yeni Bir Habes f(ralı 

Filistin 
ihtilali velıamet kesbetmek· 

tedir. Arap çeteleri lngiliz 
garnizonlarına tecavOz et· 
mişlerdir. 
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için hazır ve kadirdir Komisyonu don kem kaleler yapıyorlar 
toplandı 

Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin yeni bütçesi, 
ihtiyaçların artmasından fazlalaştırılmıştır 

Kamutay, iuan ve selamlarını Cumhuriyet ordusuna bildirdi 

Ankara 27 (A.A) - Kamu· varidat biitçeainin müzake· 
tay buılln Rafet Caaıtezin reıine geçilmiıtir. Kabul edi
baıkanbtında birbirini mil· len blltçeler Nafia, Ekonomi 

· teakip iki celse akdederek, Tarım, MiHi Mildafaa Kara, 
1936 yıb blUçesinia miiza • Hava, Deniz bütçelerile as· 
kereaine devam ederek mas· keri fabrikalar ve Harita 
raf blltçeleri llzerindeki mii· Umum mlidürlüğü bütçeleri· 
ıakerelerini tamamla-uıı ve dir. M. M. Vekaleti bütçesi· ______ .,_ ......... ~ 
Bulgarlar mahreç mes'e· 

nin müzakeresi eınasında 
milli müdafaa Vekili Gene
ral Kazım Özalp (Balıkesir) 
ıuau ıöylemittir: 

-· Arkadaılar; kara, de
niz ve hava kuvvetlerimizin 
936 yılı bütçesi geçen sene
ye nisbetJe biraz fazladır. 
Bu fazlalık iıe ihtiyaçların 
artmasından ileri a-eJmiıtir. 
- Devamı 4 11cü şahifede -

Cenevre 28 ( Radyo ) - Cfiz'i bir kuvvetle dOşmanın taarruzu durdu· 
Mandalar komisyonu, 4Un top· rulacak ve Alman ordusu kısmı kOlt• · ·ı 
lanmıı ve ltalyan delegesi l8l ı e 
Margi Teodolu, komisyon başka cepheden taarruza geçebilecektir 
baıkanh;ına seçilmiştir. 

Komisyon, bugün de top· 
.)anacak, Suriye, FiJistin, Ke
niya ve Dankanika meı'ele· 
leriai konuıacakhr. 

••••• 
Italyau'lar 

Brener hudutlarında 
hazırhk yapıyorlar 
Istınbul, 28 ( Huıuıi ) -

ltalyan'tarın Brener budu· 
dundaki kuvvetlerini artır
maıı BerJin'de fena karıı
laamııtır. Italya'nın, Almaa
ya'nın Avuaturya'ya karıı 
berhanıi bir bareketiae mu
kabeJe ıçın hazarlandıjı 
anlatılmaktadır. Roma resmi 
mabafili, budutlardaki bızır· 
lıtın yalnız Brener' e mun
haaır olmadıjını, blltüa Ital· 
ya'da faıist milislerinin 
hizmete çağırıldığını ve bu 
.ebeple kuvvetlerin arttıiJnı 
bildirilmektedir. 

lıtanbul, 28 (Hu· .. 
ıusi) -- • Londra-: 

.rdan gel;n hab~r: 
lere göre, Alman· ,lllfi.,N~ 

lar Ren'de tabki- ~~·~-
mata devam et· 
mektedirler. 

Ren havzasında 
yapılmakta 'f'olaa 
tahkimat teırini· 

evvel veya teıri· Reo'de Kolonya şehri 

nisani ıylarında sona ere· Alman erkinıharbiyesinin 
cektir. bu tahkimatı, düşmanın hü-

Büyük bir amele ordusu, cumunu harekatın hitamına 
bummah bir faaliyet göster· kadar durdurmak için yapıl
mektedir. Yeni tahkimat, mııtır. Bu suretle Alman or· 
küçük müstahkem kaleler ve duıu baıka cepheden kıımı 
siperler şeklinde olacaktır. küllisi ile düıman llzerine 
Bu küçük kaleler, tabtelarz saJdırabilece~ ve bu siperler
yolJarla birbirine bailanacak · de cüz'i bir kuvvet bulundu· 
tır . racaktır . 

Leon Blum 
Onu M. Politis ile 

lesi için Cenevreye mah- Avusturya'dadahili harh 
de konuştu 

Paris, 28 (Radyo) - M. 
Leoa Blum, din öileden 
aoara Yuaaniatan'ın Paria 
elçisi M. Politis ile Miiıyü 
(Versaa Oriyol) u kabul et
miı ve uaun müddet konuı
muıtur. 

M. Heryo 
Meclisi meb'usan 

reisi olacak 
Paris 28 (Radyo) - Radikal 

Sosyalist Partiıi dOn M. Da
ladiyenin baıkanlıjında top
Janmıı ve M. Heryo'aua mec
lisi meb'usan reiıi seçilme· 
sini kararlaıtırmııtır. 

zer gönderecekler çıkmasından korkuluyor --------..-.·--
Siyasal teşekküller, Dobiucede bn-
ynk bir kongre akdedeceklerdir 

Kral Boris 
Sofya, 28 (Radyo) - Bul· 

~•t ıiyaıal teıekkülleri, 

müsaade etmesini rica et· 
mitlerdir. 

Lord Loid 
AtatDrk tarafından 

kabul edildi 
lstanbul, 28 ( Husuıi ) -

Dün ıebrimize gelen ve 
Dolmababçe sarayında Ata· 
tilrk tarafından kabul edilen 
lagiliz devlet adamı Lord 
Loid, ıebrimizde iki giln 
kalacak ve sonra Ankara'ya 
gidecektir. 

Sofulis'te 
iki gflodenberi hasla 

--Haymverhler vatan severlerle çar 

pıştıtılar. Naziler faaliyette 

--~ 

Badapeşte'deo bir g3rftoftş 

0 bince'de umumi bir kon
:reye davet olunuyorlar. Bu 
d:n~~tde, Bulgaristao'ın Ak· 
Oldbı~ de bir mabrece muhtaç 
i uruna dair bir mabzer 

lıtanbul 28 (Hususi) - Vi· 
yana'dan gelen haberlere 
göre, Avaıturya'da vaziyet 

· çok karaııktır. 

lar Avusturya'da dahili bir 
harb çıkmaıı ihtimali kuv
vetlidir. 

Paris, 28 (Radyo) - Avuı
turya ve Macariıtan ıiyasi
lerinin, yakında Budapeıte'de 
gizli bir toplantı yapacakları 
ıöyleniyor. dlllzılanacak ve bu mabzer, 

o" et• lraca uluılar sosyetesine 
•Vlldt ·1 8 tı tcektir. 
llid ulıar komitecilerinin ye-
ted~D fıaliyete geçmek is· 
t,, ılc~eri hakkındaki haber 
hn::uc1 etaaekt~~ir. Bulg~r 
hiçb· lbet ınabafılı, buna claır 
diri 

1
' tey ıöylememekte· er. 

•e~~~ar. komitecileri, krala 
'-1.aı~rı ınllıterek bir ar· 
~ • eıki Makedonya 

lliaba tıluar t11kiüı 

M. Sofuliı 

Paris, 28 (Rady.o) - Ati· 
'dan haber verıhyor: na . . 'd · Liberal partııı ı erı ve 
)lmento baıkanı M. So· 

fp•.! iki allndtnberi baata u ıs, • 
ltuluamaktadır. 

Naziler, Berlin'dea aldık· 
ları talimat üzerine bütün 
Avusturya'da harekete geç· 
mitlerdir. Grayada yapılan 
bir nümayiıte Naziler,'" Avus· 
tuya Almanya'ya ilhak edil
melidir!" diye baykırmıılar 
ve Ançeluı için plebisit ya· 
pılma11nı iıtemiılerdir. 

Dün yukarı Avuıturya'da 
Vatan severler cepbeai er
kinı ile Haymverbler guru
bu arasında ıiddetli bir 
çarpışma olmuı, birkaç kiti 
yaralanmııtır. Şuıninr'e 
aleyhtar Haymverhler, 11k 
ıık aiimayiıler yapmaktadır· 

Alikadar çevenlerin iddia· 
larına göre, Avuıturya ricali, 
bu toplantının Viyana'da 
olmasını iı.temiılerse de ge
neral GömbOı'ün ısrarı üze
rine toplantı merkezinin 
Budapeıte olmasına razı 
olmuılardır. Bu toplantıda, 
Tuna itile birlikte her iki 
devletin mukadderatını all
kadar eden daha bazı miibim 
mea'eleler koDuıulacakhr. 

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- l 
,/ 

lzmire gelip tırıl dönenler 
lzmir'de barlar, ıaziaolar var .. Şiiphesiz, medeni mem· 

Jekette bunların da buluamaıı lazımdır. Ham bir softa ka· 
fası ile ae bunlara dOımanlık etmek, ne de onların kapa• 
bJmasını iıtemek dotrudur. Elverir ki, burada çalııan ka
dınların bayatı takip edilsin, buradaki hayat ve ıartlar ıöz 
aaünde tutulsun .. 

Biraz içmek, biraz mllzik dinlemek, biraz danı etmek, bir 
insanın ve bir ıencin hakkı oltluğu gibi, memleketin baya· 
tını da kımıldatır.. .. 
Fakat bizim içimizde öyle gençler, öyle insanlar var ki, 

eilenmekle aefahatı, ihtiyaçla 111af ve miras yediliii birbi-
rine karııtırıyorlar. BiJbaasa, civar viliyet ve kazalarda, 

etlenceye ıuumıı birçok ıençler lzmir' • ıelipte kendile· 
rini bir bar kapııındaa içeri atınca, kapının önünde ıuur· 
larını da bırakıyorlar. Her rece bar, her gece içki ve ka· 
dın.. Ceplerindekini tllketerek, el ve kolları boı bir halde 
memleketlerine d6nliyorlar. Bu, muhakkak ki bir felakettir. 
Boyalı, yarı çıplak kadın vücudu görmemiı bir biçare, bü
tiln, ibtirasile kendini onlara kaptırıyor. G6rgliıüzliliün 
g .;Dçlijin ve biraz da bilrisizlijin tesirile, ahım, tabım, tırıl 
tırıl soyulmuı bir nesne haline 1ıeliyor. V aktile bir zeybek, 
atına altın dolu bir heybe atarak lzmir'e geJirkea; Eıref· 
paıa' dan bakmıı ; 

- Dayan Givur lımir • demiı - ben 1ıeliyorum !. 
Bir bafta ıonra, bizim z ., ybek, boı heybe ile dönerken, 

ayni yokuıta : 
- Givur lzmir • demiş - sen dayandın amma, ben daya• 

namadım 1 
Kazalardan ıelipte böyle yerlere gidecek gençlerimizin 

ve vatandaılarımızın vaziyetleri zabıta murakabesine alın· 
malı, tadını kaçıranlar ikaz edilmeli ve bar kadınlarının 
ıuraya, buraya g6türülmeleri ihtimallerine kat'iyen meydan 
verilmemelidir. 
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• Şimdi ltalyanı~ başvekili Olan M us-
1 solini,bir zamanlar amelelik etmişti 

Otomobilin 
50 inci yıldöoüm6 

Cinai Roman 

• Bahur hakimi 

ORAL.I 

Han t>aris'te 
bir villa satın alacaktı 

Bir ihtiyar on.un için diyor ki: Mussolini bizden kızıl 
bir sosyalist, aı]eta bir anarşistti •. 

Mussolini gençiken Fran· 
sa'da, lniçre hududuna 
yakın Annemasda çalışmıı. 
Bunu haber alan Entransijan 
gazetesinin bir muhabiri 
oraya giderek o vakit ken
disile tamşmıi olanları gör· 
müı ve Duçeoin Fraosa'daki 
bayatı hakkrnda malümat 
almışhr. ltalyan başvekilini 
en ziyade tanıyan, onunla 
arkadaşlık etmiş olan Meje 
Van adında biridir. Bu, mu· 
habire şunları anlabyor: 

boylu idi. Güzel bir çebreıi, 
kara ve pek parlak gözleri 
vardı. Dürüsttü. Bize kendi 

larından para aldıiını ıan

nediyorum. Bununla ~eraber 

çok fakirdi. Hatta kendi 
gömleğini kendisi yıkardı. 

Fikirlerinden dolayı hapse 
girmiş ve memleketten sürül
müş biı gençti. MiUetin se
faleti onu müteeuir ediyordu. 
Bir defa ben kendisine üç 
Lüi altını ödünç vermiştim. 
Bana ödedi.,, 

Bu sırada elliaci yıldiSnüm· 
leri kutlulanmak icap eden 
birçok ıeyler arasında oto· 
mobilin bulunduğunu unut .. 
mamak lazımdır. 1886 da 
Gottib Daimler ve Şarl Bent• 
adında iki Alman benıinli 
bir motörle kendi kendine 
giden bir arabanın ihtira 
berahnı almışlardı, Ayni yıl 
içinde Daimler bu icadı 
tatbik sahasına koymuş ve 
Manhaym ıoseıi üzerinde 
arabası ile gezmiştir. Üç 
yıl sonra 1889 da Pari.s' te 
ilk otmobil sergisi açılmış ve 
sonra buraya "Otomobiller 
salonu,. adı verilmiştir. 

Şimdiye kadar 
araştırmaların bir 

yapılan 

semere 
Yermemesi, işin içinde men• 
faatı olan bir adamın bu
lunmamasından ileri gelLDİŞ· 
tir. Kendisine iyi bir müka
fat vadedeceğiniz bir me
mur, logiltere'nin umum po
lis memurlarından daha ça
buk ve daha iyi iş görebi· 
lecektir. 

Prens, elini Tolbiyak'a 
uzattı ve : 

- Allah sizden razı olsun. 
Bana böyle büyük bir biz· 
met ifa etmeği deruhte ey
lediğiniz için beni fevkalade 
memnun bıraktınız. Ü mit ede
rim ki bundan sonra daima 
görüşP,bileceiiz. 

- Bu, benim için şeref 
bahşeder. Zah asilaneleri, 
bundan so~ra görüşe bilece
ğimiz yeri şimdiden tayin 
buyurabilir misiniz ? 

Prens Cafer Hao, Tolbi
yak'ıo bu sualine derhal şu 
cevabı verdi : 
-Ben, şimdilik Grandotclde 

oturuyorum . Fransa'da bir 
ıene kadar kalmak fikrinde 
bulunduğum cihetle, rahatça 
birJeıebilmek için bir villa 
satın almak emelindeyim. 
Biz tarklıJar, geniş yerlerde 
yaşamağa alışmışızdır. Peris 
civarında bir villa satın ala
cak olursam ... 

Tolbiyak, Prensin sözünü 
keserek : 

- Tam sizin işinize ya
rıyacak bir sayfiye vardır. 
Bir defa görünüz, hoşunuza 
sriderse sahiplerile konuşuruz. 

Prens Cafer Han, T olbi
yak'ın elini okfadı ve sonra 

- Çok lütüf kirsınız müı
yB, size ne yolda teıekkür 
edeyim bilmem ki .. 

Prens C11fer Han bu söz
leri söylerken madam Ara· 
belli da, yeni gelen Brezilya 
ateşcmileterini masalardan 
birine yerleştirmiş ve dön
müş bulunuyordu. 

Madam, Cafer Hana hita· 
ben olanca işvebazhğile 
dedi ki: 

- Muhibbelerim, zatı aaı· 
linelerini bu yolda bir kö
şede alakoyarak meydana 
çıkmanıza mani olduğundan 
dolayı Mnsyü Tolbiyak'a 
güceniyorlar. . Müsaade bu
yurursanız, kendilerini zatı 
alilerine takdim edeyim. 

Hindli prens, bu kibar 
kadının teklifini 'büyük bir 
memnuniyetle kabul etti. 

Madam Arabella heman 
koştu ve bir iki dakika son
ra refakatında beş altı ka· 
dın olduğu halde geldi. Ge
len güzelleri prens G:afer 
hana taktim ettikten sonra 
kendisine sordu: 

- Zatı asilaneleri bakara 
oyaarmısınız?. 

Prens cevap verdi: 
- Çok hoşuma giden oyun

lardan biri de bakaradır. 
Pondişeri'de bu oyun çok ta
ammüm etmiştir. Maabaza, 
b•şka bir oyun da oynıya
biliriz. MeseJi Pasyaas oyunu .. 
Ben sarayımda yalınız bulun
duğum mliddetçe ekseriya 
bu oyunu oynarim . 

Bahur hikimi prens 
1 demııur. 

Han'ın bu teklifine karşı 

herkes süküt etmişti. Prens, 
bu oyunun sevilmediğini an
lamış olacak ki derhal fik
rini değiştirdi ve: 

- Anlıyorum ki hepiniz 
bakara oynamak arzusunda 
bulunuyorsunuz, o halde ben 
de bakara oynamai' ha
zırım. 

fikirlerini anlahrdı. Bizden 
daha kızıl bir sosyalist, adeta 
anarşist idi. Bazen da çok 
ileriye gidiyordu. Tabiati 
sükuti ve düşünceli idi. 
Daima yalnız yaşar ve gün
lerini yazmak ve okumakla 
geçirirdi. O zaman yabancı 
memleketlerdeki siyasi dost-

Prensin bu sözleri üzerine 
kendisine takdim edilmiş 

. güzellerden Hermini adın

daki kadın dedi kh 

---------. ---------
" B - en o zaman otuz ya-

Tokyonun zevk mahalle- mütevazi kazançlı adamların, 
bütün kazançlarını bu ma· 
hallede bahrmalarınırı önüne 
geçmek için, hiçbir erkek 
misafirin, zevk evlerinde bir 
gün ve bir geceden fazla 
kalmıyacağı emrini verdi. 

- Bu teklif, tam sıra
sında ileri sürüldü. Zira 
karşıki masada bir saat ev
vel başlanılan oyun bitmiş 

şında idim. Mussolini yirmi· 
sinde vardı; fakat 40 yaşında 
bir adam gibi ciddiydi. Bir 
inkılapçı idi. Fransa'ya ilk 
geldiği zaman kendisini gör
r.oemiştim. Yalınız lsviçre 
jandarmalarının bizim hudu
dumuza getirip bıraktıklarını 
işittim. Ben daha sonraları 
onunla tanışmıştım. Siyasi 
fikirlerinden dolayı bir Isviçre 
kantonundan sürülmüştü. Gel
diği tarihi önce bana sormuş 
olanlara 1899 demiştim. Fa· 
kat ltalya konsolosu bunu 
tekzip etti. Sonra ben de 
hatırladım ki bu tarih 1902 
yıhdar. 

si tarihe karışıyor 
--·-· Babasının borcunu ödemek • • 

ıçın 
ve biçare (Güstav) bütün 
parasını kaybetmiştir. Zata 
asiJaneleri onun yerine oyuna 
iştirak edebilirsiniz. 

hayalını mahveden .. 
Japon 

Yoşivara mahallesi yavaş 

yavaş parlamağa başladı. 
Ziyaret defterlerinde memle· 
ketin en yüksek siyaset, ede 
biyat, iş adamlarının ve asil 
Samurayların isimleri görü· 
lüyordu. 

Babur bakimi bu teklifi 
derhal kabul etti ve yerinden 
kalkarak bakara oynanan 
diğer masaya geçti. (Her
mini) de prensin yanı ba
şında yer aldı. 

Prens, cebinden biner 
Franklık bankanotlardan 
büyücek bir paket ile bir 
de küçük bir defter çıkar· 
dı ve yavaşca dedi ki: 

- Bu gece oyun oynaya-
cağımı ümid etmiyorum. 
Bundan dolayı üzerim-

' de yalniz seksen bin 
franktan ziyade para bulun
muyor. Lakin Roçild bankası 
üzerine olan poliçelerimin 
defteri yanımdadır. Bununla 
beraber, madamlarlan müs
yülerin, oyuna tefrik edecek'.. • 
leri paranın, ıekıen bin 

frank derecesinde az olmama
sını bilhassa rica edeceiim. 

Prensin bu sözleri, oyuna 
iştirak edenler tarafından 
memnuniyetle telakki olundu. 
Erkekler, Hind'Ji prensle 
ciddi bir mücadeleye girit· 
meğe ve kadınlarda bir mik
tar para kazanmağa hazır· 
landıJar. 

Kiralık ev 
Göztepede Tramvay cad

desine yakın ve elektrik 
tesisatını havi beş odalı kul
lan•şh bir ev kirahktir. Tut
mak istiyenler gazetemiz 
idare memuru Hüsameddine 
müracaatları. 

Mussolini bizirp toprağı
mızda serbestti. Fransız 
jandarmalarına, ne olursa 
olsun bir iş bulmak istedi· 
gını söylemiıti. Jandarmalar 
ona kumcuların çalıştıkları 
yeri gösterdiler. O da bir 
ay kadar orada çahftı. Çok 
şişman bir kadın olan bayan 
Jüli'ain yanında pansiyoner 
olarak kalıyordu. Amma 
şimdi şişko Jüli ölmüştür. 
Oğlu Leonar Flaşeri yaşı
yor. 

Gidip bu Flaıeri ile srö
rüştüm. o aa diyor ki: 

"- Mussolini bir ihtilal· 
ciydi. Herıeyi yutmak isti-

yordu. Ne yapmak iıtedijini 
pek bilemiyorum. · Ben o 
zaman küçüktüm ve Benito 
dediğimiz Mussolini'yi pek 
az görüyordum." 

Mejevan baba bana Düçe 
ile ilk görüıtüğü kahveyi 
gösterecekti. Mu110Iini'nin 
amelelik' ettiğini fakat genç 
bir hoca olduğu için amele 
olmadıiını ıöyliyor ve di
yordu ki: 

" - Güzel bir çocuktu. 
Hepimizden daha küçük 

kızlarının 
Paris - Soir gazetesinde 

Louis Sanceary'ın Tokyo' dan 
yazdığı bir mektubtao: 

.. Tokyo'da, meş}ıur "Gey
şa,,ların bulundukJarı Yoşi

vara mahallesi kaldırılacak

tır. Japon hükumeti, misyo· 
nerlerin ısrarları ve "Japon 
kadınları konfederasyonu,, -
nun devamlı teşebbüsleri ne
ticesinde, en kaba ahlaki 
tefessübün eski Nippon'un 
edebi ananelerile mezcoldu
ğu bu garib zevk şehrini 
kaldırmaya karar vermiştir. 

Bu münasebetle "Gey.şa,, 
lar ve onların tarihleri hak
kında kısaca malumat ver
mek faydasız olmıyacaktır. 
Asırlardanberi japo11 köy

lüleri fakirleştikçe ve berca 
gömüldükçe, kızlarını umumi 
evlere kiralayarak vaziyetle
rini düzeltmiye Çihşırlardı. 

Mukaveleler ekseriya 3 se· 
nelik kanuni bir hizmeti gö
zetirdi. Fakat ana, baba çok 
defa borçlarından kurtulmaya 
bir türlü muvaffak olama
dıkları için, zavallı kızlar genç 
tikleri ve güzellikleri büsbü
tün kayboluncaya kadar içine 
düştiikleri batakhanede ya
ıamak m.ecburiyetinde ka· 
hrdılar . 

Şimdi, hükumetin kararile 
"Geyşa" adile anılan ve 
Y oşivara mahallesinde otu· 
ran yüzbin kız, kafeslerin
den azad edilecekler de· 
mektir. 

Ortaçai japonya'sında, 

Tele fon 
315l Tayyare Sineması~~ . 3151 _,_.._.__..... ___ , __________________________ ___ 

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

Hergfto, her 15 20 30K f 
seansta ti atlar - - uru ş ur 

Bu ucuz Hatlara rağmen hu hafta iki şaheser film 

1 -- Ben Seninim 
Brigit Helm'in çok derin bir aşk hiktlyesi 

2 -- Sözde l(arim 
Anne Bella ve Jan Murad tarafından çevrilen nefis bir komedi 

AYRICA: Ankara' da Türkkuşunun faaliyetleri ve umumi spor kongresi 
intibaları Miki Mevzi Canlı karikatörler 

Seans saatları: Hergün saat 16-19,40 Sözde karım 17,30 21, 15 Ben seninim Cumar
tesi ve pazar günleri saat 14 te Ben seninim ile başlar 

maceraları 
kız evlatlar, bir yük olmak
tan başka faidesi bulunmı
yan sürüler şeklinde telakki 
ediliyor, aiJeleri veya evle· 
rinden zorla alan haydutlar 
tarafından pazarlarda yok 
pahasına satıltyorlardı. Bu 
kızlar, toplandıkları evlerde, 
bir hayvan muamelesi gö
rüyor, ölmiyecek kadar ve
rilen gıda ile en idi ve İn· 
safsızca işlerde kallanılı
yordu. 

Japonyanın kafası aydın
lık despotlarından biri, Jin-

zayemon bu acıklı hale bir 

nihayet vermek istedi. 1618 
de Tokyonun batakhk ban

liyösünde 7 hektarhk bir 

yer ayırttı. Burası Y oşivara 
{Saz tarlası) mahallesi oldu. 
Ve bu mahRlle zamanla bü
yüyerek bugünkü heybetli 
şeklini aldı. 

Jinzayemon, kötülilğün 
nizamlamak suretile önlne 
geçeceğini umuyordu. Onun 
için, Yoıivara mahallesin
deki zevk evlerinin sahiple· 
rini, haydutlar ve kız kaçı
ranlarla iş görmemeye ve 
doğrudan doğruya kızların 

akrabalarile mukavele yap· 
mağa mecbur tuttu. Hatti, 

"Geyşa,.ların en sadık ve 
devamlı müşterileri Samu" 
raylar olmuştu. 

Kendilerini beğendirmek 
mecburiyetinde olan Geyşa· 
lar, git-gide daha kibar ve 
nazik olmaya başladılar. Eı· 
ki sadelik an' an esi artık 
terkedilmişti. Evler muhte· 
şem dekorlarla süıleniyor, 

geyşalar pamuklu elbiselerini 
zengin ipeklilerle değiştiri· 
yorlardı. Böylelikle geyşalar 
memleketin içtimai hayatı 
üzerinde daima artan bir 
ehemmiyet aldılar, büyük 
adamları tesirleri altında tut• 
tular ve sarayların gözdeleri 
haline geldiler. içlerinden 
keskin bir zeki göstere•ler 
de çıktı . 

Geyşalık ideta bir ııaıf 
haline gelmişti. 10-12 yaşın· 
da aileleri tarafından satılan 
kızlar, ilk önce fİİr, musiki, 
adabı muaşeret dersi alıyor 
lardı. Y oşivara kadınları 
arasında bir incelik, nezaket 
kibarlık ve artistik müıab•" 
kası açılmış gibiydi. Kendi
ni beğendirmek ihtiyacı, bu 
- Devamı 4 nli'l sahifede -_,. 

Kara Osman zade hacı Mustafa 

vakfı mütevelliJi~inden: 
Balcılarda Havra sokağında kain 8,10,12,14,16,18,20,22 

no.lı kara Osman namile maruf hanın senelik icarına 3620 lir• 
bedel konmuştur. ihalesi 2-6-1936 sah günü saat on beştedir· 
istekli olanların şeraiti anlamak üzere evkaf varidat memur" 
luğuna ve o gün ve saatte evkaf müdürlüğünde toplanacak 
komisyona müracaatları ilin olunur. 23-28·2 1338 ~ 

lımir milli emlik müdürlüğünden: 
Satış 

Slra numarası Lir• 
275 Reşadiye kaptan hüseyin s. ada 883 parsel 4 de 

mukayyet 212,5 metre murabbaı arsa 212,50 
276 Tepecik meydan ı. 7 eski 9-11 taj no.lu 85,85 

metre murabbaı arsa 107,3' 
281 Göztepe tramvay c. 717 eski 829 taj no.lu 185 

metre murabbaı arsa 370 
283 Narlıdere orta imahallesinde eskiden yanmıı 

hıristiyan mahallesinde 564,20 metre murab· 
baı arsa 56,'JO 

274 Karata dokuz eylll •· 16 kapu no.lu 271,35 
metre murabbaı arsa 

293 Bornova eski dede yeni kıvrık ı. 34 eski 8 taj 
no.lu 39,50 metre murabbaı arsa 

90 

ıs.sO 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödell' 

mek üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur· 
ihalesi 8·6-936 pazartesi günü saat 17 dedir. Alıcal•rıO 
milli emlik müdüriyetine müracaatları. 1341 
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işgüzar: kız! 
Yoldan geçiyordu; Bütün 

gözleri kendisine çeken ve 
berkesi peıinden sürükliyen 
bu enfes mahluku - bile
lllenı? - nasıl oldu da . ve ih· 
Uyarsız olarak takibe baı
ladım. 

Elinde ağırca olduğu ko· 
layca tahmin edilecek sarı 
bir bavul ile yürüyen ve 20-22 
Y•tlarında görünen bu mat· 
IDazel veya madamı oteline 
Ve batti odHına kadar ta· 
~ib ettiğimin - samimiyetle 
ızam ederim ki - hiç farkın· 
da dej'ildim. 

Bir odada onunla karşı 
lcarııya kaldıktan ve kapı
nın da onun tarafından ka
patıldığını iÖrdükten sonra 
aklım başıma geldi, mahcu
biyetle başımı eğdim ve: 

* .. . 
Çorapları giymiştim. Ta-

bii 120 fraagı da vermiş. 
bulunuyordum. Yorgun bir 
halde genç kız bunun da 
farkına vardı: 

- Yok .. -dedi- ba•ulumda 
kutusu 2S Franga baş ağrısı 
kesen ve yorgunluğu giderıeo 
haplar varken, sizi böyle sa
lamaro. Ve mabut bavuldan 
küçük bir kutu çıkardı~ ba
na verdi. 

Ben de 25 frangı verdim. 
Hesap şöyle böyle 200 fran
gı buluyordu . 

,. 

- Affedersiniz, Madmazel; 
·dedim- buraya kadar gel· 
nıekle büyük bir terbiyesiz· 
lik ve kusur yaptığımı bili· 
)'Orum; fakat emin olunuz ki 
ıizi gördüğüm andan itiba
ren irademe malik değilim. 

Biraz daha dursam. Genç 
kadan bana Avrupa müstah
:z aratının beman her yerinde 
bir miktar ve mütemadiyen 
40-80·100 ve belki de 500 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

lıgın tım sali olan EfJ marka sını ara yını 2
1 

Çok güzel bir tebessümle: 
- Zarar yok güzel deJikanJı 

tanışmış olduk. Fakat doğru
sunu söylemek Jizım; kra· 
vatınız elbisenizin renğine 
hiç te uy2un değil. Seyyar 
ıatıı memurluj'unu yaptığım 
fabrikanın en ilisından size 
bir kravat vereyim. Fiatı 
o kadar pahalı değildir. Sa
dece elli frank.. Buyurun! 

Genç kız, gözüme fevka· 
iade görünen bir kravat 
verdi; parayı verdim ve 
kravatı aldım, üzerine de 
can ve gönülden: 

- Teşekkür ederim! Dedi 
Güzeller glizeli bu ilk alış 

verişten sonra: 

frank çekip duracaktı. Bu 
tehlikeyi savuşturmak için 
merdivenleri dörder, dörder 
indim ve sc.luya, soluya ya
zıhaneye döndüm!. 

Vedi Fikret 

ı-·D~O~K!!'l!!!Tlll!.O~R~--

Ali Agah 
Çocuk HastalıkJarı 

Mütehassısı 
'L·inci Re)·ler Sokağı N. 68 

O fi vİ er 'I e Şil reka- im-•T•elli/ejiİllo•n • 3
•
4
•
52 
__ _ 

sı Limited vapıır 
acentası 

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

Cendeli Han. Birinci kor.. ...,otör satılıktır. Taliplerin 
don. Tel. 2443 idarebanemize müracaatları 

THE ELLERMAN LINES L TD. ilan olunur. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
de~şiklikJerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

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

"FLAMINIAN" vapuru 22 
mayıs LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip yük 

• 
Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

- Çoraplarınızı ne için 
son modaya göre, seçmiyor
sunuz? Tam sevilecek ve 
sevdirecek yaştasınız. Aşk 
ve muhabbet te muvafaki
Yet, ıu zamanda modaya en 
fazla uymakla kaimdir.Dedi. 

- Demek ki çoraplarim 

çıkaracaktır. • 

( 1 z m ir_Y_u_· n-•miiiıiiiiiiiiiieiiiiiiiniiisiiiuiiiciiiia .. tı 
son moda değilmi 1 

- Tabii değilmi. Bavu
lumda modern ve sizinkinden 
çok güzel çoraplar varken 
•inini söyJiyebilir miyim? 
Jartiyelerile beraber bir 
çift çorap, hem de bizzat 
tarafımdan giydirilmek şar-
r 
ihtiyat Subayları 
Ve askeri Memurlar 

Yoklaması 
fımlr askerlik eubealnden: -

l - l· Haziran 936 gOnün 

den 30 Baılran 936 gcıoOne 

kadar lımlr askerlik eubesln 

de kayıtla yerli ve yabancı 
ihtiyat ııobıylarla hiç kayıt 
olonmamıı ihtiyat ııubaylın 
bu mtıddet zarfında yeni nQ· 

fue cQıdanlarlle birlikte yok· 

la111ıl1rın1 yıptarmak tızere 
hergıa tobeye bıevormaları. 

2 - Şubemizde kayıtla 
olup ta vaıUeten nyabot moh· 
le lif 
1 

ııoretlerle başka mahıl· 
derde holonınlar da bulun· 

l 
Okları mıntakı ı kerllk şube· 
erı 

"••ıtıelle yoklamal,.ranı 
lobey b 

3 
e lldlrmelerl. 

., L - Bu mOddet zarfında 
Om;; lam 

Türk A. Şirketinin 
HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRiKASI 
Tarafından mevsim doloyısile yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SA1"'IŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesinde FAHRİ KANDE- ı 
ıutn OGLU , __________________________ , 
-~~~~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!•: 

BAŞDURAK 

3 HAMDİ NüZHET 

' Sıhh3t Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz iliç ve tu-

valel çeşitleri satar. 
, 

ı ... 'Y• m6racHt etmlyen e., ... h 
lllele aklarında kanuni moa *~~~~!!!!!~~~~~~~~~~~~~~* 

Yap.ııcığı ilin olunur. • _________ ..) 

,,., •ıı•-•1 
Ôkeflrenler! .Mut-

laka (Oknmf!ntol 

öksilrilk şekerle· 

rini tecrObe 
1iz •. 

v 
> 
Q 
~ 
~ 
~ 

:Q 
Ve Pnrjen ~ahapın ~ 

en QstO.n bir mOs· ~ 
bil şekeri olduğu- >~ 
nu unutmaymız . .-..-. 

Kuvvetli milshil 

istiyenler Ş.ıthap 

Sıhhat sflrgfln ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından r:.f) 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

• 

N. v · F ratelJi ~perco 

VV. F. H. Van Vapur Acentası 
Der Zee ROY AL NEERLANDAts 

KUMPANYASI 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNİE 

" ORESTES " vapuru 13 
Mayısta gelip BURGAS, 
V ARNA ve KÖSTENC2 
limanına hareket edecektir, 

"HERAKLEA" vapuru 25 
mayısta bekleniyor. 30 ma

yısa kadar ANVERS, ROT· 

TERDAM, HAMBURG, ve 

BREMEN DiREKT için yük 
alacaktır. 

"SAMOS .. vapuru 8 hazi· 

randa bekleniyor, 13 hazi· 

rana kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN DiREKT limanları 
için yük alacaktır. 

" GALILEA ., vapuru 22 
haziranda bekleniyor, 27 ha

zırana kadar ANVERS, 

ROTTERDAM, HAMBURG 

ve BREMEN limanları için 
yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT STE

AMSHIP BORPOATION 

NEVYORK 
"EXPRESS .. vapuru 30 ma· 

yısa doğru beklenilmektedir. 

NEVYORK için yük ala· 
caktır. 

S. A. ROY ALE HONGROI· 

SE DE NAVIGATION DA· 
NUBIENNE MARITIME 

BUDAPEST 
"SZEGED,. motörü 27 ma-

yısa doğru bekleniyor. BEL· 

GRAD, NOVISAD, BUDA
PES T, BRATISLAVA, VI· 
YANA ve LINZ için yük 

alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR" vapuru 10 

haziranda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması 

BELGRAD, BUDAPEST, 
BRATISLA VA, ViYANA 
için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEL-

HAsLINJE (D-S. A·S 
SP AN KELiN JEN) 

OSLO 
"BAY ARD" motörü 19 

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

" UL YSSES " vapuru 18 
Mayısta geJip ı3 Mayııt• 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM· 
BURG limanları için yülc 
alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 31 
Mayısta gelip 6 Hazirand• 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT 
LİNİEN 

"GOTLAND,. motörü 12 
Mayısta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBUR~ 
BREMEN, (doğru) COPEN
HAGE, DANTZIG, GOTE
BMRG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanlara için 
yük alacaktır. 

"VIKINGLAND ,, motörü 
22 Mayısta beklenmekte 
olup ROTERDAM, HAM
BURG (Doğru) COPEN
HAGE, DANTZIG, GDY
NIA, OSLO ve ISKANDl
NA VY A limanları için yiik 
alacaktır . 

SERViCE MARITIM 
ROUMAİN 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle· 

riJe oavlonlardaki d~~işiklik-
1erden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilit 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve TabJiye ıirketi hinaıı 
arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentaıına müra
caat edilmesi rica olunur. 

T e:efon: 2004 - 2005 - 2663 

için yük kabul edecektir. 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhiide 
girişilmez." 

Birinci Kordon, 
No. 2007- 2008 

telefon 

N~A 
f 

011 ıu a·· 



S~rd&napol'un ölümü _____________ .... __________ __ 

Bir Habeş kumandanı kral ilan edildi 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 22 

n ve Italyan 'larla çarpışmağa . başladı "Maamafih şimdilik bu 
kısmı bir tarafa bıraka-
lım ve iki kaibi bul-
mak imkinnıoı arıyabm .. 
Diye bitirdi: 

İş Yeni krahn kumandasında üç bin kişilik bir ordu vardır. ltalyan'lar bu 

ordu ile çarpışmak üzere asker ve mühimmat sevkediyorlar Sonra. şarbaya, 
- Maksimin bana anlat-

Hartum !!8 (Radyo) - Sudan ile Habeşistan hudut
ları civarında bulunan Gambcla 'ehrinden alınan eon 
bir habere göre; Hahe kumaodanlarandan birisi Va· 
lega hnvalisi Kral. ilan edilmiştir. Habeş kumandana-

yanlar, Sayo havalisindeki kuvvetlerin imdat isteme· 

feri nzerine beyaz Nil yoluyla asker dolu bir vapur 

göndermişlerdir. ikinci bir vapurla da kuvvet ve mft-

nm maiyetinde nç bin kişilik bir kuvvet vardır. ltal- himmat gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

tığına göre kansız olanlaran 
izini bulmak mümkün ola· 
madı. ve son yirmi dört i· 
çinde vaziyette bir de&'işik
lik var mıdır? diye sordu. 

............. 1 Şarbay, hayır! Dedi. 

Filistin ihtililli A. kamarasında dün şid Bu sırada telefon çaldı. 

Telefon makinesi, doktorun 

oturduğu yerin yanındaki 

'masa üzerinde idi, • doktor 

kolunu uzattı ve ahizeyi 

kulağına ıötürdü: 

·-·-· 
a ngiliz tayyaı·eleriArab çetelerini ta

kib ediyor. ilç Yahudi öldornldü 

ınış 

ete el 

rerek 

eey 
aanl 

decek. 
ak ve 

. Bu· 

lstanbul, 28 ( Hususi ) -
Filistin ihtilali gün geçtikce 
vehamet kesbetmektedir . 
Müsellih Arap çeteleri Ya-
hudi kasabalarına baskınlar 
yapmakta, lngiliz askeri 
tayyareleri bu çeteleri takib 
etmektedir. Dün bütiln Filis
tin şehirleri üzerinde tayya· 
reler uçmuştur. 

Arap çeteleri lngiliz gar· 
nizonlarına da taarruz etmiş-

PolBonkur 
Yeni kabine 

ne dedi 
için 

Paris, 28 (A.A) - M. Pol 
Bonkur, Nasyonal Sosya· 

zlaşm listler partisinin dün yaptığı 
bir toplantıda bir söylev 

a hal vererek demiştir ki: 
aptı~ı - Yeni kabine, Fransız· 
eeotlo ları birbirine çarpışbrmağa 

kalkııır ve umumi temayü· 
Jita göre hareket etmezse, 
endiliğinden iktidar {mev-

beeht kiini terketmek mecburiye
~eUoc tinde kalacaktır. 
ce'el Biz, hükumete yardımcı 
eğild olmak maksadile ve ne ya
şlad pabileceğini anlamak eme· 

l lile Leon Blum kabinesinde 

do 1er alıyoruz. Yoksa bize ve· 
SID ll-

b recekleri nezaret sandalye· 
r leri için değildir, bu san-

•• dalyeler, memleketin me· 
gıh nafii karşısında bizi hiç ali
dO l kadar bile etmemektedir. 

1ıifed Kasa hırsızı 

sine 
ile 

ln 

····---emir kasayı sırtladı· 

ğı gibi tarlaya 
snrnklemiş 

i çar Dün Güzelyah'da Halil 
ı aı lbrahim isminde sabıkalı bir 

1 ~ ... hırsızı yakalanmıştır. - Nn Sabıkalı Halil, karakoldan 
' b la birdenbire kaçmış ve fakat 

e e derltal yakalanmııtır. lstic· 
. yler vap edilince, Muğla hapisha-
ıs er . d L - kt w 1 
1
• 11eıın en aenuz çı ıgı an a· 
ıma 

l 
. ıa1mııtır. 

esı B d Ş k" · · d u sıra a ev ı ısmın e 

1 
ir şahıs karakola müracaat 

r a . . . 
b" ,etmış ve gece evıne gıren 

0.k.
1 arsızlar tarafından bir de

ı ı 
JDir lrasa ile bir saat ve bir 

A) cllzdan çalınmış· olduğunu 
ıöylemiştir. 

Şevki bunları anlatırken, 

alil lbrabim telaş göster
eğe başlamış ve itirafta · 

l
. 1 ulunmuştur. 
ıs er 

b · Sabıkalı, çaldığı kasayı 
udrı e•den bir buçuk kilometre 
e e 
işi y eıafeye kadar sırtında 

1şlar tr. l us:u.ııtö1 • 

ler ve birkaç lngiliz asker 
yaralamışlardır. Mitralyözlü 

lngiliz polisinin ateşi karşı· 

smda 250 kişilik bir Arap 
çetesi mühim · miktarda ölü 
ve yaralı vermiş,Araplar ölü
leri ile yaralılarını toplıyarak 
kaçmıştır. Dün de üç Ya
hudi öldürülmüştür. Mısır· 
dan Filiıtin'e asker gönde
rilmektedir. 

Valimiz 
Pazar gnnn şehrimiz· 

de bulunacak 
Ankara'da vekaletlerle te

maslarda bulunan valimiz 
Fazlı Güleç, oradan latan· 
bul'a geçmiıtir. 

Vali, Cumartesi günü Iı
tanbul' dan hareket edecek 
olan vapurla, Pazar günü 
ıehrimize gelecektir. 

---------------------Türk ordusu 
-Başıarafı 1 inci sahi/ede
Bununla beraber 935 ıenesi 
içinde muhtelif kanunlarla 
ordumuza verdiğimiz tahsi· 
salların yekunu mühim bir 
miktardadır. Bu kanunlarla 
bizden istediklerinizi tama
men yapacağımıza emin ola
bilirsiniz. (Alkışlar.) 

Arkadaılar; ordumuz vazi
fuini her zaman ifaya ka· 
dirdir. Alkışlar.( Eminiz ses· 
Jeri.) 

Arkadaılar ordumuz vazi· 
fesini ifaya her zaman ka· 
dir ve yüksek meclisin iti
madına her zaman liyik ve 
onun emrine daima hazırdır. 

Başka bir söy)eceğim yok
tur. (Sürekli aJkışlar.) 
Kamutayın bugünkü top· 

Jantısında Rasih Kaplan, 
Antalya ve arkadaıları ta· 
rafından verilen aşağıdaki 
takrir ittifakla ve alkışlarla 
kabul edilmiıtir. 

( Yeni yıl askeri bütcele· 
riDin kabulu münasebetile 
yurdun asıl koruyucusu ve 
bütün aziz varlığımızın yüce 
kollayıcısı cumhuriyet ordu· 
suna kamutayın inan ve se
lamlarının bildirilmeıine ka· 
rar alınmasını teklif ederiz.) 

taıımış •e Halimağa tarla
sında açmağa çalışmış, fakat 
muvaffak olamamışbr. lbra
him, bahçe dıvarını aıarak 
mutbah pencere.inden içeri 
girmiş ve bu bıraızlıiı yap· 
mııtır. 

detli münak!lşalar oldu 
Bir taarruz vukuunda çekoslavakya 

- Allo.. Dedi. Evet.. Ha 
da Habeş is tanın akibetine m'i sen misin Pol.. Evet, anla

dım, anladım! 
maruz kalacak~ Ve ahizeyi yioe yerine 

Londra, 28 ( Radyo ) - limetini tekf:ffül etmiıtir. kondu. şarbay ile komisere-
Avam kamarasının dünkü Eden'in bu sözleri üzerine de: 

-----------------------c el ı e ı inde çok mühim müza- saylavlardan (Mander) söz Tok yonun zevk ma· 
kereler olmuş ve bu me- almış ve: 
yanda şiddetli münakaşalar - Şayet Çekoslavakya hailesi tarihe karışıyor 
cereyan etmiştir. bir tecavize maruz kalırsa -Başıarafı 2 inci sahi/ede-

Muhafazakir saylavlardan onu da Habeşistan'ı koru- kaliteleri her an daha yük
(Aram), Avusturya ile Çe- duiumuz gibi mi koruyaca· selten bir ıevk kaynağı olu
koslevakya için lngiltere'nin ğız?. yor, bu mahalle artık Japon 
ne gibi bir aiyasa takib Diye sormuştur. Bu sual adabı muaıeretini ve moda· 
ettiğini Lord Eden'den sor- Lord Eden'i müşkül bir va· sını tayin eden bir lüks 
muştur. ziyete sokmuş ve saylav Ada· mektebi haline geliyordu. 

Lord Eden, cevab vererek m'ın da bu suale iştirak et- Arasıra şiir mllıabakaları 
demiştir ki: mek suretile Çekoslavakya yapılıyor, ve ı.unlar meseli 

- Avusturya içia takib hakkında teminat istemesine Amerika'da bir boks maçının 
ettiiimiz siyasa hak kında Eden cevaben : kazandıiı rağbetten fazla alika 
evvelce izahat vermiştim. - Bu mes'ele çok aaziktir. uyandırıyordu. Çiçekleri tan-
ÇekosloYakya'ya gelince, Fikirlerinizi yazılı olarak ver- zim etmek, ve çay piıirerek 
Uluslar sosyetesi paktı, bu menizi rica ederim dağıtmak, öj'renilmeai için 
devletin de emniyet ve se- demiştir . senelerce çalışmak icab eden 

------~-----.-..~·~~-----=---~-

. ~ Büyük yangın 
Amsterdam, 2~ (Radyo) - Büyük bir ıigara fabrikası 

yanmış ve 1400 amele açıkta kalmıştır. Yangından müte· 
vellid zarar çok mühimdir. 

NecaŞi CehelüttarJk'ta 
lstanbul, 28 ( Hususi ) - Habeş imparatoru, bir lngiliz 

zırhlısı ile Cebelüttarık'a gelmiıtir. Necaşi henilz karaya 
çıkmamııtır. Bulunduiu gemide gazetecilerle görüşmüıtür. 
Burada birkaç gün kalacak ve kendisini Londra 'ya srötü
recek olan vapurun gelmesini bekliyecektir. Cebelüttarık'ta 
polis kuvveti artırılmıştır. 

Mançuri çeteleri 
Harbin 281Radyo)- Mançuri çeteleri, Moleo istasyonunda 

bir yolcu trenini ateşe tutmuşlar ve katarı durdurarak yol· 
cuları soymuşlardar. Atılan kurşunlardan 13 kişi yaralan
mıştır. Bunlar arasında iki Japon zabiti de vardır. 

Korkunç infilak 
Moskova, 28 {Radyo) - Dimistok istasyonunda korkunç 

bir infilik olmuş ve büyük bir petrol deposu ateş almııbr. 
ı~tasyon civarındaki eYlerle civar binalar büyülıc hasara 
uğramıştır. 

birer ince sanat haline gel· 
mişti. 

Fakat Yoşivara ve onunla 
beraber Geyşaların bu altın 
devri uzun zaman devam 
etmiyecektir. Japonya'nın 
denizciliğe ve endüstriye 

atılmaaile Samuraylar fakir· 
leştiler. Yoşivara'aın başlıca 
müıterileri tiiccarJar olmaya 
başladı ve küçük zevk ka
dınları yavaş yavaş ehem· 
miyetlerini kaybettiler. Üç 
franga kiralanan Geyşalar 
artık evden eve sahlmağa 
başlandı. Aileler, bu yüzden 
ekseriya kızlarının izini kay· 
bediyor ve borçlarını öde· 
yerek onu bir daha kurtar· 
mağa muvaffak olamıyor· 
lardı. 

1923 zelzelesi en fazla Yo
şivara'yı tahrib etmişti. Zel· 

zele ve onunla beraber panik 
başlayınca kızların kaçmala
rına mani olunmak ıçın 

derhal manallenin kapıları 
kapatılmı•tı. Yanmak tehli-

~-----------~----•·~----,------------- T 

Koin Meri 
Pazartesi gnnn Nev

york'ta bulunacak 
Londra 28 (Radyo) - Kilin 

Meri Trans atlantiği, dün 
Sutatyon limanından hareket 
ederken 250 bin kitilik bir 
halk kalabahğı tarafından 
uğurlanmıştır. Limandaki bü
tün vapurlar düdük çalmış
lardır. Vapur kaptanı Pazar· 
tesi günü Nevyorkta buluna· 
cağını söylemiştir. 
Gemide üç bin yolcu vardı. 

Küin Meri gemisi 81 bin 
tondur. 

K d , kesine düıen üçbin kadın, 
ana a Jılar ahi. kurtulmak umudile kendile-

desi 
Kral Edvard tarafın· 

dan açılacak 
Londra, 28 ( Radyo ) 

Kanada hükiimetinia ricası 
üzerine, lngiltere kralı 8 inci 
Edvard, umumi hupta ölen 
Kanada'lılar için dikilecek 
abidenin küşad resmini yap· 
mağı kabul etmiıtir. 
Meraıimde, Fransa reisi-

cumhuru M. Lebrun da 
bulunacaktır. 

rini büyük havuza atmıılar, 
fak at biraz ıonra sular kay· 
namaya baılayınca, haılana
rak feci ıstırablar içinde 
can vermişlerdi. 

Bu fada, zavaUı Geyşala
rın hazin mukadderatına bir 
son vermek için çalışanların 
eline kuvvetli bir delil ver
miş oldu ve o zamandanbe· 
ri arkası keıilmiyen müra
caatlar neticesinde nihayet 
Japonyanın bu eaki ananesi 
de tarihe karıımıı Bulunu· 
yor. 

- Yüzbaıı pol D'orya 
bize hemen birşeyler söyle
mek lüzumunu hissetmiş 
Maksim ile birlikte buraya 
geliyorlar! dedi. 

M. Kont Romen telitla: 
- Yoksa.. Dedi. Birşey· 

ler mi buldular?. 
Komiser: 
- ihtimal dabiJindedirl 

Dedi. Zaten böyle fazla 
esrarlı işlerdedir ki ekseri· 
yetle sürprizler çıkar! Hele 
onları bekliyelim. 

Biraz ıonra Pol ve Mak
sim doktorun aalonuna gir
diler. 

Pol, M. Royer'i henüz 
tanımıyordu. Bunun içia·pek 
kısa merasimle-takdim me
rasimi yapıldı. Sonra, Pol 
heyecanla anlatmağa baıladı. 

- Dayıcığım! Doktor! 
Dedi. 

3 Aj'ustos cuma akıamı, 
gün batmazdan evvel fazla 
yağmur yağdığını, bir saat 
kadar ıllrdij'ünü batırJayor· 
muıunuz?. 

Doktor ve ıarbay: 
- Evet! Dediniz: 
- Pekili. Bröy çiftlijine 

merlıtut olan ve küçiik ıato
nun büyük avlııının yüksek 
kısmını teıkil eden, otsuz 
ve kumlu sabayı biliyorsu
nuz? Pekili.. Ben burada 
bir tayyare izi buldum. 

Doktor, ıarbay •e komi
ser ayni zamanda yerlerin
den fırladılar ve: J 

- Ne? Dediler. lıte çok 
mühim bir hidise!. 

Pol sözüne devam etti: 
- Hele sabrediniz. Dedi. 

Maksimle ben bu hidiaeyi 
ancak yirmi dakika evvel 
teabit etmiı bulunuyoruz. 
Karga veya tavşan t.vlamak 
için çikmıı idin, malüm ya 
bu men~mde Bröy çiftliii 
dahilinde bu iki eve miiıa • 
ade vardır. Yolda Bröy çift- ; 
)iği müstecirini sr6rdük, ko· 
nuştuklarımızdan şunla11 an· 
ladık: 

1 - Bu Hhaya on beş 
glindenberi az ıalverllme· 
mektedir. 

2 - Üç ve dört Ağuıtoı 
uyurken, tuhaf bir rürültü 
duymuş, bu gürültü ancak 
bliyük bir kanadın prültü
süne benzermiı. 

.. Siz, bir tayyareden daha 

doğrusu bir otoyir kanadı 
bu sesi yapar diyeceksiniz. 
Fakat bekleyiniz. Ben bun
dan ıunu hatırlarım: 

"Biz tayyare zabitlerinin 
daima okudukları Nevyork 
Paris gazetesinde Ame· 
rika'Jı bir mübendiıin 
havadan kaptıiı ceryanla 
iıliyen bir tayyare mot6rünü 
ııizli bir yerde tecrübe et
mekte olduiu haberini oku
muştum. Bu tarzda bir mo· 
törün, benzin motörleri ka· 
dar gürültü yapmıyacağı 
aşiklrdır. Bu motörle iıliyen 
bir tayyare de ancak bir 
~anad hışılhsından başka 
bir gürültü çıkarmaz. 

Genç zabitin heyecanla 
verdiii bu izahat üzerine 
beı kiti araıında derin bir 
ıukut haıal oldu. 

Devamı uar 

il 

I' 

il 

" 


