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Filistin' de Vaziyet l(ötü leşi yor 
J ?2 x: -

Fraıısızlar, Bitlerin söylevi-
ni dikkatle dinlemislerdir 

' Bitler dediki:Bir birinin boğazına sarılmışdevletlerden 
bir şey beklemiyor, ancak sulh isteyoruz 

Pariı 2 ( Radyo ) - Çok 
büyük bir dikkatle dinlenen 
HiUer'in dünkü söylevi, si-

Gençler, yarıua 
hazırlanınız! 

Türkkuıu şubesini, yarın 

açacaau. 
Medeniyetin yavaş yavaş 

kanad üstünde ıöklere Çlk

hiı bir devredeyiz. Havacı· 

lık, yalnız bir kudretli me· 
deniyti ve mükemmel bir 
ıporu değil, ayni zamanda 
vatan müdafaaSJaı ihtiva 
ediyor. Hudud ve siper 
mefhumunu ortadan kaldı
ran yeni harp tekniti, buna 
muvaffak olmak itin, ken· 
dino havacılığı dayanak et
miıtir. Buıünkü harbın, 
karada ve denizde olduiu 
kadar, havadan da kazanıla
biJ ceğiıbazı misalleri! bir 
daha sabit olmuıtur. Daha 
doj'rusu, ba•a kuvvetlerinin, 
bir harb üzerinde oynıya -
caiı kat'i ve müe11ir rolü, 
herkes anlamııtır. Dünyanın 
bu karanlık günlerinde mü· 
temadiyen bir hava sporu, 
bir havacılık teıkiJih faali
yeti iÖrülüyor. En modern, 
en kuvvetli, en fazla uçak
lar yapmak için; devletler 
faaliyete i'eçmiılerdir. Bu 
meyanda da bittabi, bunlar· 
da çalııacak ve bunları kul
lanacak uasurları yetiıtir· 
mek, hazırlamak lizım geli
yor. Biz tayyareyi, ıulhun 
dev.amı müddetince sadece 

M. Bitler sôylev veriyor 
yasal çevenlerde derin akis· 
ler yapmıştır. 

Hitler, geceleyin de bir 
söylev daha vererek demiş· 
tir ki: 

- Üç senedir, sulh için 
el uzatbiım halde teklifle· 
rime cevap bile verilmemiş· 
tir. Şimdi son defa bir daha 

haykırıyor ve Almanya'nın 
ıulb iıtediiini cihana bildi
rıyorum. 

Ben avukatça konuşmıyo· 
rum. Açık söyliyorum ve 
sözlerim, itimadını haiz ol-
tluium re atisinden mesul 

bulunduğum büyükAlman mil· 
letiain sözüdür. Ben sulh 
istiyorum ve bu isteğimle 

Alman milletinin tercümanı 

oluyorum. Çizdiğimiz büyük 
plio, ancak ihtiyacımıza gö
redir. Biz kimsenin işine 
karışmıyoruz. Bunun için 
bize de karışmasınlar. 

A man milletinin biltiln 
barekilladan yalnız ben 
meıulum. 

Biz, biribirinin boğazına 

aarıhnıt olaa devletlerden 
hiçbir ıey beklemiyor ve 
iıte•İyoruz. lıtedij'imiz bir 
şey Tardır, o da şerefle ve 
müıavi haklarla sulh içinde 
yaşamaktır. 

Hitler Ren mes'elesinden
de bahsetmiş va Almanya
nın bugün eıki Almanya 
olmadığını ıöylemiş, şiddetle 

alkışlanmıştır. 

Hitler'in nutku Almanya· 
başka dünyanın her tarafında 

büyük alAka ile dinlenmiştir. 

------------··"~--.·~·~.-.----------~-
bekliyecej'iz. Hayatın, biçbir M ı • • 
kıymet, hiçbir mina, hiçbir USSO illi 
fayda ve zevk vermiyen ne 
kadar çok saatları vardır. 
Türk genci, boşa ieçen bu 
aaatların bir kısmıaı, böyle 
mükemmel bir irade, kafa 
ve nefis terbiyuine hasre
decek kadar zeki ve şuur-

Yeni bir söylev 
verecekmiş 

Beş Sınıf Yunan kralı d~ş baka
ihtiyat zabiti kur-

sa çağırılacak - . _ 
Ankara, ı (özd) - Mec- Metaksas ve Rüştn Aras hu~üıı özel 

nımızı kabul etti 

buri hizmet müddetlerini dol-

tlururak ıer/ıi.<t edilen t'e terhis 

turilıleri ü:erimlen il.·i sene ge• 

trenle Belgrad'a hareket edecekler 

çen l>iiıı111 ihtiyat zabitlerinin. 

Jıer iki senede l)ir staj gi;r. 

meleri ve lwrslarcı iştirak et

tir ilerel• elıf iyeı giister meleri 

hakkımla bfr talimutrıame lıa

zırlannııştır. 

Arılmrn, J (Özt'l) - ll11serıe. 

.11 2, ~H ."J, .114. .115 t"e 

tf't'P//i'ldlü ilıtiyaı zabitleri 

lmr.'>u ruğrılaca/;/cırtlır. Kıu., 

iki <leı·re olacaktır. /Jirinri 

dcııre<le memurlor. ikinci dev

rede de ı•rbest me lel• rrbabı 

davet edilecektir. 

Atina, 2 ( Özel ) - Dış 
itleri bak.anımız doktor Tev· 
fik R ıtU Aras, dün öğle 
yemeğini ıeneral Metaksas 
ile birlikte yemiş ve bu 
ziyafette Atin elçimiz Ru
şen Eşref ile Yunan nazır 

ve saylavlarından bazılarıda 

bu:tr bulunmuştur . 
Öğleden sonra kral ikinci 

Yorıi tarafından kabul edi
len Rüştü Aras, Boğazlar 
mes'elesi etrafında kendisile 
yarım saat kadar görütmüş· 
tür. Bundan sonra ~eneral 

Metakns ile de Boj'azlar 
. 

Mısır kralı dün gece Mar-
silyadan hareket etti 

Mısır saylav seçimi yarııı başh

yoı·, Veft partisinin ekseri
yeti kazanacağı söyleniyor 

1\1. toyadiooviç 
mea'cJesioi müzakere etmiı 
ve akıam şerefine verilen 
ziyafette hazır bulunmuştur. 

Yu11an baıbakanı bugün 
hariciye vekilimiz ile birlikte 
Bela-racfa hareket edecektir. 

!alkan konıeyi içtimalarında 
Yunaniıtan 'ıo Paris elçisi 

M. Politiı't• hazır buluna

caktır. Romanya hariciye 

nazm M. Titülesko da Bel
l'rad 'a hareket etmiştir. 

Tevfik Rüştü'nün Atina se
yahatından ltahıeden Yunan 
gazeteleri, Türk· Yunan dost
luiuuun esasını kuran Hari
ciye lıtakanımıı111 yeni Yunan 
ricali ile görüımekle çok iyi 
ettiğini ve Yunan uluıunuo 
kentlisini sayrı ile karşıladı -
ğını yu:ıyor)ar . 

lstanbul, 2 (Özel) - Bal
kan ittifakı konseyinin top· 

Nabas ve Nesimi Pa~alar :ıanacatı 8elgrand wehrinde 
Marsilya 2 (Radyo) - Mısır saylav bulunacak ve ayrıca büyük bir fevkaJidelik var-

Kralı Birinci Faruk, dün gece 100 lyan izası seçilecektir. -Df>1mmı 4 litıni ~ahifıde-
yarısıodan sonra lnıiliz ban· ........ _.••------ -

spor ve medeniyet vasıtası, 

f ıkat bir harb patlayınca da 
mükemmel bir müdafaa ve 
taarruz ıilibı olarak anlı· 
yoruz. Bunun içindir ki, Türk 
gencinin bir bav cılık ter· 
biyeİi merhalesinden geçiril
mesi icabediyor. Bugünkü 
vaziyet, havacılığa aid na· 
&ari bilıilerle beraber azçok 
tecrübeye malik, hava ve 
tayyare mefhumlarını kav· 
rmmış bir gençlik seviye ve 
kudretinin teeuüsünü em· 
retmektedir. Bizim gibi, ta· 
ribten acı dersler almış ve 
yurdunu, istiklalini seven bir 
millet için, bundan tabii ne 
olabilir? 

ludur. Bunu şahsi inkişafı ve 
kuvvetlenmesi ile beraber 
bir yurt işi olarak telakki 
ettiği gün · ki biz bundan 
çok ümitvarız • bir yığın iz. 
mir çocuğunun Türkkuşunua 
kanatları altında toplanaca
ğına biç şüphe edilemez. Gü 
venimiz gençleredir, mektep
lileredir, sporcularadır. 

dıralı yi~rai ln~eı va~urile Is· Italyan'lar harekaAtı d1ır-
kenderıye yr muteveccıhen ha· ' 

Türkkuşu, bu uğurda önayak 
olmuı ve Türk ıencine, gök
lerin istikametini ve kapısını 
iÖsteren bir teşekküldür. 

Onun lzmirde şube açması 
lzmir ıençliği ve muhiti için 
sevinilecek bir hadise ve ve· 
ailedir. lzmirli gençlerin, bü· 
Uln mekteplilerimizin sadece 
bir ıpor, bir ıeref olarak 
deiil, bir vazife olarak ta bu 
v11ileden istifade etmelerini 

Bu vatandaşlar, Başbaka

nın işaretine cevab vererek; 

havacılığa maddi sabada 

elden gelen yardımı ve 

fedakarlığı yapmağa ko· 

şarlarken, bu teşekkülün is· 

tinad edeceii • iCDÇ Türk 
unsurunun da teknike, tay· 
yareye ve işe atılması, yani, 
kendi yerini alıp vazifesini 
yapması liıımdır. 

Gençler, kendinize güve
niniz, siz, tereddüd bilmiyen 
bir milletin kanını taııyor
sunuz. Havacılık, sizin taş· 
kın ruhunuza cevab verebi
lecek mükemmel bir vaaı· 

tadır. GÖKÇE 

Sinyor Mussolini 
Istanbul 2 (Özel) - ltal

yan parlamentosu 4 Mayıs 

pazartesi günü açılacaktır. 

O a-ün bütçenin müzakeresi 

de yapılacak ve Duçe bir 
ıöylev verecektir. 

Uluslar soıyeteıi a1amb
lesinin toplantıııaın arefHin· 
de verilecek olan bu söylev 

reket etmiştir. Kral, Salı ı 

günü lskenderiye'ye vasıl ol· durmag~ 3 fileCbtJr Ol(f Ular 
muş bulunacaktır. 

Kahire 2 (Radyo)- Saylav 
se ... imine yarın başlanıyor. 

Veft Partisinin büyük bir 
ekseriyet kazanacai'ı söyle
niyor. Başbakan Ali Mahir 

Paşa, yeni Parliı.&1ento açı

lıncaya kadar niyabet vazi
fesinin kendisine verilmesini 
bugün Parti '1aşkanlarından 

istiyecektir. 
Mı11r Parlimentoıuoda 232 

merakla heklenmektedir. 

Istanbul, 2 (Özel) - Ro· 
ma'dan ielen son haberlere 

göre, ltalyan'nın her t;;~~ 
fındaŞ;.;Jik bazİrJıkları-ya· · 
pılmaktadır. Adis·Ababa 

düşerse, ltalya'da seferber
lij-ia iptidasında jyapıldığı 
ribi Faşistler büyük bir 
tecemmö daha yaparak za
fcrl:rini kutlulıyacıklırdır. 

Yağmurlardan husule gelen ba
taklıkları doldurmak için daği· rı 

dinamitle uçuruyorlar 
., 

Habeş sfivarileıi 

~ari~ 1 (Ra~~o' - .H~vas ansızın Adis·Ababa'ya relmiı 
&Jınsı mubabmnıa baldırdi· ve hükfımet ricaliJe konuş· 
jlae ıöre; Hıbe§ imparatoru - Devamı durdiim·ü salıifcde _ 
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• Almaiılar, sivil nakliye tayyarelerini FIKRA 1 

Nakili: Kı\l\tl ORAL 
hombadıman ta yarelerine kalhediyor 

. . Zafer atının arpas 
lngılterede 20 tabrıka mütemadiyen tayyare yapıyor ltalya ümiade ıecri ted· 

23 t • k h• ..J • ı • birlerin tesiri nedir? Bazı ri· 

-111-

Paris zabıtası ile Baha Anri ara-
ı~unda muhaı·ehe haşlamıştı •. 

ayyarecı me te l •ıe pı ot yetiştiriyor v~yetlere _bakı_hr~a, hiçtir; 

mühim bir hava kuvveti ıa· bır .t~~ım ııtahıtı~ler gö•d• 
Baba Anri, oturduğu yer• Poliı rüesası ötedeaberi .. ' 

den kalktı ve Piyedoş'un zetelere malumat verme;: 
yanını yaklaşarak: meyyal glSrünürlerk b' s·· - d' 1 en ır 

- ozumi ıo e • dedi· müddettenberi hiç birtey söy-
bundan sonra ne yapmak li· lemez olmuılardı. Hop iıtin
ı~m~eleceiioi henüz ben dahi takın devam ettij'inden ve 
ııhoımde1 tasarlamış ~eğil~m. ilerlediğinden bahsediyorlardı. ' 
A~manya ya mı? logıltere ye Gazetelerin yevmi hadise-
m~? ~eyahut başka bir yere lerioi yazan muharrirler, Ar· 
mı ırı~me~ lazım . gelecek, balet sokağı cinayeti etra-
onu ıı~dıden tesbıt edemem. • fında · artık yazacak hiçbir 

Fakat oglumu bu ağır itha°?· şey bulamamakta v@ alın1z 
dan kurtaracak emarelerı u • y 
toplamak ·ıç'ı - - .. .. Keyfıyet memurini adli-n gozumun gor-
düğü yere kadar gideceğim. yece derdesti tetkiktir" de-

... 

.. Bunu göze almışımdır. icap mekle iktifa eylemekte idiler 
ederse boğaz boğaza döğüş· Gerek gazeteler ve ge
mek, batve hatve uiraşmak rekes Paris umumi efklrı 
için APariı'te saklanmakhğım bu müphem neşriyattan git: Tayyareye bomba yerleştirHirkeo .• 

mı lazım gelecek? Henüz tikçe ıü h 1 kt .. P e enme e ve ııın 
burasını da bilemem. Benim b' 1 . . _. . ır an evve mahkemeye 
bıldıgım bırşey varsa o da aksetmes' . b 1 ki b k 

ını sa arsız ı a e • 
oilumun masum olduiudur Jemekt 'd'J 

b . . . e ı ı er. 
ve u sebeple kendısını be· • . 
bemehal hakimlerin elinden . Halk, .bır facıanın faille-

rınden zıyad h .. d. · 

Bir bava harbı ihtimali , 
dllnyayı korkutmaktadır. Bfi· 
yük devletler ve bunların 
peşinden küçük milJetler, 
hummalı bir faaliyetle hava 

kurtaracağımı kuvyetJt ümit e o a ııenın 
ediyorum. safhalarına ehemmiyet verirdi. 

kuvvetlerini arthrıyorJar. Bü
t6n hükumetler, 1937 ve 
1938 seneleri içinde hava 
silahlarını birkaç misli art· 
tırmak için ciddi tedbirler Baba Anri, bu sözleri söy· Dilsizin kaçtığı haberi her 

!edikten sonra teliılı bir ta- ne kadar ıazetelerde intiıar 
vırla : etmemiı ise de, Pariı hal-

- Şimdilik ayrılalım . Bizi kının bir kısmı bunu anla· 
bir arada ırörmeleri iyi de· · makta gecikmemiıti: 
i~~ir. Bu akşam saat 22 de Suçluya gelince, birkaç 
bazım eve gel. Senden ne cihetten nazarı dikkati cel· 
hizmet beklediğimi orada bedebiJirdi. Meseli Lüi'ye 
ılyliyeceğim. dedi . gerek terbiyesi ve gerek 

Baba Anrinin bu sözlerin· mevki ve haysiyeti icabınca 
katil nazarile bakılamazdı. 
Şu kadar ki Lüi, Paris'teki 

den sonra imir ile memur 

birbirlerinden uzaklaıtılar . 
Fakat bu andan itibaren 

baba Anri ile Paris zabıtası 
arasında muharebe baılamış 
ıayılabilirdi . 

Onikinci kısım 
Maça kızı cinayeti vukubu

lalı ilç ay olmuıtu. Paris'te 
iç ay, üç asra muadildir. Bu 
mlddet zarfında herıey ve 
battA en biiyük karıııklıklar 
bile unutulur. 

ikinci kinunun onbeıinde 
umum payıtabt halkına he· 
Jecan vermiı olan Arbalet 
aokağı cinayeti tiç ay sonra 
yiai ilkbaharda bir vak'ai 
atika olmaktan başka birşey 
değildi . 

zevk mahallerini pekaz do· 

laımıı Ye oralarda kendisini 
uzan boylu taaıtamamıı v'e. 
hatti meslekdaıları olan 
noter katiplerinin ancak bir 
ikiıile muarefe peyda etmiı 
bir kimse olduiu için, na. 
gibani bir kazanın teairile 
ıosyeto arasından ayrılııı, 

hemen hemen hi11edilme· 
miş ıribi olmuıtu. Bundan 
dolayı herkes kendisini ıo· 
rub araıhrmaktaa uzak kal
mııtı. 

Madam Lö Kont ile Mat
mazel Lö Kont da köıkle
rinden baıka bir tarafa çık· 
madıklarından onlar da sos· 
yete alemlerinde pek o ka· 
dar dal budak salmıı bir 
şöhrete malik deiillerdi. 

almıt bulunuyorlar. 1939 se· 
nesi baıında, billaaasa btı
yfik devletlerin hava kuvvet
leri şimdikinin birkaç misli· 
ne varacaktır. Bu hasuıta, 
bir fikir vermiş olmak için 
büyük devletlerin bava kuv· 
vetlerini gözden ıeçirelim. 

Biiyük Britanya'nın birin· 
ci sınıf 1020 tayyaresi var· 
dı. 1935 de yapılan plina 
göre, yalaız ana vatan da· 
hilindeki tayyarelerin mik· 
darı 1500 ü bulacaktır. De· 
niz aım ve donanma hava 
kuvvetlerilo birlikte 3000 
tayyarelik büyük bir hava 
kuvveti•e sahip olacaktır. 
(10) askeri, ve (13) ıivil tay

yareci mektebi, bava kuv

vetlerinia muhtaç olduğu 
kadroyu yetiıtirmektedir. Bu 
proıramın tahakkuku iıin 
yirmi fabrika çalıııyor. 

1935 HDHinde Fransa'nıa 
birinci ıınıf 1600 birinci 
tayyare1i yardı. Bundan 
maada, yiizde elli niıbetinde 
ihtiyat tayyare bulunduru· 
luyorda. # 1937 seaesinde 
Franaa da, 3000 tayyareden 

ibaret kuvvetli bir hava or
dusu kurmuş olacaktır. Bun· 
Jann çoğu, • ğır bombardı
man tayyareleri ve birkaç 
kişilik avcı tayyareleridir. 

Sovyet Rusya'om bava 
kuvvetleri, birinci sınıf 3000 
tayyare ve 50000 kişi tah
min olunmaktadır. 1937 se· 
nesinde, yeniden 1000 tay
yare ile takviye olunacak 
Ruı hava ordusu. 4000 den 
fazla birinci sınıf tayyare 
çıkarabilecektir. 

ltalya'n1n, şimdi, 2000t11y
yaresi olduiu tahmin olunu
yor. 1937 nihayetinde 3000 
tayyare elde edebilecektir. 
Yalnız küçük bir tayyare 
gemisi olduğu halde Ak· 
denizin muhtelif yerlerinde 

hava üssülharekelerine (On 
iki ada, Trabluıgarp, Si
cilya) sahip bulunması Ital· 
ya' ya büyiik bir tefevvuk 
temin etmektedir. Bunun 
nazarı dikkate alan ltalya 
yüksek kabiliyetli ve büyük 
uçuş sahalı ağır bombardı
man ve avcı tayyareleri in
ıasına ehemmiyet vermek· 
tedir. 

Almanya'da bir sene ev
Yel yeniden teşkil olunan 
aıkeri tayyarecilik pek kuv· 
vetli sanayi ve ıiYil tayyare 
teıkilltı ıayesiade, diğer 
büyük devletlerinkinden 
aıağı değildir. Kuvvetli sivil 
nakliye tayyareleri, kolay· 
lakla bombardıman tayyaresi 
haline ifrai olunmuşlardır. 

Madam Lö Kont, ıayet 
zengin ve kızı matmazel Lö 
Kont ise ıon derece gilzel 
bir kızdı, fakat buna rağmen 

baıka iilelerle ulfet ve te· 
ması pek hazetmediklerin· 
den Paris'te pek az taaın· 

Diğer memleketlerde 

mıtlardı. 
Bunlardan başka, Avrupa· 

da Polonya ve Çekoslovak· 
ya tayyareciliği de oldukça 

yılabilir. geçırıhrıe büyllktur. 
Adet itibarile bu t Fakat mes'eleyi ayırmak 

ar ışın li Z i t db' l · • • yanıada, tayyare kabHiyet· zım: ecr e . ır erın teaırı 
ferinin de yükseltilmesine o!up olmamak hır; zecri ted· 

Çalışılmaktad e· d 1 t' bırlere mukayemet edip et• 
ır. ır ev e ın k 'k' 1 h k t . b b d meme ı ı • ava uvve ı, om ar ıman , 

tayyarelerinin adet ve ka· ltalya yı baıtan baıa dola~ 
biliyetile ölçülmektedir. Bir ıınız. !~k tük otomobil rö: 
bombardıman tayyaresinin, recekııaız. lhraçsızhktan y('rh 
hedefini mahvedebiJme . . . eşya pek ucuza satılmak ta• 

il IÇID d B . d' ., k 
uçuş sahası kafi olmalı ve ~r. rın ızı ye Çl ttj'ınız va• 
çok miktarda bomba t .. kıt, alfalt nıtünden nal ses· 

aşıya l · ld·~· · · · k · · bilmelidir. erı ge ıgını ıııtece sınıı . 

logiltere'de gündOz bom
bardıman tayyarelerinin uçuı 
mesafeleri 960 kilometre, 
ağır gece bombardıman 
tayyarelerinin de 1500 kilo· 
metre olmasına mukabil 

Breda, Kaproni, Savoia ltal· 
yan tayyarelerinin uçuş ka
biliyetleri 1600 ile 2000 
kilometre arasındadır. 

Amerika'da ise 2250, hatta 
3800 kilometre uçuş kabili
yetli tayyareler yapılmak· 
tadır. 

Umumiyetle, lüzumunda, 
muharebe ile kendileriae yol 
açmağa muktedir seri ve 

ağır bombardıman tayyareleri 
yapılmaktadır. Hafif bombar
dıman tayyarelerile tek kiıi· 
Jik tayyareler, Iniiltere'den 
başka diğer devletlerin hava 
kuvvetleri arasından bemea 
kalkmış gibidir. 

Sür'at ve yükselit kabi· 
Jiyeti ile taşınacak bomba 
sıkletJeri hususunda elde 
- Devamı 4 iiTıcü 

Adriyatik'io karıı yakasında• 
ki Arnavutluk •okakları gibi! 

Zecri tedbirler, elhette hayat 
mekanizması modern ekono· 
mi wartları üıtüne dayanan 
memleketler üzerinde yıpra· 
tıcı tesirler yapar. 

Mukavemet mes'eleaine re· 

lince bütüa Faıizm bunu 
ltalyan namus ve ıerefiain 

bir divaaı haline koymuıtur. 
Yahnıı: otomobilıiz değil, li· 
zımgelirse, büyiik harp Al
manya' sa gibi, nelersiz kıla
bilirsiniz. Fakat) mukaveme· 
tiaiz muvaffak olursa, bütla 
dünyaya kartı bir zafer elde 
etmiı olacaksınız. Edebiyat 
parolası budur • 

lngilizler zecri tedbirlerin 
devamını istemekle hayale 
kapılmıyorlar. Nitekim Fran· 
ıızlarıa büyiik bir kısmı zecri 
tedbirlerin kaldırılmasında 

ısrar etmekle, k.ru bir ne· 
zakette bulunmıyorlar. Zafer 
atları da arpa yerleri 

Fa. Tay. 
~~~~--.. .-..~•1••-.. ~-... ~~~~~-

An tak yalı Türkler 
ve23nisan bayramı 

I ·-·-· Bir hatih, bugünün 50 milyon Tür· 
knn bayramı olduğunu söylemiştir 

23 Nisan bayra•ımızın 
Antakya • lskenderun, ve 
havaliıinde nasıl biiyük bir 
heyecanla kutlandıj'ına ait 
aıağıdaki tafsilatı Antakya· 
da çıkan 14Yeni gün,, arka· 
daıımızdan huliseten alıyo· 
rUZ! 

bik edilmiıtir. 
23 nisan sabahı şefakla be· 

raber sokaklara dökllen kadın, 
erkek, kllçilk, büyük binlerce 
halk bahçelere, kırlara çıka· 
rak çiçekler ve çimenler ara· 
sında Jitif ve Türk için en 
mutlu bir devrin baılaagıcı 
olaa bu ilkbahar aabahını ıe· 
lim)amış, bu şen kır saf aıı 
saat selrize kadar sirmilştftr. 

Pariı'te ekseriya bir cina· 
7eti, diğeri takip eder. Kal· 
dı ki, Paris zabıtası, Arba
let aokağı cinayetile )Uzu· 
maadaa fazla meşgul olduğu 
için o giine kadar birçok 
cinayetler vukua gelmiş, 
laatti bunların hir kısmı unu· 
talmuıtu bile! Gazete muha
birleri, hangi katili daha 
evvel isticYap edeceklerini 
bilmiyorlardı. Gazetelerin sü
tunları da bu muhbirlerin 
la•J'Dnkft heyecanlı yazıları 
ile dolu oJarak çıkardı. 

Bugün 1 Mayıs bahar bayramı mOnasehetile 

"23 Nisan milli hakimiyet 
bayramı, Antakya • lskende· 
run ve havalisinde bu yıl 
ilk defa olarak ve görülme· 
miş tezahüratla candan ve 
içten kutlanmııtır. Bilhassa 
şehrimizde tarihin bile kay· 
delmediği bir bayram yapıl
mış, havaliden gelen hey'et· 

Bugüa için (Halkevi) olan 
Antakya mebusu merhum 
Ahmed Türkmen'in evinde 
partimiz büyükleri tarafın· 
dan bir kabul resmi yapıl
mıştır. Merasime saat 11e· 
kizde başlanmış ve mahalle 
laeyetleri, esaaf teşekkülleri 
milmessilleri, kız ve erkek 
mektepliler, gençler ve bin· 
lerce halk ellerinde ıüıli 

ç~lenkler, çiçek demetleri Filhakika, kıı esnasında 
Arbalet ıokağı vak'asından 
daha ziyade calibi dikkat 
olacak başka bir vak'a çık· 
mamıı olmasına rağmen Pa· 
riı halkı bu cinayeti bir de· 
receye kadar unutmuş bulu· 
auyordu. Fakat bu cinayetin 
muhakemesine baılanır baı· 
lanır baılanmaz, balkın he· 
yecanı yeniden başlaması 

keyfiyeti muhakkak görülü· 
)'Ord11. 

KADIN NE YAPSIN 
Bir kaza neticesinde erkekliğini kaybeden bir adamın genç ve güzel karısı hem 

kocasını seviyor, hem de tabiatın mütehakkim kanunlarile mücadele ediyor fırtınalı 
bir denizin mlthiı dalgaları kadar kuYvetli sarsıntılar geçiren kadın ruhunu göz
önüne getiriniz ve hükmünlıü yeriniı: 

KADIN NE YAPSIN? 
BDtun hu 8uallerin cevaplarını buglln 

ı Tayyare sinama sında buıacaksını 
------------- - ----t-••- - -

AYRICA: Tnrkçe sözlü FOKS dünya haberleri 
Seans Saatları: Her g~n 15-17-19-21,15 Cuma, Cumartesi, Paıar günleri 

13 te !ılive seansı 

ferle birlikte kadın erkelr 
on binlerce halk, bu ulu 
ıünü Türke yaraşın vekar 
ve ciddiyet içinde büylik ve 
coşa-un bir ıevinçle geçir
miılerdir. 

Evvelceden hazırlanan ve 
yayılan hayranı programı 
bütin ifÜn ve feCe hüyük 
bir dikkat ve itina ile tat-

taııyarak ırrap, grup balkevin• 
gelerek parti büy6klerine 
tebrikleriai sunmuşlar, söy· 

- Devamı dördünci'i sahifede-

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Tepecikte Armutlu sokağında 9.11.13 no.lu üç bap oda· 

nın ve yine Gaziler caddesinde 127.129.131.133 sayılı dört 
bap dükkanın ankazı iki kaime ve açık artırma ile satı· 
lacaktır. Artırma Kemeraltında evkaf direktörlüğilnde 
7-5-936 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. Bedeli 
peşin alınmak suretile yapılacak olan bu artırmaya iıtirlk 
edeceklerin müracaatları ;ııa olunur. 22-28-2-7 1048 
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Tarlada patlıyan obüs mermisi 
iki zavallıyı parçaladı 

Bu çok feci hadise, unanistao 'ın Kras-
tali köyiınde vukua ~elmiştir 

Atina gazetelerinde okun
hlu§tur: 

Evvelki gün, Kalkış kaıa· 
•ına tabi Krastali köyünde 
Panayot ve Angilidi adla
rında iki çiftçi tarlada çah-
tırkea, genel savaştan kalmış 
bGyiik bir obüs mermisi 
bulmuşlardır. Köylüler, mer· 
ininin içindeki barutu almak 
İçin evveli mermiyi usulcacık 
açmaia karar vermişlor ve 
ite başlamışlardır. iki köylü, 
büyük bir dikkatle mermiyi 
aökmeğe ve içindeki barutu 
çılıı:armaia muvaffak olduk· 
tan sonra, bununla iktifa 
etmemişler ve merminin kap
solunu da sökmek sevdasına 
düşmüşlerdir. 

Köylüler, evvela bu işi 
tehlikeli görmüşler ve vaz 

Müzayede ·iJe fev
kalade büyük 

satış 

Acele yolculuk dolayısile 
3 mayıs 936 pazar günü sa

bahleyin saat 10 da Göz.tepe 
Yali konağını geçince sahil 
tarafında 868 no. lu hanede 

maruf iki aileye ait fevka
lade lüks mobilyaları müza
yede suretile satılacaktır. 

12 parça kübik kadife oda 
takımı, cevizden mamul büfe, 
iki det dört köşe yemek 
~asası, ve birçok Avrupa 
ııkemleleri, yeni bir halde 
Lepzig mar~alı 3 petallı Al
maa piyanosu ve taburesi, 
deri bir kanape iki koltuk, 
kütüphane yeni bir halde 
ideal markala Türkçe yazı 
makinası, Bronz birer buçuk 
kişilik 2 adet karyola ma 
•omya, ıifünyerah aynalı do
lap ve tuvaleti ve komodi
nosu, ceviz şemsiyelik, sigara 
ıehpaları, emaye banyo ve 
termoıifon, tek kapulu ay· 
nah dolap, Singer dikiş el 
makinası, gayet lüks ve na
dide Sahibinin sesi salon 
gramofoau 48 plikile, 9 
Parça kıhflarile beraber kol· 
tuk takımı, hasır kanape 
tılumları, duvar saatı, kadife 

ıcıloni, nikel iki kişilik kes· 
ille karyola ma somya, tek· 
tar 105 ve 135 santimlik iki 
direkli karyolalar, yağla boya 
levhalar, Şam işi aedef işle· 
llleli büyük etejer masası 

kitaplığı, ork, komodinolar, 
etejer, aynalı bayü ve aynası, 
•c111aver, mermerli orta ma
•ısı, bahçe kanapesi, poker 
lllaaaıı, a•izeler, birçok por· 
•elen çay ve yemek tabak· 
lırı ve bakırlar, balı, kilim 
~e aeccadeler vesaire birçok 
lllobilyalar müzayede sure· 
tile satılacaktır. Fırsatı ka· 
Çırmayıaız. 

Fırsat artırma salonu 
Aziz Şmık 

Telefon 2056 

~atılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

llıarkah az kullanılmış bir 
...,otör aablıktır. Taliplerin 
idarehanemiıe müracaatları 
illa oluaar. 

geçmek istemişlerse de bi
raz sonra eski fikirlerine 

nan diğer bir köylüyü de 

kafasından ağır surette ya
ralamııtır. dö müşler ve kapsolu sök

mek ameJiyeııine başlamış· 

lardır. Fakat tam bu esna· 

da, küfJü paslı mermi, deh

şetli bir gürültil ile infilak 
etmİi ve Panayot ile arka· 
daşı Angilidiyi parçaladık· 
tan sonr biraz ötede bulu-

iki köylünün ölümü çok 

feci olmuştur. Jandarmalar 

vak'a mahalline gittiklerinde 

ölülerin parçalarını etraftan 
toplayarak torbalara koymuı
lar ve bu suretle kiSye nakle· 
debilmişlerdir. 

lzmir milli emlak mfidilrJüiünden: 
Dosya Lira 
29 Karşıyaka laybey yalı caddesinde 185 eski 189 taj 

no.lu deponun 200 liranın tamiratı müstecire it 

30 B yrsklı vapur iskelesi 
olmak fizere beher sene 60 

75 
31 Tepedkte bahçe sokağmda 20 ski 18 ta j no.lu 

dükkan 50 
Yukarıda yazılı emvalin bir ıenelik icarı artırmaya ko-

nulmuştur. Alıcıların 11-5-936 pazartesini günü saat 16 da 
milli emlak müdüriyetine müracaatları. 1079 

i Z Mi R 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmir'de Halkapınardadar 
Y f>rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekba~, Değir
men, Geyik ve Leylak Markalarım havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatına faiktir. 

Te efon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

'· - ~". . . -, 
llzmir Yün mensucatı 

Türk A. Şirketinin · 
HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRIKASI 
Tarafından mevsim dolayısilc yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamul4tı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

l'limar Kemalettin Cadddesiode FAHRİ KANDE-
1\lf R OGLU , .................................. ,, 
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~ Türk Hava Kurumu = - == - -

-_i= B ü J~i~nib ~.!r.~~~?su ; 
1 ini keşide 11 Mayıs 936 dadır. = 

§ Bny'nk ikramiye 25,000 lira mnkafat 20,000 = 
§ liradır. Ayrıca 15,000, 12,000 ve 10,000 lira- = 
§ tık bnynk ikramiyeler de vardır. Bu tertibin bi- = 
§ (etlerini takip etmek için birinci keşide biletini ~ 

~ şimdiden ahmz. ~ 
~ Biletler hOkOmet önOndeki direktlirlOk § 
~ girşesinde ve bilOmum bayilerde satılır. ~ 
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Olivier ve şnı·eka-
sı Limited vapur 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. T eJ . 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

"THURSO,, vapuru nisan 
iptidasında LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah
liyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimi ri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez.. • 
Ali Rıza 
~lücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

FratelJi Sperco 
Vapur centası 

ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

•
1UL YSSES" vapuru 1 Ma-

yısta gelip ayni gün BUR-

GAS, V ARNA ve KÖS

TENCE limanlan için yük 

alacaktır. 

"CERES,, vapuru 4 Ma· 
yısta gelip 9 Mayısta 

ANVERS, ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM
BURG limaolarana hareket 

edecektir. 

SVENSKA ORİENT 
LINIEN · 

"VINGALAND,, motörü 

30 Nisanda gelip ROTER· 

DAM - HAMBURG (Doğru 

Bremen ) COPENHAGE • 

DANZIG-GDYNIA ve IS-

1'. \'. 

v • ...,. H. Van 
JJer Zee 

& Co, 
l DEUTSCHE LEV ANTE LıNIR 

._ANGORA,, vapuru haleq 

limanımızda Qlup ANVERS, 

ROTTERDAM,HAMBURQ 

ve BRE MEN için yük ala-
caktır. 

"SAMOS,, vapuru 6 ma· 

yısta bekleniyor, ANVERS, 

HAMBURG ve BREMEN· 
den yük çıkaracaktır. 

"ANDROS,, vapuru 12 ma• 

yısta bekleniyor, 16 mayısa 
kadar Ar\VERS, ROTTER· 

DAM, HAMBURG, BRE

MEN ve DiREKT için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 

"EXHIBITOR,, vapuru 20 

KANDIN A VY A limanımları 

için yük alacaktır. 

.,.,_-------mıl!!I SERViCE MARITIM uksQreolcr! Mut-

• mayısa doğru bekleniyor, 

NEVYORK için yük ala

caktır. 

foka (Okamr,ntol) 

ôksOrOk şekerle- ~ 
rioi tecrilbe edi· ~ 

ıiz .. 

Ve Pllrjen ~ahapıo 

en Qstnn bir mfis· 

bil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

~ 
C\S 
~ 

(J.) 

> 
= C'O 
~ 
c-a 
~ 
~ 
(J.) 

>bJ.) 
~ 

·------~ 
Kuvvetli mllshil ,...... 

istiyenler Şdhap 

Sıhhat sftrgnn 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

.. ·. 

ROUMAl N 
"PELES,, vapuru 12 mayıs

ta gelip 13 mayısta PiRE, 

MALTA, ve BARSELONE 

limanlarına 

cektir. 

hareket ede-

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarible

rile navlonlardaki d~~işiklik

lerden acente mesuliyet 

kabul etmez. F aıla tafsilat 

için ikinci Kordonda Tahmil 

ve Tahliye şirketi binası 

arkasında FRA TELLi SPER

CO vapur acentasma müra· 

caat edilmesi rica olunur. 

T eiefon: 2004 • 2005 - 2663 

SPANSKELINJE • OSLO 

" BOSPHORUS,, motörü 

9 mayısta bekleniyor. YAFA 

ve ISKENDERIYE için yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari

feleri hakkında bir taahhüde 

girişilmez." 
Birinci Kordon, telefon 

N o. 2007- 2008 
MIMlllll!~' ~~~~~ ....... 

DOK1,0R 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1L-inci Beyler Sokağı N. 68 
Telef on 3452 

BAŞ DURAK 
HAMDİ fNJÜZHE1, 

S hhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tu

valet çeşitleri satar. 

N~A ... / 

, 9 _11 ıu ır-~ 
• 

, 



:(UluaaJ Birlik) 

lspanya'da 
ilan 

liman amelesi de umumi grev 
• 

ettı. Vaziyet kötüleşiyor 
' ----------------------------~ Hokômet, son raddeye 

son verilmezse, 
kadar hekliyecek ve kargaşalıklarıı 

şiddetli tedbirler alacaktır. 
Madrit 2 (Radyo) - BQtOn lspaoya'da anormal bir 

\'aziyet ''ardır. Don 1 Mayıs dolayısile liman amelele· 

rinin hepsi umumi gre\' ilOn eylemişlerdir. Bu grev 

lspaoya'da heyecan uyandırmışhr. 

AIAkadnr çcveoler, lspanya'da bilyOk hadiseler haf 
gôstereceği konaataodadırlar. Barslonda ve diğer bOyO.k 
şehirlerde bOyflk mQesseseler kapalı bulunmaktadır. 

Filistinde kanlı çarpış
malar devam ediyor 

~-----------------~ ra pJ ar Don Cuma namazından 

sonı·a polislerle kanlı bir 

arbedeye tutuştular 
lstanbul 2 (Özel) - Ku

dlı'ten gelen haberlere gö
re, Filiıtin'de grev devam 
etmektedir. Araplar rece
leri Yahudi mahallelerine 
baskınlar vermekte ve ev· 
lere yağh paçavralar atarak 
yanıın çıkarmağa çalıımak· 
tadırlar. Son iki ·gün zar-

fında vukua ırelen çarpış
malar da birkaç kiti ölmüş, 

Yunan kralı Dış 
Bakanımızı 

bul etti 
ka-

-BQltarafı 1 inci sahifede-
• 

dar. Konseye davet edilen 

Romen, Yunan razetecife· 
rinden baıka birçok ecnebi 
matbuat müme11illeri de Bel-

irad'a •armıı bulunuyorlar, 

Yuioslavya baıbakanı M. 
Stoyadiaeviç, mtiltefik dev· 
Jetler delereleri•e bir ş&len 
verecektir. 

Arap, Yahudi ve lnıriliz 
pol'ıinden birçok kimıeler 

yaralanmııtır. Kudüı'te Hay· 

fa ve Yafa'da bombalar pat
latılmııttr. 

Y abudiler neşreyledikleri 

bir beyannamede, Arap'ların 
son muhtıralarına cevap 
vermiıler ve ln2iltere büku-

metinin ° Filiıtia statokoıunu 

ihlale aelibiyeti ve hakkı 
olmadıiını, değiıtirme, 

ıelihiyetinin yalnız milletler 
cemiyetine aid ' olduiunu 
bildirmişlerdir. Londra ıiya · 

sal çevenleri, Filistin hidi· 

aeleriai büyük bir dikkatle . 
takib eylemektedirler. 

lstan.,ul, 2 {Özel) - Hay
fa' da dün cuma namazından 
çıkan Arap'Jar, poliılerle 
kanlı bir çarpııma yapmış
lardır. Ölülerle yaralılaran 
miktarı ehemmiyetlidir. Ya
r ahlar meyanında lsveç kon· 
ıoloıunuo da .. ulunduiunu 
söyleniyor. 

------·~· ...... 
Borçlarımızın yarısını 

mal ile ödeyeceğiz 
Uersenç 42,5 milyon frank vereceğiz. 

Musul petrol hissemizi karşılık gös
tererek istikraz yapabileceğiz 

fıtar.bol, l (Ôzel) - Ba· 
rlcl borçlarımız hakkında Pa-

rlı'te cereyan eden mftzakueler 

bltmlı n mıli bir mnabede 

tmzalıomıetı r. 

Bu moahcdeye göre, her 

ıene borçlarımız lçlo •erecf'ğl

mlz para, ıahn iılınan olrket
Jeıln 1aluhlerllc birlikte ıı~nede 
85 milyon frank tutacaktır. Bu 

paranın 42 buçuk milyon fran · 

gını Jbrıtcat mabtıoll trlmlıl 

&alarak ödeyecellz. 
E~er bDkümetlmfz arzu 

edertıt, 42,fi milyon frengını 

Muıol petrollarıodakl blsaeılnl 

kartıl.k göatererek letlkr11 ak
tedebllecek •e bu ıuretle ôde
ytcektir. Moknele mOdded 
bt>t ıcnedlr. 

Mali konsey 
lstanbul 2 (Özel) - Uluslar soıyeteıi mali konseyi dün 

top)anmıt ve Avusturlra'nın ekonomik durumunu tetkik ey· 

lemiştir. Neticede Avusturya iktisadi vaziyetin 1935 yıhada 

ve bu senenin ilk üç ayında müHit ıittij'i tahakkuk et

miıtir . 

Konsey, iflis eden F6aik• ıiaorta ıirketi mes'eleaiai de 

konuımuıtar • 

Hnki'lmet itidal ile hareket etmekte ve ahvalin inki· 
~afıDI beklemektedir. Kargaşahk ziyadeleşir&e cezri ve 
çok şiddetli tedbirler alınacaktır. 

lstanbul 2 (Özel) - lspanya'da anarşi devam elmek·I 
ıcdir. Binlerce 1 panyol zengini CebelOUarika ilh'a el· 
mektedir. Buradan gelen haberlere göre, oteller, pan-
siyonlar dolmu~tur. MOltecilere yatacak yer buluua· 
mamaktadar. ........ ______ _ 
Rugün için tayyareler

den müessir silah yoktur 
Baldvin, lngiltere'oin hava kuv

vetleriu'e ehemmiyet vermesi 

lüzumundan bahsediyor 
Londra, 2 (Radyo) - Baş 

bakan Bahlvin, Avam kama

rasında verdiği bir söylevde, 
buıün ıçıo tayyarelerden 
baıka müe11ir silih mevcud 
olmadıiını beyaa etmiş ve 

, ıulbun mu haf azası içi• lnııil· 
tere'nia hava kuvvetlerine 
ıonderece ehemmiyet ver· 

meai lüzumunu ileri ıilr· 

miştür. 

Baldvio, laa-iltere'nin sulh---perver oldujunu ve ulusal 

ıaldafaa için halktan feda
kirlık iıtememelde sulbae· 

verliğioi . is bat etmiş oldu

iunu ili•• tylemiştir. 
~~~~---~--.--~--~~~~--

A o tak ya' lı Tflrkler ve Almanlar, sivil nakli· 
23 Nisan bayramı ye tayyarelerini bom· 

- Baştaraf 2 inci sahifede - bardıman tayyarele-
leneo nutukları dinlemiı· rine kalbediyorlar 
lerdir. 

Onbeı kadar kOçllk kızın 
bir renk "kırmızı beyaz" 
eUtiHler içinde ve mil· 

li ıarkılar ıöyliyerek e•e 
ıelişleri, bilb&11a bu mil· 
li muhitin heyecanını 
artbrmaia , vesile olmuş, 

sevimli küçOk yanuların, 

e•İn tııt balkoanna çıkarak 

bep bir aiızdan ve çok 

düzgtıo bir ahea )de ı&yle

dikleri milli ıarkılar ı&rekli 
alkıılarla karıılaamııtır. 

Bu esnada bOyük evin 
odaları ve bahçeıi hıncahınç 
dolup tatmış, ıokakta biri· 

ken halk içeriye ıirmek için 
aabıraızla'omata baılamııtır. 
Şarkılar bittikten sonra .(Ata

türk) ün bak1r renkli büyük 

bir büstünü elleri üstiinde 
taııyarak kalbalıiın ortasına 
gelen Sadık Müftü; dakika· 
kalarca süren alkıılar, söy· 
lenecek s6zleri dinlemek 
için dinince, heyecanın vü
cuduna •erdiii titremeler ve 

ıözlerindeo boıanan yaılar 

arasıada söze baılamııtı. 

Hatib, elleri üstünde taıı
dıiı b&yük ve yüce Şefin 

timıalini iıaret ederek: 
- T6rk hu mutlu ırline, bu 

dehanın aydınlattığı yolda 
eriıti. Onun aydınlattığı; onun 
iıaret ettiii yolda her Türk 
kanını ve canını feda etmek
ten çekiamiyor, yaşa Atatürk 

Demit ve ıözlerinden boıa 
nan yaılar ve yafa nidaları 
arasında yükselen alkıı tu
fanı daha uzun ıöylemesine 
mani olmuıtur. 

Bundan ıonra ıaıetemiz 

- Başıarafi 2 inci sahijede· 
edilen aeticeler ıunlardrr: 

Snr' ati er ıaatte 250 ile 

400 kilometre araıındadır. 

Ylkıeliı kabiliyeti 7000 ile 

11,000 metre arHında de· 

iiıir. Biyllk bombardıman 

tayyareleri 200 kilograma 

kadar yük taııyabilirler. Fa

kat, 1000 kiloaramdan fazla 

ııklet taııdıklara takdirde 

uçuı aabalarının da yarı 

yarıya ineceii 1ae11p olun
malıdar. 

Direktörü Şükril Balcı, kü· 
çüklerin etrafında toplandık· 

laiı · çiçek masaıının üıtüne 
çıkarak 23 Niıanın manası 
ve deieri hakkında kısa bir 
söylev vermiı 23 Nisanın ya-

lınız 18 milyonluk Anadolu· 

nuo değil, yer yüziinde yaıı • 
yan elli milyonluk büyük 
Türk dünyasının en yüce 
bayı amı olduğunu söylemiı 
ve yaşa sesleri, alkış tufan· 
lan araaında kabul merasi
mine nihayet verilmiıtir. 

Büyük Milli iÜnlerimizde, 
Tiirk'ün bfiyüklerine saygı · 
larımızı ve ıükrinlarımızı 
bildirmek unutulmayan vazi • 
f elerimiıdendir. 

Bu cümleden olarak 23 
NiSRn bayramını yaratan ve 
yer yilzünde SO milyon Türke 
yeniden ıerefle yaşamak yo· 
lunu açan Atatürk'e ve onun 
çok Hyın arkada,Iarıoa say
ı• ve ıükrlnlarımızı bildir· 
dik. Gençler ve esnaf teıek
külleri namına da etaaf ta
rafından tel1rraflar Çektik:-

-s• d l' o·· ıu·· mu·· ar anapo un ____________ .... __________ _ 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
-Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 5 

Kabul aalonunun yanın· M. Foat Romen telefona f 
daki küçük daire, iı oduı ti ve biraz ıonra telefoal• 
idi. Kasa da burada bulunu- aratlıiı•ı buldu. 
yordu. M. Font Rom~n be· - Allo ıiz miıiniz PIOYİ' 
men bu odaya geçti. Derme ye? Diye ıordu . 
bir kasa hırsızının kolay, - Evet.. 
kolay açamıyacağı büyük ve - Yemekde miıiniz? 
sağlam kasanın önünde - Tabii! 
durdu. - Kuıurumu iaffediailı 

Masaya, batla it odaaına rica ederim, madamdan af 
hiçbir yabancı el değmemit taJeb ederim çüak& tatb 
idi, Şarbay derin bir nefes yemerınızı yarıda bırak•· 
daha aldı, daha salim bir caj-ım. Lütfen bize reJme· 
kafa ile dUtüameğe baıladı, aizi, llemea relmeniıi ric• 
Tahmin ettiiine ıöre yarım edeceğim. Allo.. ikinci bir 
saat kadar bayi[ın kalmııtı, ricam daha •ar; matlalf 
Ve . . . . Şu anda büyük Plü.,iye aıçı kadıaın kolll 
bir korku ile kızlarının yaadıiı içia benim 11ezdi111• 
akıbetini düıündn. Acaba relmek mecburiyetinde ol· 
onlar, ne halde idiler, onlar, duklarını ıöyleyinis. 

ne olmuıtu? Kasa ile alika· Devamı var 
ıızJık gösteren bu kDstab • • • 
adamın hedefi yoksa .. Kıı· Bir lngiliz Lordu 
ları mı idi? Ve hemen ye-
mek salonuna koıtu. Ren 'in iki sahilinde 

Kızları Madlen ile LOıi· bitarat bölge tesisini 
yi yemek masaaına dayan· 
mıı ve bAli bayıın halde isti yor 
buldul ayni zamanda bis· lıtanbul 2 (Özel)- Londrı· 
metçi kızı Rozu da balalar dan bildiriliyor: Lord Börk• 
lıerine uzanmıt ve rene verdiii bir takrirle, Ren"iı 
bayıın halde ıördiU her iki 1abiliade bitaraf bir 

Hizmetçi kızın ıetirmekte mıntaka tesis edilmeaini '' 
oldu tabak yerde parçalan- buraya beynelmilel ku•vetlc· 
mıı duruyor, içindeki taze ria rönderilmesiai iıtemiıtir. 
faıulyeler de etrafa saçıl· • • 1 • • 

mıı b•luauyor idil. ltalyao 'Jar harekatı 
M. Font Romen ııbbati durdurmağa mecbur 

yeriade, ••ilam vncudBı •• 
ıoj'ukkanlılığını her zaman oJdulr 
muhafaza eden bir adamdır. -Ba,ıarafı birinci sahifede
Vazi1etin hakiki mahiyetini muıtur. Necaıi, Adiı·Abab• 
anlamak için etrafına seri Dt1ıi yolunun medbaline ha· 
fakat dikkatli bir ıöı attı. kim bir tepe liıerinde karar• 

Her ıeyden ev•el oda ıib kurmuıtur. Ver.titi be-
içinde kaa lekeleri aradı. yanatta: 
Böyle ltir ıey yoktu. - Ordamua Ko•ıt k611lyeıi 

Keadiıini tellı ••ya bid· •p .. ğlam duruyor. Ben nihai 
dete hiç kaptırmadı; ae yap· safere lnıaıyoram. Adlı Ababı 
mak llztmıeltliiini hemen İtalyao ordal1rı tarafındıo 
taktlir etti . legal edUee bile harbe dnım 

edeceğim, 
ilk elarak en yakıa ola• Demlıtir. 

LDıiJ• doğru ~itti, batını kal· Ciball, ı (Rıdyo)- Belçika 

dırdı •e yiizilae dikkatle ukert heyeti erktaındın blrW, 
baktı, a-6ğıiiall muayene etti Adb·Abtaba'da akdedilen bir 

ıoara ayai ıuretle Madelm meellıte VeUahdta 1ıılyınlu'ı 
baktı. mukavemet gôıtermeılnla ki· 

- Fena tleiil! Dedi. Sa
dece bayılmııtırlar; ıanki 
baydud kızlaruna da bayıl· 

tıcı i•Z 11ktı. 8\ftla 'filphe 
yok. Allala veraede doktor 
e•inde olsa .. Herife gelince .. 

M. Fent Romen kızlarının 
sıhhatini anladıktan ıoara, 

kollarına baktı. Kıymetli 
altın bilezikler kızların kol
larında olduiu ribi dur
makta idil 

GiimGı kaıık •e çatalları 
da tetkik etti; bunlara da 
dokunan olmamıı idil 

Mihaniki itir hareketle M. 
Faut Romen elini ceketinin 
iç cebine attı. Tuhaf ıey 
kabarık ve dolu cilıdan da 
yerinde idil. 

- Tuhaf.. Bu haydutun 
mücevherat, kasa, altın ve 
clzdanla hiçbir alikaıı yok! 
Buraya çalmak fikrile ıir
memiı. Bu muhakkak fakat 
çok, hadden fazla a-aribl Ne 
ise.. Bunu halle ufraıırız ve 
fakat her teyden ev••I 
doktoru çatırayım .. 

Ka1aitada akıamın doku· 
zuna kadar telefon JtlNdi. 

rarlaıtmlcLgıaı eôylemlştlr. 

Roma, 1 (Rıdyo) - Ecnebi 
ajınıların Hrdlklerl haberlere 
göre İtalyan 11kerlerlnla Adlı· 
Abıba'yı girdiği ıöylenmekte· 
dlr, Diğer haberlere gôre Adlı· 
Abıbı mahıNra edllmfıtlr. 

Ayni menıble göre Babet 
hlkdmeıl payıahtını terke karar 
•umlttlr. Da akıamdın hlba 
rea telılz merkezi de tıtlll faa 
llyeı etmftıfr. 

Necaıl mGdıfııyı karar nr. 
mittir. 

Roma'da reıml~ mehafll 
Adlı · Abıbı'aın ltgılfnln hlrkaç 
gGn ıonra olacağını bildirmek· 
ledlr. Bunun da ıebebl general 
Craçyıni harek•tanın lnkltafını 
beklemek zaruridir. 

General Graçyaol Cfcllrı H 

Barar'ı aldıktın ıoara, Adlı· 
Ababı legal edilecektir. 
lstanbul 2 (Özel) - Habe· 

ıiıtanıa her tarafında ıiddetli 
yağmurlar baılamııtır. lu 
yilzden ltalyan orduları iJer· 
liyemiyerek barekltı durdur· 
muılardır. Y •im urlar yllzllo· 
den huaule relen bataklık · 
ları doldurmak ve yBırD1ll1D 
temin eylem.ek Ozere daiları 
dinamitle uçurayorlar • 


