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• lJLU~AL 

fzmirde çıkart akıamcı siyasal guetedir 

Yafa yangınında 
3 bin ev knl olmuş, birkaç 

Yahudi kadını ve çocuğu 

diri diri yanmıştır. 

Yıl : 3 - No : 677 Telefon : 2776 - Puşembe - 23 Nisan 1936 Fiab (100) Para 

Büt_ün_ lngiltere Italya'ya . Düşman 
:ı xse:::o 

imparator Tamir havalisin:de Italyan- Çanakkale 
lara mühim. teletat verdirdi logiliz mezarlık· 

imparatoriçe, bütün dünya devletleı-ine bir muh
tıra vermiş ve Habeşistanın, ltalyanın teca-

vüzünden kurtarılmasını istemiştir 

Veliahd bir gece baskınında ltalyan'lara mühim zayiat verdirdi. Bir 
telsiz ista~yonu ele geçirdi. Bütün yollar dinamitle tahrib olundu 

Paris 23 (Radyo) - Ha
beş imparatoriçesi, evveli 

- Deı•amı dardüncü salıif edP.-

larını ziyaret 
edecekler 

lıtanbul, 23 (Özel) - Ge· 
oel sa•aşta lagiliz orduıu 

ltaıkumaodanı olaa general 
Birlavrd, Haziranda lngiliz
herden mürekkep bir kafile 
ile Çanakkale'ye gelecek ye 
Ingiliz mezarlıklarını ziyaret 
edecektir. 

----------·~-------

· Babe' imparatoru tayyareye binmek Ozt-re iken 
Paris, 23 (Radyo) - Ha- mekte olduiu kuvvetli bir 

bet imparatoru, Adis·Aba- ordu (Tamir) bavaliıiode 
ba'ya doiru yürümekte olan ltalyan'Jarı bir meydan mu· 
İtalyan ordularına mukave· harebeıin~ icbar etmiı ve 
met eden ordunun baıında, neticede barbı kazanarak 
anudane çarpıımaktadır. ltalyan'Jara mühim miktarda 
~on gelen haberlere göre, telefat verdirmiıler ve ylirü
ımparatorun kumanda et- yiılerini durdurmuılardır. ______ ._ .......... ı _____ _ 

lıulgaristanın Akdenize 
inmesi mevzuubahs değil 

~--------· ·4-----~--Y~ nani stao, Boğazlar hakk ndaki 

Yafa yangınında bir kaç 
Yahudi de diri diri yandı 
Araplar Yahudi akınının önüne ge

ı çilmez ve Yahudilere arazi satılması 
yasak edilmezsegrave devam edecek 

Filistin Yahudileri korku içinde 
lıtanbal, 23 (Ôzel) - Ku· 

dtiı'ten relen haberlere 
gare, blltün Filiıtin'de Yaıi
yet çok vahimdir. Araplarıa 
umumi &Tevi r•niılemekte
dir. Parti baıkanları dlln 
gece yaraıı yaptıkları bir 
toplantıdan aonra neıreyle
dikleri beyaanamede. 

1 - Filiıtin'e Yahudi 
akını durdurulmaz; 

2-Y ahudilere arazi ıatal
mamaıı hakkında bir kanun 
neırolanmazıa, kıyam hare· 
ketinin deva medeceiini ye 
grevin bitmiyecejini bildir· 
miılerdir. talebimizi Cenevre'de itirazsız 

kabul edecektir 
Sabaha karıı ıelen haber· 

lerde, Yafa'aın laemen he
men baıtan baıa yandıja 

lerine ~iye~de bulun~uı . ve 

1 

bildirilmektedir. Şimdiye ka· 
Bula-arıstan ID Akdenıze ID· dar a, binden fazla ev kil 
- - Deııam.-4 ,,;,ü --;ahifP.d;=. olmuıtur. Bu arada bazı ih· 

M. Ruzvelt 
lıtanbal 23 (Ôzel) - Ya· 

-Devamı 4 ılndJ sahifıde-

Yunan krah Yorgi 

Bugün, 23 Nisan Bayramı Ve Ço
cuk Haf tasının Raşlanğıcıdır 

Fransız donanması ma
nevralara haşlıyor 

SiyasalJar, bu manevralara hüvük 
ol 

ehemmiyet atfediyorlar 

Fransız donanması 
lıtanbul, 23 (Özel) - Pa- mektedirler. 

ris 'ten alınan son haberlere '!ly!"e•nll!i!llllllt•el!lt•rı~· k•a•m-ı•z:•· --
16re, Fransız donanması, 

b&yük manevralara baıla· 
mak üzere ü11ülbahrilerin· 

Sardanapol'un 

ölOmO 
Yarından itibaren netre 

baıhyoruz. 

Son spor kongremiz 
Bizde apor, neden beklenen randımanı vermedi neden 

geri kaldı?. ' 
CeYabı kııadır: 

- Diıipli111izlikt otoritesizlik, proıramıızlık, ıpor tqki· 

libnın kendi kafalarına 16re çahımaları, merkezle ıubeler 
arasındaki ahenksizlik .. 

Devlet, huıuıi idareler, belediyelert ne ilzam ıelirse ya· 
pıyorlar .. Halkı ıuçlu bulmaia, kimıenin dili ve kalemi cllr'et 
edemez. Çocuklarımız ise, baıtan b•ta Tllrkojla olmanın 
Ytrdiii tabii bir meziyyet; tabii bir iıtidat, kabiliyet •• 
enerji g6ıteriyorlar. Nokıanımız, bilha11a proiramaız çahı· 
mada, her teıekk&llla içinde her kafanıa ayrı ayrı tellkki• 
ler taıımaaında idi . 

Umumi merkeıden filin viliyetin filin ıpor ıubeaine va· 
rıncaya kadar, ıporun minaıı, çalııma tarzı 6yle bir ıekil 
alıyordu kit onun bugilnkn neticeli doj'urmaıından baıka 
birıey beklenemeı . 

Biz ıporu, artık fertlerin, gençlerin beden terbiyeai ile 
beraber, Cemiyet içinde aıaiı yukarı organize edilmiı bir 
vaaıta, bir kunet olarak tanım•k istiyoruz. Orta ve ıimal 
Avrupa; bizim ıeçirmeie mecbur oldaiumuz aafbaları çok· 
tan atlatbj'I için, spora herhangi bir ıekil vermiı olabilir• 
ler. Fakat biz ne taklitciyiı, ne de vaıiyetimiz ve zamaa 
buna mlaaittir. Bir in evvel, devl~tin yardım ve tervicine 
nail olmuı bir proıramla eli birlik aradaki meaafeyi dol
durmak dlva11ndayız. Türk çocukları içinde ne harikalar, 
ne iıtidatlar, ne enerjiler var ki, boıa akan nehirleri an• 
dırıyor. 

Son ıpor koaıreai, itte, tamamen bunu kavrayan Ye bu 
zihniyetin bakim olduiu bir bava içinde ıeçti. 

Şahıan bizim atedeaberi ileri allrdüiilmllz program zaru
retine parmak koydu ve ıenel merkez baıkanlıtına ıeaeral 
Ali Hikmet ıibi, hem ıporu, hem programı, hem do oto
riteyi bilir, blltln teıkillt kuvvetlerini idareye mukteclit, 
kendi kendine tecrllbe Ye imtihan vermit bir ıahıiyeti 
seçti. 

lstanbul 23 (Ôzel) - Atina'da 
Çtkan Katimerini gazetesi; 
Yunaniıtan'ın Cenevre' de 
Türkiye 'nin Boi'azlar hak
kındaki talebini itirazsız ka
buJ edeceğini ve fakat, diğer 
llluahedelerin ve bilhassa 
Balkan paktile takarrür et· 
lniı vaziyetin değiımeaine 
tııı olmıyacaj'lnı yazıyor. 

bayramları. Sporun baıOnkO ve bizdeki vaziyetini, teknik, terbiyeyi 

2 _ B UI 1 b ve içtimai manaıını az çok anlamağa çalıımıı bir iaaaa 

Yunan baıvekili ıeneral 
'1etakau, ıaıete muharrir-

iıya aynen yazıyoruz: 
1 - Tilrkiye Btıy&k Mil· 

let Meclisinin ilk açıhfıaıa 

7alcllalmll •• çocuk laafta11 

ayram, uaa ay· f fi b ·ık d f b' 
ram ve ıeael tatiller kanu· ~1 a 1 e, • en 1 •• e a ır ~p~r konıremizin ümit verici bir 
aunun 2 inci maddeıinin B. I '' yaptııına kaanm. Hepımız de ıunu limit edebiliriz ki, 
blleıine r6re 22 Nlaan 6i· Tlrk aporu kalkınma cleneıiae firmiıtir. 
• o.ua.ı 2 flCI Mltifede • GÖKÇE 



(c:Jhual Birlik) 

-- . · ... :.i.:t .. _..,. ... ;.;,: •. .. ·. .• . ..!. ""• - ""'. • "";., • Bulgaristanın Almanya
ya yumurta ihracatı Ma.,;a l{ızıl 

s c s 

Cinai Homan Nakili: KAMİ ORAL • --1 -103- - .ı 1926 yılında yapılan sayım netice-
çapkın dilsiz, geniş paltolu sinde Bulgaristaoda 

kümes hayvanları 
10,117,803 

adamın bir işaretile heman 
koştu ve arabaya bindi · Bulgaristan'da 1926 yılın· 

da yapılan sayımn göre Bul
garistan'ın kümes hayvanları 
mevcudu 10,117,803 olarak 

mevcüttu 
bepleri bir t raftan umumi 
krizde aranacağı gibi öte 
yandan da yabancı yumurta· 
ların Almanya'da bithas,;a 
1933 ten itibaren sıkı bir 

Bu sırada. siyah hayvan· 
larla koşulu ve arabacısı 
kürklere bürünmüş olan bir 
kupa, istasyona doğru git
mekte olan arabalar arasın· 
dan styrılarak hapishanenin 
büyük kapısından dört beş 
metre uzakta ve hafiyelerin, 
biraz evvel Tolbiyak'ıo ara· 
bası zannettikleri arabaya 
mail olacak bir noktada 
durdu. Asıl beklenen ara· 
banın bu .olduğuna artık 
fÜphe kalmamıştı. 
Arabanın göz kamaştıracak 

derecede ziya neşr.eden ıki 
fenerinin iaoesile boyasının 
rengi, hayvaolnrımn tonu ve 
arabacının kürkü tamamen 
fark olunabiliyordu . 

Araba durur durmaz, ka· 
pısı açıldı ve bol bir paltoya 
bürünmüş bir adam dışarıya 
çıktı. Dilsiz de bu sırada ha· 
va gazı fenerlerin~ bakmak· 
tan yorularak başını sağ ta
rafa doğru çevirmiş bakıyor 
idi. 

Arabadan inen adam, bir 
elile arabanın kapııını tuta· 
rak açık bulundurmakta iken 
diğer eJile de dilsize bir 
işaret verdi. Dilsiz, tereddüt 
etmeksizin, bu nagihani da· 
vete icabet ederek doğruca 
arabanın bulunduğu noktaya 
teveccüh etti. 

Piyedoş bu hali görünce 
hayret etti ve: 

- Vallahi -dedi· rulet 
oyunu gibi birşey! Çapkın 

dilıiz, galiba iltica edecek 
yer arayor, fakat bakalım 
arabaya binecek midir? Hat 
bak, bak! Herif arabaya 
fiinmeğe hazırlanıyor! işte 
ilindi ne çabuk anlaştılar? 
Artık tereddbde mahal kal
madı! 

Filhakika .lilsiz teklif ve 
tekellüfe lüzum görmeksizin 
hemen srabaya atladı ve 
onu takibende kürklere bü
riinmüş adam binince, şid
detle kapıyı kapadı ve kupa 

ıüratla Liyon sokağına doğru 

yol aldı. 
Cereyan eden ahvali dik· 

katle takibeden Piyedoş 

arkadaşı Bigaşın kulağına 
dedi ki: 

- Müsyil Tolbiyakın hak
kı varmış. Ben, dilsiz öyle 
çabuk çabuk muvafakat 
göstererek ara baya • bin ece· 
ğini hiç ümit etmiyordum. 

MOsyü T olbiyak bira:ı: geç 
gelmiş ise de zarar yok. Biz 
öbiir arabayı kendisinin zan
netmiştik. Bu zannımız, der
hal değişmemiş olsaydı, onun 
için de, bizim için de çok 
fena bir hal olacaktı. 

Dedi. 
Sonradan gelen arabaya 

gelince, dilılzi bu arabaya 
bindiği ve arabanı, iki hafi
yenin gözleri önünden ok 
aüratile geçib uzaklaştığı 
görüldü. 

Piga~, bu vaziyet üzerine 
dedi ki: 

- Bu ankaryada sona 
erdi. Şimdi, emniyet direk
törünün nezdine avdet et· 

mekten başka bir ışımiz 
kalmamıştır. Kendisi, (Mon· 
tabur) sokağına gitmek üzere 
bir araba tutmamızı emretmiş 
olduğundan, yorulmakta ve 
konduralarımızı eskitmekte 
mana yoktur. Derhal bir 
araba . tedarik edeJim ve 
(Monhıbur) sokağına yolla
nalım. 

Piyedoş; arkadaşını kolun· 
dan tuttu ve hafif bir sesle: 

- Sus! dedi!. 
Pigaş derhal etrafına bak

tı ve: 
- Ne var? Diye sordu. 
Piyedoş ses vermedi. Ya

lınız sür'atle kendilerine doğ· 
ru gelen bir arabaya bakı· 

yordu. GelP.n arabaya; bir 
kaç saniye sonra iki hafiye
nin bulunduğu noktaya yak· 
laşmış bulunuyor. Arabanın 

aralık bulunan kapısından 
bir baş gôründü. Bu baş, M. 
Tolbiyak'ın başına pek ben
ziyordu . Araba bir anda 
durdu. Arabadan inen bir 

adam, etrafa gCSz gezdirmeğe 

başladı. Bu adam hapisha· 
neden çıkacak olan dilsizi 

arıyormuş gibi dikkatle ba • 
kıyordu: 

Saklanmıı oldukları nok· 

tadan bu hali seyreden iki 
hafiye, gelen adamın, Tol

biyak olduğunu görerek 
hayret içinde kalmışlardı! 

Ne oluyordu? Bunu · bilen 

yoktu. 
Pigaw birdeabire itin ehem

miyetini anlamış ise de, Piye· 

doş, daha fazla zeki oldu
ğundan çoktanberi vaziyeti 
kavramıştı. Bu aebeble bir 
11çrayışta Tolbiyak•ın bulun
duğu noktaya koştu, Tol
biyak, hafiyeleri gör6nce 
hiddetle: 

Yerin izden ayrılmamanızı, 
tekrar tekrar tenbib etmiş 
idik. Siz tenbihatımızı din· · 
lemediniz. Haydi bakalım 
bulunduj'unuz noktaya iidin! 

Çünkü vakit yaklaştı. Dil· 
siz şimdi hapishaneden çı· 
kacak, sizi benimle beraber 
görmemelidir. Hili duruyor
lar, gitseniz a .. 

Diye haykırdı! 
-Arkası var -

• tesbit edilmişti. Bu hayvan
ların 1892 deki mevcudu ise 
3,426,657 idi. Bu miktar 1900 
de 4,751,756 ya, 1910 da 
8,668,853 e ve 1920 de 7 
milyon 294,035 e çıkmış ve 
nihayet 1926 yılındaki sevi
yeyi bulmuştur. 

Kümes hayvı:tnları mev
cudunun 1926 dan sonra dahi 
pek önemli miktarda arttığı 
kat'i sayılmaktadır. Bu cihet 
bir yandan yumurta ihra
catının, öte yandan da canlı 
ve kesilmiş kümes hayvan
ları ihracatının o zamandan-

beri daima arta gelmesinden 
de açıkça anlaşılmaktadır. 

kootrola tabi tutulmuş olma· 
sıodan ileri gelebilir. 

Dikkate değer ki, Bul· 
gar'lar niıbeten u: bir za
man içinde Alman 'ların bu 
günkü talep ve talimatlarına 
tamamen uygun mal istihsRI 

ve teslimine muvaffak ol
maktadırlar. Gerçekten Bul· 
garilar, yumurtaları için Al-

manya' da çok önemli ve 

sağlam bir mevki temin 
etmeğe muvaffak olmuş

lardı~. Balgar'Jarın bu mu· 

vaffakıyetlerinin en büyük 
sırrı, şüphesiz ki, yumurta 
işlerinin iyi bir surette tan· 

Bulgariıtan'ın yumurta ve zim ve organize edilmiş 
kümes hayvanları müşteri- olmasındadır. Saha itibarile 
!erinden en mühimlerinden küçük olan Bulgaristan bu 
biri Almanya'dır. iyi teşkilat sayesinde yumur· 

Almanya'nın, Bulgaristan· talarını taze taze toplayıp 

dan yumurta ithalatı 1932 de ihraç edebilirken mevki 
en yüksek seviyesile 190 mil- itibarile de orta Avrupa'ya 
yon tane kadar tutmuş ve ve Almanya'ya yakın bulun
doğruca 10 milyon markı maktadır. 
geçmiştir. Almanyanın Bul· Almanya piyasasında Bul
garistandan yumurta ithalatı gar'ların bu muvaffakiyetine 
1933 ve 34 yıllarında değerce karşı bizim yumurtacılığımı-
6 ve 6,7 milyon marka düş· zın pek iyi tutunamaması 
tükten sonra 1935 yılında ve hatta son ithalat kontin
tekrar 9,417,000 marka var· gentimizden :ancak yarı ya
mıştır. 1933 ve 34 yılların· rıya istifade temin edilebil· 
,dJlki gerilemenin başlıca se· - Devamı 3 ncü ,aJıifede-

• • .......... ı-------
Dış piyasalarda üzüm 

ve incir tiatlar 
lzmirden bazı üzüm ihracatçiları 

ucuz f iat ıeklif elmişi er 
Kuru iizüm piyasasında 

bir hafta öncesine karşı bil
dirilmeye deter yenilikler 
kaydedilmemiıtir. 

Fiatlar da orta he1&p ge· 

çen hafta içiadeki seviyele· 

rini muhafaza etmiıtir. Yal· 
nız lzmir'li bazı evlerin bu· 
fiatlardan biraz daha ucuza 
teklif yaptıkları bildiriliyor. 

Geçen haftanın ve bu 
haftanın fiatlarını karşılıklı 
olarak aşağıya yazıyoruz: 

incir piyaıasında dalai bil
dirilmeye değer yenilikler 
olmamıştır. Yani piyasa bu 
hafta dalıi ; durgun geçmiş
tir. Ancak fiatlar geçen haf
taki ıeviyelerini muhafaza 

edebilmiılerdir. Ş6yledi iz
mir ihracatçıları kilosu68-70 
tanelik ekıtriıma Genuine 
lzmir natürel incirleri için 
yüz kilo baıına geçen hafta 
ki gibi bu hafta dahi 11 
lira istemişlerdir. 

Telefon Tayyare 
3151 

--~----------.........-.--------------

eması ~!!! 3151 

~ y gün lheır seanst©ı 

l{önigs Marli 
Elisa LANDI, Pierre FRESNA Y - Jean LODGE - Jean MAKS - J. YONEL 
J. DEBUCOURT - Georges PRtEUR - Andre DUBOSC gibi en tanınmış 

Fransız artistlerinin temsil ettikleri büy.ilk ve ince bir aşk romanı 

Saray arın iç yüzü - Taht ve Taç Yüzün-
den Yapılan Cinayetler 

~-----------~----~···· ........ · ---~--~~~~~-~~~~ 
AYRICA: Tfirkçe sözlü POKS dünya haberleri 

Seans saatlarr Gönig~ Mark !ilmi _ço~ ~zun olduğu için seans saatları 
• şu şekılde tesbıt edılmıştır. 

Rergün:ı4, 16, 18,30 21, Cumartesi veya Pazar günleri 12 te başlar. 

23 Nisan 936 

Rus hudu<luna300 bin 
asker tabşid etmişler 

Bir muharrir; hudut ta yapılan ma· 
nevralarda tankların nasıl her· 

bava edildiğini anlatıyor 
Uzak şarkta Sovyet Rusya olacak =teıi1&t ile teçbiı 

ile japonya'oın münasebetleri edilmiş geniş odalar var. 
sürekli ierginlikler geçir· Duvarlar, tavanlar bomba .. 
mektedir. Londra iazetele- ların iılemiyeceği bir bel· 
rinin verdiği malümata göre, dedir. 
Sovyet Rusya, uzak tarktaki - Hazır ol! .. 
hududuna 300,000 asker ve Emri verilir verilmez, çe· 

1000 tayyare göndermiş bu- likten kapılar derhal ka· 
Junuyor. Vladivostok ile pandı. Piyade ile takviye 
Baykal gölü arasında uzanan olunan tanklar ormanların 
1500 millik Sovyet cephesine içinden göründü. Tanklar, 
her gün 35 tren iİtmektedir. bu tepelere hücum ediyor· 
Sovyet muharriri Kirçon, bu lardı. Birdenbire bu tepe· 
hat üzerinde yapılan tank lerden ateşler fışkırdı. Ve 
manevralarını iÖrdükten soo· tanklar mahvedildi. Daha 
ra vaziyeti şu şekilde anlat- sonra daha başka birıey 
mıştır: yapıldı. Bir petrol kemeri 

11 Müstahkem mevkilerin vücuda getirildi ve buna 
birinde ioik. Mevki dıştan ateş verildi. Bu kemerin 
karla örtülmüş bir tepecik içine giren bütün tanklar 
gibi görünüyordu. Buna ben· tutuşmuş ve harap olmuş· 
zer yüzlerce tepe vardı. tur." 
Bunların içinde çelik ve be- Rusya'nın bugünkü seferi 
tondan yapılmış, mitralyöz· kuvveti 1,300,000 dir. Bunun 
lerle, küçük toplarla, gaz- ihtiyat kuvveti 3,500,000 dir. 
ların buraya girmesine mani -Deı1amı 4 üncü sahifıde-

------•..,....• • ••--. 
Bugün, 23 Nisan Bayramı Ve Ço· 

cuk Haftasının başlaoğıcıdır 
-Baştarafı 1 inci sahifede

leden başlıyarak Astüzügün 
14 üncü maddesinin 8. bö· 
legine göre 24 akşamına 
kadar sürecektir. 

3 - 23 Nisandaki kutlu
lama: Her okulda sabahle
yin Astüzügün gösterdiği 
yolda yapılacaktır. 

4 - Çocuk şenlikleri için 
adları yazılı ilk okullar aşa
ğıda gösterilen yerlerde saat 

tam 10,30 da hazır buluna· 
caklardır: 

A - Karııyaka, Ankara, 
Cumuriyet, Bostanlı okulları 
C. H. P. alanında, Türkbir· 

liği ve F evzipaşa, Örnek 

köy Fevzipaşa okulu bahçe
ıinde, 

B - Bayraklı ve Mersinli 
yerlerinde, 

C - Gözelyah, Müdafaai· 
hukuk, Hikimiyetimilliye Gü
zelyalı Pazaryerinde, 

Ç - lnönü ve Necatibey 
Göztepe Italyan kız okulları 

Necatibey okulu bahçesinde 

D - Halitbey, Sarıkamış, 
Duatepe, Karataş okulları 

Eşrefpaşa Pazar yerinde; 

E - Zafer, Tınaztepe ve 

şubesi Zafer ok.Plu bahçesinde 
F - Inkıllp, Topaltı, ismet 

paşa inkılap okulu bahçe • 
sinde; 

G - Vali Kazımpaşa, Kab· 
ramanlar, Şehitfazıl okulları 
vali Kizımpaşa okulu bah • 
çesinde; 

H - Misakımilli, Olti, 
Yıldırımkemalbey Altınparkta 

K - Dumlupınar, Ülkü, 
Sakarya, istiklal, Yusufrıza 
bükümet konağı avlusunda, 

L - Şehitfethibey, Ke· 
çeciler, Gazi, Alsancak, 
Kordon kız ve erkek ltal· 
yan, Fransız kız okulları 
Cumuriyet meydanında 

5 - Her semtte toplana· 
cak okulların başöğretmen· 

leri önceden kendi araların
da bir toplantı yaparak bir 
araya gelecek olan çocukla· 

rın bir saatlık zamanlarını 
şen ve şakrak geçirmelerini 
sağlıyacak basit bir program 
ve her okul ve sınıfın yer
lerini belli eden bir plan 
hazırlıyacaklardır. Bu pro· 
gramda meseli şunlar yapı· 

labilir. "Manzume, monoloi, 
şarkı, rondlar, ulusal şarkı· 

lar." 
5 - Okulların toplantı 

yerinde çocuk esirgeme 

kurulu tarafından gönde· 

rilecek çocuk hatipleri söylev 

verecekler, çocukların bay· 
ramını kutlayacaklardır. 

6 - Çocuk haftası içinde 
başka başka yerlerde yapı
lacak eğlencelere ilişkin 
program ayrıca bildirile
cektir. 

7 - Çocuk esirgeme ku· 
rulu tarafından okulların 
çocuk kitaplıklarına kitaplar 

armagan edilecek ve ayrıca 

yoksul çocuklar için kumaş 
gönderilecektir. Kumaş alınır 
alınma:ı: bayrama kadar diki
lip yetiştirilmesine gayret 
olunmalıdır. 

* •• 
Bugün muhtelif yerlerde 

mektep öğretmenleri tara· 
fından birer aöylev verile· 
cektir. 

Karşıyaka Orta mektep 
müdürü Talat, Karşıyaka'h 
mekteplilere, lzmir Erkek 
Lisesi muallimlerindan Mitat 
Cumuriyet meydanında Or· 
ta okul ve Fransız, ltalyan 
okulları talebesine, Dumlu· 
pınar mektebi başöğretmeni 
Gaffar, Hüktımet avlısında 
ilk okul talebelerine hitab 
edecekler; Güzelyalı pazar 
meydanında, Bayraklı, oku· 
lunda, Eırefpaıa pazaryerio· 
de, Basmahane'de Altınpark .. 
ta da söylevler verilecektir. 

Bugün, bütün sinemalar da 
çocuklara parasız film göı .. 
tereceklerdir vesaiti nakliye 
de çocuklardan para almı· 

yacaktır. 
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BuJgaristanın AJ.. lzmir muhusehei hususiye mü- Olivier ve şüreka- FratelJi Sperco !\. '· 

manya'ya yumur- dorloğnnden: sı Limited vapur Vapur Acentası VV. ~~. H. 
ta ihracatı Bedeli sabıkı No. Si Yeri Cinıi acentası ROYAL NEERLANDAIS Der Zee 

Van 

Başıarafı 2 inci salıifede 

mit olması teessüfe değer 

bir hadisedir. Gerçekten 
Bulgaristan'ın Almanya'ya 
9,5 milyon değerindeki it
halatına karşı Türkiye'den 

Almanya'ya 1935 yılındaki 

yumurta ithalatı yalnız bir 

milyon 252 bin mark tutmuş

tur. Bu itibarla bizim dahi 

gerek Almanya'ya, gerekse 

öteki ülkelere daha feyizli 

bir surette yumurta ihracatı 

yapmamış, ilk önce yumur

talarımızın kabil olduğu ka

dar taze olarak toplanıp 

sevkine ve bir de istihlak 
ülke~inin talep ve şartlarmı 

aynen göz önünde tutmamı· 

za bağh bulunmaktadır. 

ilan 
Yüzde 4 faizli 2 nci tertip 

tahviUerinin kopon yaprağı
nın "TJonunu,, koçanmı 

Brkselles de Regence soka

ğında 2 no.daki Brkselles 

bankasına ve bunun şubele· 
rine, agencelarına, şirketin 

lzmirdeki merkezine geti

renlere bugünden itibaren 
yeni kopon yaprağı verile
ceği tahvil hamillerine bildi-
rilir. 

lzmir suları Türk 

KUMPANYASI 
Lira K. Cendeli Han. Birinci kor- & C "GANYMEDES11 vapuru o, 
600 7-7,l Keçecilerde Depo ve yazıhane don. Tel· 2443 20 Nisandan 25 Nisana ka- OEUTSCHE LEVANTE LıNll 

Idarei hususiye akara tından olup yukarıda yer ve cinsi THE ELLERMA N LINES L TD. d ANVERS ROTTER 1 ar , - "AGUILA,, vapuru baleıı 
gösterilen akar 1-6·936 tarihinden itibaren 31-5-939 tarihine "THURSO,, vapuru nisan DAM, AMSTERDAM ve limanımızda olup ANVERS, 
k iptidaaında LIVERPOOL ve HA•'BU adar üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 23-4-936 m RG limanları için ROTTERDAM, HAMBURG 

SVVENSEA'dan gelip tab· k 1 k 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle artırmaya çıkarılmış- yü 8 ac i tır. ve BRE MEN içiq yük ala• 

liyede bulunacak. ULYSS S 
t T 1• 1 1 •t• .. w k .. h .. h " E "vapuru 1 Ma- caktır. ır. a ıp o an arın ıeraı ı ogrenme uzere er iUn mu a- Not: Vurut tarihleri ve 
sebei hususiyeti müdllriyeti varidat kalemine ve pey sürmek yısta gelip ayni gün BUR- " ANGORA " vapurq 

vapurların isimleri üzerine GAS, VARNA ve KÖS- HAMBURG, BREMEN vo 
istiyenlerinde ihale aünü olan 7-5-936 perşembe günü d w• 'kl'kl d ' l' t • egışı ı er en meı u ıye TENCE limanları için yük ANVERS'ten yük çıkar• 
saat 10 da depozito makbuzlarile vilayet daimi encümenine kabul edilmez. 
müracaatları. 1021 • 

lzmir muhasebei hususiye mü

dtırlü~ündeo: 
lzmirde Balçuvada kain idarei hususiyei vilayete ait 5005 

lira ican sabıklı Ağa memnun ve Mil ıhcaları 1-5-936 ta-

' rihinden itibaren Teşrinievvel 936 gayesine kadar müddetle 

kiraya verilmek üzere 15-4-936 tarihinden itibaren 30·4·936 
tarihine kadar 15 gün müddetle ve kapah zarf usulile 

artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her 

gün hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine müracaat
lara. Isteklilerinde ihale günü olan 30-4-936 perşembe günü 

saat 11 re kadar teklif mektuplanoa kapalı ve imzalı 

olarak vilayet daimi encümen kalemine tevdi etmeleri 

ilan olunur. 1004 

lzmir muhasebei hususiye mil

dürlüğOnden: 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

• 
ôksO.renler! Mut· 

laka (Okamrntol) 

öksürllk şekerle- ; 

rini tecrilbe edi- ......-. 
ıiz .. ~ 

CtS 
:Q 

alacaktır. 

"CERES" vapuru 4 Ma· 
yısta gelip 9 Mayısta 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM· 
BURG limanlarına hareket 

edecektir. 
SVENSKA ORiENT 

LINIEN 
11 VINGALAND" motörü 

30 Nisanda gelip ROTER-

DAM • HAMBURG (Doğru 

Bremen ) COPENHAGE -
DvNZIG-GDYNIA ve IS
KANDINA VY A limanımları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAİN 

"PELES,, vapuru 12·5-36 
da gelip 13-5·56 da PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
limanlarına hareket ede
cektir. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
7-6·36 da gelip 8-6-36 da 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE limanlarına 
hareket edecektir. 

mışhr. 

" DELOS " vapuru 13 nİ• 
sanda bekleniyor, 18 nisana 
kadar ANVERS, ROTTER· 

DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanlarına yük ala-
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXMORE,, vapuru 12 ni-

sanda bekleniyor, NEV
YORK için hamule alacaktır. 
S. A. ROYALE HONG-
ROISE DE NAVIGATION 
FLUVIALE ET MARITIME 

" DUNA ., vapuru 10 ni
sanda bekJeniyor, GALATZ, 
BELGRAD, BUDAPEŞT, 
BRATISLA VA ve VIY ANA 
için yük alacaktır. 

SPANSKELINJE - OSLO 
.. BAYARD " motörü 11 

nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE ve 
NOR VEÇ limanlarına ytlk 
alacaktır. 

.. Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari· 

feleri hakkında bir taabbiide 
girişilmez.,. 

ldarei hususiye akara tından, olup lzmirde Kemeralb cad

desinde kiin 3500 lira bedeli sabıklı küçük Salepçi oğlu 

bam denmekle maruf 20 ve 22 no.h ban müıtemilih 1-6 936 
taribinden 31 .5.939 tarihine kadar üç sene müddetle kiraya 
verilmek üzere 19·4-936 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin 

Anonim şirketi her gün hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine mü-

Yolcu ve yük kabul edei·. 
ilandaki hareket taribfe

rile oavlonlardaki d~tişiklik
lerden acente mesuliyet 

Birinci Kordon. telefoa 
No. 2007- 2008 

arkasında f RA TELLi SPER-
Meclisi idaresi racaatları, taliplerinde ihale günü olan 4-5-936 tarihine 

DO K T 
0

1111111
8
--- müsadif pazartesi günü sabah saat 10 da depozito veya 

bank mektubu ile vilayet encümen kalemine müracaatları 
Ali Agah ilan olunur. 1022 

Çocuk Hastalıkları 1 
Mütehassısı ı ı • y 

1
"'inci Beyler SokağıN. 68 zmır ün mensucatı 

Telef on 3452 

Satılık motör - , Türk A. Şirketinin 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

nıarkalı az kulJanılmış bir 

.,,otör satılıktır. Tl!liplerin 

idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

1 Askere davet l 
ihtiyat zabitler ça

ğırılıyor 

lzmir askerlik şubesin
den: 

1 - Yedek subay ye
tişecek kısa hizmetlilerden 
332 doiumlu ve bunlarla 
ınuamele görenler ve daha 
evvelki doğumlulardan 

olupta muhtelif sebeplerle 
geri kalmış deniz srnıfın
dan,gayri sınıflara ayrılmış 
olanlardan yalnız askeri 
ehliyetnamesi olmıyanlar 1 
Mayıs 936 tarihinde yedek 
subay okulu komutanlığı 
lıazırhk lut'asında bulun
mak üzere sevkedilecek
lerinden 24 Nisan 936 
gününde hüviyet cüzdanı 

(nüfus tezkeresi) ve mek· 
lep şahadetnameleri bera· 
berlerinde olduğu halde 
şubeye müracaatları. 

2 - Tam vaktinde ye
dek subay okulu komu· 
tanhğı hazırlık kıt'asmda 

bulunmıyanlar hakkında 
kanuni muamelenin tatbik 
olunacağı ilin olunur. 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağmız elbiseler için bo mamulAta 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Cadddesinde FAHRi KANDE· 

1 1 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Ft1brikası: izmir'de Halkapınardadır 
Y .-rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekbaş, Değir

men, Geyik ve l.eylak Markalarını havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucahna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en O.stilo bir mOs

hil 'ekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mO.shil 

istiyenler Ş.ıhap 

Sıhhat sftrgfln 

haplarını Maruf 

ecza depolarından 

ve eczanelerden 

araaınlar. 

kabul etmez. Fazla tafsilat 
ıçın ikinci Kordonda T abmil 
ve ı: abli ye şirketi binası 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz iliç ve tu

valet çeşitleri satar. 

., 
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Sahife 4 :tuıuaı Birlik) 

ita yanlar, Afrika harhı için şimdiye kadar 
8 milyar 560 milyon liret harcadılar 

Yeniden 1 milyar 440 milyon liretlik dahili bir istikraz 
daha ekrline karar vermişlerdir 

Roma 23 (Radyo)- lıalya Finans bakanhğı, Afrika 
harbında ihtiyar olunan yeni masraflar için dahili bir 
istikraz akdetmeğe ~arar vermiftir. Bu karar, Nazır· 
lar meclisince de kabul edilmiş ve derhal lizımgelen 

Dahili istikrazın miktarı 1 milyar 440 milyon be~ 
yftz bin lirettir. 

Afrika harbı için 'imdiye kadar ihtiyar olunan mas· 
raflar, 8 milyar 560 milyon beşynz bin lirete baliğ 
olmu,tur. aksiyonlar çıkarılmıştır. -------·· ............ ·------~-

imparator Tamir 
yan'Jara mühim 

- Başıaraf 1 inci sahifede -

Iniiltere ile Fransa'ya ve 
ondan sonra da bütün dün· 
ya devletlerine bir muhtıra 
ıöndermiş ve Habeıistanın 
birin evvel ltalyanın teca
vüzünden kuı taralmaaını yal
varmıttır. 

imparatoriçe, nihayete 
kadar kocasile beraber Ha
beı ulusunun yanı ba~ıada 
bulunacağını ve icabedene 
düımanın ateıi altında can 
vereceğini bildirmiştir. 

lstabuJ, 23 (Ôzel) - Lon· 
dra'dan bildiriliyor: Cenub 
cephesinde şiddetli yağmur· 
Jar baıladığıadan ltalyan 
ileri yürüyütünün darmaaı 
beklenmektedir. Şimald~n 

ııelen haberlere ıöre; bazı 
Italyan ileri mllf rezeleri Det· 
siye'den ıiden yollardan biri 
üzerinde Adiı·Ababa'dan 80 
kilometre meaaf ede bulunmak 
tadır. Habeı menbaları bu 
ıayiaları kat'i olarak tekzip 
etmektedir. 

Habeı'ler timdi Adiı-Aba· 
ba yolu üzerinde dailarda 
llçbin metre irtifade bulu· 
naa bütün geçitleri dina· 
mitle tahrib eylemektedir· 
ler. Bu tahrib edilen ieçit
ler Adiı-Ababa'dan 150 ki· 
lometre mesafededir. Daha 
ıimdiden yol namına hiçbir 
ıey kalmamııtır. Sandan 
baıka infiliklarla ıularıa 

cereyanları deiiıtirilmiı ve 
bu yollar kapablmıştır. Bun
dan baıka Habeı'ler ıeçile
bilir mahiyette olan bütün 
yerlere kayalar doldurmuş

lar ve bunların arkHında 
mitralyöz yuvaları hazırla· 

mışlardır. ltalyan tayyareleri 
bu mevzileri şiddetle bombar 
dıman etmekte ve gördüiü 
en ufak Habeş tecemmüle
rini mitralyöz ateşine tat· 
maktadır. 

R6yter ajansının Adis-A· 
baba'daki muhabirinin bildir
diiine göre, ltalyan'larJa 
yaldaımakta olduiu haberi
nin ıayi olması üzerine ıe· 
birde çıkan panik veliahtıo 
avdeti üzerine zail olmuıtur. 
Bunun en büyük delili 
bugün Cibuti'y• hareket 
eden trende kalabalık olma· 
masıdır. 
Adiı·Ababa'da ıimal cep· 

besinde Habeılerin kazan
dığı bir muvaffakiyet hak
kında şu tafıilit verilmek· 
tedir. Deasieden Adis·Aba
baya giden baılıca yolun 
bir takım ririft uçurumlar
dan dolaşarak ııeçtiii Tar· 
nabir daj'ıoa Italyanlar biri 
biri arkasından htıcumlarda 

havalisinde ııaı- Numan Rif3t Belgrad'da 
telefat verdirdi --·--bulunmuılardır. Veliahtın Yugoslavya başbakanı ile Boğaz· 
muhafaza kıtaatı üç defa bu • 
hücumları pllakilrtmüş •e lar mes'elesini görüşecektir 
rece olunca geçilmesi Belsırad, 22 ( Özel ) - kında ıörilıeceğini söyle· 
hemen bemen imklnaız Türkiye :dıı bakınhiı genel miştir. Siyasi mehafilin ka· 
olan keçi yollarından ıekretori Numan Menemen 
daiı atarak ltalyao kuvvet· naatine göre bu konutmalar 
lerini gerilerinden vurmut· oilu burlln Belırad'a bilba11a boğazların askui 
lardır. Utalaan'lar mühim gelmittir. Pravda mubabi- bir hale konulmaıı hakkın· 
zayiat vererek kaçmıılardır. rine beyanatında, Blırad'da· 

'-' b' k ü lilk 'k · daki Tllrk talebi üzerine Bir telıiz iıaayonu ve birçok •• ır ·~ g n ı ametın-
tüfek ele geçmiştir. ltalyan istifade ederek M. Stoyadi· Balkan antantında biııl olan 
tayyareleri buıü• Ankober noviç ile iki memleketi ali· vaziyet etrafında cereyan 
üzerinden uçarak beyanna- kadar eden mea'eleler hak- edecektir. 
meler atmıılardır. 811 beyan· 
~~melerde AnkabHin ~ki.~ün Rus hududuna Oç Bulgaristanın Akdeni-
ıçınde kurtarılacatı bıldırıl- • ze inmesi mevzuu 
mekte ve Galio halkı ltalyan yttz hın asker tah· . 
lara muka•emet g6atermeğe • • bahs değıl 
davet olunmaktadır. Şld etmışler -B~ıarafı birinci ıahi(ede-

• • • • • meai teklinde bir mea elenin 
B Q - B~ıarafı 2 inci sahiJede· ug n ihtiyat kuvvetlerinin hepai mevcut olmadığını, Bulıaria· 

Altıoordu-Demirspor de talim görmüş ve eerhal tanın bayJe iıler ortaya at· 
cop beye gönderilecek hale maaile ıulb için fena ltir ha. 

rekette bulunduiunu ıöyle· maçı var 
Eıkiıebir Demirapor takı· 

mı dün • akıam ıehrimize 
sıelmiıtir. Bugün ilk · maç 
Altınordu ile yapalacakhr. 

Deminperda K.S.K.lı la· 
mail aa;açık oynamaktadır. 
Eıki Fenerbahçeli oyuncu· 
lar da Demirapor takımında 
yer almışlardır. 

Yafa yangını 
-B<ı1tarafı 1 inci sahifede
çocokları da diri diri yanmıı· 
tır. itfaiye bütün ıün ve ge· 
c• çahıtığı halde ateıi ıöo
dürememittir. Yangın elin 
devam etmektedir. Yafadaki 
Y abudiler, mallarını bıraka· 
rak Tel-Av;v'e kaçmııfardır. 
Yollarda birçok kamyonlar 
Araplar tarafından taşlanmıt 
ve tahrip edilmiıtir. Kudüs'te 
korku ve endiıe hüküm ıür· 
mektedir. Burada da büyük 
bir yangına meydan verme· 
mek için şimdiden tertibat 
alınmıştır . 

lstanbul 23 (Özel) - Fi· 
liıtinde hadiselere ıebep, 
Tul Kerim'de birkaç hırsız 
arabın lsrail Hazan isminde 
bir yahudiyi öldürmesi üze· 
rine yapılan cenaze mera· 
timinde Araplar aleyhine 
tezahüratta bulunulmasından 
çıkmıı ve sıittikçe geniıle· 
mittir. Araplann mukabil 
bir nümayİf yapmalarına 

mOsaade edilmediğinden ve 
umumi ırev, yahudilere boy
kot ve bu feci hadiselerin 
vukuuna yol açmıştır. 

Ru7ıvelt 
-Ra~ıarafı birinci sahifede
kında Bc.noı Anereıte top· 
)anaca\ olan Pan Amerikan 
konferansının, Amerika cu· 
mur baıkaaı M. Ruzvelt ta· 
rafından açılacatı veriliyor. 

getirilmiıtir. icabında bunlara 
mittir. • 

1,500,000 lik bir kuvvet da- lıtanbul 23 (Özel) _ Kral 
ha yardım edebilir.. So•yet 
Ruıya seferberlik yaptıiı ikinci Jorjun do;um gllnü 
ta.kdirde 13,500,000 askeri yıl dönümü mllnHebetile bu· 

riln bütün Yunaniıtanda mu 
ıiliblar. 

Sivil halkın ekıerisine de azzam tenlikler yapılacaktır. 
aıkeri talimler yaptırılmıı yevl harbe karıı mlidafaa 
bulunuyor. vaziyeti almak için talim gör 
0Hoviakbim.adını taııyao milılerdir. 

kimyevi harp ve bava mü· Ruıya hali hazırda müda
dafaaaı teıkilitına mensup faa kuvvetlerine her yıl 600 
olanların sayısı 13 milyona milyon lngiliz lirası sarfedi· 
varmaktadır. Bunların bir yor. Japonya tarafından va· 
milyonu geçen sene tayya- kubulacak her harekete karıı 
relere karı• relmek ve kim· tedbir alınmııtır. -···· 
Alman müstemlekeleri 
Pariı, 23 (Radyo) - lngiltere dıı bakanı Lord Eden 

burllnlerde Almanya'ya bir muhtıra vererek müstemleke
ler hakkındaki taleplerini ıoracaktır. Muhtıra, Lord Eden 
tarafından hazırlanmaktad11. Muhtıra'nın, bu hafta içinde 

nazırlar meclisine verilerek tasdik edildikten ıonra logil
tere'nin Berlin ıefiri ( Sir Erik Fiıi ) e röaderileoeii 
bildiriliyor. 

SON DAKiKA: .......................... 
lngiltere'de Italya aley-

hine şiddetli bir 
cereyan haşladı 

birleş

şiddetli 

Siyasal partiler, buhususta 
mişler ve ltalya'ya karşı 

davranılmasını istemişlerdir 
lıtanbul, 23 (Özel ) - Londra'dan gelen ıon haberlere 

göre, bütlln lnriltere'de ltalyan'ar aleyhine ıiddetli bir ce· 
reyan baılamııtır. Siyasal partiler, bu buıuıta birleımiıler 
ve ltalya'ya kartı tiddetli davranılmasını hüktlmetten iıte
miılerdir. 

23 Nasaa 936 

l{adın l{orsanlar 
Harikulade ve hakiki maceralar 

Tefrika sayısı: 20 

Botnn tüccar gemilerini dehşete dn-
şttren ~korsanlar idam edildi 

- Bir gemi geliyor! Dedi. 
- Sarhoılar .hep bir 

ağızdan: 
- Bir korsan gemisi ola

cak.. Acaba kimin gemisi?. 
Dediler. 

Bunun için, gelmekte olan 
gemiye heman lıiçbir kimse 
ehemmiyet bile vermedi. 

Fakat biraz sonra, remı 

burunu aşmıı k6rfezin met
baline sıelmişti, rüzgir ta
mamen kendisine muvafık 
idi. 

Burundan kurtulupta mey
dana çıkan gemiye bakan· 
lar, birdenbire ıaıırdılar, 

kaldılar. 
tJu gemi bir korsan ge· 

miıi deiildi, fakat büyük 
ve kuvvetli bir harb gemiıi, 
idil 

Harb gemiıi, korsanları 
öyle bir surette baıhrmıt 
idi ki, mukavemet imkinı biç 
yoktu! Demir almak, demiri 
denizde bırakarak kalkmak, 
yelken açmak, manevra et· 
mek imkinıı& idi. 

Zatea barb gemiıi, hiçbir 
harekete meydan bırakmadı; 
ve milthit bir top ateıini 
korsan ıemiıine tevcih etti. 
Gemide ıimdiden yaralılar ve 
ölenler vardı. Bunun için, 
konanlar hep birden teslim 
bayraiı çektiler. 

Fakat Mari Reod ile An 
Boani bu suretle miıkiDce 

teslim olmağı muvafık ıör
mediler; ellerinde tabancalara 
olduğu halde Rokham'ın 

kapandığı kamaranın kapı· 
ıını tekmelemefe baıladı
lar ve: 

- Sen bir alçakıın.. Ka· 
badayılık bu mudur?. Diye 
batırdılar. 

iki kadın, hiddetle taban· 
calaranı ateı ettiler, ve her 
biri kediden korkak olan 
koraanlardan ikisini beyinle· 
rinden vurdular. 

Bu sırada, harp ıemiıi de 
iyiden iyiye yaklaımıı idi. 

Harp ıefineıine karıı ha
reketten aciz olan korsan
lardan bir kısmı An ile Ma
riye saldmı ettiler. 

Bu vaziyet; harp ıemiıinin 
koraan ıemiıine bir in evvel 
hakim olmasını mucip oldu. 
Az bir zaman içinde sağ 

olan haydutların bepıi de 

iplerle sım·ııkı bailandılar. 

Ölmüı o anlar da ayaklarına 
birer mermi bağlanarak de· 
nize atıldılar . 

Haydutlardan birçoğu bili 
aarboı ve ayılmamııtılar. 

• • • 
Harb sefinesinin arkaıına 

bailıyarak çekilen Rokba
mın ıomiıi Jamaalka mer· 
kez limanına teslim edildi. 
Burada fevkallde bir mah· 
keme tarafıadan koraaaların 
muhakemeleri yapıldı, birkaç 
gün içinde bütün kor1anla· 
rın idamına hüküm verildi. 

Y alaız, Mari Read ile An 
Bonni kadın olduklarını giiı· 
terdiler ve sıebe olduklarını 
iddia ettiler? Bu sebeple bu 
iki kadın doiuruncaya ka· 
dar idamdan iıtisaa edildi· 
lor. 

Hakim tarafımdan idam 
hükmü okundniu zaman,Aa 
Boni, aşıkı Rokbama: 

- Korkak, alçak herif !.. 
Bir erkek gibi müdafaa et
seydin buglln korkak bir 
köpek gibi ıehpa karııaında 
tir tir titremezdin !. 

Diye bağırdı. Hey'eti ha· 
kime Mari Read'ıa affı ta· 
raftarı oldu; onun haydutlu
ğuna diğerlerinkinden hafif 
buldu. Fakat bu affın Kral 
tarafından tasdiki lizımdı. 
Banunçllo iki kadınl zındana 
atıldılar; fakat mukadderat 
her mücrim için mukadder 
olduğu şekilde tecelli etti. 
Mari Read hapishanede kara 
hummaya tutuldu, miHbiı ız
tırap ve ibtillçlar içinde öldü 

An Bonni'ye gelince: Va
kıa, onun ne dofurdufunu, 
nede idam aehpaıında deniz
lerden gelen riizıirlarla 
ıallandıjını sıSren olmadı. 
Fakat hapiıbanedea çıkhiını 
g6ren, kendiıinia herhangi 
bir ıekilde bir bidiaeye ka
rııtıfıaı duyuan olmamııtır. 

Bu maceralıraa yazıla ol· 
duğu eaki kljıtlarıo aabibi 
bu zamanlarda baılamıı olaa 
kaptaa Conıon da bu hu
ıuıta hiçbir ıey ıöyleme
mektedir. 

Bitti 

Makedonya 
Halkını titreten 
bir hırsız çetesi 
Son poıta ile ıelen Atina 

gazetelerinde okuduğumuza 
göre, Makedonya'da ortahj'ı 
titreten ve bir tiirlil ele geç· 
miyen bir hırsız ıebekeıi 
faaliyet halinde bulunmakta
dır. Bu ıebeke, birkaç gün 
evvel f5atrinde bnytık bir 
hırsızlık yapan bu ıebelie, 
iki ıün fasıla ile Drama• da 
da ayni hareketi yapmıı ve 
hiçbir iz bırakmadan kaç· 
mııtır. 

Hırsızlar, bu iki vak'adan 
sonrada, Yanya viliyetine 
kadar uzanmıılar ve mezknr 
villyet belediye müzesini 
aoymuılardır. Bu ıoyguncu· 
luk neticesinde sıayet kıy· 
metli asarıitikanın aımldıj'ı 
anlaıdmııtır. 

Yunan iç itleri bakanlığı, 
hırıızların yakalanmaaı için 
esaslı tertibat almıı iıe de, 
btıtiln bu tertibat benliz ıe· 
mere vermemiıtir. 

Mektepler 
Pazartesi gOnOne ka· 

dar tatildir 
Yirmi Oç Nisaa bayramı 

mlinasebetile btlttla mektep· 
ler Pazartesi ıGaOne kadar 
tatil edilmiıtir. 

Lodos fırtınası 
Dün 6ilıden sonra baş· 

layan lodoa fırtınaıı rece 
tiddetlenmiı ve bazı evlerİD 
kiremitleri uçmuıtur. Kar· 
ııyaka Hlıili, ıularla dolmuı, 

Oımanzade kıamınıa elek· 
trikleri boıalmuıtur. .,,, 


