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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Mısır 
l\1eb'u~an ve ayan ıııeclisi 

topJaumış ve kanun esasiye 
sadık kalncakları hakkıoda 

and içmişlerdir. 
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A~e~ika ayanı, yeni deniz programı- Negüs f Bugün Eliza sarayında 
tekrar bir toplantı 
yapacaklardır 

nı büyük bire seriyetle kabul etti 
Yapılacak olau yeni lıarh. gemi!eri. iç~ıı 529 

nıilyon dolar tefrık edılmıştır 
Vaşington 9 (R~~yo)- .. A·_\ 

merika ayan meclısı, bugunku 
toplantısında deniz inşaat 
programını tetkik etmiş ve ı 
büyük bir ekseriyetle kabul 
eylemiştir. Yeni programa 
göre Amerika, 529 milyon 
dolar sarfederek donanma· 
1101 ziyadeleştirilecektir. 

Amerika, ilk defa olarak 
deniz inşaatına bu kadar bü
yük bir para tahsis etmiş 
oluyor. 

Amerika donanmasından bir gemi Alakadar çevenlerin iddia 
ettiklerine göre; Amerikanın 
yap:icağı zırhlılar, dünyanın 

en büyük gemilerinden ola· 
caktır . 

Siyasallar, sulbün muhafa- ı fedakarlıktan kaçmıyacağını 
zası için Amerikanın hiçbir söylüyorlar. 

Japonlar, yeDİ dünyanın 
deniz kuvvetlerine bu derece 

büyük ebmmiyet vermesine 

lakayt kalmamaktadırlar. 

Baron Aloizi 
Bu akşanı Ceııe,1re'} e 

hareket ediyor --

--------. --------
Mareşal Franse Despere 

Rükreşe vardı --------Fransız ıııareşalı kral Karolun 

ınüsafiı·idir4t Bu seyyahata 
büyük ehemiyet veı'iliyor 

lstanbul'dau geçerek 
Cenevre'ye gidecek 
Paris 9 (Radyo) - Habeş 

imparatoru, düa öğJeden 

sonra saat 16 da Kudüı'e 

vasıl olmuş ve lngiltere fev· 

kalide komiseri ile dahıa 

t birçok büyük memurlar ta

rafından merasimle karıı · 

lanmıitır. Kudfts laalkı İm· 

parator• tezahüratla karşı

lamıştır. 

lstanbul, 9 (ÖzeJ) - Habeş 
imparatorunun Kudüsten bir 

tayyare ile Adana ve lstanbul 

yolunu takiben Cenevre'ye 

gidecej'i haber verilmektedir 

Necaşi Sosyete asamblesinin 

toplantısında ba%ır bulun11cak 

ve müdafaatta bulunacaktır. ---···----
Bir Spekolator 

Fransa'dan kovuldu 
Paris 8 (Ratlyo) - Başba

kan müsyü Alber Saro'nun 

emrile mücevherat taciri Sa· 
moel Sil Berkel hudut hari

cine çıkarılmıştır. Bu adam 

Spekl'isyon yapmak sure-

Istanbul 9 (Radyo) - ~·-ı yük b~~. fe.Jakct getirmek İı· tile Fransız frangıaıu düşme-
reşal Franse Despera Buk- temedıgımn:den olmuştur. sine amil oluyordu. 
reş'e vasıl olmuş ve istas- .-.~ . ........... _ ______ _ 

yonda merasimle karşılan- Araplar ali komisere bir 

Baron Aloizi 

Roma 9 (Radyo) - Baron 
Aloizi, dlln Fransanın bura 

elçisi Kent Dö Şambronla 
uzun müddet konuşmuştur. 

Aloizi, Pazartesi günü top

lanacak olan Uluslar sosye

tesi asamblesinde bulunmak 
Üzere bu akşam Cenevre'ye 
hareket edecektir. __ ............ --

1 n ,,j ite re' de " . 
Mecburi a kertik mi 

ilıdn edilecek? 
londra, 8 (A.A) - logiliz 

askeri makamları gönüllü 
Usulü ile alınan efradın ki
fayet itibarile matluba uy· 
itın olmamasandan dolayı 

lDİlli müdafaa ihtiyacının 
lataıio edilomediii fikrin 
dedir. Bazı mahfeller, bu 
sebeple mecburi askerlik 
Usulünün ihdası ihtimalinden 
'-•baetmektedirler. 

mıştır. Mare§al, Kral Karo- ' 
lun misafiridir. Bu seyabata 

büyük önem verilmektedir 

Fransız Mareşalı, iazetecile· 

re diyevde bulu•arak de
miştir ki: 

- Ren mes'elesiode Al· 

maoya'ya silahla mukalııele 

etmedikse, korkumuzdan 

değil, Avrupada sulhu boz

mak ve dünyanın başına bü-

(sk andin avya 
Hükumetleri delege· 

leri toplanacaklar 
Cenevre, 9 ( Radyo ) -

lskandinavya hükümetleri 

delegeleri yarın (bugün) 
toplanaeaklar ve ltalya-Ha

beş mes'elesinde alacakları 
vaziyeti tetkik etleceklerdir. 

Bunlardan sonra ispanya 
delegesi Müayü Madaryara 
ile lsviçre delea-esi (Gors) 
konuşacaklar ve onlarda ayni 

mes'eleyi titkik edeceklerdir. 
Söylendiiine ~öre bu dev

letler, uluslar sosyetesinin 
ıslahını istiyecekler ve sos
yete dışında pa~tlar akdını 
teklif edeceklerdır. 
-- • ·+- -

Graf jeplin 
Jliyo dö jeocro'dau 

döndü 
Berlin, 9 (Radyo) - Graf 

J eplin, Riyo dö Jenero'dan 
din iece (Fredrs Hafeu) e 

va1ıl olmuıtur. 

muhtıra verdiler 
-----------

Yahudi akınının 

durdurulmasını 

muvakkaten 

istiyorlar 

KudO.s'ten 
Istanbul, 9 (Özel) - Ku

düs'ten gelen haberlere göre, 
vaziyet gittikçe vahamet 
kesbetmektedir. lngiliz fev
kalade komiserinin emrile 
tevkif edilmiş iki Arap lide
rinin derhal serbest •urakıl
ması için büyük nümayişler 
yapılmış ve ufak-tefek çar
pışmalar da olmuştur. 

Bütün Filistin'de genel 
bayat durmuş ıibidir. Dük
kinlar kapalı bulunmakta, 

~ 

bir manzara 
her tarafta Yabudi'ler aley~ 
bine tezahürat yapılmak
tadır. 

Yüksek Arap meclisi dün 
büyük bir toplantı yapmış 
ve bu toplantıda verilen 
kararlar itir mulatıra ıeklin
de lnriliı komiseri•• tevdi 
edilmittir. 

Üç maddelik muhtırada 
deniliyor ki: 

1 - Yükıek Arap mec
- Devamı 4 ncu sahif P.de -

·-·-Frausız parJamentosunun ilk topJau 
tısında komünistlerin güı·ültü 

çıkaracakları söyleniyor 

Fransız parlimento binası 
Paris, 9 (Radyo) - Cu- yapılacak ve Cenevre'ye gi-

mur başkanı M. Lebrun, decek olan delegasyona ve-
bugün Eliza sarayıada soı- rilecek talimat hakkında 
yaJistler lideri Müıyü ( Leon konuıulatakhr. 

Blum) u kabul etmiı ve bir Paris, 9 (Radyo) - Fraa-
müddet konuşmuıtur. sız parlimcntosuaun bu ayın 

M. Leon Blum, M. Da- 15 inde toplanacağı söyJe-
laldye ile birlikte batbakan niyor. ·ilk toplantıda koml-
M. AlbH Saro'yu ziyaret' nistlerin gürültü çıkaracak-
etmiılerdir. ları söyleniyor. Zabıta, şi•-

Yarın (Bugü•) Eliza sara· diden esaslı tedbirler al-
yında tekrar bir toplantı •nştır. r,- ) 

( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 \.. __________________________________ __, 

Bir bahanın hana anlattıkları . .. 
Bir ~aba ile konuştum. Bana, çocuklarının çok zayıf 

ve ııska olduklarını ıöyJedi. Sebebini de kendisi anlattı: 
- len - Dedi - ıeferberlik neıliyim. Yıllarca ıeker 

yüal 2örmedim. Gıda alamadım ve buna mukabil, müte
madiyen iliklerime kadar enerji sarfettim. Sonra, istiklil 
müoadelesiae geçtim. Yurd için, rene öyle çalıştım. Benim 
gibi bir insaaın çoc~iu, ~ittabi arslan yavrusu olacak tle
iildir. Bu, birinci sebeb!.. 

ikincisi, bu çocukların doğuıları, yani irsi vaziyetleri 
böyle olunca, onları hiçolmazsa iyi bir bakımla kuvvetlen
dirmek lizımdı. Halbuki ben de, memleketin ekseriyeti 
&'İbi, fakirim, çocuklarımın vaziyetini anlıyorum. Fakat, 
)lalettayin, fakirane bir gıda ve bakımdan, ~ir parmak 
öteye ıidemiyorum. 

Evlit yetiıtirmek, burün için ae kadar zordur; oau ka· 
fası ve yUreii yeri•de ailelerden sormak gerektir. istikbal 
namıaa, sanayi, Ziraat, Nafia, Kültür, Müdafaa şu ve bu 
kanalda& ne kadar tedbirler alıyoruz . Bittabi bunların hepsi 
yerinde lazım Ye ön safta şeylerdir. Fakat çocuk ta, gene 
istikbal için diıünülecek bir mevzu deiil de nedir ? 

Benim o21um, Karataş orta mektebine gider. Komıumun 
otlu liseye .. Saltahlara, dediğim gibi, fakirane bir kahval
tı yaparlar ve Karautiua'dao, mekteplerine kadar yaya 
yürüyorlar. Bu yoJ, aı yol değildir ve aldıkları cılız kalöri 
de ~u yollar.la erir, kaybolur. Çocuktur, kendini bilmez, 
koıar, atılır, oynar, heyecan geçirir vesaire .. Bittabi bütün 
b•nlar onun vücuduulia tesirler yapar, durur. Tramvay, 
otobüse biaemezler. Çünkü Karantinadan Konaj'a, Ko
naktan kendi m~kteplerine ıridip gelmek için, günde yir
mi kurut lizımdır. Yirmi kuruşun bizdeki manasını izalaa . 
hacet yoktur. Şu tramvay şirketi, şu vapur idaresi, şu oto
büıler, talebe için daha büyük bir fedakarlık yapamaılar 
mı? Meıela tram•ay da, otobüs te beş kuruş yerine yüz 
para ile iktifa edilemeı mi? Bu, bir memleketin hayatı ve 

evlatları aa111ına yapılması ıaıuri bir iş değil midir acaba? 
Ba~aaın söylediklerine t-ek kelime ilave etmiyorum. Harb 

içi ve harp ıonraaı DHİİ, neler görült geçirmiyor? 

GÖKÇE 
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•Arnavutluğu ltalyanın li.uca- FIKRA 1 

• Cinai N:kili:, KAMJ ORAL 

1 
ğına atan, hi~zat Fransadır A~~~:!1~~ ;:;:~:!!~ 

- 117 - al • d • k b Ik 1908 dea ıonra, Arap naı· - - I I k ltalyanın, Bulgaristan üzerın e tesır yapara a an- yonalistıeri u. macadel• 'Lüi, bu iki cinayet e a ii ası 1 · , ,.. 
Jarda Yenl• bı·r vazı·yet ihdas etmek istedigw i söy enıyor ederken, islim ittihat~· ıal 1 d w .. 1 d - ile itham olunmakta icli. o ma ıgını soy üyor u Berlia'4e çıkan ( Doyç• •• dijıeri •İraat bankasıdır. evvelce bazı hareketler Halbuki Arop Hıyoaaliıaıi. 

Lüi Alber Aari, zengin 
~ir adamıa oğludur. iyi tah-
11il görmDı ve refah içiade 
yaıamıştır. Londra'da ve 
Berlio'do tahsilini ikmal et· 
tikten sonra Pariı'e döa
müştlr. Şimdiye kadar bir 
ıui hali iÖrülmemiıtir. Aa
cak yakında zen2'iD bir kızla 
evlenmek üzere bulunduğua
dan, lldürdüjü kadınla olan 
itıkaae münaıcbatı eluyulur 
ve evlenemez korkusiJc met
resini öldiirmei• karar vcr
miıtir, fakat, bu aoktayı 
tayin etmek, heyeti adule 
aid bir keyfiyettir. 

Liii Alber Anri, aefila ve 
mlsrif olmadıiı gibi sosyete 
bayatıaa da pek fazla ahl
mıı değildir. Kenarda yaşa
mağı ve harekatını ıakla

mağı iltizam eden bir genç· 
tir. Tabiatı, daima ifrata 
meyyal olduğu halde, yap
tıklarını her zaman nazarJar
daa saklıya bilmiıtir. Bu ta
biatta olan bir adam, kolayca 
itirafatta bulunmaz. Nitekim 
Ltii de, Arbalet sokağında 
iılediği iki cinayet hakkında 
tek ltir kelime olsun söyle
memiı, itirafta bulunmaktan 
anudaae bir surette çekin
miştir • 

Yukarıda tadat olunan de
liller, Lüi'nin tecrimine ve 
aetice itibarile tecziyesine 
kafidir . 
Adaleti bir in evvel yerine 

retirmek, mahkemenin ve 
hey'eti adulün vazifesidir.,, 

Zaltıt katibinin yükıek ses 
ile okuduiu bu ithamoameyi, 
guelr. heyeti adul ve 2'erelue 
salonu ·dolduranlar, blyük 
bir dikkatle dinlemişlerdi. 
Hele Hind prensi, bu dava 
ile alakadar imiı gibi büyük 
bir dikkatle dinliyor ve 
okunanları zihninde tutmak 
istetliii görülüyordu. 

hakkınızdaki delillerin kuv- Alııemanya Çaytuni ) a-aze- Tütün inlaisarı .la ltalyan g-östermiıti. Fakat vakte ki bilakiı, imparatorluiu dafıt· 
vetini düıünerek doğrusunu tesi; ltalya'nıa Bulgaristan sermayesine varilecektir. . Fransa Italya ile birleıti, o mak iıtiyenler tarafındall 
ıöylerseniz siıin için iyi olur. lzerinde teair yapmak ıure- ltalya, bunlara . mukabıl zaman Ahmed logo, tekrar teıvik görmüştlr. Osmaah• 
Bunu söylemek vazifemdir. tile Balkan'larda yeni bir ArnaYud'luia 40 mılyon altın lt I ' k v a ditmek lar, bir defa, o da harbi 

. . a ya nın uca2ın 
Mahkemeler, suçlulardan ia- va&İyet ihdas etmek niye- frank ıkraz edecektır. b . . d k ld ıirdikten aanra, Sancaj'ı şe• 

..ı k. A dl k mec urıyetın e a ı ve ne-
1 
.. tikam almak hissile hareket tinde olduiunu ve Bul2a· Malüm.ur ı, rnavu u . . rifi çıkardılarsa da, mü& U4 

etmezlet. Mağdurların hak- riıtan'ı Macaristan ve Avuı- kralı Ahmed Zoıo. ltalya'nın ticede son muahocleyı ua- maaları, kah Hicaz ıeıi.ıtı-
kını düıündükleri kaciar turya ile anlaıtıracaiını yaz- tesirinden kurtulmak içi• ıaladı. aıa isyan hayratı altı.ad• 
suçlular için e mer amet maktatlır. en i erini ar a an vurur• d h --------~ .... ~·-.ı------- k d 1 k d 

duyarlar. (Doyçe Algemanya Çay- B .. yük bostanlı köyün ken, Yahud, logiliz veya di· 
ithamnamede iki mlbtekroh tung), Italya'nin Arnavud- U • &"er hiriıtiyan devletlerioill 

cinayetin faili oldağunuz lokla yapmış olduğu ıon bayraj'ı altıncia koadileri il• 
beyaD edildikten baıka. IS• İtilifnametlen bahıile di· de çoban kavgası döiltürken gÖrtliiler. 
pat cihetiae de giriıilmiştir. yor ki: Yani Arapların Oımanb 
Yalnız, sizi bu cinayetleri "ltalya, ltuiÜD Adiryatik - • - imparatorluğundan ayrılmak 
işlemeie .aevkeden 11bıb, denizinde iıtediii vaziyeti Tabancalar, bıçaklar çekildi husuıuadaki NaıyonaJizmi, 
ithamnamelie tayin oluna- temin etmiı ve buralarda onları Oamanh imparatorlu· 
mıyor. Binaenaleyh sizi bu hemen llemen yalnız kal- ve nihayet le kan döküld Ü ğunun müılümanhj'ını dllfÜD" 

cinayetleri işlemtie icbar mııtır. Balıkesir (Özel aytarımız- yeccğini vo her zaman ko- mek gayretine ııalib geldi. 
eden sebepleri söylerseniz, ltalyanıa, Arnavutlugvu 

1 
b t• Şimdi Suriye' de, Filiıtin'dtı 

dan): yun arını uraya ge ırece-
08 mahkeme, cezanızın tayinin- kendi mfiıtcpılekesi ıibi bir Büyük Boıtaacı köyünde ğini, çünkfi bu meranın ot- Mııır'da, her tarafta 19 

de ona göre hareket eder. hale koymağa muTafak ol- koyun otlatma yüzünden !arının çok bol ve güzel elen sonra uyandırılmıf, yo• 
Siz hukukçusanuz. Tabiidir maıı, hiç fÜpheaiz Fransa- kanlı bir döğüşme olmuş ve olduğunu lsöylemiştir. ğurulmuf Te ateşlenmiı olao 
ki bu cihetJeri takdir eder· dan almıı olduğu cisaretteo bir kişi ağır surette yaralan- Ahmed'in bu cevabı üze- bu Nasyonalizmdir ki kay· 
siniz. lokir ,,oluna sapmak- ileri gelmitıtir. rine çobanlar sopaları, bı- naııyorJ Hatti Hicaz kralı J ,.. mııtır. 
tan faide değil, biJlkis za- Fransa 1935 ıeneai ikinci Hadise şöyle olmuştur: çakJarı, tabancaları çekerek geçenlerde on binlerce ha· 
rar hasıl olur. kinununda Roma'da Italya Büyük Bostancı köyünden Abmed'e aaldırmıılardır · cıya ıiyaai ittihaddan 1'ah· 

Meıeli: Müsyü Loro ile ile imzaladıiı paktta, Italya- Ahmet her zamanki gibi Böylece iki taraf arasında seden bir nutuk verdi. Fa· 
kadmı ltir hiddet saikasile nın Adriyatik ve Akdeniz koyunlarını alarak otlatma- büyük bir döğüıme baıla- kat iılim ittihadı de;il, 
öldürmilt olduğunuz sabit için beslediği ltazı emeJlerc ğa çıkarmııtır. Eyi ltir ot- mış ır. Ahmed, bu kaTga Arap ittihadı! 
olursa, cezanız o nisbette muvafakat etmiştir. lo yeri arıyan ço an nı a- •ncagı erı JP ı uma k b 'h esnasında tabancaların birin- S v ş •f ••a ı- a 
tahfif eder. Ayni gazete diyor ki: yet bir gün önce, koyunla- çıkaa bir kurşunla yatalao- ittihadıaı yapamadı, yapa• 

ReisiD sözlerine karşı 

mazn•n Lüi şunları söyledi: 
- Söyledikleriniz beyhu-

dedir. Ben masumum baıka 
söyliyecek tek sözüm yok· 
tur. 

Maznunun çok kııa olan 
ıu ceyabı, Dinleyciler üze-. 
rinde derin bir tesir yap-
mııtı. 

Reis tekrar dedi ki: 
- Müdafaa uıulüaüzll 

değiıtir•eniz IAzımıeldif ini, 
sizin kendi menfaatiaiz için 
ihtar eylemiıtim. Verdiiim 

nasihata tevfikan hareket et-
mediğiDiz için ileride belki 
müteesif olacaluıaız. Mah-
kemenin vazifesi, ıize her 
şeyi ihtar etmektir. 

mış ve baygın bir halde d F k 1908 d "Kral Ahmed Zoa-o'nun rını Nerkis köyünün sınırın· maz ı. a at en ıon· 
d · · k h yere dücmüştür. k. b~ l't'k ı o Mu11oliai ile imzaladıaı ıon an ıçerı so muş ve ay- ,.. ra ı ecne ı po ı ı acı arı 

• 1 d ti t v Tabanca sesinden, rürül· .k . . ı· muahede, Arnavud'luğun bil- bani arı tora a o a maa-a tüden koyunların da herbiri teşvı ettıiı naayoaa ız• 
Vı'yetı'nı· Laylı' tagyı·r eyle- aı amış ır. b" d v 1 .1 .. h fikri, arap ittihadı davaıınıP • Aradan epeyce zaman geç- ır yana agı mıştır, ıı • J 
ml.,t.ır. k k . t• k.. k yer yer, ouur anmasına ve tikten sonra Ner is öyü stsıne ye ışen oy orucuıu 

1 Araavudluk, bu muahede k 1 f d Ah hareketJeameıine sebep o " çobanlarından birkaçı k•ndi ve öy iiler tara ın an -
ile Mussolini ftalya'ıının mer'alarında yabancı bir sü- met hemen bir aralta ile şeh muştur. 

Geçealerde bir Fıanııı asker·ı maı· ve · a • t · · riniln bulunduaunu görünce rimize 4, getirilmic ve memle-
' ı ııy ıı Hırı • ,.. muharriri diyordu ki: "Sö· 

hemen oraya gelmişler ve ket hastahanesine yatırılmış-altına girmiş oluyor. Ahmed'e .. müri•lere Avrupalıhj'ı gö· 
A 'I x. b- il tır. Ahmet a&"ır surette ya-raaTut uKun ut n teı- - Ko•unlarını ne diye türüyoruz. ilk uyana• 1aare'" 

k·ıı d ı ı il · ı · J ralıdır. Kurşun alnının bir ı tın a ta yan m ıavır •rı bizim köyün merasına a-e- ket naayoaalizm oluyor ve 
b 1 d 1 k Yanıadan girmic öbür yanın- 1 u un uru aca tır. tirdin? Baraaıaın bizim ol- ,.. bizim ellerine verdiğimiz si ı• 

Araavut q_rd•ıu ziyadeleı- duaunu bilmiyormuıun? Diye dan çıkmıştır. d hı, yerliler ilk önce bize çe· 
• Yaralı konuıamamakta ır. tirilecek, kaclro genişliye- çıkıımağa başlamıılardır. Bu 

cektir. urt muamde karııııada Ah- Vak'aya adliye el koymuıtur 
Araavut'Juk crklaılaarbi- med de onlara çıkışmağa Suçlular yakalanmıştır. Ah-

ı N k. k medin hangi çobanın kuı•nu yei umumiye vazaifi, bir tal- baılamıştır. er ıı öyl ço-
b 1 k d. · k Ik •t ile yaralandıaı tahkikat ve yan generalına tevdi oluna- an ar ı en ısın• a ıp g-ı - • 

caktır. mesini tavsiye ediace her ne araştırma sonunda belli ola-

viriyor." * • 
•• 

Almanya 
Draç liman işleri, umumi- bahasına olusa olsun gitmi- cakhr . Maznun Lüi'ye gelince, 

ithamname okunurken o 
kadar IAkaycl iÖrünmiiftü 
ki, atedeDberi bu gibi ci
nayet davalarını dinlemiı 
olaalar, kendisinin bu halin
den pek ziyade hayret et
miılerdi. 

Şimtli ıoracaiım ıuallere 
dotru cevap veriniz. Masum 
olduğuauzu iddia ettiiinize 

ı göre · ıorduklarıma cevap 
vermekte zahmet çek•iye
ce&'inizi zaaaediyorum: 

yetle ltalyanlar tarafından 
tedvir olunacaktır. Italyan
Jar bu limanın tevsii ıtın 
külJiyetli miktanla kapital 
ayırmıılardır. 

ltalyan ••ktepleri ve ki
liıe iıleri, büytık bir Hrbea

~-~~-----~ .... ~··-~~ ..... ~~~~~-
Suriye Ermenileri 

·-·-· 
Umumi harpte ölen lrkdaslarının 

hatırasını ihya etmişler 

Piyasalarında ku
ru meyvalarımı-

• 
satış vazı-zın 

yetleri 

Berlindea ıehrimiz allka· 
darlarına verilen maliimata 
göre, Berlia piyasalarıad• 
fındık mahsulümüzün duru· 
m• biraz ı•vşek gitmek
tetlir. 

Mal:akeme reisi, Lüi'yi bir 
.lefa dalaa ayaia kalmaia 
davet etılerek dedi ki: 

- Hakkınızda ileri sürü
len ithamları dinlediniz, bun· 
lar çok mühimdir. lıticvab 
esaaaıada bu ithamlara iste
diiiniz surette mukabelede 
bulunabilirsiniz. Fakat size 
atfoluaan cinayetle allkadar 
olmadıiınızı beyanda evvelki 
iİbi ısrar edip etmediğinizi 
•vYelemirde ıormaia mec
lturum. 

Maznun Lüi, çok metin 
bir taYırla reisin sualine 
ceYap Terdi: 

- Evet, bu cinayetlerle 
zerre kadar alakadar olma
dığını arzederim ve bunda 
muıırım. 

Reis Lüi'yi bir kcrre daha 
süzdü Te ıonra: 

- O halde fena bir yola 
sapıyorsuauz. Mahkeme ltu
zurunda buluaduiunuzu na
zarı dikkate alarak 

Fransa'ya ne zamaa döa· 
dünüz? tiyo mazhar oluyor. 

Aıatı yukarı sekiz 
Hno oluyor. 

AraaTut'lukta, ltalyan ıer
•ayeaile ikinci banka açıla
caktır. B•nlardan ltiri emllk 

Berut - Bura Ermenileri 
Şuhetla günleri olan 24 Ni-

Arkası var - ıanda bir ihtifal yapmışlar 

Tele fon 
3l5l Tayyare 

Bugün 2 Boy Dk 

Sineması 
~~ilm Birden 

Telefon 
31sr 

Holuvodun en güzel beşyüz kızı ve A.;e;fk; gllzellik kraliçelerinin iştirikile çev
rilen senenin en şen, en zengin, en ihtişamlı filmi 

ı--Güzeller Resmi Geçidi--
Enfes bir musiki, şayanı bay~et revüler -tatlı bir mevzu- bedii danslar ~n~ 

Lilin Harvey ile VVilli Friksch'in beraber çevirdikleri büyük Alman opereti 

•••••••Cürmü Meşlh\\Jlt•••••,•• 
• iki sevimli san'atkirın kartı karşıya yarattıkları büyük komedi 

AYRICA: TOrkçe sözlft FOKS dOnya haberleri 

Seans saatları: 

e O 15 19 da Cilrmü meşbud; 17, 21,15 de Güzeller resmi geçidi, Ca-
erg n:m~rteıi Pazar ünleri 13 te Gezeller roımi idi 

ve binlerce kadın, erkek 
eJlerinde siyaha lııoyanmış 
bir Ermeni bayrağı oldutu 
halde şuheda sahasında top-
lanmışlardır. Bayraiın ·üze
rinde şu ibare yazılı idi: 
{Zulum uğrunda 24 Nisanda 
ölen bir milyon Ermeainin 
hatırası.) 

- Dev<ımı 4 ncii sahifede -

lzmir birinci icra memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı 
hacze ahaan 352 lira kıy

metinde 9 parça Akseki 
bankası hisse senetlerinin bi
rinci açık artırması 13-5-936 
çarşamba günü saat on l>irde 
yüzde 75 ni bulmazsa ikinci 
açık artırması 15-5-936 cu
ma günü saat on birde sar
raflar çarşısmda yapılaca

ğından taliplerin mezkur 
glln ve aaatta satış mahal
linde hazır bulunmaları ilan 

Fiatlerde ilahi yenideD 
bazı tenzilit yapılmııtır. 

Şöyle ki, Tiirk ihracatcıları 
iç fıntlıldar içi• geçen hafta 
100 kilo baıına cif Hamburg 
52-53 lira isterlerken t,,u 
hafta orta hesap 50-51 liraya 
kadar teklif yapmışlardır. 

Bunununla beraber Alma• 
alıcıların şimdilik pek istekli 
olmadıkları, söyleameğe de· 
&"er iıler yapılmadığı zaane· 
diliyor. 

Ceviz ve bade•: 
Piyasaları hakkında bildi· 

rilmeie değer yenilikler ve 
tleğişiklikler elmamışbr. 

Kayıı çekirtlekleriae ge· 
lince: 

Türkiye meaıeli mallarıD 
satııları bir dereceye ka~ar 
- Devamı. 4 nc;ii ıalai/edlJ 
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•' . •ıOlivier ve şüreka- Fratelli Spereo 
uiKAYf< 1 intikam!., 1 AJ • R · · V A 

. -

. _ ı J ıza sı Lımıted vapıır apur. centası fahf~,
1 

kapıyı açınca kar- adam, geaçliii, Hrvati 1aye- ROYAL NEERLANDAIS 
vv. ~"'. u, 

acentası flllnda Nazmiye'yi görclü, sinde müthiı bir Don Juaa MÜ 1 r t h . . KUMPANYASI 
bOylik bir sevinçle; ohauıtu, Ne kocalar elinde Ce l anesı Ceadeli Han. Birinci kor-

ller Zee 
.. UL YSSES" vapuru 1 Ma & Co . - Nihayet geldin ha?. karı, ne ele atıklar elinde d Tel . 2443 

Pedi. on. 
metres ltırakıyordu. Ve hü- Yeni Kavatlar *'arşısı 

Nazmiye, kıvrak, ufak . ~ THE ELLERMAN LINES.L TD. 
Ynk bir hiddetle: tefek, ,ok ka•ı sıcak ve ... 

yısta gelip ayni gün BUR- 1 DEUTSCHE LEV ANTE LlN 
GAS, VARNA ve KÖS- "ADANA,, vapuru 12 1P 

TENCE limanları için yük yısta bekleniyor. ANVER Erkekçi bir kadındı. Fahirin - Evet, Nuri! dedi. Nazım No. 34 
boynuna sarılarak: daa intikam alacaiız .. 

- Elbette ielirim ya, de- Ve.. Aya§'a kalktı, kilitli • di, Benim cihanda senden iç kapıyı açarak: 
Satılık motör baıka sevdiğim yok, ki.. - işte.. Dedi. Nazmiye 

Fahir, bir tarafta• kapıyı buradadır. : Nazım'dan inti- 12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmıı bir 
...,otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

kapabyor, beri taraftaa da kamımız ahnmıt demektir. 
arkadaıı Nuri'nin karısına, Nazmiye'yi Nazım'ıa elinden 
ilizeJ metresiae şlpheli bir çektim, aldım. Nazım timdi 
jözle bakıyordu.. saçlarını yalsun, dursun! ilin olunur. 

- Neden böyJe bakıyor- -
•un, Fahir?. 

- Sözüne İnanamıyorum ... 
da!. 

- Fahir, i•an baaa. G6-
zlmcle 'lenden baıka hiçbir 
erkeiin kıymeti yok. 

- Demek ki sade beni 
•eviyorsua. 

- Evrt Fahir ıade seni.. 
Fahir, her kıskanç aıık 

gibi Nazmiye'nin sözleriae 
kanmıı iÖr&ndü. içeri, daha 
içeri geçtiler. 

Bu iki ıevdah, ıeYda ha
yatlarınıa henüz ilk aylarını 
yatıyorlardı. Birbirlerini çok 
sever; görünüyorlar. Fahir 
tlddetJi bir kıskançlık gös
teriyor, güzel, çıtır, pıtır 
Nazmiye de ea ziyade feda
kar iÖrünfiyerdu. 

Fahir, içeride gene sordu: 
- Sade beni mi seviyor

sun Nazmiye?. 
- Evet, Fahir, sade seni 

ve ~hediyen seni!. 

Fakat daha fazla konuşa
madılar; kapı adeta yumruk
lanır gibi çalıaıyordu. 

Fahir, iç kapıyı kilitliye

rek kapadı, dıı kapıyı açtı. 

i Z Mi R 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmir'de Halkapınardadır 
Yı·rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekbaş, Değir
men, Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupamn 
ayni tip mensucatma faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir / -Türkiye Ziraat bankası lzmir 

şubesinden: 
Çeşme Ziraat bankasının ıhcadaki dört oda bir salon bir 

mutbah bir çamaşırhane, 160 metre murabbaında avluyu 

müştcmil banyolu evin 1·6-936 tarihinden 1-10-936 tarihine 

kadar dört aylık icarı 28-4-936 salı gününden itibaren 21 

gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Sürülen pey 
haddi liyık görüldiiiu taktirde 18-5-936 pazutesi günü 
saat 16 da ihalesi yapılacaiından taliplerin Çeıme ziraat 
ba•kasına müracaatları. 1112 

" Az kalsın: 

- · Eyvah! Diye haykıra
caktı. 

IIzmir Yün mensucatı 
Kapıda, Naımiye'nin ko

cası Nuri vardı; böylk bir 

asabiyet röıteriyordu. 
Falair, kendisini güçlükle 

zaptetti ve: • 

- Ne var Nuri'ciiim .. 
Haıtamısın? Diye sordu. 

Nuri içeri girerken: 
- Sorma kardeşim. Ka

rı• bana ihaaet ediyor! 
Fahir,' birin birıey anla

Y•madı. 

Yoksa. Nazmiy~'ain peıi 
sıra burayamı gelmiıti. 

Şu halde rezalet mubak· 
~ak demekti. 

Nuri, Fahir'in bu endişe

sinin farkında dejildi ve: 

- Karım bana ihanet edi
Yor. Hain kadını dlln Nazım 

ile otomobilde gördüm dedi 
Fahir birclea irkillli : 

- Yanlışın var. Bayan 

Nazmiye yerine baıkasını 
gördün, muhakkak .. 

- Hayır.. Hayır.. Gö· 
lilmle ıördüml 

Dedi. Hem de ne halde .. 
ile halde? 

- Demek ki Nazmiye iha· 
ilet ediyer. 

- Evet, intikam alacaiım. 
Miıtbit bir intikam alacağım. 
Nazım denilen o namus hır· 
•azından intikamımı alacağım. 
Sea de bana ltu husuıta 
Yırdım edeceksin, Fahir •. 

Fahir, Naz•iye'aia biya
llttiae artık iaanmııtı. Hele 

'ı lal 

Türk A. Şirketinin 
HALKAPINAR KUMAŞ 

~.,ABRIKASI 
Tarafmdan mevsim dolayısile yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaphracağmız elbiseler için bu mamulih 

tercih ediniz. 

SA 'FIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesinde FAHRi KANDE-
ıuf R OtLU , __________________________ _ 

, 11111111111 11111111111111111u11111111 111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 ı:"\ 

s Türk Hava Kurumu = 

! Büyük Piyangosu ~ 
- -§§ 21 inci tertib biletleri satılıyor ;; - -~ 1 ini keşide 11 Mayıs 936 dadır. ~ 
~ Bnynk ikramiye 25,000 lira mnkilfat 20,000 ~ 
~ Jirad.r. Ayrıca 15,000, 12,000 ve 10,000 lira- s 
~ hk bnynk ikramiyeler de \'ardır. Bu tertibin bi- §§ 
~ letlerini takip etmek için birinci keşide biletini §§ 

§ şimdiden ahmz. s 
~ Biletler hnkBmet önDndeki direkUirlDk ~ 
~ girşesinde ve bih1mum bayilerde satılır. ~ 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların iıimleri üzerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 
11 OPORTO ,, vapuru 20 

mayıs LONDRA, HUL ve 

ANVERS'ten gelip yük çı· 

karacaktır. 

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

çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

" HERAKLEA " vapuru 
8 mayıs HAMBURG ve 

BREMEN'den gelip yük 
çıkaracaktır. -Ôk!Qrenlcr! Mut-

laka (Okamf!ntol) 

öksfirük şekerle- ; 

rini tccrnbe edi- ım--1( 

ıiz .. 

Ve POrjen ~abapın 

en QsUln bir mQs

bil şekeri olduğu
nu unutmaymız. 

Kuvvetli mOshil 
istiycnlcr Ş.ıhap 

Sıhhat sürgftn 

haplarım IUaruf 

ecza depolarmdan 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

~ 
~ 

~ 

alacaktır. ROTTERDAM, HAMBUR 

"CERES" vapuru 4 Ma- ve BREMEN DiREKT y 
yısta gelip 9 Mayısta alacaktır. 

ANVERS, ROTTERDAM, "MANiSA" vapuru 2Ş ma 
' 

AMSTERDAM ve HAM- yısta bekleniyor. ANVER 
BURG limanlarına hareket ROTTERDAM, HAMBUR 

edecektir. ve BREMEN DiREKT yü 
SVENSKA ORIENT alacaktır. 

LfNiEN "SAMOS,, vapuru 6 ma 
"VINGALAND,, motörü yısta bekleniyor, ANVERS, 

30 Nisanda gelip ROTER- HAMBURG ve BREMEN· 

DAM - HAMBURG (Doğru den yük çıkaracaktır. 
Bremen ) COPENHAGE • "ANDROS,, vapuru 12 ma 
DANZIG-GDYNIA ve IS-

KANDINAVY A limanımları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAfN 

yısta bekleniyor, 16 mayı 

kadar ANVERS, ROTTER..ı 
DAM, HAMBURG, BRE 

MEN ve _DiREKT için yük 
alacaktır. 

"PELES,, vapuru 12 mayıs· AMERICAN EXPORT LIN 

ta gelip 13 mayısta PiRE, "EXHIBITOR., vapuru 20 

MAL TA, ve BARSELONE mayısa doğru bekleniyor, 
limanlarına hareket ede- NEVYORK için yük ala· 
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarible

rile navlonlardaki d~~işiklik

lerden acente mesuliyet 

kabul etmez. Fazla tafsilat 

için ikinci Kordonda Tahmil 

ve Tabliye şirketi binası 

arkasında FRA TELLi SPER

CO vapur acentasına müra

caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

caktır. 

SPANSKELINJE - OSLO 

"BOSPHORUS ,, motörü 

9 mayısta bekleniyor. YAFA 

ve ISKENDERIYE için yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tarİ· 

feleri hakkında bir taahhüde 

girişilmez. " 
Birinci Kordon, 

No. 2007- 2008 

BAŞ DURAK 

HAMDİ fN)ÜZHE1~ 

Sıhhat Eczanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ildç ve tu· 

valct çeşitleri salar. 

' . 
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~"hife 4 :(Ulusal Birlik) 

Uzak şarkta husene çok 
ler zuhur edeceği 

mühim hadise
söy leniyor 

japon erkanı harbiye kongresinin verdiği karar üzerine Mauçuri
deki japon orduları 

nistlerile de 
takviye edilecek 

esaslı mücadele 
ve Çin 

açılacaktır 

komü· 
• 

lstanbul 9 (Radyo)- Tokyo'dan gelen haberlere göre 

Japonya erkaoıharbiyt>sinin akdettiği ve bnuıo ordu, 

kolordu · ve farka Erkumharplerinin iştirak ettikleri 

umumi kongre neticesinde çok mflhim kararlar ittihaz 

Komnoistlcrile ~iddetli bir mncadele açmak ıçın as
keri tedbirler almak Mançuri'deki Japon ordusunu 
takviye etmektir. Bu kararların tatbikine derhal ge
çilecektir. 

Siyasal çeveolerde rivayet edildiğine göre uzak şarkta 
edilmiştir. Bu knrarlarm en mnbimi, şimali Çinde Çin bu sene mnbim hadiseler bekleniyor. .............. 

Adis-Abahada öldürülen Mısır ayan ve meh'usan 
ecnebiler çoktur meclisleri toplandı 

Maslahatgüzarımızın hemşiresi de 
ölüler meyanında imiş. maslahat-

~üzarl~ k binası da yanmış 
Pariı, 9 (Radyo) - Adis· iki kişi de vardır. Nlaslabat· 

Ababa'da vukuagelen kar· güzarın oturduğu bina ta-
gaşalı\dara ecnebi tebaalar- mamen yanmıştır. 

Londra, 8 a Radyo ) -
dan birçok kimselerin öldü· ltalya'nı• (Loadra elçisi M. 
rüldüğü söyleniyor. Bu me· Grandi, bütün tlevletlerin 
yanda Türkiye maslahatgü- Atlis-Ababa'daki elçilerini 
zarının hemşiresi ile masla- geri çağırmaları lizım geldi· 
hatgüzarhk memurlarından ğini resmen bildirmiştir. 

~~~~~~-----· 

Halime 
Bir ıene evvel lzmir' e ge· 

len tlost Sovyet san'atkirları 
burada sahne aramışlardı. 
Hünerlerini gösterebilmek için 
geniş ve derin, her türlü le
vazımı cami bir ıahne ... bu· 
lamadılar ve işi oluruna bağ· 
ladılar. 

Birkaç ıenedenberi lzmi
re gelen şehir tiyatrosu 
elemanlarına; 

- Niçin operet kısmını 

ı•tirmiyorsunuz? 
Diye sorduğumuz zaman 

bize lzmir' de sahne ve de· 
kor olmadığını söylüyorlardı. 

Koca lzmir, modren lzmir 
fakat tiyatrosuz ve sahnesiz 
lzmir... Dört beş sene evvel 
Raşid Rıza retmişti. Kartı
yaka Sümer sinemasında 

(Taş parçasını) temsil etli · 
yordu. Beş metre genişli· 

iine üç metre derinliğinde 
bir sahne üzerinde. O za· 
man lımir'de bulunan edib 
Fahri YDldaş bu temsilde 
hazır bulunmuştu ve bana 
demişti ki: 

- Bu kukla sahnesinden 
küçilk bir de bu piyesi ba
şaran san'atkira hem acıyo · 

rum, hem onu bütün kalbimle 
takdir ediyorum. Yazık bu 
adamcağız, emin olun bizim 
en kuYvetli artistimiz bu 
aabnede bu muvaffakiyeti 
gösteremez .. 

* • • 
Dün akşam Halk opereti 

"Halime,, ile ilk temsilini 
verdi. Elen bestekarlarından 
Sakilaridis'in bestelediği bu 
eser bir Hind masalın.lan 
alınmıştır. Halime adlı bir 
prenses, b ı bası Nuriddin 
iıimli bir prense nişanlıyor. 

Halime yüzünü bile görme· 
diii Nuriddin'i istemiyor. 
Hali•e'aia babası barba 

1 
Muğla'da 

Busene tilUln mahsu
lfl çok iyidir 

Muila, 9 (Özel) - Tütün 
ekimi devam etmektedir. 
Busene 15 bin hektar arazi· 
de ekim yapılıyor. Mahsulün 
6 milyon kilo kadar elacağı 
tabmi• edilmektedir. Fide· 
liklerde laiç hastalık görül· 
~emiı, hfif ryağmurlar 
zer'i kolaylattırmııtır. -a-idiyor Rumaa isimli bir 
prens tarafından öldüriilüyor. 
Bu prens nasılsa esir edili
yor. Halime'nin sarayına 

ietiriliyor. idam edilecektir. 
Fakat Halime onu seviyor. 

Sarayın aşçı başısı piliç bır
sızıd1r. Roman aşçı başıyı 
Nureddin kıyafetine sokuyor. 
Sözde Halime ile evlenecek 
bu sırada asıl Nured.&in ge· 
liyor, tabii aDlaşıhyor. Me
ğerse Halime'nia babası da 
öldürülmemiı onun rizası 

alınıyor iki seYdah eYle11İ· 
yorlar. Masal da bitiyor. 

Temsil iyi olmadı. Çünkü 
sahne müsaaid değildi. Ma
amafih san'atkirlar çok uğ· 
raşarak iki saniye içinde 
tablolar değiştirdiler. Büyük 
bir varlık gösterdiler. 

Zozo halk üzerinde büyük 
bir sükse yaptı. Toto'nun 
bilhassa Billib diye bağıra· 
rak yaptığı dans alkışlarla 
tekrar ettirildi. Yaıar hasta 
olmasuıa raimen çok güzel 
oynadı. Kadı rolünde Fuad 
fevkalade muvaffak oldu. 

Celal bize biraz değil faz· 
laca tuluatcı göründü. Daha 
tabii olsaydı daha iyi olur
du. Gelelim Ali 'ye, Lütfül-
lif Sururi'nin küçük kar· 
deşi olaa bu geaç ne kadar 
bize büyük bir istikbal va· 
dediyor. Onu bütün sami· 
miyetimizle tebrik ederiz. 

N. KAR 

·-·-Mahir Paşa bir söylev verdi 
ettiler meh'uslar yemin 

Istanbul 9 (Özel) - Mısır'da 
iyaa seçimini de Veftçiler 
kazanmışlardır. Veft Parti· 
sinin 79 namzedi seçilmiıtir, 
diğer 52 iza mansup ola· 
caktır. 

Dün, iyan ve meb'usan mec 
Jisleri Ali Mahir paşanın ri· 
yasetinde toplanmış, Mahir 
paıa bir söylev vermiş, mü
teveffa Kralın hatırasına hür· 
meten bir dakika sük&t 
edilmiştir . 

Bundan sonra yeni aaylav
lar kanunu esasiye [sadık 
kalacaklarıaa birer birer 
yemin etmişler vakit geç 
olduğu için yarın toplanıl
mak üzere içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

Bugün saat 16 da tekrar 
toplanılacak Ali Mahir Pata 
kralın YHİyetaameıini oku· 
cak ve niyabet meılisi için 
le.bit ettiii isimler ıeçile
cektir. 

~~~~------~ ... ..-.~ .... ~ .. --~~~~-
Araplar ali komisere Suriye Ermenileri 
bir muhtıra verdiler -B~ıarafı 2 inci Jahi/ede-

-B~ıarafı 1 inci !lahif ede
lisi, bir Arap delegasyonu 
jntibıb edip Londraya gön· 
dermeğe karar vermiştir. 
lniiltere bükümeti ile cere· 
yan edecek müzakerelerin 
nihayetine katlar Yahudi 
akının durdurulma11nı ve 
Y abudilere e~lik, arazi sa
tışının yasak edilmesini is· 
tiyoruz. 

2 - Bu talebimiz kabul 
edilmediii takdirde umumi 
rrev devam edecektir. 

3 - Taleplerimiz red edi· 
lirse fevkalide komiserin ar· 
zuıu hilafına tahrikitcılık 
yapacağız. Arap liderleri 
propaganda turuna çıkacak· 
hr. ' 

Arap meclisinin ili komisere 
verdiği muhtıra, Yahudil~ri 
telita düşürmüştür. Muhtelif 
yerlerden Tel·AviY ve Ku· 
düs' e ilticalar devam etmek· 
tedir. 

Ş.beda sahasıadaki ıebit
ler abidesine, üzeri•de ıu 
cümle yazılı oJan bir çeJenk 

konulmuıtur; "Harbi •mu· 
mide yetim kalan Ermeniler· 
tlea ikinci vatanileri olan 
Lübnaa yetimleriae,, 

Kalaltahk, erme•İ mezar
lıklarını da iıaret ederek 

•utuklar ıöylemiı Ye ayni 
yolu takiben dönmnıuır. 
Şam - Dojru lıaaber alan 

kaynaklardaa ıızdıiına röre, 
yüce komiser Kont dö Mar
tel bu ayın onhirincle Suri
ye'ye r•lecektir. 

Mualıaede konuımalar1na 

dair ıı?elea haberler, çok 
müsaittir. Sadullah Gabieri 
den relen bir mektupta, bü
tün mes'eleler üzerinde bir 
aal•t•• meydana geldiii ve 
muabedeni• Paris'te yakın· 
da bitirileceii bildirilmek
tedir. 

lzmir inhisarlar başmOdürlO
ğünden: 
· 11 Nisan 936 tarihinde• itibaren mevkii meriyete konu· 

lan 4281 sayılı ekisperleri nizamnamesinin ahkimı dahilinde 
tütün ticarethanelerinde veya serbest ekisperlik işlerinde 
çahıan ihtisas ıahibi kimseler altı ay içinde ehliyetname 
almak mecl>uriyeti~de olduklarında• Istanbul, Samıun ye 
lzmirde Temmuz iptidasında teıekkül edecek imtihaa 
bey' etJerince tetkik edilmek üzere yedlerindeki Yesaiki 
ıimdide• lstanbulda inhisarlar umum müdllrlüiüne bir ar
zuhal ile tevdi etmeleri ve aksi takdirde bu müddeti sıeçi· 
renlerin bu itlerde çahşamıyacakları ilin olunur. 

GlSnderilecek vesikalar ıunlardır: 
1 - Mektep şabatletname veya tasdiknamesi. 
2 - Tercümei hal varakası ve hüviyet cüzdanı dörtler 

adet fotoğraf. 
3 - Hüsnühal varakası. 
4 - Ekisperlik yaptıkları müddeti ve gördükleri itleri 

mübeyyin olarak ç~lııtıkları müesHıelerden alacakları 
veıaik. 1176 

9 Mayıs 936 

-· Sard~napol'un ölümü _____________ .... __________ __ 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

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

- Tabii. Tabii! diye mü· yük Madlen evlenmek için, 
hen.&iıi taıdik etti. küçilk Lüıi de muhtemel bir 

Lüsi kahkaha ile r _üldü: •işanla••a ıçın hazırlan· 
- Anladık. Y aılı erkekler makta idiler. iki a-enç kız 

renç kızları atlatmak iıti· evin itlaresini aralarında 
yorlar. Pek ili biz de ka· paylaşmışlardı. Büyük, Mad· 
bul ediyoruz. Fakat benim len muti.ak işlerine; küçük 
müıtakbel eniştem, her va- Llsi de ev işlerine nezaret 
kit atlamıyacağımızı ıimdi- etmekte idiler! 
den kabul ve tastik etme· Madlen Pariı'ten bir oto· 
mişler.. Dedi. ••bil retirmiş ve otomobil 

iki kız kardeı, kol-kola vesikasına malik idi. Aşçı 
ve kahkahalarla iÜlerek kadın Lcfkadi ile her hafta 
rittiler. tura iİdiyor, bir haftalık 

Genç kızların evia bahçe· yiyecek ihtiyacını alarak 
sinden çıktıkları sırada Mak- otomobili ile eye getiriyordu! 
ıim : M. Font Romen fabrikası 

- Şimdi istediiimiz ribi ve belediyenin iılerile müta-
2örüşebiliriz. Burada ne balta, madiyen meşgul oluyor ve 
ae kain peder, ne damad ve gündüz başka ite bakacak 
ne de dost doktor yoktur. bir vakit bulamıyordu. 
Mühim bir iş etrafında mü- Harıkulade hadiseden üç 
aavi salahiyetle çalışan üç 2ün sonra, ıarbayın evinde 
kiıi buhmuyoruz demektir. eski sükün ve intizam. teıis 
Değil mi?. etmiş bulunuyordu. Garib 

Dedi. tecavlzüa aile efradından 
M. Fian Romen: başka Makaim doktordan 
- Evet! Dedi. başka hiçbir kimsenin bilin· 
Doktor Plüviyede: mesine karar verilmiı ve bu 
- Tabii! Cevabını verdi. kararda ciddiyet ile tatbik 
- M. Frant Romen'in edilmekte idi. Ve Tur tay· 

verdiii izahata göre, bu yare karargihına mensub 
meçhul Ye esrarengiz miita- olan tayyareci Pol D'Orya 
caviz bu evde kolayca 28 temmuzda, haftalık ziya· 

retine geldiği vakit, ne büTe mutlak surette yirmi da-
kikadan fazla bakim kal yük dayısı, M. Font Romeu 

mıştır.Meselenin mühim ciheti 
bidiıede iki çok güzel kızı• 
mevcud olmaııdır. Şimdi 
ıöz ıizindir, mubterem doktor! 

Doktor başı•ı salladı: 
- lence, geaç kızların 

bu garib macera ile baıh 
ltaılarına bir alakaları yok· 
tur. Din akşam ve bu sabah 
bilhassa iki matmazel llze
riade - Tabii biçl.ir kimıe1e 
farkettirmetlen • tetkikatta 
bulundum. Hayır!. Bilbasaa 
ba sabah keaclileriain ıöı· 
lerini dinleliim belli etmez, 
farketmiyor gibi hareket 
ederek aju ithamlar Ye iı· 
natlara kadar cesaret ettim. 

FakMt hayır .. Genç kızların 
bu iıde zerrece al ika ve ha· 
berleri yoktur. Emin olduium 
nokta budur. Hatti hizmetçi 
Roz ne de yaşlıca bir kadın 
olaa Lefkadi için .le ayni 
fikirdeyim. Makıim : 

- Doktor • dedi· ltu kat'i 
kaaaatınız muammayı bir 
derece daha halledilmez bale 
sokuyerl. Maamafib, ilk ih
ti•ali• tahakkuk etmeme-
sine mukabil vaziyetin bir 
derece daha karışması şayanı 
mem•u•İyettir. 

Şarbay da: 
- Evet •. Eveti. Dedi. 

* . • • 
Makıi• Liıtrok, 27 Tem· 

muzun ertesi gün fabrikaya 
tlöndüil zamaa muamma 
heaüz balledilmiı veya te
nevvir etmiı deiildi. 

Vakıa, bu iarib ve esrar· 
engiz taarruzan unutulması 

için tle kırk ıekiz saat kifi 
relmiıtir. 

lu 1934 yılı, umumi harp· 
ten sonraki yazların en gü· 
zeli itli. 

A•nelerinin ölümiindenbe· 
ri de, şarbayın iki ienç Ye 
güzel kızı, ilk defa olarak 
Sen Kriıtof ta baba evinde 
bir yaı sı•çiriyorlardı. ili· 

ne akrabırı, ne de lise ar· 
kadaıı oJaa doktor kentlisi
ne bu garip hadiseden bab
setmetliler. Halbuki bu genç 
bugilnlerde yüzbatılığa te-ıfi 
etmiı Ye haran için ele Lüsi 
ile niıanlanmak teklifi bek· 
leamekte idi. 

Pof, her hafta Cumartesi 
öğle vakti gelir ve Pazartesi 
ıabahı dönerdi. Bu Cumar
teıi ve Pazar &'Ünleri cidden 
ve zevkli ~eçti. Pazarteıi 
aaltahı yizbaıı kendi otomo· 
bili ile tura dö•düiü zamana 
kaclar hiç bir bidise reç· 
medi. 

Fakat bunliaa sonra?. 
Pazartesi günü akı~mı 

saat 20 de güneıin ışıkları 
artık tamamen kaybolmağa 
baıladıiı 11rada bir hadise 
oltlu? Bu hidise, facianın 
ikinci sahnesi demekti. 

Roz, tabağı yemek masası 
üzeri•e koyduğu sırada M. 
Font Romen Ye küçük kızı 
Lüıi ele yerlerine •t•rdular. 
Ba sırada ıarbay kızına: 

Devamı var 

Almanya 
Piyasalarında kuru 
meyvalarımızın satış 

·vaziyetleri 
• B~ıarafı 2 inciJahijede -

güçleşmittir. Bunun başlıca 
sebebi Iran ve Çia ilriinle
rinin rekabetidir. Gerçekte• 
ltu ülkeler Türkiye'ye nis· 
petle daba ehven fiatJer 
üzerinde• teklif yap••kta· 
dırlar. 

Söz gelimi Iran malları içi• 
100 kilo baıına cif Ha•buri' 
80 mark istenmektedir. Iran 
malları Almanya - Iran kli· 
rinsıi üzeriadcn ödenirken 
Çin kaysı çekirdekleri doi· 
rudaa doğruya takas yoluyl• 
satın alınmaktadır. Hafta 
içiade Çin kayıı çekirdekleri 
izerindea ltir ~ayli itler ol· 
muıtur. 


