
Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

Adres : İzmir İkinci Beyler Sokağı ·.-' . ~.-~ 

e lJLU~AL 9 ispanya 
Cumur başkanlığı intihabatı, 

öniimOzdeki Pazar güufi ola· 
caktır. Azaoa'oıo kazanaca"• 
söyleniyor. 

Abone şartlan: Seneliği 700, alu aylığı 400 kuru~ 
Re mt ilfuılar için: Maarif cemiyeti illinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: ldarehaoede kararla tmhr 

\':-·.-·~. ..,," .. . ... ~. .., 

Basıldığı yer: ANAD L ) atbaası İımirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Yıl : 3 - No : 688 Telefon : 27 76 - Çarşamb;-::-6 Mayıs 1936 Fiatı (100) Para ; 

Rus-lngiliz Deniz Pal{tı Al{tolunuyor ~ 
~=====-=============~~~-~ ~ ~-·-=======~====~~~~~~~~~~==========~===~:t:=::!=== -: .,. .,_. -

Ingilterenin, Ulusla~ sosyete- Oç F~!::0;!::tesini Avusturya, küçük itilafta 
sinden .,;ekileceği söyleniyor ller~=863~Ra~:~)ler Tan, anlaşmak istiyor 

------------- Figaro ve Maten gazeteleri }7 k -1-----·-----
A va m kamarası, dün !!eç vakte kadar müzakerede hu- bugün Berlin polis müdürii· ~nçn iti at hariciye nazl rları "'da 

L.I nün emrile toplattırılmıştır. en - ·- - .. • " 

luudu, muhalifler Baldvin'e hücum elliler Bu gazetelerin satışı yasak bugnıı""' toplanacaklaır 
edilmiştir . 

Londra 5 ( Radyo ) -
ltalya'nın Lontlra ıefiri M. 
Grandi, Avun kamarasında 
M. Eden'i ziyaret etmiıtir. 

lıtanbul, 6 ( Radyo ) -
Avam kamarası, dün geç 
vakte katlar müzakerelerde 
buluomnı ve Adis-Ababa'aıa 
iıgalinden sonra Cenevre'de 
baııl olacak vaziyeti tetkik 
ve müzakere etmiştir. Baş

bakan lıldvin, umumi du
rumu• çok değiştiiini ıöy
lemiı ve sulhu kurtarmak 
için tlevletlerin yeni bir yol 
takib etmeleri lazımgeldiiioi 

Mısır - lngiliz 

Kral Faruk 

Kahire, 5 (Radyo) - la
giltere'ye wuhalif bulunan 
V ef d partisi yeni medisin 
elueriyetini elde etmiıtir. 
Bunların meclisteki meb'us 
adedi ] 73 tür. 

Kahire ecnebi mehafili, 
lau vaziyet üzerine lngiliz· 
Mısır müzakerelerinin müş
kil bir safhaya gireceğini 
•anmaktadır. 
Kahire 6 ( Ratlyo) - Kral 

Birinci Faruk buraya gelmiş 
Ve büyük tezahüratla kar~

••ıuaıtbr. Yarın neticesi an· 

lışılacak olan iyan seçimin· 
den ıonra Niyabet hey'eti de 
•eçiJecektir . 

Siyasal mabafilde söylen
diğide göre, Niyabet hey'eti 
Ali Mahir, Nesimi ve Sıtkı 
P•talaulan ibaret olacaktır. 
Maahaza buna dair henüz 
kat'i ltirı•r yektur. 

Uluslar sosyetesi binası 
ilave eylemiştir... rulusla sosyetesinden çekile-

Mubalif saylavlardao bir ceği israrla söyleniyor. 
çoğu başbakana hücua et- Av~~ kamarasının, bu2üo 
mişler ve bundan evvel de ogleden sonr~ t~krar 
- ı d"- · ·· 1 1 . d"k' toplanarak soa vazıyetı mü-soy e ıgı soz er e şım ı ı k d 

L _ _ za ereye evam edec• - · 
•eyanatı arasında buyuk - . ""il 

farklar mevcud olduj"unu 

lbeyan eylemişlerdir. Baldvio, 

hiçbir cevap vermek iıteme
mif, neticenin Cenevre:de 

anlaşılacağını söylemekle ik
tifa eylemiştir. 

soylenıyor. 

Ras Nasibu 
Vehip paşa ile birlikte 

Cibutiye iltica etti 
lıtanbul 6 (Özel) - Cenup 

cephesi kumandanı Raı Na· 
ıibu ile askeri müşavir Ve
laip paşa ve Ras Makonea 

Takdir etmişler 
Paris, 5 (Radyo) - Fran 

sa bükümeti Damına M. 
FJanden Adis-Ababa Fransa 
sefirini gösterdiği fedakar
lıktan dolayı takdir etmiştir. 

Belçika Kralı 
Bu günlerde Londra· 

ya gidiyor 

Baldvin, uluslar sosyetesi
nin fena ltir vaziyete düştü

ğln ü ve çok sarsıldıiıoı 

söylem ittir. Necmıi•İn memleketten kaç- .. _ 
maaı üzeriac Moıadisyo'ya B ..... e-lç_i_k_a Kralı Leopold 

Bildirildiiine iÖre, Lord 
Eden'in 11 Mayısta Cenev-

gelmişler, burada y•ptıkları Paris 6 (Radyo) _ Bel-
bir toplantıdan ıonra cep· 
heyi terke ve Franıız soma- çika Kralı Leopoltl'un, bu 
Jisine ilticaya karar vermiş· rBnlercle Londra'ya &'idece-
lerdir. ii ve lngiltere ile lt•lya 

Viyana' dan bir gôrnnoş 
lstanbul, 6 (Özel) - Pa- bir uzlaşma yolu bulmak 

ris'ten gelen son haberlere istediii ve Avusturya'nın da, 

göre, küçük itilif konferansı küçük itilafı teşkil eden 
dış { işleri bakanları da bu- diğer devletlerle de uılaşıl-
iÜD toplanacaklar ve Avus- ması için Çekoslovakya'ya 
turya işini müzakere ede- tevassut teklif eylediii söy-
ceklerdir. Çekoılovakya'aın, lıniyor. 

Nazilli 
yük 

............. 
fabrikasında hü

hir faaliyet var -----------
Kayseri fabrikası mildüril Şev-

ket, Nazilli fabrikası mü
dürlO~üne tayin edildi 

Ankara, 6 (Özel) - Na-

re'ye &'itlerek uluslar sosye
tesi assamblesintle buluaması 

şüpheli görülmektedir. 
Italyan uf eri tasvib ediJ

diii takdirtle lnjiltere'nin 

Ciltuti'den relen ea son ha- arasındaki münaseltatın dü-
bırlere iÖre, bu üç kuman- zılmeıiae taya11ud etleceği ziJli'deki bez fabrikamızı• 
dan oraya vasıl olmuılardır. söyleniyor. iaşaab üç buçuk, aya kadar 

Kayseri'tleki .lokuma fah· 
rikasının müdürü Şevket 

Naıilli ltez faltrikaıı müdür· 
lüğüne tayin oluamuşhu. 
Oaun yerine Bakırköy bez 
fabrikası müaürü Fadıl gi

~~~~~~~-----.................. ~··· b itirilecektir. Inıaahn bir an 

SinyorMussolİnİ Afrı·ka har~ •:veı .•ona _ermrsi için 11u-
' yuk bar faahyet vardır. 

hının bittiğini ilan ediyor r----( U-lu-sal-8-irli-k )-e-Gö-re-=----ı 

ltajyanıo her tarafında ÜP. ü ı·kı ı k Düşmüş Kadınları Kurtarmak 
~ ~ n şen ı er yapı aca , "d • A b b 'd h Her cemiyetin en büylk ve en zorlu dertli, muhakkak ki, 

-~ IS • a a a müt İŞ yağmurlar yağıyor kadınların düımeai, morallarını kaybetmesidir. Harp soora-

Pariı, 5 (Radyo) - Adis- Mareşal M•doj'lio, bizzat sında, her millet kendi içine baktıiı zaman, fubuşua ıeniı 
Ababa'ya relen haberlere otokarlarıD harekatını teftit mikyaıta arttıj'ını görmüttür. Fuhuf, nihayet iile hayatı 
ıöre Gocam vaJisi 150 mü- etmektedir. Şimdiye kadar - · d · 1 k d sellih aakerle Adis-Ababa· uzerıne e müessır o ma ta ır. yani fuhuıuD teıirleri yal· 

' Adiı·Ababa üzerine 1600 -ık ü · d d w•ld' A 1 f · · ya ~elmiş ve asayişin · iade- nız sag ı zerın e eıı ır. sı acıa, içtimai ltünyede 
sine memur edilmiştir. •tokar reçmiştir. kopmaktadır. 

Adis-Ababa, 5 (Radyo) - Y aimurlar müthiş surette Bizce fahiıe o tlur ki, zevki için kendini gayrimeıru ltir 

yangın ıöndürülmDştür. So· yağmakta ve ltu sebeltle ltir hayat yoluada sürünmeğe Itır akmıştır. Halltuki, b• karanlık 
kaklartlaki ceaedler kaltlırıl- çok yerlertle otokarları as- yol üzerinde, bayat ve ihtiyacın tesirleriJe veya içtimai 
maktadır. ker omuılarıada geçirmek düzenıizliiin dalıalarile, yalıut ta vicdanları boıalmıı er· 

Italyan askerleri ile bera· mecburiyetinde kalmaktadır keklerin igfalleri ile sürüklenmiş nt biçareler vardır?. Bun-

ber bulunan bir razete mu- Gocam'da ıtaraci askeri de lara "Fabiıe,, derkea, içimizin de sızladıiıaı duyuyeruz. lı· 
babiri herkesten evvel ilerleyerek Sutlaa hudutla- temiye istemiye, bir vücudun sermaye olarak liayvaalık pa-
Adis-Ababa'ya girmeie mu- rında Vakne kasabaıını el- zarına atılma11, tahammülü imkansız bir laidisedir. O vücut 

de etmiılerdir. binbir çeşit ihtiras, hastalık, pislik ve sefahat içinde ancak 
vaffak olmuştur. Dagabur S (Rulyo)- işgal bir lokma ekmeğe, iti sıcak yatağ•, bir baı sokacak çatı· 

lngiliz oto karları ecnebi d" ya feda edı'lmı· • d•m•Ltı"r. • ılın yerlerde dört Habeş'li y ~ ~ .. 
yaralıları kaldırmaktadır. Ya· asılı olarak ltw'unmuıtur. Binaenaleyh, fuhuşla mücadelede, ıoysal öJçü ve düzeni 
ralılar için.le kadın V'.. bir Roma 6 (Radye)- Musso· esas olarak ıöze almalıyız, her kaybolan bir düımüş katlı•, 
miıyoner lnıiliz vardır. lioi'ain emri üzerine Adis _ bu cemiyetin analar zencirinden kepmuş zavQilı bir halka-

Daiabur, 5 ( Radyo ) - Ababa'nın İfiali müaasebe- dır. Onları kurtarmak, düşiirmemek, ltatacakları çamurun 
f ruçi ve Verne kıt'aları Ha- tile bütüa ltalya'da bugün tlerinli~ini ve piıliğini iÖstermek, onlara matldeten yardım 
rar ve Cicik• ~üzerine yürü· yarın ve öbür aün için bü· etmek ımklnlarını bulmalıyız. Yani, mücadeleyi, formalite· 

d
. ı M. Mussoliui • .ı L • k mekte ır er. yük ıenlikler yapılacaktır. .en .ıraz urtararak, mlsbet ilimler ve bıyat sahasında 

Diğer kıt'alarda Habeş h~ada püıkürtmilşlertlir. Roaa 5 (Ratlyo) _ 2 Teı- yapmalıyız. 
kıt'alırıoı Sılul dtrHİ yo· Depraıina 5 (Rıclyo) - Devamı 4 ncü ıahifede -

decektir. 

GÖKÇE 
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(t!rlual Birlik)_ ------------------::::::::'.~:::6 :::M:::a:::y=ı•=''=6~ -----------....... ~------~----..:......--~----• Filistiode son vaziyet 

1 Bir Yahudi kitlesi ansızın A
-114-Nakili: KAMI ORAL-' rah mahallesine hücum etti 

öJdürülen kadının balmumundan 
Kud·Osteki Yahudilerin Arablara karşı olan doşman

lıkları, ~ünden güne artmakta devam ediyor 
bir büstü de salona getirilmişti 

Lüi, ıiyasetkiha götiirüla•e 
iinden korkmuyor, bu kadar 
samiin için saatlerce bir katil 
mevkiiade durmaktan Ye ef
kirıumumiye müvacehesinde 
rezil elmaktan ürküyordu, 
busuıile ki, nişanlısı Terezin 
mahkemeye ıahid ııfatile 
geleceğini biliyer ve bunu 
düşündükçe debıetli bir 
azap içinde eziliyordu, Reis 
nişaahııaa gelişi güzel ıu· 
aller ıoraoak ve belki de 
kendisile ıeygiJiıi arasında 
ıeçen muaıaka safhalarına 
da parmak basacaktı. 

lu meyanda neticesiz ka
lan izdivaçlarından babso· 

· lunacaktı. işte llütün bu ih
timaller, Lüi'ain kalbini bur
kuyor ve eou şiddetle ezi· 
yordu. Esasen Maıa hapis· 
haaeıinin loş ve rutubetli 
ltir oclacıiında aylarca bun
ları dlıünmekle ııtırap cl11· 
yuyor, muhakeme eanaıında 
ltinlerce ıamiinin nazarları 

altında kendisile niıanhııaın 
na11l ııpatı vücud edecej'İni 
ıözönine ifetiriyor, binbir 
ihtimaJler yilrütüyor, böyle 
akibetlere düçar olmaktansa 

ölmeji tercih ecliyordu. Onu en 
çok miitee11if eden cihet, 
bütün bu mahcubiyetlerden 
ıonra niıanlısının kendisin· 
den nefret edeceği ve onu 
HYmek istemiyeceii idi. 
Samiin arasındaki glizel ka • 

dıalar, yavaı yavaş Lüi için 
•erhamet dliymaia başla

mıılardı. Lüi, çirkin bir kim· 
ae olmuı olsaydı kadınlar, 
ltelki de ona o kadar acı
•ıyacaklardı. Halbuki sıenç 
delikanh, uzun müddet ba
piıhaae4e kalclıiı halde sıü· 
zeUiii kat'iyyea sarsılmamıı, 
yizllnün solgunluiu bile me · 
lihat cazibesini arttırmıı Ye 
hapiıhanede çektiği azabın 
teıirile sıöz kapaklarında ha· 
sıl olaa maimsi çiııiler, iri 
ıiyah g~zlerinia ıaıa'aınu 
f azlalaıtırmıştı . 

Hey'eti adul ile mahke· 
me azası salona girinceye 
kadar, dinleyiciler suçlu Lüi 
hakkındaki kanaatlarını bir 
birinin kulağını fısıldayor· 
lardı. 

Liii, gayet sakin bir bılde 
iaüne bakıyor ve ara·sıra 

da, •abkeme reiıiaia maaa· 
ıı &zerinde buluaan suç eş
yaıı ile enak doıyalarına 
ıöz gezdiriyordu. Bu eşya 
ara11nda duran ve en çok dik
kati celbeden tüccar Lerdun 
katlia41e kullanılan kanlı bas· 
toala, cinayetin vukubulduiu 
ıece, katilin kar üzerinde 
ltıraktığı ayak izlerinin alçı 

ile alınmış k ılıpları, öldürü
len gftzel kadının yüreği 
lzeriae saplamlmış fil dişi 
kanlı hançer ve ortasından 
41eliamiş olan Maça Kızı, ka· 
tlıaıa dantelalı ve kanlı en
tarisi ile terlikleri ve solmuş 
bir kamelya çiçeii idi. Fakat 
ltütlia bunlardan başka ltir 
kaç bine varan dinleyicilerin 
ıözlerini bir türlil ay1rmak 
iıtemetlikleri, güzel kadının 
gömülmade• evvel balmumu 
ile aJıamıı tasviri itli. lu 

ta1vir, mevta teıhirhaaeaiade 
cesedi teıbir edilen ıüzel 
kadına çok benziyordu. 

Bltüa tedbirlere rağmen 

o vakte kadar kim olduğu 
anlaıılamıyan cinayet kur· 
lıtanı gizci kadını dialeyi
cilerdea tanıyan olursa ad
liyeye haller venin diye bu 
tasvir yapılmıı ve oraya 
getirilmiıti. 

Bir yırın ıuç eıyasının 
teşkil ettiii manzara, dinle· 
yiciler üzerinde fena bir in· 
tiba bırakmıştı. Bu sebeple 
LUi'nia birin evvel mabkfun 
olmasını isteyenler, az deiil
.&i. Pariı umumi efkirı, ek
seriya böyle tuhaf tecellil~r 
göıtermektea kurtulamaz.Bir 
saat önce laaklı gördtıiü bir 
kimseyi, az sonra hakıız 
görlr Ye eaua aleyhine bil
tOn kuvYetile . yllr6rl 

Baadaa dolayıdır ki ıut 
etya11 retirilip reisin masaıı 
üzerine yerleştirilmeden eY
vel Lüi'yi masum göre• ki
l.ar ailelere mensup kadın
lar, kızlar, bu eşyayı ve bil· 
ha11a öldürülen Kokotua 
taıviriai ifÖrilr ifÖrmez, Lüi 
aleyhine döamftıler, oaua 
birin evvel Kiyotine gön
derilmesi temenniıini izhar 
eylemiılerdi. 

Gazler, klb Liii'ye ve kalı 
ıuç eıyaııaa mllteveccih 
iken birdenbire mibaıirin 
aeıi ylikıeldi: 

- Muhakeme başlıyor! 
Bu seıten ıonra, ıalonan · 

sai tarafındaki kapı açıldı. 
Hey'eti bikime ile laey'eti 

1 adul salona girdiler. 
Bütün dialeyiciler, hep 

birdea ayağa kalkmak sure
tile mahkeme heyetini ıe· 
limladalar. Azalar yerlerine 
oturur oturmaz, dinleyiciler 
de işıal ettikleri yerlere 
yavaıça oturdular. Çek me· 
habetJi bir sükunet biııl 
olmuştu. 

Mahkeme reiıi, etrafa bir 
göz ıezclirdikten sonra suçlu 
Liii'ye baktı ve : 

- Ayağa kalkınız ! 
Dedi. Lüi, derlaal ayata 

kalktı ve batı dim·dik oldu
tu halde reiıin ıor;uları•a 
amade bir vaziyet takındı. 

Reis isticvaba başladı : 
isminiz nedir ? 

-Arkmwar -

Kudüs, (Özel) - Arapla· balleıiae anıı,,ıa hücum et· protest.o ed~r~k. bun~n öa~-
rın Kudlı muhafaza kuman- miıtir. Polis kuvvetleri ye· ne geçılmesıoı ııtemışlerdır. 
danı doktor Hllidi, "HaYH,, titerek bunların üzerine ateı Filiıtin'de durum ıündea 
mOmeasiline Filiıtin'4e vuku- açmıştır. Bunda Yahudiler· ıüne fenalaımakta de~am 
bulan bldiseler hakkında den üç kişi ölmüt ve on iki ediyer. lngiliz'Jer, aşıret 
ıunları s&ylemittir: kiıi yaralanmıştır. Arap'Jarıaın hududu. a:eçme· 

"- Bütün metalibatımız Yafa lıaastanesiade tada- leriae mani olmak ıçın au· 
lagiliz'Jer tarafınlllaa kabul vicle bulunan Arap yaralıla· dud kuvYetleriai fazlalaştır· 
edilinceye kadar mücadelede nndan biri daha ölmüştür. mıılardır. 
devam edeceiiı. Bunlar aal· - Lübnan, Suriye, Irak, Hayfa ve Yafa limanla· 
ledilinceye deiin Filistia'deki Mııır Arapları (Müılliman rında Iniiliz barb gemileri 
bidiıelerin yatlıtırılmasına ve Hriıtiyaalar) Filistin- bula11maktad11. 
imkin bulunmıyacaktır. Fi· deki Y abudilerin, Araplara Karşıklık fazlalaıtığı tak· 
)istin ülkeai Araplarıad1r. Ve karşı irtikip etmekte dirde bahriye efradı da ka
ıoauna kadar da Arallistaa oldukları mezalimi Inıiliz raya çıkarılacaktır. 
olarak kalacaktır. hükumeti nezdinde ıiddetle Ziver Cerrah 

Yahudilerle herhangi bir _.__ 

cilaetten ltirleşmemize ve insan ayag'-' 1 basmamış da-
oalarla .&oıtça yaıamamıza 

i:~!: r;r:~:, ~~ine1:~~~zk g-' a P.ıkabilecekler mi? 
Balfuan mabud ve Aden· ~ 
den önceki ıözlerinia yerine 
retirilmesiai istiyoruz ve 
bunda israr edece;iz. Her 
lıaaıi ltir kuvvet bizi bu 
iıhğimizden a•la geri d~n
dtıremiyecektir. Biz; Yahu
dilere iaıir vatan verilmesini 
iıtiyoruz. Fakat; Arap ikti· 
aadiyatını ve vahdetini ihlal 
etmemek ıartilel. 11 

- Beyrut toförleri de Fi· 
liıtin'deki meslekdaılarının 
son bidiıeleri protesto mak
aadile yaptıkları greve itti
rak ederek Filiıtine laiçbir 
yolcu götlirüp retirmemeie 
baılamıılard1r. Yolcular Şam· 
daa Hicaz ıimendiferlerile 
gidip relmekte ve bu bal 
ise yolculara çok pahalıya 
mal olmakta ve vakit kay· 
hettirmektadir. 
- Dün Nasra ve Talkerem· 

de ye•iclea ' karıtıklıklar ol· 
muıtur. Poliı ku•vetlcri ıöılc 
claiılmıyan balkın üzerine 
ateş açmak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Ba suretle Na1rada Arap
lardan bir kiti ölmüı, 38 
kişi yaralanmıı ve Tulke
remde de 12 kiti yaralan· 
mıştır. Yaralılar hastaneye 
kald1rılmıılarflır. 

Kudüı'teki Y abudi'lerin, 
Arap'lara karıı olan adavet
leri günden güne artmakta· 
dır. Kudüı fehri civar ka
sabaJardan relen y aaudi
lerle dolmuıtur. 

Dün çok kalabalık bir 
Y abudi kütleıi Arap 

Kalkota rasathanesi, bu sene bava-

nın mOsait olacağını ve Everestin 
tepesine çıkılabileceğini bildiriyor 
Himalayanın en yüksek 1 Everest tahikaııaa çok ya· 

tepeai olan Everestia tayyare kın yerlere kadar brman· 
ile uçup resimlerini almak mıı kimselerdir. Gene bu 
iti birkaç sene evvel baıa- heyet azasından oa kiti7000 

ı t F k t · ve metre yüksekliği koll\yhkla 
rı mıı ı. a a ınaaaı tırmanacak bir kudrettedir. 
fe•ni iciz b1rakan bir İf, bu Gerisi de bu vaziyette bu
dağın tepesine inıa11 ayağı· lunuyorlır. 

nın basması idi. Bu May11 Heyetin reisi Hugh Rut· 
veya Haziran ayında zorla: ledge daicılık m6teha1111-
nacak ve baıarılacak it de )arının en ileri gelenlerinden 
budur. biridir. Heyetin azasından 
Buıün herkes soruyor: olaa Smytbe, Himaliyaya 
Acaba bu iti başarmak kHtı d6rt zafer hazırlamıt· 

m6mk0a olacak mı? tır. Şipton, Nonda Devi buz 
Bütln aalihiyetli kimseler havzasını ilk keıfeden zattır. 

bu ıuale müıbet cevap ve- Hariı, 8400 metre yüksek· 
liiiadeki dajlara tırmanmış riyorlar. 

Ç6akü Kalküta rasatha· 
aeıi bu sene, ha va ıeraitiain 
çok mllıaid olduiunu ve 
1933 deki ıeraitten çok 
elveriıli ve yardım edici 
buluadujunu anlatıyor. 

Buadan baıka Himaliya· 
nın en yüksek tepepine çı· 
kacak olan heyet hazırlık 
bakımıadaa daha çok ıyı 
bir vaziyette bulunmakta 
ve laiçbir şeyi tesadüfe bı· 
rakmamıı bulunmaktadır. 

Bir kere heyet, en kuv
n~tli ve en muktedir şahsi· 
yetlerden teşkil olunmuıtur. 
Heyet azasından dokuzu 

bir daicıdır. Diierlerinin 
hepıi de bu yolda liyakatle
rini ıöstermiı kimaelerdir. 

Heyetin hazırlıkları, da ha 
önce~ i seferlerde yapılan 
hazırlıklardan çok ileridir. 
Çadırlar, kaııra-alara muka
Yemet edecek metanette· 
dir. Heyet azasının uyuması 
için yapıla• 11yku keselerine, 
ıoiuian ıeçmemesi için her 
tetlbir ahamıttır. Heyetin 
yiyeceiiai temia edecek va· 
ııtalar da büyük bir ·lekem· 
mili geçirmiş .bulunuyor. 

Onun için iaıaala ona yar· 
dım eden fennin bu sefer 
Ever~st tepesini teıbit et
mesi kuv•etle umuluyor. 

Bugün 1 MaJıs bahar bayramı mnnasebetile Teşebbüs 22 mayıstan 
ıonra llaıhyacak ve bu s1ra· 
larda haYalaJarıa müsaid ol· KADIN NE YAPSIN 

Bir kaza neticesinde erkekliğini kaybeden bir adamın genç ve güzel karısı 
kocasını ıeviyor, hem de tabiatın mütehakkim kanunlarile milcadele ediyor fırtınalı 
bir denizin müthiş dalgaları kadar kuvvetli sarsıntılar geçiren kadın ruhunu göz
önüne getiriniz ve hükmünilzü veriniz: 

KADIN NE YAPSIN? 
Biltun bu ~uallerin cevaplarını bugOn 

Tayyare • 
sınama sında hulacaksını 

••• 
AYRICA: TDrkçe sözlO FOKS dDnya haberleri 

Seans Suatları- Her sr~n 15-17-19-21,15 Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 
• 13 te tti•e seansı 

iıtiafade edile-

Everest ıahikaaı hakkın
da !tir eser yazan Sir Hran· 
ciı Y ouagbuılland da bu 
heyeti• muyaff ak olacajını 

Fakat muvaffak 
yazıyor. Fakat muvaffak ol· 
mak için EYereıtin hiç ol
mazsa bütün sertliiiae bu 
teşebbiise karıı gelmemesi 
lizım geldiğini anlabyor. 

Çünkü Everest tepesine 
tırmanmanın bütün g6çlüiü, 
en ıon 3000 metresintledir. 
Burasını aımak için taham
mül ve mukavemet harikası 
-lJetHJllU 3 ılncü ıahifide-

FIKRA 

Ah Bu Taşra! 
Bir iki seaedenberi, Istan

bul'a gittikçe, benden bir 
iı bulmak için tava11at iı .. 
tiyea tanıdıklarımdan biri: 
" - Artık Elıınire de razı· 

yam!" diyordu. 
Fakat o da, esasen, ken· 

dileri iİbi nazlı seçkinleri 
güzel bir Avrupa şehrinde 
beslem~dikten sonra, Türk 
haznesinin ne iıe yarıyaca· 
iını ıorar takımdandır. Sin
yor Markoni, Cenova'4a 
bir gemiden düğmeğe ba11p 
Avusturalya ışıklarını yak
tıiı gibi bir icad olsa .la, 
Adaaa bataklıkları lstokholaı 
dan kurutulabilıe, yahut, 
Malatya trahomuna San Re
modan bakılabiln hattl bu 
efendilerin analarını doiur· 
mak üzere iken ltir lıviçre 
kJinij'ine göndermek, keadi
lerini ora ıütü ile beslemek 
ora mekteplerinde okutmak, 
nahiye müdlirlüğil, kayma· 
kamlık ve valilik ıtıjlanaı 
orada, Markoni cl&ğmaleri 
iistlinde yaptırdıktan sonra, 
lstanbul umum müfettitliii 
ile yahut Ankara' dı bir ba
kanlıkla memlekete ltHfea 
avdetlerini istirham etmek 
mtımkün olabilirdi.. 

Fakat timdilik biı:e Ana· 
dolu'aun billaassa uzak, ltil
ha11a ıeri tarafları için fikir 
Ye akıiyon terbiyesi giren 
gençler Jizım. [ Ne celalin 
akıiyoau, ne fikrin ataleti! ] 
Birçok •aıibatler, vatanae•er· 
lik ve ferarat dersleri •eri
lebilir. Ancak meı'ele Ka· 
malizm gerçeçiliii ile tarh· 
lıp ölçül•edikçe, sailam bir 
neticeye varamayız. 

Herhangi meslekten ıeaç
lerimizi uzak taıra hizmetin· 
den ürküten aebeplercle• 
hıkh olanlarını ayırmak ye 
bu hizmetler için naııl teı· 
vilder yapılmak doğru ola· 
caiını tesbit etmek baıta 
gelmelidir. Biz raylarımızı 

döşediii miz kadar maddi 
ıurbeti kaldırıyoruz. Liki• 
manevi tecerrüt en yakı• 
yerlerde bile kalmaktadır. 
Köyde bir boca, kendini tek 
baıına değil, büyük, her ia 
tema1ta olduiu, her ia ha
berlerini aldığı, her hafta 
keadiıine kitaplar1nı ve mac· 
mualar1nı a-önderen ve niha
yet muayyen bir stajdaa 
ıonra kendini değerine gire 
ileri ve tlaha yakına nakle
den madeniyetci örganizma
nın içinde hi11etmelidir. 

Meıleklerde staj hizmeti· 
nia müsbet veya menfi notu 
meılek adamları sicillerinin 
esası olmalıdır. ilk hizmet
leri için merkezden uzakla· 
şanların gönlünden un•tul· 
mak korkusu gideril•elidir. 
Nihayet diiıtur şudur: "Mem· 
leketini tanımıyan, ona biç 
ltir meılekte hizmet edemez!,. 
hiçbir meslekte! hekimlikte 
bile.. Hitler Hariciye •emur· 
larıaın dahi Nasyoaal-Soıya
lizmio iç faaliyet kadrosu 
içinde staj yapmalarını mec· 
buri kılmııtır. 

Halkevlerimiz, Partimizin 
bin türlli faaliyetleri, cemi
yetlerimiz, türlü tOrlli yar· 
dımeı neıriyahmıı, böyle bir 
devirli hizmet ve staj uıul
lerini k•ran ve tatbik eclen 
ertl•muzu• tecrlbeleri, Jui 
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dağa çıkabilecek· •0 • Lira Si Lı·mı·ıed vapur Vapu Acentası v . F. H. 
)er mi? 209 Oçliacil karataı dok•z eyUU sokak 95 kapu 

Van 
Oer Zee -B~ıarafı 2 inci sahifede- 101-103 taj no.Ju dllkkin 80 8Celll8SJ 

olmak lizımdır. Bu 100 212 Tepecik sürmeli sokak 42 ve 44 taj no. lu iki 

merhaleye karıı alanaa ted- dükkln 350 
birler, hep aazari bir mahl- 213 Birinci süleymaaiye tok aydın ı. 21 kapu ve 

ROY AL NEERLANDAIS 

J<UMP ANY ASI 
"UL YSSES" vapuru 1 MaCendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 

& Co. 

yette olduiu için tatbikatta taj no.lu 2 oda hayat •e ••luyu •üıtemil ev 120 
l>ilyik gftçlükler baııösteri- 214 ikinci karantina arap hasaa çeımeai yol ize-

yısta gelip ayni gün BUR-
THE ELLERMAN LINES L TD. - Ö GAS, VARNA ve K S-

ı DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 1 
"ANGORA" vapuru halen 

limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BRE MEN için yük ala
caktır. 

yor. Sazan bu yola riren rinde 1750 adaaın 23 parselinde mukayyet 9975 
bütGn yolcular yıpranıyor ve metre murabbaı mesehalı tarla 200 
100 laamle için bir tek yolcu 215 alçoya köy nde ılıca dereıi mevkiincle ıazı 
kahyor. Bir insanın 8,400 ıhca derHİ arkası dere ve su yolu ıol• Ata-
••tre yfikHklikte tek batı· •ataladan metrük mahal Önfi yol ile maadut 
na kalması ve ilerlemek iı- ma müştemilat su 4eiirmeni 400 
temesi kadar feci ve kor· 216 Karııyaka dede baıı abdülkadir sokaiında 26 I 

no.lu 131 adanın 7 paneliaden mllfrez 55 par
kaaç bir ı•Y yoktur. Yeni ıelde mukayyet 374 metre murabbaı bağ ve 
laeyet bunu peıindea düıfin· 

içinde ü~ adet zeytini 
düttl için ve daima iki dai· 217 Paradiıo kızılçullu caddesinde ıarkan lokaı 
cınıa beraber hareket et- l:.aj'ı ye kısmen tarla garben yağhane ıokaiı 
nıeıi ve bitlin güçlüklere ile paradiıo caddesinin birleıtiii mahal şima-
birlikte m•kavemette bulun· len yol cenuben paradiıo kızılçuJlu catldesile 

45 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların ilimleri üzerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 
" OPORTO " vapuru 20 

mayıs LONDRA, HUL ve 

ANVERS'ten ıelip yük çı

karacaktır. 

"FLAMINIAN" vapuru 22 

mayıs LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip yük 

çıkaracaktır. 
lbHı için tedbir afmııtır. mahdut 2660 metre tarla 

Bununla beraber bu yolda 219 Alaybey ıündoidu 3 eski 8 taj no.lu 1 odalı ev 
150 DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

•uvaffakiyet kazananlar ve 208 lldnci karantina eski tuila yeni yol sokaiuıda 
100 

en ylkaek tepelere ayak ba- 6 eski 4 taj no.lu 1 oda bir hayatı müıtemil ev 55 
ıarak r<Srdllklerini aalatmak Yukarıda yazıla emvalin miUkiyetleri peıin para ••ya 
iınkiDını elde eden kim.eler ikinci tertip tasfiye veıikasile ödenmek üzere onbeş ıüa 
• kadar yorulur Ye 0 kadar m6ddetle artırmaya konulmuştur.ı. ihalesi 14-5-936 per-

i k. k d ki ıembe günü saat 17 dedir. Alıcıların milli emlik mlldiiri-. yıpranır ar ı azaa ı arı . _ 

ff k. . b* 1 h .k yetine muracaatlara. 1103 
anıya • ıyetıa ır l zecı -

ze~kini ıüremezler. Bilikiı ka· 

1
. z M 

1
. R 

zaachldarı muyaff kiyete ta· 
mamile llkayt kalırlar Ye yal-

ıuz ,.,i döaerek ölümtle11 Paınuk Mensucatı 
kurtulmayı dltlntlrler Ye 

ancak o zam•• muTaffakiyeti ru·. rk Anonı· m şı· rketı• 
dGtftn•eie imkan bulurlar. 
Bu~ÜD bütln insanlık ile

miaia derin bir merakla ltek
lediii en b&yBk ıeyahatler

tlen biri budur. 

Satılık Piyano 
Alman marka kuyrukla 

l,ir Piyano satılıktır. 
Fazla malümat için 2776 

aumaraya telefon edilme· 
lidir. 

Satılık motör 
12 beyfirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 

""otar satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatlara 
ilin olunur. 

Foça 
Yolcularına ko

laylık 
Ayvalık, Dikili, Altınova, 

Edremid, Tire Kula, Konya, 
Salihli, bu hatlara yolcu yük 
•evkiyatı, 

Zinet 
garajından her gün munta· 
ıaa:ı ve emin bir surette 
0tonıobil, kamyon ve teoez· 
ıühlerle temin edilir . 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadır 
Y.-rli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değir. 
men, Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub mallara Avrupanın 
ayni tip mensucatına faiktir . 

Telefon No. 2211 ve 3067 

,------·----------------.......... 
llzmir Yün mensucatı 

Türk A. Şirketinill
HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRiKASI 
Tarafından me,·sim dolayısile yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bo momulfth 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemaleuio Cadddesinde FAHRi KANDE· 
tulR OGLU 

11' 111 111 IH 1111111 il il il il il il il il il il il il il 1111ilil111 il il il il il il il 111 111 111111 111 il 1 111111:~ 

Ali Rıza E Türk Hava Kurumu = 
Mncellithanesi 1 Büyük Piyangosu ~ 

~ 21 inci tcrtib biletleri satllıyor = 
Yenj Kavatlar çarşısı § J iui keşide 1 l Mayıs 936 dadır. = 

No. 34 ~ BftyOk ikramiye 25,000 lira milkafat 20,000 = 
~ Urııdır. Ayrıca 15,000, 12,000 ve 10,000 lira- = 

111!11 § hk bOyfik ikramiyeler de vardır. Bu tertibin bi· ~ 
lıtp~i bir araya toplandıktan § tetlerini takip etmek için birinci keşide biletini §§ 
:arı,., 1-ize rfiç gibi görünen ~ şimdiden alımz. §§ 

~t !bl>&ıüm&zde muvaffak § o·ıetler bOkOmet önündeki direktörUlk ~ 

" HERAKLEA ., vapuru 
8 mayıs HAMBURG ve 
BREMEN'den gelip yük 
çıkaracaktır. 

-Oksftrenler! l\lut· 

laka (Okamr.ntol) 

öksflrO.k şekerle-

rini tecrO.be 
tiz .. 

edi 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftsliln bir mft8· 

hil şekeri olduğu 
nu unutmayıoız. 

~ 
~ 
)~ 
.lJ 

··------~ 
KoTvetli mflshil ~ 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgiln 

haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

ır 
~-

: tcek madtli mineyi vası· ~ •
1 

• • • §S 
~l•rıınııın eksik olmadıiı § gırşesınde ve hılt1mum hayılerde satılır. = 
•••aı6Y•• · \.ınııııııuıu 1 

TENCE limanları için yük 
alacaktır. 

"CERES" vapuru 4 Ma
yısta gelip 9 Mayısta 

ANVERS, ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM
BURG limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİENT 

LINIEN 
"VINGALAND ,, motörü 

30 Nisanda gelip ROTER

DAM - HAMBURG (Doğru 
Bremeo ) COPENHAGE -
DANZIG· GDYNIA ve IS-

KANDINA VY A limanımlan 
için yük alacakhr. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES" vapuru 12 mayıs· 
ta gelip 13 mayısta PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
limanlarına hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarible

rile navlonlardaki d4!~İşiklik
lerden acente mesuliyet 

"SAMOS" vapuru 6 ma

yısta bekleniyor, ANVERS, 
HAMBURG ve BREMEN
den yük çıkaracaktır. 

"ANDROS" vapuru 12 ma
yısta bekleniyor, 16 mayısa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG, BRE
MEN ve DiREKT için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXHIBITOR., vapuru 20 

mayısa doğru bekleuiyor, 
NEVYORK için yük ala-
caktır. 

SP ANSKELINJE - OSLO 
11 BOSPHORUS" motörü 

9 mayısta bekleniyor. YAFA 
ve ISKENDERIYE için yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun t ri
feleri hakkında bir taahhüde 

giritilmez." 
Birinci Kordon, telefon 

kabul etmez. Fazla tafsilat ı•-1!!111!!!1~~~~!1111111-• 
için ikinci Kordonda Tahmil D O K T O R 

N o. 2007- 2008 

ve Tahliye ıirketi binası Ali Agah 
arkasında FRATELLI SPER- Çocuk Hastalıkları 
CO vapur acentasına müra· Mütehassısı 
caat edilmesi rica olunur. 1l ·inci Bey ler Sokağı N. 68 

Terefon: 2004 - 2005 - 266f ---~•emleııiıifı•on-•34•5•2--• 

BAŞ DURAK 

H AıttDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz iliç ve tu

valet çeşitleri satar. 

o il ıu ıı·· 
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Sahife 4 a(Oluaal Birlik) 

- - -
Sovyet Rusya ile lngiltere arasında bir 
deniz paktı akdolunacağı söyleniyor 

------~-----------------------v ~ 
Rusların, lngiltere'ye verdikleri nota, Londara'da çok müsait bir hava 

yarattı. Müzakerelere yakında başlanıyor 
lstanbul 6 (Özel) - Londra'dan alınan son haberlere 

gôre, Sovyet Rusya hnkumeti, Iogiltere Dı' işleri ba
kanlığına verdiği bir notada, bir Rus • lngiliz deniz 
paktıom akdı için mftzakerelere girişmeğe hazır oldu-

Rus hOkumetioin bu notası, Londra siyasal çevenle· 

ğunu bildirmiştir. 

rinde mnsait bir hava yaratmışlar. Her iki devlet ara· 

sında bir deniz paktı yapılacağı ve bu husustaki mn

zakere yakmda ba,ıaoacağı s«ıyleniyor. 

-------· ............ 1 
Balkan 

Konseyi bugün 
son toplantısını 

yapıyor 

lıtaolııul, 6 (Özel) - Bel

grad'clan alınan son haber

lere iÖre, Balkan ittifakı 

koo1eyi, busıün öğleden ev· 

ye) son toplantısını yapacak 

ve ruznamesindeki bütin iş· 

lerin tetkikatını lııitirmeie 

çahıacaktır. 

Konsey, Arnavutluk ve 

lalıariıtan mes'eleaile bo · 

iazların tahkimi itintle Yi· 

ıal olacağı neticeyi resmi bir 

tebliiile ilin edecektir. 
1 •I• .. 

Bir senede 
3 bin çuval aşırılmış 

Şıphane ıokagında Palamut 
ticareti yıpan Mola Teranıo'nun 
m•g11aıındı bulon•n boe çanl· 
larıala J 00 taaf!ıl çıılınmıtttr. 

Y•pılın tıhklkıttı çanlların, 

malH• dıoından çahnmaıını 

lmktn olmadıgı anlatılmıetır. 

Ma~azı ıahlblnln pltnçoıuna 

gGre bir ıenede 3000 çuval 
çahnmıtllr· HonlarlD m•Aazada 
yıtup kalkan Hamal Raıld, 

Rlsa, Şakir, B aıeyln ve ktmU 
ile kttlb Alberto, markacı 

Mayer tarıfındaa muhtelif H · 

mantardı aımldıAı zanuf'dllmlo 
oldoAundın tahkikata dnam 
olunmaktadır. 

••• 
Orduda 

Hakim olmak 
isti yenler 

lzmir askerlik ıubeıi reis· 
lij'iallen: 

Gazetelerle ilin etlilea 
ıartlar içind4C orduda bakim
liie girmek iıtiyenlerin 15-
5-936 rüaüae kadar mlra

caatları kabul edilecetintlen 
iıteklilerin şubeye müracaat
lara illa oluaur. 

••• 
Çocuk 

Esirgeme kurumunun 
yardımlurı 

Niaaa ayı içinde çecuk 
esirgeme kurumu dispanıe· 

riatle (320) hasta çocuk 
muayene re tedavi edilerek 
iliçlara da paraıız veril
miıtir. 

Kuram, 23 Nisan çocuk 
bayra•ı münaıebetile de ilk 
okullardaki fakir talebelere 
(300) metre önilk kumaı 
dajattıktaa maada S 7 f aki~ 

Pazar günü lspanya'da 
Reisicumur seçimi var 

lngi liz gazeteleri 
nist Blagünün 
bulunduğunu 

lstanbul, 6 (Özel)- lıpan· 
ya Cumur batkanlaiı seçimi 
önümüzdeki Pazar gilni ola
caktır. 

meşhur komü· 
Barselon'da 
yazıyorlar 

Komilniıt propasıandacııı 
Blasıün'ün lspanya'da bulun· 
duğu bakkıntlaki haberler 
yalaalaaıyor. 

lnıiliz ıazeteleri, Blaılia'ün 
8 Niaanda lıpanya'nıa Bar· 
ıel•D şehrinde göriUdiifünü 
ve nam müstearla lspaaya'ya 

Baıbakaa müıyü Aıanaaıa 
Cumur batkanı olacaj'ı kuv· 
vetle tahmin ediliyor. Zira 
'-ütün Partilerin müzaheretini 
kazanmıı bulunuyer. 

latanbul 6 (Ôıel)- Meıhur 
ıok•lmağa mu•affak oldu;unu 
yaz•aktadırlar . 

Dinarlı ve Mülayim peh
livanlar şehrimizde 

·-·--17 Mayıs Pazar gono hu iki pehliva
nımız gOreşeceklerdir . . 

Tarklye'nln belli bıtlı pebll· 
Hnlı11ndın DJnırh Mebmed, 
Kara Ali n Mftltylm lamlr'de 
bulunmaktadırlar. 

DJoar'b Mehmed ve M61aylm 
pebllY1nlar, boodın nel lıtaD· 
bal'da TGtklye tımplyoolo~o 
için yaptakları bir karoılıtmada 
Maltylm pehlhan, biç te bek· 
lenmedlgl bılde Dlnar'la Meh· 
med pehllHnı yenmlıtl. 

Uzun mGnakaoalara yol açan 
bo 1J1611bıbdın ıonra iki peh· 

llYaoımııın ikinci kartılıomı11 

beldenlyorda. Bo mGblm kar· 
oılaomının 17 Mıyıı Pazar gana 
ıehrlmlsde yıpılıcağını ıevlnçle 

öğıendlk. Ba iki meohar peb· 
lhınımııı C. 8. P. Alıancak 
Parti nıhlyeıl bıtkanı kartılıt· 

tarmak teklif inde bnlunmoo 
-.e pehllHnlarımıs, ba mGbim 
teklifi memnanlyeıle kabul 
etmltlerdfr. lsmlr'Ulu, milhlm 
gdreoler ıeyre&mek lmkAnını 

bulacaklardır. 

Menşe şahadetnamesi 
·-·- • 

Şahadetname ve~mek için İcab 
ederse gemiye yükletilmiş olan 

mal tetkik edilecektir 
Ankara Tar .<of lı merkezin

den oebrlmlı TJcaret odaaını 

ihracat mahıallerlmlzln menoe 
ııhıdetnamelerl hakkında dan 
bir emir gelmlotlr. Bunda de· 
nlllyor ki: 

1 - Tark mente oabıdet· 

nımeal ancık Tarklye mıbulA 

tının geçlrmlı olduğu lııibale· 

lere Ye merl mevza•ta göre 

öyle teltkkl edllmeıl icap eden 
mamôltıı nrlleblleceglne, ha 

buıoı icabında malın tetkiki 
nellce1tnde anlatıla blleceğlae 

göre, ııbıdetnameoln mahn lb 
racındın enel ve en nihayet 

çocuk riydirmiıtir. llkmek
tep kitaphklaraaa koaulmak 
ilzere 500 kitap hediye 
edilmif, Dç annenin doğur· 
duiu ikiz çocuklar111 gıdaıı 
temin olunmuıtur. 

mftıteına Hılyetlerde mal il 
mandıkl npurda iken alını · 
bilir. 

2 - Taıec.ran bu yHlyete 
~öre, oabıdetnıme almak lıoıu · 

ıonda vaktlle davranm:m IAzım · 
gelmektedir. 

lımlr ticaret oda11nca yapıllo 
bir lıtl11aa gelen cenpıı da 
denllf yor ki: 

3 · 4259 Sayılı karırnımr.nla 
kıbul ıarlbl olan 25 . 3 936 
tırlblae kadar menoe oabıdet· 

nımeelı olarak ıevkedllmlo olan 
mallar için 3 · 4 · 936 tarih ve 
4966 11yılı t•mlme göre hare 
ket olbnma11 llıım gelmektedir. 
MeHaabıbı ıarlbll ıımlmlo 

ıDccara tebliği ıarlbl ara11ndı 

menoe oıhıdetnımeılz olarak 
ihraç o1onmae mıllar'n vaııyetl 
tedklk edllmektrdlr. .Netice 
ayracı blldlrllr cektlr. ,, 

Mektepte bir ta· 
hanca patladı 

Fahri tabancayı tetkik 
ederken elinden 

dOşQrdil 
lstanbul 6 (Özel) - Dün 

Samatya ilk mektebinde bir 
bidiıe olmuş bir çocJk ta· 
banca kurşunu ile yaralan
mııtır. 

Zabıtanın yapbiı "tabkika· 
ta ıöre, F e.yzi isminde bir 
talelte babaııaıa tabanca11nı 
evden aıırarak mektebe ge· 
tirmiı ve arkadaılarından 
Fahri'ye göıtermiıtir. 

Fahri'de ltunu tetkik eder· 
kea birdeabire elindea kay· 
mıı ve yere dlıilace patla
mııtır. Çıkan mermi Fahıi· 
ye iıaltet etmiı ve •iır ıu· 
rette yaralamııtır. Tahkikata 
deYam edilmektedir. 

Tayyareci Kost 
Ankara'da 

lıtanbul, 6 (Özel) - Dlln 
ıebrimize sıelen meıbur tay
yareci Koıt, bu sabah Aa
kara'ya ıitmiıtir. 

Sinyor Mussolini, 
Afrika har hının 

bittiğini ilan 
ediyor 

-B~ıarafı 1 inci sahi/ede
rinevyelde yapılan aeferber· 
lik tecrülııeaine mDıabih ltir 
seferberlik tecrlibeainin ilin 
edildiği haber alanmııtır. 
Seferberlik ıenlikleri ecaelti 

memleketler.le '-ul•na.a ltal
yanlar tarafından tla takip 
edilmiıtir . 

Radyolar teıahiratı tlört 
muhtelif lina ile vermiıtir. 

Seferberlik kiliae çaaları, tram
petler •• fabrika, vapur dil· 
tliikleri ile ilia etlilmiıtir. 

Roma 6 (Radyo) - Sinyor 
Mu11olini'ain dün rece ver· 
diii ıöyle•de ezcDmle demiı· 
tir ki: 

- Karadan, denizden ve 
cibanın öbilr u9daa iıitil· 
ıin ki muzaffer ltalyan ordu
ları Adiı·Ababa'yı iııal et· 

miıtir. Afrika laarbı, artık 
yoktur. Dtl•ya laaritaıında 
da Habeıiıtan diye ltir ülke 
kalmamtıtır . 

Ekmek ucuzladı 
ikinci aevi ekmek, 8 ku

rut• eaaiıtir. Y alaız bazı 
fırınlar, nefaset noktasında 
biraz dikkatsızhk göıteri· 
yorlar. 

Haber altlıiımıza göre be· 
lediyemiz, balkın en bilyük 
ihtiyacı elan ekmeiin aefiı 
çıkmaıı için çok titiz da•· 
raamaktatlır. 

-s• d l' o··ıu··mu·· ar anapo un 
------------~-----------

Büyilk Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kasım: FECi MUAMMA - 7 

Lef kadi'nin ifadesiDi 
almak lizıml Dedi. 

- Bu iti doktorla bana 
bırakınız? 

iki adam ve iki renç kız 
yaram saat dikkatle etra· 
fı araıtırdılu, bunlara Roz 
ile L~fkadi de karıştı. Fakat 
hiçbir ıey elde edilemedi; 
hiçbir iz ve alimet lııuluna· 

madı! 
Meı'eleain en miihim ve 

dikkate liyik ciheti, sa.le 
rarip mütaarrızın kim oldu· 
frunu tayin edememek de· 
iildi. Fakat bu meçhul ada· 
mın kasdinia ne olduiu da 
tamamile meçhul kalıyor. 

demekti! 
M. Font Romen: 
- Şu halde? Dedi. 
Doktor da: 
- Şu halde yok. Derme· 

yan edilecek hiçbir ihtimal 
bulamıyorum. Hatti vaziyeti 
biraz da komik buluyorum! 
Diye cevap verdi. 

Evet, doktor çirkin bir 
ıakayı her ihtimalden ku•· 
vetli bulmak üzere idi. 

Fakat M. Foat Romea, 
ıol elile batını kaııyarak ve 
ıai elile tlo maaa iıuİJle 
vurarak: 

- Hayır.. Dedi. Vaziyet 
hiçbir suretle komik deiil· 
dir. Ben bu ada•ı ancak 
yarım clakika görellildim; 
herifte ıaka edecek sarat 
yoktu. Bu laerif, hu iti bll
ylk, bizim havsalamıza 

ıı;mıyacak kadar büyük ltir 
maksatla yapmııtır. Fakat 
bu makud nedir? Bunu 
anlamak llzımdır . 

Madlen ciddiyetle: 
- Baba.. Maksimi da•et 

edeyim mi? Diye ıordu. 
- iyi akhaa reltli. Ne

den Makıimi çafırmıyalım? 
• Hem de ıimdi hemen ıimdi .. 

Bu iı bana çok mühim rö· 
riinüyor. 

M. Fon Romen doktor 
PllYiye döaerek: 

- Azizim bu meı'ele hak
k111da hiçbir kim1eye hiç 
bir ıey ıöylemiyelim. Şimdi
lik hiçbir kimıe bu garilıı 
iıten haber almaıın, o)maz
mı. Dedi. 

- Olur azizim. 
Matllea: 
- Telefe• edeyim mi? 

Diye ıordu. 
- E•et, eveti 
Madlen, buaua üzerine 

aiıanhııaa telefon etti. 
Mülıendiı Makıim Liıtrak 

Briek çelik fabrikaıı fen 
mlidlrl idi. 

Matmazel Madlen telefon 
ederken M. F out Remen ile 

dokter Plüviye, aoçı kadını• 
ıol elini ıartlalar ve ıeraa· 
lara bir kaza aeticelinde 
elinin biraz yaadıiıaı ıGy· 
lemeıiai tenl:tib ettiler. 

Doktor, evia dıı kap11ıaı 
terkederken Şarltayın eliai 
sıktı ve alçak ıeıle : 

- Doıtum, iteni dinleyiniz 
dedi. Beace, e•iaize giren 
llir '-udaladır ve ejer kızla· 
rınız, kaıaltaaıa ta gliıel kız· 
lan olmaıa, bu earareaıia 
laldiae de olmayacaktı. lea 
b6yle tlllılnlyorum . 

- E•et adıim. Bea tle 

aıağı yukarı '-öyle tllılin· 
düm. Fakat, bu adam evime 
ne için ıeldi? Bizi neden 
bayılttı? Sonra .. Görüaüıüa 
vertliii kat'i kaaaata naza
ran hiıbir fenalık yapmadan 
ritti? işte buraıını bir türlü 
anlayamıyordu. 

- Acaba? Roz veya Lef· 
kadi'dea ltiriıine tecavtiz ve 
taarruz etmiı olmaaın? Fa
kat, kızlarınız, Roz ve Lef
kadi ve ıizin sıibi 20 • 30 
dakika ıuursuz ve hareket
ıiz bir halde kalmııtır. Ha
kikat timdilik bundan ibaret. 

- Sonra?. 
- Ben de ıizin ribi bu-

rada duruyorum ve soruyo · 
rum: Sonra?. 

Doktor, biraz ıuıtuktaa 
ıonr•, karar vermit bir ha
reketle: 

- Maamafib. 
tabiim. Şimdilik 

Dedi. 

Emrinize 
bonsuvar! 

Dokter, bir ıirara yaldı, 
evine cloiru, aen Kriıtof 
meydanınclan ilerledi. 

* • • 
Bu laicliaenia erteai rlaB, 

öileye doiru M. Makıim 
Liıtrak M. F oat Romea 'in 
e•İae keadi etemobili ile 
viııl oldu. 

Buadaa etuı 1eae •••el 
Burıony-ıı ltir balta ile Ka
talonyalı ltir annede• clei· 
mat ve mesleii mllheadiılik 
olan bu renç, eımer, r••it 
ornuzhı, narin koyu •avi 
ıizlti ve yakıpklı bir deli· 
kanlı idi. 

Mektepten biriacilik iJo 
çıkmıt ve çok çabak ma· 

dea ifleriade ihtiaaı ubibi 

olmuı, birinci ıınıf mlbe• · 

diıler araııatla yer almıı, 

nihayet Briek çelik macle• 

ocaklarında tlirektörliik mev

kii kaıan•ııtı. 

Font Ro .. a aileıile Pa

riı'te çelik Ye matlea fabri· 

kaları idare ••cliıi reisi 
Kont Dö Suraiye'aia bir zi· 
yaf ette taaıımıı idi. 

Kent Dö Suraiye, kız alıp 
ver•ek tlolayııile, Sea Kriı

tof ıarbayı M. Faut Rome· 

nia laemıirrai dul madaDJ 

jtlliyot Obertok ile akra"• 
"d" ı ı. 

Mealefintlo olduiu gibi, 

Makıi• kalb iılerinde do 

iyi riirea, gördiliilai anla

yan bir reaçti. Pariı'te bu
l•nduiu OD bet fliD İçiacl• 
Madlenle birçok fırutlarl• 
ıörDımliı, beraber kalmJtt•· 

lrieke döadllktea birkaç 

rBa ıonra Makıi• M. F oat 

Romea'dea ltllylk kızı Mad
lenia tleıti iıtlivacıaı iıt•" 
mitti. 
Makıi• Madlea'i ... iyordll 

ltu seYcla, ltir. yıldırım ıit.İ 
ı••cia kalltiai lai olar•" 
•ar•uıtu. Fakat bu aık, ayoi 
ıidtlet •e ıür'atle Maclleai• 
de kalbiae ıirayet etmiıti. 

lunua için aitaalaama ,.,, 
raıimi hemen yapdmıı, ef" 
leame mua•eleıiaia ile t 935 
HDeai ltaharıada yapıl••" 
ııaa lrarar verilmiıtir. 

Dewunı UCl1 


