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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Yugoslavya 
Generallerinden ( Ayako· 

viç ) in ha;kaııhğ•nda bulu
nan bir askeri heyet, Paris'e 
hareket etmiştir 
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Uzal~ Sarlita Süel Harelietler Basladı 
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Mussolini /Bulgaristanın • • 
vazıyetı Silahlanma yarışı, dünyanın başına 

felaket getirecek dereceyi buldu ".ah~şisıa~'•n i~hakıoı dikkate şayan görülüyor 
bıldıreo hır emırname 

Avam 
ve 

kamarasının dünkü celsesi, gayet 
münakaşalı olmuştur. Eden son 

yet etrafında izahat verdi 

heyecanlı 
• 

vazı-

neşretti 
Istanbul 7 (Özel)- ltalyan 

başvekili M. Musolini, Ha
beşistan'ın ltalya'ya iJbakını 
bildiren bir emirname neş · 
retmiştir. Londra, 6 (Radyo) - Io

iilİZ kabinesi, ltalyan'ların 
Adis-Ababa'yı işgal etmeleri 
bidisesile bundan doğacak 
neticeleri tetkik etmiştir. 

Vaziyetin bütün cephele· 
rini a-özden geçiren Eden, 
beyanatta bulunmuştur. 

Morniog Post gazetesinin 
yazdığına röre, Lord Eden 
Cenevre'de umum sosyete 
azaları tarafından izhar olu
nacak arzuya uyıun hareket 
edecek ve zecri tedbirler 
hakkında birtey söylemiye
cektir. Maamafib lngiltere, 
Hal.eıiıtan'ın ItaJyan man
dası altına iİrmesioi kabul 
Ltmiyecektir. 

Loadra, 7 { Radyo ) -
Avam kamarasının bugünkü 
toplantısında hararetli mü
zakereler olmuıtur. Dış ba-

Ispanya'da 
Kralcı memurlar 

M. Azana 

Mulritl 7 (Radyo) - Cu
ınur lıaaıkanını seçıcık olan 
ikinci 11çmenlerin intihabat
tı lıankumıt memurlarından 
l 3026 kitini• kral için rey 
••rtli1deri a-örülmiştür. 

Cumuriyetçi gazeteler, bu 
hidiıeye büyük ehemmiyet 
•tfctaekte ve bu memurla· 
tın, derhal uzaklaştırılması 
l&ıumunu ileri ıürmekte· 
dirJer. 

•• 
Çekoslovakya 

Almanya için daimi 
Lir tehlikedir deniyor 

Berlia, 7 (Radyo) - (Cer· 
llıaaya) a-azetesi; Çekoslo· 
Vakya'aın, ıon zamanlarda 
Rusya ve Fransa ite aktet· 
llıit oltluğu paktlar netice· 
•i•de Al•anya için daimi 
bir tehlike teıkil etmekte 
0 1duiuau yazmakta ve Al· 
lllı11ya'nın mllkaclderatını 
iclare edenlerin dikkat aa· 
ıırııı ıek.•ıktıtlir. 

Lord Etlen 
kan Lord eden demiştir ki: 

- Partiler arasındaki ten
kitlerin daha az olması ar
zuya şayandır. Bilhassa ulu
aaJ mes'eleJerde dikkatli ha
reket etmek lizımdır. Zira 
nazik anlarda bulunduğu· 
m•z itiraf eylemek lazımdır. 

logiltere, sulhq kurtarmak 

için her devlettea fazla ön 

ayak olmuştur. Büyük dev
letlerin bazıları temerrüd 

2'Österdikleri için bugünkü 

vaziyet basıl oldu. Şimdi 1 l 
Mayısa birkaç gün kalmıştır. 
UJuılar sosyetesini kurtar
mak istiyorsak, her devlet 
sarih olarak kollektif emni
yet hususundaki taahhüda
tıaı beyan etmelidir. Zira 

nıokamındu 

her gün çoğalmakta olan 
silahlanma yarışı, dünyanın 

başına bir feJiket retirecek 
tlereceye ırelmiştir. 

Uluslar kuumuna itimad 
edebilecekmiyiz? Bu suali 
11 Mayısta bütün devletler-

den soracaiıı ve bizi bek

liyea hadisat karşısında ne 

dere<:eye kadar fedakirlık 

yapabileceekleri hakkında 

kendilerinden teminat iste-
yeceğiz. 

Lord Eden, bilihara Ren 

mes' el esi hakkında Loit Cor
cun sorduğu suale cevap ve· 
rerek dedi ki : 

- Bu mes'ele, yalınız la· 
gilterc:'yi alikadar etmiyor. 
Maaha1a, Almanya ile daimi ....... 

Varidat blltçe~i tesbit 
edildi aınma 

lstanbul 7 (Özel) - Roma 
gazeteleri yazıyor : 

ltalya'nın bu seneki vari
dat bütçesi 20 milyar 250 
milyon lirettir. Masraf büt

çesine gelince; bunun yalınız 

9 milyarı umumi bütçeye da· 

bildir. Mütebakisi, Afrika 
harbı masraflarından ibaret 
bulunduğu için belli değildir. ---.... ·---

l\'I ü 1 hakatıa 
Ulaklık para azdır 
Tütün •mtakalarında dik:

me faaliyeti baılamıfbr. 
Amele gündeJikJeri için ba
zı kazalarda ufaklık para 
az olduğundan tütün renç
berlerile amele sıkıntı çek
mektedir. 

bir temas halinde olduiumuzu 
biliyorsunuz. Berlia elçimizde 
burün Hitlerle temas ede
rek sual listesini verecektir. 

Roma, 7 (Radyo) - Mil· 
letler cemiyeti aasamblenin 
11 Mayııtaki toplantısında 

ltalya'yı Baroa Aloisi temıil 
edecektir. 

Almanlar, Relçika hudutların
da istihkamlar yapıyorlar 

Fransız milli müdafaa komitesi toplanmış ve hu
dutları teftiş eden hey'etin raporu okunmuştur 

Istanbul 7 (Özel) - Ma· 
ten gazetesinin, Cenevre· 
den aldığı bir habere göre, 
Almanlar, Ren havzasında 
ve Belçika hudutlarında giz
lice istihkamlar yapmağa 
başlamışlardır. 

Geçen hafta Almanyanın 
muhtelif yerleriadea Ren 

Alman askerleri 
havzasına askeri kuvvetle· 
rin, yol inşaatı için geldik
leri iddia edilmekte ise de 
bu iddianın doğru olmadığı 
ve gelen kuvvetlerin, istih· 
kimlarda istihdam edilmek 
üzere geldiii bildirilmek
tetlir. 

Pariı, 7 (Rıtlyo) - Milli 

müdafaa komitesi, din ıece 
harbiye nazırı geaeral Mo· 
ren'in baıkanlığında teplan
mıt ve Almanya'nm Ren 
havzasındaki hareketlerini 
müzakereden sonra, h•dut· 
lan teftiıten d6nen müte
hassıılar hey'ıtinin raperunu 
okumuıtur. 

--·-· 
Dünkil geçit resminde kral, veliahd 
ve bütün nazılar hazır huluııdulaı-

Sofya'dan bir görnuüş 
lıtanbul 7 (ÖzeJ) - Dün ı•· nin atık mevcut olmadıiı ka

ce Sofya'da büyük feaer alay · naatiade bulunmakta ve Bul· 
ları yapılmııtır. Gündüz de a-ariıtanın vaziyetiai dikkate 
geçitresmi yapılmıştır. Kral şayan görmektedir. 
Boris, Veliaht Prens Kiril, Bulgar ordusu geçit resmi 
nazırlar, teşekküller yapılan yaparken 50 harp tayyareıi 
törene ittirak etmiılerdir. uçmakta idi. Geçit resminde 

Alakadar mabafile göre, 
Bulsraristan'ın Nöyi mua· ltir miktar da tank iÖrülmüı-
beclesinde teıbit olunan mik- tür. 
tardan fazla asker ve mil- Bula-arların ıizlice adam 
bimmat bulundurduğu anla- akıllı ıilihlaamış oldukları 
şıldığından, sulh muahedesi- söyleniyor . 

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre --

Siz de onları tanırsınız 
Adım haıında onlara rast ıeliriz: 
Ki•i çocuktur, kimi ihtiyar, kimi kadın, kimi kız!. 
Kiminin ayakları tıplaktır, kiminin bağrı açık, kiminin 

donu, çarıafı yırtık, kiminin aklı kaçık! 
Evleri, yerleri, yurtları varmıdır? Nerede oturur, nerede 

barınırlar, kaç kişilik bir nüfusa sahiptirler. Devlete •erıi 
verirlermi, nüfuıta kayıtları varmıdır? BeJli değili. 

Bunlara ıözllmüz alııtığı için ve yüreiimiule merhametli 
bir milletin sıcakhtı olduğu için ses çıkarmıyoruz. Söıü 
uzatmayayım, bunları ıiı de bilirsiniz: 

Dilencileri 
Kimi 11rnaııkhr, kiıtahtır, tutkal gibi yapışır. 
Kimi, masum görüaür ve parayı alanca arkadan dil çı

karır. 

Kimi, bir dua mırıldanır gibi yapar ve avucuna birşey 
atılmayınca, lanet ve küfür okur. 

Kimi vardır ki, hakikaten muhtaçtır. 
Kimi aldıiı parayı esrara, meybaoeye, sokak kumarına 

verir, kimi harabeler arasında deliklere saklar, büyük bir 
servet yapar. içinde ancak pek azı, verilen sadakadan is
tifade ederler. 

Tanrının sabahında yola çıkarlar, gece yarısı sokaklar· 
dan ayrılır veya gene sokak köşelerinde kıvrılıb yatarlar. 

Bunları, sadece herkese sırnaştıkları, ahlikan sukut et
tikleri veya cemiyetia içinde, kimi acınacak, kimi başı ezi
lecek birer uzuv oldukları için mevzyu bahsetmiyorum. ln-
aanların •erbameti ve ıefkati ntık eski başıbozukluiunu 
bırakmııtır. Muhtaçlara lıtakmak, hayır cemiyıtlerinia itidir. 
lnsaa, bu cemiyetlere bir parayı verirken bilir ki, paraaı 
kontrol altındadır •e maaalline ıarfolunacakhr. Ha!buki ıo· 
kakta verilen sadakalar, ya bir serseriyi ya bir iyyaşı tat
min ediyor •eya piı çıkıalara ltailanıyor. Bunu tlüşünmek 
gerektir. 

lkiDcisi, zabıta ve belecliye de bh· taraftan bunları topla· 
malı, mulıtaçlarına, çalı,abilecek olanlarına birer kapı gös· 
termeli, diıerlerini adliyeye vermelidir. Baıka çıkarı yoktur, 

GÖKÇE 



8ablte2 (l!Jhual Birlik) 

Büyük harhten soıir3 Petro
lun kazandığı ehemmiyet 

7 Mayıs 936 -A 

Horan 
Çiftçileri aşarın kal~ 

dırdmasıoı istiyor)al' 

Nakili: KAMİ ORAL -...I~ 
-115- -- Tayyareler, t~nklar ve zırhlılar, petroila harekete 

Şam - I<uraklık yüzün
den bu yıl çok kötü ))if 
durumda bulunan Horad 
çiftçileri, hükfJmete müracaat 
ederek .. usene Horan'd• 
•tarın kaldırılmuına iıt•" 
mitlerdir. 

Lüi yeriııe oturduktan sonra ka-
gelir. O olmazsa her şey durur tib ithamnameyi 

Lüi Alber Aarİ" . 
Kaç yaıındasınız? 

,.,.... Yirmi ıeki.ı ! 
Nerede doğdunuz ? 

- Pariı'te. 
San'atınız? 

Avukatlık. 
E•li miıioiz? 

- Bekir! 
- Geçen ikinci Kinunda 

iki şanıi birden öldürmekle 
itham olunuyorsunuz. Şimdi 
oturunuı da okunacak olan 
hakkıaızdaki ithamnameyi 
dialeyiniz . 

Lili, reiıio emrine itaat 
ederek yeriae oturduktan 
ıonra, mahkeme katibi aya
ğa llalkmış ve aşağıdaki it
bamnameyi okumağa baş

lamıştır: 

"Geçen ikinci kanunun 
13 ilncll geceıi saat üçe 
doiru Pariı'in on üçüacü 
belediye dairesi fırkaların· 

tian biriae mensup iki asa
yiı çavuşu, Koruysar ve Şan 
d61aloet ıokaklarıaın birleş· 

tiil noktada bfıyücek bir 
aaadıiı taııyan bir adamı 
teYkif etmiılerdi, asayiı 
memurları, bu adamın, 

taşıdığı sandığı bir yerden 
çaldığına hükmetmişler ve 
kendiıini yakalıyarak mer• 
keze iÖtürecekleri sırada, 
itiraz 6tede (Itali) bulvarına 
doj'ru kaçmakta olan düz· 
glace iİyiamiş diğer bir 
ıalaıı takib etmek lüzumunu 
biHetmemişler.ii. 

Saadık, merkeze götüril· 
tilkte, merkez memurunun 
emrile açıl•ıı ye fakat •ıya 
yerin• hançerle kalbinden 
vurulmuı ienç ve güzel bir 
kadıaın cHedi meydana 
çıkmııtır. 

Hançer, kadının ceaedin
.le açılan yara içinde kalmıı 
olduiu gibi katilin irtikab 
eyletliği ciaayeti niıanlamak 
iıtiyormuı ribi maktulenia 
kalbi th:erine koy•uı olduiu 
Maça Kızı kiğıdı da yara 
lzeriade bir tapa halinde 
yapıımııtır. Bunun üzerine 
tutalan adamın clerhal iıtic· 
vabıaa teYe11nl edilmiş ise de 
bu adam, vertliği iıaretle, 
laem tlilıiz ve aem de sağır 
oltlaiuou anlatmak iıtemiı 
ve filhakika yapılan tetki· 
kat ye uzua tecrlibeler ne· 
ticeaintle bu iddiası sabit 
olmuıtur. 

Dilıizia, bu cinayette pek 
te methaldar olmadıiı ve 
kencliai belki gayri ihtiyari 
~ir yardımcı olduğu müli· 
laaıası üzeri•• adliye me· 
murları keııdisi11den iyi ma
lômat alınabileceğini zaten 
l•iıi etmiyorlardı. 

ErtHi rün aaayiş •emur
Jar1 tarafıadaa hakikate• 
miıli aadir rörülea bir ze
kivetle yApılan tahkikatta, 
ciaayetin Arltalet ıokaiıada 
ve maktale kaclıaın ancak 
iki ftç aytlaaberi oturduğu 
bir •Yde vukubuld•iu tesbit 
eclil•iıtir. Yalnız hüviyeti 
beniz liyıkile tayin ol•na· 
•ıyaa ve fakat logiliz oldu· 
I• ıaaalaa ı. adının, haaetle 
laaaıi tiairede öldürilmlı ol-

okumağa haşladı 
tluj'• tamamen anlaıılama· 
•ıştır. 

Zabıta tetkikatı esnasında 
evin salonuna bitişik olan 
mutbahta bastonla telef edil
miı buluaan mlsyl ( Lord ) 
adında bir kazmıir tüccarının 
cesedi de l,ulunmuıtur. 

Yapılan tahkikat ve tetki
kat neticesiade, bu iki cina
yetin, bir şahıs tarafından 
işlendiği ve birinci cinayetin, 
diierinio ueticesi olduğu 
kanaati hasıl olmuştur. Ka
til, ayni ıekilde iki maktulü 
birden meydandan kaldır· 
mak istemiı ve tertibatını 
ona göre al11111 iıe de bu 
işi tamamlamağa muvaffak 
olamamıştır. 

Her iki cinayetin, ıirkat 
kastile yapılmadıiı aıikardır. 
Çünkü evdeki kıymetli eş· 
yadan hiçbir ıey kaybolma· 
dıiı gibi, eve hile ile 
girildiğini iıbat edecek 
bir eser dahi müşahede 
edilmemiştir. Bundan anlaıı· 
hyor ki, katil, ey sahibesi 
kadınla müna1ebatta bulun
duğundan ıerbeıtçe ve ka
pının bilihtiyar kendiıine 
açılmaıı neticesintle eve gi
rebilmiıtir. 

Hisıl olan kanaata göre, 
ev sal:aibesi; öldür&len tacir 
ile gayri meşru mftnaHl:tatta 
bulu•muı ve lıtu '1ali ikinci 
işıkıadan aaklamak yolunu 
tutmuıtur. 

Tacir, eYli Ye familya sa
hibi bir atlam elarak taaıo- • 
mııtır. 

Kadını• ikiaci aııkı; ••· 
şukaaını• keadiıine bir rakilt 
peyda ettiiiai daha evvel 
hi11etmiı Ye intikam almak 
iıin birgln, her ikisini bas
tırarak öldirmeği tumim 
etmiı, netekim emeliae mu
vaffak ol•uıtur. 

Bu iki cinayet hakkıncla 
tetkikat yapan adliye me
murları; eYvelemirde baıka 
bir ihtimale yficud vermiı ve 
•aktul tacir Milsyü Loro'aun 
katli, iıık •e maşuka tara-

1 fından mlttehiden irtikab 
edilmiı ve ondaa ıoara tla 
maıukanın, ıuç ortağı tara· 
fıadaa lldürüldilğünü zan· 
neylemiıti. Böyle bir hare· 
ket, ancak taciri soymak 
içi• yapılabilirdi. 

- Arkası var -

Büyük harp ıırasında biri ıöylediii ıu söz meıh•rdur~ bepıi de petrol mes'elesine 
birile döğüıen devletler türlü "Bir damla petrol, l.ir en büyük ehemmiyeti Yeri
türlü buhranlar geçirdiler. damla kan kadar değerlidir!,. yor ve her hilkümet petrol 
Bunların içinde en şiddetli- Ve bu ıöz Fransa'nın pet- kaynağı bulmayı, ve klfi 
sinin hangiıi olduğunu tayin rola Yerdiği ehemmiyeti petrol depo etmeyi en büyilk 
etmek çok güçtü. Zaman geç· anlatıyor: vazife Hyıyer. 
tikçe hadiseler aytlınlanıyor Büyük harptan ıonra pet- Petrol bugGn bu derece 
ve bilinmiyen birçok haki- rol, .ıeğer bakımından altını kı}rmet kazandıiı•a göre 
katler ortaya çıkıyor. da, kömürü de reçti. Eski cllnyada petrola sahip olan: 

BugUa Yuzuhla anlaıılaa Amerika cumurreisi Koliç ları, dünyanın en birinci 
bir hakikat şudur: Bil yük petrolua devrimizdeki kıy- aristokraaisi saymak yanlıı 
harp sırasında ea bliyük bub- metiai anlatmak için: aıMil- olmaz. Dünyadaki petrolun 
ranlardan birini Fransa ge· !etlerin faikiyeti ltelki de mukadderatına hikim olan 
çirmiş ve 1917 yılının ilk kl- petrol ile ve petrolun ve- bu şahsiyetlerse beş altıyı 

n•nuoda Klemanso Fransa· rimlerile ölçülebilir" demiıti. geçmezler. Ve bu beş altı 
nıo harpten mailiıp çıkaca· Petrolua bu kıymeti ka- kiti otuz senedir, bu hem 
ğına iaaamıştı. zanmuına yardım ecleıı en can verici htm can alıcı 

Fransa orduıunda iıılailil büyük imil nakil vasıtaları- ticarete laakim bulunuyor. 
başlamıı memlekette kıthk ••• uğradığı inkılaptır. Bil- Buaların en ihtiyarı 98 
başgöstermiı, Fransız ordu- hassa tayyarenin ihtiraı ve yaşında olan Rokfoller'dir. 
ıunun en gü&ide kan·etleri her mitletia sivil tayyareler· Onun bikim olduğu lstan· 
yıkılmıı, fakat Klemanso dea başka tayyare filoları dardoil 1900 senesine kadar 
biltün bunlara karı• çare edinmesi, petrolin deierini d&nya pe\rolun, adeta inhi
bulmuftU. Fakat bu dev gibi kat kat arttırdı. Daha sonra ıar altına almışh. 
adam bile 1917 yılının ilk loailtere zırhlılarını petrolle Daha sonra vaziyet de· 
kinununtia ıaıırmışh. Çün- işletmeğe başlamış ve diğer ğifti. 1920 de lngiltere'•in 
kü Fransa'da petrol yoktu. devletler onu örnek tutmuş- emperyalistleri Rokfeller'e 

Fransa'nın otomobilleri, lardı. Bu yüzden petrol biraz reka .. et etmişler ve bunun 
kamyonları, tankları petrola daha kıymetleadi. neticesi olarak yer yüzünün 
muhtaçtı. lnıiltere'nin elin- Milletlerin istiklali, onların yarı petroluna sahip olmuş
cl,,.ki petrol depoları mütte- petrel ile hareket eden !ardır. logiltere'ye bu faiki

tanklarına, tayyarelerine •e yeti temı·o edenler meıhur 
fiklere Dç yıl yetiımiş, " 
fakat tahtelbahir iaarbı baı- zırhlılarına dayadıiına göre caaus Lavrens, onun eıi 

yer ylizftndeki hükümetlerin sayılan Mi11 Gertrude Beli, 
ladıktan sonra vaziyet değiş-

iene ltir casuı olan SidneY 
Reilly, general Allenby Persi 

Skave ıibi adamlardı. Bun• 
lar ıirdikleri her yerde 
petrol arayıp buluyor, ve 
Ioiiltere derhal petrol sana· 
yiiai ıeferber ediyordu. 

Fakat l•gilterenin petrol 
aanayiine en çok l:ıizmet ede• 
adam Henri Detering adla 

bir Felemenklidir. Bu atla• 
bugün petrol aanayiinin di· 
hissi aayılmaktadır . Onull 
idare ettiii Dutch·Shell bu· 
günün hem ticaret, lıem si
yaset Aleminde en nüfuıl• 
müe11eıedir. Detering'ia eO 
beUi baılı yardımcısı lngili• 
Markoı Samoildir ki :bugüo 
(Lord Bearstead) diye maruf· 
tur. Petrol sanayi Aleminde 
en büyflk ıöhreti haiz olall 
Robert V aley Kohen, Kesı
ler ye De Kok da oaun yat' 
dımcılarıdır. FranH, Alman
ya, Japonya, ltalya petrolle" 
rini bunlardan alıyor Ye bir 
ıtirü liHncı, fen adamı, sa" 
tıcı buaların heaabına dtio" 
yayı dolaşıyor, petrol kaynaiİ 
ile petrol müıteriıi arıyor. 

mişti. Tahtelbahirler her • • • • • 

a-ftn 11ır petrol ıemiıini de- Babasını, karısını ve iki 
aizlerin dibine yuvarlıyor ve 

çocu-
Franıa'nıa elinde birka, bia ...- •• }d •• b • 
fıçı petrol kalmıı bulaau· gunu o uren ır canavar 
yordu. Mlai• bir taarruz 
bareketi vukulauldağu tak- ,.f O J • O t b k J • t Y · t 
dirde bu binlerce fıçı petrol y erı rper en u an 1 cınaye ' unanıs anın 
aacak üç iÜD idare ederdi. Delerya ,köyünde vukua gelmiştir 

B• ıırada Klemanıo, Ame- ı 
rika Cumur baıkıaı mister Atina Yuaaaiıtaa'ı• lafı tekrar mal mes'ele1iae oğlunun bu laareketiai iyi 
Vilıon'a baı vurarak petrol- LlrİH kuabaaına ltağlı Da- çevirmiş ve ufak yollu bir ıörmemiı ve derhal red ce· 
suz kalmak. "kavvetleri•izi lerya k6ylnde pazart11i ıllnü kaYi• çıkarmııtır. Teodos, vabı vererek demiıtir ki: 
felce uğratır yej bizi mitte· çok feci 1,ir hidiH olmuı oğlu Vaailin ıöylediii•e - Ben hayatımda malıoı• 
fikler içia •Üaalt olmıyaa ve V uil adında bir ıahıı. ehemmiyet vermediğinden kimseye ferai etmem. Se11, 

·L · b b · · kavaa az ıürmü•tür. Fakat ogv lum olmakhaın itibarile 
bir aalha .ıa mecbur etlebi- ıotıyar a Hını, zevcuını • ., • 

·k· v ··1d.. V asil, evden çıkarken ba- ben öldlkten ıonra ~litüo 
lir." diyen bir telaraf aön- ve ı ı çocugunu o ur-

• • ti itasına oltimatom ıekliade malım tabii sana aittir. Be" 
derdi. Amerikaaın meılaur m ıtür. Lı'r ı·htarda Lulunarak de· k 

B L•d· .. ı • • nim baıka oilum yek i! 
Rokfelleri " latantlartlo·ı·ı " u aa ıae ıoy • cereyan . " miıtir ki: ihtiyarın b• ı6ıleri V aıih 
kampanyasile derlaal Fraa- etmiıtir: - Senin mallaruı, beai• tatmin edemetli ve gittikt• 
1&1nın imdadına koıtu ve Vaıil, Teedos adında bir sayemde ve benim gayre- hiddetlenmeie baıladı. Bir 
Fraasa bundan ıoara petrol rençperia oğhıdur. Teocloı, timle imar edilmı·ıtı·r. Bı'na· k k d b h arılı u urmuı ri i ar•· 
ııkıntııı ~ekmedi . birinci ıınıf zeBginleri•den- eııaleya ölmeden evvel bu ket eden Vaıil, bıçağı çekti 

Bu laidiHnia lıaarp neti- dir. Oğl•, bir •ilddea lteri malların milhim bir kısmını , ve ihtiyar babaıı TeodosuO 
cesi tesiriai tayin etmek mal •ea' eleainden dolayı bana feragv etmeliıia! Y okıa lzerine hDcum ederek enll 
tarihrllere diıer. Fakat ba kendiıile ikide bir kavı• karıımam! .,. 13 yerinden yaraladı. llatlyar 
bidlae petrolia mllli •u· etmekte idi. ihtiyar köylü, ogvlu Vaıilin kaalar içinde yere yuvarla•" 
kadderat üıeriadeki hilk· Geçen Paıarteai, &,altaıı • .. u sözlerine ne evet ve •• dı ve birkaç dakika ıear• 
müaü çok açık göıteriyor. nın evine giden VHil, biraz de hawır. Demiıtir. 

J caa verdi. 
Klimaaso'nun bu ııralartla oturub konuştuktan soara Vaıil, babasının slikutu Katil, babaaıaın öldüiünil 

.. karşısında evde daha fazla görince evine koşmuş ve ·y, T S • d kalmak istememiş ve çıkıp uykuda bulaaan karııı Fotioi 

arın 
ay yare IUemaSlll 8 iitmiştir. Fakat biraz ıonra ile 8-11 yaşlarındaki Marik• 

sokakta babasına rastlayınca, ve Efteriniadındaki iki kızıo• 
2 Büyük ~,İ)m Birden ayni nakaratı tekrar etmeje öldUrmüttür. Katil, derhal 

--------------.-........ ~ baılamışhr, ihtiyar Teodoı, yakalanmııtır. 
Holuvodun en güzel beıyüz kızı ve Amerika iÜzellik kraliçelerinin iıtirikile çev· ------------~--

rilen senenin en şen, en zengin, en ibtiıamlı filmi 

--Güzeller Resmi Geçidi--
musiki, şayanı hayret revOler -tatlı bir mevzu· bedii danslar -caalı 

••• Lilin Harvey ile VVilli Frikıch'iıa beraber çevirdikleri büyük Alman opereti 

••••••.,Cürmü Meşhut*-••••--•• 
iki sevimli saa'atkirın karşı kart•Y• yarattıkları ltüyük komedi 

Bir haftadanberi hOyftk muvaffakiyetle devam etmekte olan 

KADIN NE YAPSIN 
Bugün son defa olarak gösterilecek ve film yarın derhal lıtanbula iade edilecektir 

A YRRICA: Tftrkçe SôzlO FOKS Dnnya haberleri -1\fiki duvarcı (Karikatôr Komik) -

lzmir muhasebei 
dorlDğönden: 

hususiye mil-

Villyet huıuıi idaresine aid Ödemişin Gölcük yaylası•tl• 
kiin 12 oda ve iki llfiyük salon bir mutbak lıtir çamaıırhaae 
ııcak ve soğuk duı tertibatı ve su teıisahaı laavi 30 kar
yola iki bife ve lokanta levazımı ve bunlardan baıka de" 
miri.at e11aıı buluna• Gölc:ik oteli 1 Haziran 936 taribio· 
den itibaren 31 Mart 939 . tarihine kadar üç sene mtlddetl• 
icara verilmek üzere 27 Nisan 936 tarihinden 11 Mayıs 9;6 
pazartesi günü akşamına kadar 15 gün mllddetle ve açılı 
artırma ile müzayedeye çıkarılmıı old•tundaa talip olanl•" 
rın ve şeraiti anlamak istiyenlerin Ödemiı huıaıi mahaıeb• 
tlairesinde müteşekkil komisyona ve lzmirde huıuıi hesap" 
lar müdüriyeti varitlat kalemine ihale ılaOnclea evvel b•f 
vurmaları ilin oluaur. 1145 
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Ahmed Tuncel, iyi bir mnptelli olan • emın ım Mlitehassıaı acenlaSJ ROYAL NEERLANDAIS e:r _ee 
1 d .L-inci Beyler Sokagı N. 68 

Van 
ıaa'atkirdı·1 LOle taşında• olduğu•a dercettiğimiz res- t KUMPANYASI 

çok güzel eserler yapardı; minden anlaııldı: u a am Telefon 3452 Cendeli Han. Birinci kor- "ULYSSES. vapuru 1 Ma- & Co, 
Fakat ıon zamaalarda işler Bay Mehmed TunceJ'dir. On 111111•-------•• don. Tel. 2443 yısta gelip ayni gün BUR- 1 DEUTSCHE LEVANTE LtNll 
durmu1tu·1 kazanç, verailere gündenlleri kaybolmuı ve ~atılı k WOtÖr ERMAN LINES LTD 

• · d ._ "t · t•ı Ba THEELL · · GAS. VARNA ve KÖS- "ADANA,, vapurul2 ma~ bile yetiıemiyordu. Bunun evın en çıaıp il mıı r. -
T 1 k d. · · · 12 beygirkuvetinde (D' J) Not: Vurul tarihleri ve TENCE ı· 1 · · -k L ki · ANVERS için evinin bir oda11nı atelye yan unce en ıııaı re11m- ıze ıman arı ıçın yu yısta ae eaıyor. , 

haliae koymuf, çalıiıyor, den tawımıı ve evıne a mıı- va a aca ır. , • 1 markalı az kullanılmış bir purların ı·ıı·mıeri üzerine ı kt ROTTERDAM HAMBURG 
geçinip gidiyordu; ne karısı, tır. Bu on ınn zarfında ""Otör Htılıktır. Taliplerin deifişikliklerden meSuliyet "CERES. vapuru 4 Ma- ve BREM EN DiREK'!' yli(ı 
ne de çocukları yoktu! zevcine bakmıı olanları ara- idarehanemize müracaatları kabul edilmez. yısta gelip 9 Mayısta alacaktır. 

Bir gün çalışırken odası- maktadır. Büyük bir mükifat ilin olunur. " OPORTO • vapuru 20 ANVERS, ROTTERDAM, "MANiSA. vapura 25 ma• 
nı• kapısı açıldı, durgun, vereceai tobmin edilmek- • mayıs LONDRA, HUL ve AMSTERDAM ve HAM- k VERS 
oldukça daJgın, zayıf ve ku- • 1 R yısta be !eniyor. AN , 

k k tedir.,, A 1• IZ8 ANVERS'teo ıclip yük çı- BURG limanhırına hareket ROTTERDAM, HAMBURG, ru yOzln bir adam, ür e Ahmed Tuncel, heman kt 

bir tavurla içeri girdi. Ah- karaca ır. edecektir. ve BREMEN DiREKT ylllc 
met Tuncel: kardeşinin evine koştu: "FLAMINIAN. vapuru 22 SVENSKA ORIENT alacaktır. 

- o .. Mehmet sen misin? - Oh .. Zavallı kardeıim.. MücelJı•thanesı· LIVERPOOL 
Nerede idin.. Üç ründftr mayıs ve LINIEN "SAMOS,. vapuru 6 ma .. Hoı geldin .. Dedi. seni arıyorum .. Dedi. SVVENSEA'dan ıelip yük "VINGALAND ., motörü yısta bekleniyor, ANVERS, - Hoı bulduk. k 

_ Nereden geliyorsun. Fakat. Mehmed, Abmed'e Yeni Kavatlar çarşısı çıkaraca tır. 30 Nisanda gelip ROTER- HAMBURG ve BREMEN· 

Böyle? bön, bön baktı: DEUTSCHE LEV ANTE LINIE DAM - HAMBURG (Doğru den yük çıkaracaktır. 
_ Kekluca'dan.. Siz kimsiniz? Diye No. 34 " HERAKLEA •• vapuru Bremen ) COPENHAGE - "ANDROS., vapuru 12ma· 

- Hayr ola?. sordu. 8 mayıs HAMBURG ve DANZIG-GDYNIA ve IS- b ki · 16 • yısta e enıyor, mayısa - Yengen bir hafta evvel - Kardeşin Ahmed.. BREMEN'den gelip yük KANDINAVYA limanımları 
öldü, yalnızlıktan korktum.. - Ben ıizi hiç görmedim, gibi bir tavurla: kadar ANVERS, ROTTER-
Artık aeoinlc beraber yaıı- hiç tanımıyorum.. - Bay. Sabahtan beri mü- ' ' • çıkaracaktır. için yük alacaktır. DAM HAMBURG BRE 

racağım.. - Canım .. Üç gün evvel kifat almak için gelenlerin "ıı..nrenler! Itlut- SERViCE M~RITIM MEN ve DiREKT için yük 
- Daha iyi.. benim yanımda değil mi idin. siz on ıekizincisisinizf Rica ROUMA N alacaktır. 8 ı d m Mehmed Sana on gündür kim baktı. laka (Okam~ntol) '- , "PELES,, vapuru 12 mayıs- AMERICAN EXPORT LINE u ge en a a _ Bı'lmı·yorum. ederim bizi taciz etmeyiniz! ıı-ı " 

Tuncel, Ahmed'in kardeşi 6ksdrl1k şekerle- - ta gelip 13 mayısta PiRE, "EXHIBITOR .. vapuru 20 itli. Bayan Tuncel, iğrenmiş Dedi. '-'-' 

rini tecrObe edi· ~ MAL TA •. ve BARSELONE mayısa doğru bekleniyor, 
•*• )zmİr vakıflar direktöJ·lüğünden: ıiz.. >-. limanlarına hareket ede- NEVYORK için yük ala-Mehmed Tuncel, iki sene ~ cektir. 

ı · b. d 1 k d 1 Tepecikte Armutlu sokağında 9.11.13 no.lq üç bap oda-
•vve zengın ır u 

8 ın a 127129131133 1 d.. f'l"ı Yolcu ve yük kabul eder. evlonmiı idi. Çok rchat ve nın ve yine Gaziler caddesinde . · · sayı ı ort ~ 

bap dükkanın enkazı iki kaime ve açık artırma ile satı- Handaki hareket tarihle-iyi idi. Karısının ölümünden lacaktır. Artırma Kemeraltında evkaf direktörlüğünde 
sonra kardeıinin yanına gel- Q..) rile navlonlardaki d~~işiklik-7·5·936 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. Bedeli .........._ miı, - TeesaOrlinün şiddetin- jıııl"""" ferden acente mesuliyet peşin alınmak suretile yapılacak olan bu artırmaya iştirak 

1 deD olsa gerek! - Az yiyor, edeceklerin müracaatları ilin olunur. 22-28-2-7 1048 kabul etmez. Fazla tafsiliit 
az ıçıyor, az koouşuyor, Q için ikinci Kordonda Tahmil 
keadi halinde yaşıyordu. lzmir vakıflar direklörlügv ünden: ,,. 
Yalnız Kolduca'ya gidiyor, '-'-' ve Tabliye tirketi binası 
karısının mezarı•• ziyaret Kemeralh camii avlusunda mevcut ve tahminen 2500 >-. arkasında FRA TELLi SPER-
ediyordul kilo ağırlığında bulunan kullanılmış eski çinko açık artırma ~ CO vapur acentasına müra-

Karlı bir gün eve çok ile satılacaktır. lbalesi 7-5-936 perşembe günü saat 15 de ~ caat edilmesi rica olunur. 
meyus döndü: vakıflar direktörlüğündeki komisyonda yapılacaktır. Muvak- Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

- Ahmet! Dedi. Karımın kat teminat akçesi 12 Jiradır. istekliler çinkoları her güo Ve Pfirjen ~ahapın 
meurıoı bulamadım. Kar, görebilirler. 21-25-30-7 1040 en Qstnn bir mfis-1 

caktır. 

SPANSKELINJE - OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 

9 mayısta bekleniyor. YAFA 

ve ISKENDERIYE için yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari

feleri hakkmda bir taahhüde 

girişilmez . " 
Birinci Kordon, 

No. 2007- 2008 ... telefon 

bütün mezarları kapatmış. , _________________ ,, hiJ şekeri olduğu-
Ertesi gin kar kalmamıı- il • y • • İ 

~~:a;:!n~:~:;t Kokluca·! ZfilJr llll .men~u~a ) ~:v::::m==~:; 
•:~~-~~~~~~~~~;• 

BAŞ DURAK 

- Ahmet! Bugün ~e me- Tu·· rk A Şırketının istiyenler Ş.ahap zarı bulamadım! Dedı. · • 

.. e~. ıaaı~. böyle .. tam .. üç gün HALKAPINAR KUMAŞ ~ Sıhhat sftrgnn 
surdu. Dordllncu ıun pazar haplarını Maruf if) 
idi. . F ABRIKASI ceza depolarından 

Ahmet - Mehmet dedı. ve eczanelerden 
Seaiole l:ıeraber karının mc· Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı 
zarını arıyalım. 

iki kardeş çıktılar; Ahmet, 
Melamedi Koklucaya doğru 
aldı; mezarlıktan baıka, ten
ha iıtika motlero götürdü. Ak
tama kadar serseri gibi iez
diler . 

- Mehmed ... Yolu kayltet
tilc.. Sen burada kal. ie11 
fU kuleden yolu ıorup gele
Yİ•. dedi. 

kuma lar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
i 

Yeni ynptıracağımz elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Gitti ve bir daha Mehme- Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

din yanına dönmedi . T. A. Ş. 
•*• l\timar Kemalettin Cadddesindc FAHRi KANDE-

Bundan birkaç gün sonra ıuiR OGLU 
r•zetelerde şu haber çıktı : 

((~~~::~!ng~e~:n ~~;";.:1;~ ~1111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111:~ 
Cibiode uyur haldew b~r. ada•= Türk Hava Kurumu = 
buldular. Adam sag ıdı, fa- := := 
kat üzerin.le aüviyetini bil- § B .. .. k p

1
· yangosu = 

diren bir vesika olmadığı gibi § uyu ... = 
bu adam kendiıinin kim ol· := = 
du" b'f · d Kı'm ol· = 21 inci tertib biletleri sahlıyor gunu ı 111ıyor u. = _ 
tlugu anlaıılmayan bu ada· § 1 ini keşide 11 ~layıs 936 dadır. := 
l:bıa resmi11i dercetliyoru~··: § BO •Ok ikramiye 25,000 lira mnkafat 20,000 = 

Ahmed Tuncel, kardeşıaıo := } A 15 000 12 000 \ ' C l O 000 lira· = 
teınıini tanıdı: = Jiradır. yrıca ' ' ' ' _ 

§_ lık bn,·nk ikramiyeler. d. e va. r.dır .• Bu. tertibin hi- := - Mebmed'i şimdi daru- " k h k d biletini laciıeye korlar. Zav•llı keo- § Jetlerini takip etme ıçın ırmcı e~ı e ~ 
disini ltilmiyecck halde § şimdiden alınız. = 
.. Uııatkanlık haatahiına"ui- § Biletler hOkBmet önündeki direktörlOk ~ 
tadı! Dedi. §=- gı·rQesinde ve bilOmum bayilerde satılır. ~ 

, •kat erteıi ilİ• razet•· v -~ 

lırde şu halter ııktı: ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~~ .. Unatkanlık ha1talıiına" ... ~ 

arasınlar. 

''"'>' 

H AMDi fN]üzHE'r 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz iltlç ve lu· 

valet çe~itleri satar. 

-

N~ 
/ 

I 

o ll ıu .. ıı·~ 
.... 
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Japonya erkilnıharpları, Tokyoda 
umumi bir kongre akdettiler 

(Koaıı Ton) japon kuvvetleri ziyadeleştirildi. Çin komünistleri 
japon tayyarelerile takip edilecektir 

Tokye 7 (Radyo)- Japonya Erkanı harbiyei umumiyesi, ziyadeleştirilmesi lüzumunu ileri sür•llştür. Generahn bu 
evvelki gün umumi bir konıre akdetmiı ve bu kongreye talebi kabul edilmiş ve derhal birinci fırka yola çıkarılarak 
bitün erdu Erkanı harpleri iştirak eyle..;işlerdir. Koa11 Kon'a ıevkedilmiştir. 

Alakadar çevenler, Japonların uzak ıarkta ye•idea askeri 
Onbirinci fırka kumandanı iken şimali Çin - Japon kuv- hazırlıklara başladıklarını iddia ediyorlar. 

vetleri genel komutanlığına atanmış olan general Gani- Japonya'nıa Pekin ateşemiliteri, 29 uncu Çi• fırkaıının 
Çiro· Taşiro da sureti 111ahsuaatla Tokyo'ya gelerek kon· Çin Komünistlerini takip etmek üzere Japo• tayyarelerile 
grede bulunmuş ve Kean Ton Japon kuvvetlerinin derhal takviye edilmesiai Tokyo'dan istemiıtir. . ............ . 

Trakya' da 
bombalı 

dolaşan 

bir çete -- ..... _______ _ 
Sarayköy'lüler, çeteyi gördük

söylüyorlar derhal Jeriııi 

jandarma 
lstanbul 7 (Özel) - Edir· 

ne'den ielen haberlere göre 

sev kettik 
Köyliller, hükumeti derhalıı. 

vaziyetten haberdar etmişler 
ve muhtelif yerlerden bunlar 

Trakya'aın Sarıty kazasındaki üzerine Jandarma kuvvetleri 
köylüler, civar dağlarda bom sevkedilmiştir . 
balarla mücehhez bir çetenin Alakadarlar, köylülerin ya· 
dolaştığını görmüşlerdir. nıldıklarını ıöyliyorlar. ______ ,... . ...,.. ..... ~. 

Mes'ele çatallaşıyor 
~--------------

Şimdi Fransa da ltalya'nın Habeşis· 

tan'ı yutmasına rıza göstermiyor . 
lıtanbul 7 (Özel) - Ame- tanımıyacak ve Irak ile lngil· 

rika hükumeti, ltalya'nın Ha· tere arasında olduğu gibi 
beşistan'ı zaptını Mançiko lıtir 111uahetle aklında israr 
hidiıesinde olduğu gibi ta-

edeceklerdir. Bu suretle Ha· nımıyacaktır. 
Fransa ve Jngiltere de ltal· bt'şistan ıeıyete azalıtında 

ya'nın Habeşistanı ilhakını kalacaktır. 

--·------------
Zecri tedbirler 
Londra, 7 (Radyo) - Deyli Telgraf, zecri tedbirlerin 

yakında kaldırılacağını yazıyer. 

Itimad edilir kaynaklardan gelen haber'ere ıöre, Musse

lini, lagiltere ile olan gerginliiin kaldırılması için teşeb
büsatta bulunmaktadır. 

--------·--· ..... ~·-----------Yugoslavya 
Askeri lıey'eti 

ris'e vardı 

Pa-

lstanbul 7 (Özel) - Ge
neral {Ayakoviç)in başkan· 

hğı altında bulunan Yuges· 

lavya Erkanı harb ve subay

larından mDrekkep bir hey

et Paris' e vasıl olmuştur.Bu 

bey'et Fransız aıkeri rica· 
Jile konuşacaktır. ····----

lngi liz'ler mağlôh 
Viyana, 7 (Radyo) - Dün 

Avusturya sporcularile lngi
Jiz sporcuları arasında yapı · 
lan mühim maçta Avusturya 
ıençleri 2-1 lngiliz'leri mai
Ju ı. etmişlerdir. 
--- + • ..._ __ _ 

Bank dö Frans 
iskontoyu fazlalaştırdı 

Paris, 7 (Radyo) - Baak 
dö Franı, iıkontoyu 5 den 
6 ya çıkarmııtır. 

Kız mes'elesindeu 
Çeşme'de çıkan 

cinayet 
Çrşme kaz11ıoın Ovacık kö· 

yOode bir cinayet olmoıtor. 

Ahmed oğla l\f ehmed adındı 

biri, köy kahvesinde oturan 
İbrahim oğlu Mehmed tarafm. 
dao atılın tabanca korşooiyle 

kam ndın yaralınmık eoretlle 

öldOrülmOıtür. Cfoayeılo et-be. 

bl Nlg4r teminde bir kız me. 
ee!eetdlr. Katil Mehmed, clna· 

yellen Qç gOn evvd Nt~Arın 

1011ını milrac11t ederek ev· 
leomek için kızıoı let~mlı, fa · 
kıt kadın, henQz kızının kil 
çük oldoğonu ıöyUyerek red 
cevabı vermtotlr. Bu vık'adan 

üç gün geçince mıktnl Mehme 
din adımlarından Şerif lemin. 
de biri ayni kıza tıllp olmuş 

Ye kız kendisine verJlıniştlr 

Bundan fena halde hiddetlenen 
katil Melımed, bu evlenme f~I · 

ne Amll olan maktul Mehmedl 
öldGrmO~tOr. Kıttı ıutolırak 

adliyeye verllmtıtlr. 

Filistin tüccarları mora
toryom ilanını istiyorlar 

·--Suriye'liler, Araplara yardım için Fi
listin'e eşya nakletmiyorlar 

Berut - Filistin şoförler 
cemiyeti, Lübnan ve S.,iye 

ıoför cemiyetlerine birer 

telgraf ıöndererek Filistin

deki ı.ntün Arap şofirlerinin 

rrev yaptıj'ını ve ireve 
Suriye ve Lülı.uaa şoförleri· 
nin de iştirik ederek Filis
tin' e oto~obil, ka•yon ıibi 
taşıt vasıtalarıaın a-önderil· 
memesini rica etmiıtir. 

Lübnan şoförler cemiyeti 
bu iıteti kabul ederek şo
förlere bir tamim 26ndermit 
ve Filistia'e yolcu ve eıya 
nakli durmuıtur. 

Dij'er taraftaa K•tlüı ti-

carct odası Şam ve Berut 
ticaret odaların~ bir telıraf 
çekerek karıılıkh grev tlola· 
yısile Filistin'e havale vesaire 

çekilmemesini bildirmiıtir. 

Filistin tüccarları çarşıların 

kapalı bulunması ve karışık
lıklarıa devamını gözöaine 
alarak bükumettea morator· 
yom illa edilmeaini iıtemiı· 
ler.&ir. 

Filiıtia 'dea i•len l:aaberler 
karışıklıkların siirdüfünü ve 
çarıılarıa Suriye'de olduj'u 
ıibi milJi emeller tahakkuk 
etliaceye :kadar kapalı kala
caj'111ı bildirmektedir • 

Kamutay toplantısı 
Maliye vekaleti ile dilyunu umumiye bfttçe· 

(erinde açılan fasılJara 2,410,660 lira konuldu 
Ankara, ' 6 (A.A) - Bu· rak konulmaktadır. Bundan 

rün Refet Canıtez'in baş- baıka gene fevkalade 

lnnlıiında toplaaan kamu- tahsisat olarak jandar-
tayda 1935 yılı umum müva· ma umum kumaatlanlığı bütl
vazenesine a-iren daireler ÇHiain iaıe bedeli maddesine 
bildçelerinde değiıiklik ya- 330000 lira, maliye vekile
pılması hakkındaki kanun tile duyunu umumiye büt
müı:akere ve kabul edil- çelerinde açılan fasıllara da 
miştir. Bu kanuna göre bir 2,410,660 lira konulmaktadır. 
kısım daireler büdçelerin- Tuz idareıioin 1931 yılı son 
den 216682 lira indirilerek beıabına ait kanun layihası 
bunun 210,382 lirası muhte· da kamutayın bugün kabul 
lif tertiplere nakledilmekte ettiii kanunun arasında bu· 
ve 8,300 lirası da bazı fasıl· lunmakta idi. Kamutay cu-
lara fevkalade tahsi1at ola- ma günü toplanacaktır. 

~-------··~·---·~ .... ·--~----~~--
Habeş imparatoru Tür-

kiye'ye gelecek mi? 
~~-----------Yunanistan 'a gideceği de söyleniyor, M. 

Marko KudQs'te oturacak diyor 
lstanbul, 7 (Özel) - Al

man iıti1abarat bürosunun 
Kudüs'tea öireodiğine göre, 
Habeı imparatoru Haile 
Seliıe Türkiye'ye ıelmeği . 
ve burada ikamet eyleme;i 
kararlaıtırmııtır. Diğer bir 

habere ıöre de; Nccaıi Yu
naniıtan'da oturacaktır. 
Habeş mulihatgüzarı,Ne

güs'ün Kudüs civarında bir 
kıptı zaviyesinde oturacaiı· 
nı söylemiı ve bu haberleri 
tekzip etmiıtir. 

---~--------~·~·--,~-----~--

yeni itililfname 
lstanbul 7 { Özel ) - Hükümetimizle Fransa arasında 

akdolunan yeni itilifnameye ıöre, memleketimizden Fraıı· 
sa'ya ıönderilecek olan mahıulleri•izia mübayaasında iter 
türlll kelaylıklar a-öıterilecektir. 

·---- -- --- -- - -

-S
1 

d l' o··ıu··mu·· ar SQapo un 
--~~~--~ .... ------------

8 ü y U k Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
-Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 8 --

Maksim, iki kııdaa başka tahminin fevkinde garip bir 
evlid sahibi olmıyan Sen mes'elel 
Kristof şarbayı M. Font Ro· Maksim. çelik bir iradeye 
men ailesinin üçüncü çocu- tercümaa olan keakin ba· 
iu, erkek evlidı makamıa· kıılarile evveli Madlen'e, 
da idi. niıanlıııaa, sonra da baldızı 

lıte, b•nun içindir ki, Mad- Lüsi'ye baktı. Heriki genç 
len iarİb ve esrarengiz kızı• ruhi hallerinde hiç 
hadiseden sonra ilk elarak bir deiiıiklik röremedi. 
Makaimi daveti teklif etmiı Genç kıılar, tanıdıiı zaman 
idi. Bu teklif, gene ayni ne halde idi iseler blll öyle 
biı ve tesirler altında umu- idiler. 
miyet ile kabul edilmiıtil Delika•lı uzuaca bir dil· 

iki kız kardeı ve babala- 1ü11ceclen sonra: 
rı bu garib taarruz ve te· - Ben öiledea ıonra dok· 
cavüzcün hedefsiz ve mak· tor PUiviye'yi ziyaret ede .. 
salsız olmadıiına emin idi- cejiml Detli. 
ler. Bu laareketin, bir türlü Lüsi: 
anlaıılmamıı olmasına rai· - Oh .. Oh. Maksim!.Pıi· 
men derin ve büyük bir kolojlnız dedi. 
manası ve hedefi olacaktı. Tıpkı babamın Psikoloji· 

Belki Maluim dö Listrak ıiae benzerdi. 
bu sırrı lteıfedebilecekti!. Geaç mühendis gülümsi· 

26 Temmuz perşembe sa· yerek: 
babı, çok rüzel ve bol gü- - · Pıikoloğ matmazel.Bu· 
neıli bir sabah idi. Genç nu izalaederaıisiniz? cliye 
Maksim, otomobilden inerek sordu. 
Font Romen malikinesiae - Kolay. Somurtma, dü· 
girerken, kısa kollu bir göm- şilnme, hiddet ve karar! 
lek ıiymiı, yakası açıktı. M. Font Romen ve müıtak· 

Ke•diıini zaten bekliyor- bel damadı midelerine düt· 
lardı. Hemen ii salona al· klha idiler; esaıcn aıçı kadın 
dılar. Lefkodinia yemeklerine ya· 

Nişanlılar evveli kucak- yılmamak ta miimkün dejil· 
laıtılar. Makıim ıonra kain di. Lefkadi sade ıoa taba· 
babasının elini sıktı ve: hat keşifJerine deiil, bilha11• 

- Bana yaziyeti heaen uzun ıeneler aiirea tecrlbe· 
izala edi•iz. Matllea'ia ani ve •İne, zevki Hli•iae Ye ••• 
müstacel, daveti beni çok Şarbayın yemekler huauıua· 
dOıiiadördü. Ne var?. Görl- da hiçbir maaraftan çeki•· 
yorum ki hepiniz ııbbatta ve memesi•• iıtinaden cicldea 
iyiıini:ı. . Dedi. ılzel yemekler yapardı. 

Kendisinin 1releceii ma· Yemek, laep hidiae üzeri•' 
lum olduğu için gtizel bir ıözlerle geçti; fakat mübiı11 
kahvaltı bazırlanmııtı. Mak- birıey konuıulmamııtı . • 
ıim bu kalavaltıyı 2irliace: Yemekten ıo•ra, idet 

_ Yok.. Dedi. Evveli üzere doktor da kahve al· 
vaziyeti izah ediniz. Macllen mak iizere telefo•la davet 
telefonda beni ideta kor· edildi. Doktor, hemen ıel· 
kuttu. Halbuki... lıte çok di ve ıarbayıa 2ilzel bahçe· 
ıükir, hepini.1 de mea'ud ve ıinde kahve içtiler. 
ıenıioiz? Evveli bu rarib Genç mühendis Makıiıa 
vaziyeti anlamak isterimi genç kızlara: 

- Senkriıtof'ta biraz gez· Font Romen: 
mek Madam Plüviye'yi ziya· 

- Hidiseyi bütiia tafai· ret etmek fikrinde değilmi· 
litı ile anlattığımız Roz ve ıiniz? Kocaıı•ı biz zaptet· 
annHi de bizim gibi hidiae- miı buhınuyoruz. Siz de ken· 
ye ayni derecede karıımıı diıine refakat ederaeaiz her· 
bulunuyorlar, anlattıktan halde ıiı:i görmekle çok 
sonra ıiı: tle bizim kanaati· memnun olacaktır. Dedi. 
mizi kabul edeceksiniz. Dedi. Doktor! 

- Allah, Allah.. Gittikçe 
merakım artıyorl Madamki 
öyledir? Hem yiyelim, hem 
de geçen hlcliseyi ba•a an· 
la tınız. 

- Evet. Hidiseyi ıize 
sadece ben izah edeceiim. 
Madlen. Lüsi rica ederim, 
sözlerime karıımayınız ! 

Şarbay hidiıeyi tamamen 
ailathktan sonra: 

- Bu sabah doktorla bir
likte bitün kaaabada ve cİ· 
varında tetkikatta bulunduk. 
maksadı ve bidiseyi anlat
madan birçok ıahıılardan 
esaslı cihetleri sorduk, fak at 
laiçbir malumat alamadık. 

Diin bayram olmak mi· 
nasebetile kaaabaya birçek 
kişiler ıelmiıtir. Fakat bua
lardan biç biriainin haliade 
fiipheli birıey a-örülmemiı 
ve bele lıtize tecavliz eden 
ada• a benzeyen kimseyi 
gören olma•ııtır. 

- Fakat.. Bu eitldea ra
rip bir bitliıe.. Hem ile 

Devamı var 

Kolıor 
MOfettişlerinden altı 

kişi şehrimize geldilet 
Mektep imtihanlarına baılın · 

mık Oıeredlr. Bo ıebeple Kal· 
tOr bıkaoh~ı teftlı beyetindeo 
bir grab, mohteH f •il ayetler 
mekteplerini t~ftlıe çıkmıttır. 

Teftlo gruba, Kaltar bakanlığı 
eıld mOıteıarı Salih Z"kl, CelAI, 

Ali Hikmet, Feıhl hmıll, Kıdri 
ve Alt Blkmet'ten mOrekkepdt· 

Mtıfenlıler, dan İıtaabul'dıo 
ıehrlmlze gelmlıler ve doğroc• 

Erkek moılllm mektebine gl· 
derek blraı oturduktan ıonrı 

Kollar dlrektGrlOğGne gelmlı· 
ler 'fe dlrektGrle bir mad.teı 
gGrGomGılndlr. 

MClfettlıler, ıehrlmlze mu••· 
ıılıtlarını telgraf la Kollar b•· 
balığına blldlrmlılerdlr. 

Mafe!tlıler, bagan mabtellt 
m•kteplerl gezecekler Ye tefdt· 
lerde balunacıkl1rdır. 


