
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ·ÔKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 
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--·· .. Resı;ıi i)tinlnr için: Maarif cenıİ)cti ilinat 
hiirosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
&saldığı yer: (ANAbOLU) Matbaası 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete"J!P 

Necaşi 
Gazetecilere verdiği 

yanatta, hak melhumunu 
sözden ibaret olduğun 
söylemiştir. 
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Dançl• Dg hu•• kuA met reJ.SJ•, Başbakan~ız lngiltere,Akdenizdekig 
Haydelbergünıver- ·ı • • • k• 

Hı.tlerle .. .. .. sitesi fahri doktoru mı e_rı_n_ı _~--~!! çe ıyor 
goruşmuş.. ~~~·-ıberf~-4 lngiltereninMısır fevka.ladekomi 

Alman gazeteleri, Dançing bizimdir. :tü~E;!: 1•1.!~~!~1:f ahiıs paşa ile görüştü 
Dançingin arkasında altmış yedi ~;~·· ~~:;::: ~~~~m-eti ~~~1:~~=-

milyon Alman vardır, diyorlar. ~:s~· i.n?.~ŞY:: ı.met ınönü :::! ·:·:"·:;; '~:: 
önü'ne, iktısad bilgileri dok- milerini çekmeğe 
torluğu unvanını vermiştir. karar vermiştir. 

M. Hitler arkadaşlarile birlikte 
Cenevre, 6 (Radyo) - Dan· buraya gelmeden evvel, Ber-

çing hükumet reisi, uluslar lin'e gitmiş ve Hitler'le konuş
sosyetesi assamblesi müzake- muştur. Bu haber. iyi tesir 
relerine iştirak etmek üzere yapmamıştır. _ ...._ _______ ~~-···~·~~~~~-----

M. Grandi 
i 

Romaya döndü 
Roma 6 (Radyo) - Italya

nın Londra Elçisi M. Grandi 
ve karısı dün sabah Romaya 
celmişlerdir. 

••••• 
LOrd Eden 
londra'ya döndü. 

Kabine toplantısında 
izahat verecek 

Amerika'da 
İstiklal bayramı 

kurbanları 
Nevyork 6 (Radyo)- Ame

rika'nın istiklal bayramı müna· 
sebetile yapılan şenlikler ve 
nümayişlerde 153 kişi ölmüş

tür. Geçen sene ayni günde 
214 kişi ölmüştü. ---···· Yasak edildi 

Berlin 6 ( Radyo ) - Gizli 
polis, bir lngiliz gazetesinin 
8 Eylüle kadar Almanya da· 
hilinde satışını yasak etmiştir. 

Çurçil 
Cemiyeti akvamın 
kuvvetlendirilmesi 
lazımdır, diyor 

Londra, 6 
(Radyo) 
Lord Çur- , 
çil, Bristol 
ünivcr site
sinde siya· 

· sal·bir söy· 
lev vermiş 

Lord Eden 
Parf s 6 (Radyo)- M. lvon 

~elboş ve lngiltcre Hariciye 
Clıırı Lord Eden, dün sabah 

;aat 8,30 da buraya gelmiş
erdir. 
lord Eden Paris'te bir saat 
kalmış ve Londra'ya hareket 
'~i..+' y~ır. 

dra 6 (Radyo)- Assam· 

ve sulhun • 
muhafazası 

için, uluslar Çurçil 
sosyetesinin muhakkak kuv
vetlendirilmesi lazım geldiğini 
ve bunun için, büyük kü
çük bütün devletlerin feda
karlık yapmaları iktiza ettiğini 
beyan eylemiştir. 

ble toplantılarına iştirak eden 
Lord Eden, buı aya dönmüştür. 
Bugün M. Baldvinle görüşecek 
ve müteakiben kabine toplan· 
tııanda izahat verecektir. 

1 Berlin gazeteleri; Dançing'in 
bundan sonra ulu~lar sosyete

! sının fevkalade komiserine 
muhtaç olmadığını yazıyorlar. 

Bununla üniversite, ismet lk~nderiye lima· 

1 Berlin 6 (Radyo) - Dan· 
çing hükumeti reisi M. Gray· 
zerin Cenevre'deki beyanatı, 
Nazi mahfellerindc derin akis· 
ler yapmıştır. 

lnönü'nün şahsiyetinde büyük nında bulunan 4 
bir asker ve devlet şefinin torpito bugün in
sadık bir iş arkadaşı olarak giltere'ye gitmek 

üzere Malta'ya ha· 
milletine yeni bir yol açan ve reket etmiştir. 
ulusunu tarihte görülmemiş Londra, 4 (Rad- .. 
bir kültür Rönesansına götür- yo) - lngiltere'nin lngiliz harp gemileri 

Matbuat, Cenevrenin hare· 
ketini çok soğuk karşılamak

tadır. 

müş olan yeni Türkiye'nin Mısır fevkalade komiseri Sir hükumetinden lalmış oldutu 
kurucularından birini selamla· Lampson, Mısır başbakanıNa- bazı talimat etrafında malü-
maktadır. has Paşa ile konuşmuş ve mat vermiştir. 

Yarı resmi bir Alman ga-
zetesi: 

Dançing bizimdir. Dançin· 
gin arkasında 67 milyon Al
man vardır. Diyor. 

Paris 6 ( Radyo ) - Paris 
( Devamı4 üncü sahifede) 

------Belcika'da 
' iş kanunu 

Brüksel, 6 (Radyo) - Se
nato, 40 saatlık iş kanunu 
tasdik etmiştir. 

-------~-----·~·~·~--------

Bugün Montröde bir 
toplantı yapılacak 

----"---•-----
Tevfik Rüştü ~ras ile Fransız, Yunan ve 

Romen delegeleri Cenevreye döndüler --·-· ltalga'nın murahhas göndermesi muhtemel ... 

Fransız delegesi Pol Bonkur Numan Rifatla görüşürken 
Cenevre6 (Radyo) - Mont- Cenevre 6 (Radyo)- Mont· 

rö kanf eransına iştirak eden rö konferansına iştirak etmek 
devletler delegasyonları, M. üzere Tevfik Rüştü Aras, Yu
Pol Bonkur'un başkanlığında nan delegesi M. Politis, M. 
bir toplantı yapmışlardır. De- Titulesko ve M. Pol Bonkur, 
lega5yonlar, bugün Montröye dün buradan hareket etmiş
dönmüş bulunacaklar ve der- lerdir. 
hal bir toplantı yaparak, bo· Montrö Konferansının bu 
ğazlar mes'elesinin müzake- celsesinde ltalya'nın da yer 
resine devam edeceklerdir. alması kuvvetle muhtemeldir. 

~~-----~·····----~~----
istifasını kabul 

etmiyor 
Santaniga, 6 ( Radyo ) -

Şili hükumeti, Cenevre'deki 
delegesinin istifasını kabul 
etmiyecektir. ----···---Fransız mekteplerin- ı 

1 de havacılık dersleri 
1 

Paris 5 (A.A) - Hava işleri 
Nazırı M. Piyerkot, dün Fran
sa tayyare Federasyonu kon· 
gresi münasebetile T ouquet te 
bir nutuk söyliyerek mekte ler 

Kasırga 
8 .... k uyu zarar-

lar verdi 
Budapeşte 6 ( Radyo ) -

Korkunç bir kasırga, 16 bin 
hektar arazi dahilinde bulu
nan bütün mezruatı · mahvet
miştir. Zarar çok büyüktür. - ------
ve üniversiteler talebesi için 
Hava Nezareti tarafından hava 
antremanları tertip edileceğini 

~P. etmiftir . 

---------·~···~-~~~~--~--

lngiltere Habeşistanın 
ilhakını tanıyacak mı? -----------
lngiltere hükumeti, gelecek haf ta Do-
minyon/arla müzakerelerde bulunacak 
Londra, 6 ( Radyo ) - iyi den başka birşey temin 

haber alan mahafilde söylen· memektedir, diyor. 
diğine göre, İngiltere hükii- • ..,. .... __ 

meti, Cenevre misakıpın tadili Necaşi 
hakkında gelecek hafta dömin-

yonlar hükumetleri ile teatii verilen karar
efkarda bulunacaktır. 

Sunday Taymis gazetesinin dan mÜteeSSİr 
yazdığına göre, lngiltere' de 
Habeşistan~ın ilhakının tanın- Cenevre 6 (Radyo) - Ha· 
ması temayülü br, göster- beş imparatoru, Habeş de-

legasyonunun metalebatı ulus· miştir. 
Bu gazete, ilhakın tanınması lar sasyetesi assamblesince 

lehinde neşriyat yapmakta ve · rededildiğinden dolayı çok 
misal olarak Mançuko'yu gös· müteessir bulunuyor. Negüs, 
tererek; Mançuko'nun tanın- gazetecilere vaki beyanatında, 
maması bu bölgeden yalnız hak mefhumunun, bir sözden 
japon'lann istifade etmelerin- ibaret bulunduğunu söylemiştir. 

o • - ·--·~------

Sarı kırmızılılar, Feneri 
3-2 yendiler 

F enerbahçenin kuruluşunün 28 
inci yıl dönümü kutlulandı 

lstanbul, 6 (Hususi muha· 
birimizden) - F enerbahçe ku
lübünün yirmi sekizinci yıl 

dönümü münasebetile dün 
Kadıköy F enerbahçe stadında 
büyük merasim ve spor ha
reketleri yapılmıştır. 

Bu münasebetle Galatasa· 
ray-Güneş muhteliti ile Fener· 
bahçe takımları bir maç yap· 
mışlar ve bu maç, 3-2 sarı 

kırmızılıların galibiyeti ile ne· 
ticelenmiştir. 

Birinci devrenin 20, 24 ve 
27 nci dakikalarında üst üste 
üç gol yapan sarı kırmızılılar, 
devreyi 3-0 galip bitirmiş
lerdir. 

ikinci devrede daha iyi oy· 
namağa muvaffak olan Fener 
takımı 12 nci ve 35 nci da
kikalarda iki gol yapmış, maçı 
3-2 kaybetmiftir. Dün, Feuer· 
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6 Temmuz 936 

lzmir Berber zade H. Mehmet 
ağa vakfı mütevelliliğin4en: 
Seneliği 
L. K. Vakfı Mevkii Nevi No. 
60 Mehmet ağa Natır zade ev 24 

276 ., ,, Başturak dükkan 1 
144 ,, ., Şamlı sokak ev 47 

Yukarıda yazılı akaratın açık artırma müddeti içinde istek· 
lisi çıkmadığından müzayedesi beş gün müddetle temdit edil· 
miştirr. ihalesi 8/7 /936 çarşamba günü saat o~beştedir. istekli 
olanların o gün ve o saatta evkaf müdürlüğüdde toplanacak 
komisyona müracaatları ilan olunur. 2026 

• 
/zmir vakıflar direktörlü· 

ğünden: 
Seneliği 
L. K. Vakfı Mevkii Nevi No. 
48 Kasabalı Halil ağa F aikpaşa kırımlı Ev 30 

36 " " .. .. " 32 
72 Emine Belkız Karatina Rıfat P. ,. 249 
24 Kamile Nusret Esnaf şeyhi Dükkan 1 
24 Niğbolu Cami altı Oda 61/2 
60 Hasta mescit Molla çıkmazı Ev 49 

240 Mezarlık başı Ali paşa caddesi Baraka 137 
700 Bezmi alem B. Kordon Ev 320 
800 Salepçi oğlu Hükumet caddesi Dükkan 72 
700 Kemeraltı Lokanta34/36 '' ,, 
450 Odun k~pulu ,. Dükk&n 68 
250 Bostani zade Çorak kapu ,. 380/382 
250 • Hisar Cami yanı ,. 100 
600 Bağ basanlı lkiçeşmelik caddesi kahve 12 

Yukarda yazılı akaratın açık arttırma müddetleri içinde is· 

teklisi çıkmadığından müzayedesi beş gün müddetle temdit 
edilmiştir. 

İhalesi 8171936 çarşamba günü saat on beştedir istekliler!~ 
evkaf müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları il311 

olunur. 2028 
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(
HiKAYE 1 Bebek ., N· V. Fratelli Sı)er-
Rivoıi sokaiından geçerken, lirası o dereceyi bulmuş id~ w. F. H. Van co Vapur Acen-

Lilet beni kolumdan dürttü ki: Der Zee tası 
- Baba. Dedim. Bu be- & C ROYAL NEERLANDAIS 

Baki Dedi. beği bana alırsan, sana an- O. KUMPANYASI 
Karşıdaki büyük tuhafiyeci nem hakkında birşey söyle· DEUTSCH LEVANTE LINIE "VULGANUS.. vapuru 27 

dükkanın vitrinine, yedi sekiz rim! " Tf NOS ,, vapuru 7 tem- Haziranda gelip yükünü tah-
yaşlannda bir kız çocuğu Babamın beni tutan elinin muzda bekteniyor, 11 tem- liyeden sonra BURGAS, VAR-
dayanmış, güzel bebekleri titrediğini hissettim. Bana: muza kadar ANVERS, ROT- NA ve KÖSTENCE limanları 
seyrediyordu. Bebeklere o ka· - Çocuklar anneleri hak- için yük alacaktır. · 
d h h ı b k TERDAM, HAMBURG ve ar asret ve ırs a a ıyor· kında babalanna birşey söy· " HERCULES ,, vapuru 29 
du ki.. Fakir bir kız olsa ge· Jemezlerl Dedi.. BREMEN limanlarına yük ala· Haziranda gelip 4 TemmuzC:la 
rekti; üstü-başı muntazam de- Ben bu sözler karşısında caktır. ANVERS , ROTTERDAM , 
ğiJdi. fena halde bozuldum, fakat "CHİOS,, vapuru 11 tem- AMSTERDAM ve HAMBURG 

Kıza yaklaştı ve: bu sözün manasını sonradan muza doğru bekleniyor, AN- limanları için yük alacaktır. 
- Kızım, bunlar içinde en anladım. Şimdi, her ikisinin VERS, BREMEN ve HAM- SVENSKA ORIENT LINIEN 

ziyade hoşuna giden şu kır· - hayır. Üç kişi idiler, - Her BURG limanlarından yük bo- "NORDLAND,, motörü el-
mızı yanaklı bebek midir? üçünün de simalarını görür şaltacaktır. ycvm limanımızda olup 25 Pamuk Mensucatı· 
Diye sordu. gibi oluyorum. Haziranda ROTTERDAM , 

K ğı · h l A "ANGORA,, vapuru 20 

ve: 

• • 1 BAŞDURAK 
1 Hamdi Nüzhet 1 

Sıhhat Eczanesi 
Yalıııız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeşitleri satar. 

* -· . .. . . 
' . .. . ;. . ' .. - . 

. . . . . . . . . .. ,.,. ·.. . 

IZMIR 
ızca z, sıya ve gama nnem çok, tasavvurdan HAMBURG BREMEN, CO- Türk Anonı·m şı·rketı• 

dolu gözlerini Lilet'e çevirdi, fazla güzel bir kadındı; çok temmuzda bekleniyor, 25 tem-
hiçbir şey söylemeden bakb, çok . oynak ve işvekar idi. muza kadar ANVERS, ROT- PENHAGE, DANTZIG, GO- Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Fakat bu bakışta o kadar Sık, sık kıra gider, annem TERDAM; HAMBURG ve TEBURG, OSLO ve iSKAN- Yerli · pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
derin bir fakrü zaruret ifadesi küçük bir kız gibi ip atlar, BREMEN limanları. için yük DINAVY A limanları için yük Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 

1 vardı ki... Tarif edemem, salıncağa binerdi. ipin bir alacaktır. alacaktır. imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-
Lilet sözüne devam ederek: ucunu babam, diğer ucunu da "HEMLAND" motörü 6 catına faiktır. 
- Annenize söyleyiniz, babamın kaleminin amiri tu- AMERiKAN EXPORT LINES Temmuzda beklenmekte olup Telefon No. 2211 ve 3067 

size bunu alsın! Dedi. tardı. Babamın bu amiti bize "EXMISTER,, vapuru tem- yükünü tahliyeden sonra 
Kız omuzlarını silkti: ı~k, sık gelirdi. muzun nihayetine doğru bek- ROTTERDAM, HAMBURG, Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
- Annem almaz ki .. Ceva· Çocuklar çok defa büyük· COPENH~GE, DANTZlG, ı• 

ı. leniyor, NEVYORK için yük. GDYNIA GOTEBURG OS ııtım verdi: lerin görmediklerini de gö- • -
Çocuğun sözlerinde ve sa- rürler. alacaktır. LO ve ISKHNDINAVYA r•----·-~---------------.. 

dasındaki hüzün ve yeis, ha- Onların anlamaz görünme· DEN NOSKE MIDDEL- limanları için yük alacaktır. lzmir Yün Mensucatı 
kışlarındakinden çok fazla idi. terine kapılmamak lazımdır. HASLINJE (D. s. A-S SERViCE MARITIM 
Lilet daha fazla durmadı, Bebeği bana almadtğı ak· SPANSKELINJEN) ROUMAlN Tu·· rk A şı·rket·ını·n 
hemen mağazaya girdi ve en şam babamda derin bir dü· OSLO "PELEŞ,, vapuru 3 Tem- • 
güzel bir bebeği satın alarak şünce vardı; annem de bunun muzda gelip 4Temmuzda PiRE, LI Ik k f b •k 
zavallı kmn kolları arasına • sebebini anlamak için aşikar .. SARDlNlA " motörü 20 MAL TA, MARSİL YA ve BAR- r--.18 apınar umaş a rl aSI 
koydu. Kızcağız, hayret ve. bir telaş gözlere çarpıyordu. temmuzda bekleniyor, İSKEN- SELONE hareket edecektir. Tarafından mevsim dolayısile yeni 
sevincinin büyüklüğünden te· Babam fırsatım düşürerek: DERiYE, DIEPPE DÜNKERK Yolcu ve yük kabul eder. 
şekkürü unuttu ve uzaklaştı - Annen için bana ne ve NORVEÇ limanları için Daha fazla tafsilat için ikinci çıkardığı kumaşlar: 
&itti. söyliyecektin, bakalım? Dedi. yük kabul edecektir. Kordonda Tahmil ve Tahliye Sagv lam 
0

.Lilet - Zavallı fakiri Dedi. - Bebeği bana alacak· binasında FRA TELLi SPER-
~lca~ ettimmi ne diyor: mısınız? SERViCE MARITIM CO vapur acentalığına müra- z · •t 

bu neaı ~lmazmış ki.. ihtimal - ~\~cağım. " . . ROUMAIN caat edilmesi rica olunur. arı 
de be~eğı almakla bir felaketin - Sız.ın ~lem . amırı,. her BUGAREST Navlonlardaki ve hareket 

o onüne geçmiş oluyorum.. cumartesı sız daırede ıken tarihlerindeki değişiklikl~rden Ve ucuzdu 
~· b ı ı d k "DUROSTOR,, vapuru 9 "-lrn ilir?. ge ir, annem e o aya apa· acente mesuliyet kabul etmez. 

Ben güldüm ve: nırlar ve annemi kucaklar! temmuza bekleniyor, KÔS- Telefon: 200412005/2663 
- Çok hayalperverlikl De- - Sen yanlış gördün kı- TENCE, SULINA, GALA TZ • 1 

dirn. zım! Dedi. ve GALA TZ aktarması BEL- o Q kto r 
Fakat babamda çok, tuhaf - Hayır. Bunda hayalpcr· GRAD, PUDAPEST, BRA-

verlik yok. Kendi çocuklu- TISLAYA ViYANA LINZ bir hal peyda olmuştu. Ali Agah 
Ertesi gün mektepten dön- ' ve 

kuınu düşündüm, onun için dü;ı....~m vakit evi karma-kanşık için yük kabul eder. 
b·· l 5" 
oy e hareket ettim. Eğer bir buldum. Babam elindeki pa- S. A. ROY ~ HONGROISE 

dikkatle birisi çıkıp da bana keti, çok soğuk bir tavırla DE NA VIGATION DANU-
aynj iyiliği yapmış olsaydı. bana uzattı ve: 
E: · · - Al 1 • dedi - vadettiğim BIENNE MARITIM rnınırn ki hem benim hem 
de d. bebektir . BUDAPEST ığerleriniin bedbahtlığına b 
trıani olacaktı! Ba am beni elimden tuttu, " SZEGED ,, motörü 13 

El evden çıktık. Annem meydan· t d ğ b kl · 
1 

im bir hatıranın nakledi- emmuza o ru e enıyor, da yoktu; annemi sormağa 
. cceğini anladım. Zaten Tüiy· bile cesaret edemedim. Küçük BELGRAD ' NOVlSAD ' 
~ri parkının önüne gelmiştik. ve tenha bir odaya yerleştik. BUDAPEST, BRA TISLA VA, 

raya girerek, gölgeli bir Babamın yüzüne baktım; za· VIY ANA ve LINZ için yük 
'hcın altında Lilet bana ha- vallı adam ağlamakta idi. Be· kabul edecektiJ. 
tırasını anlatmağa b•cladı: b k b b" l k d "Vapurların isimleri, gelme -v e ana ır yı an a ar so-

- Ben de, küçük bir ka· ğuk göründü .. tarihleri ve navlun tarifeleri 
~hada tıpkı bu kızcağız gibi _ Sonra ne oldu? hakkında bir taahhüde giri· 
dır mağaza camekanının önün- - Ne olacak. Dul bir ha· şilmez.,, 
e bir bebek için ruhumun yın yanında küçük bir kız Birinci Kordon, telefoon 

No. 2007 - 2008 ~lrediğini hatırlarım. Benim ne olabilir. Her türlü sefaleti 
eğendiğim bebek san saçlı, bu hayatta tattım. Babam ken-

~~n~elli ve penbe elbiseli iai. disini içkiye kaptırdı; nihayet .. 
11ala gözümün önündedir. Y cis ve içki ile delirdi, Timar-

Hergün bu camakan önün- hanede öldü. Halalarımdan 
:~ ?akikalarca durur, bu be· birisinin yanına iltica ettim, 
k 'kı seyrederdim. Bir genç fakat anneme çok benzediğim 
•ıın kalbindeki ihtirasın de- için gördüğüm nefret ve tah-

~tcesini bilmezsin. Siz, erkek· kirin sonu yoktu. 
er buna hiçbir kıymet ver· - Ann~niz .. 
~cısiniz. Annem bu bebeği - O da kalem amiri ile 
h '~a almadı. Çünkü vaktu evlenmiş. Fakat hergün dayak 
b •lırniz yerinde değildi. Ba- yer, tahkir görürmüş. Fakat 
•trıın kazancı azdı. Tabii bu ben onu bir daha görmedim. 
~tel bebeği bana alama'zdı. Lilet uzun bir müddet daldı 
r rı uzun bir zaman sabret- kaldı ve sonra .. Hazin bir ses 
~rtı, fakat gün geçtikçe arzu ile bana sordu : 
~ c ihtirasım artıyordu. Niha- - Bu küçük kıza, bu bebeği 
~~t bir gün babama bu bebe- niçin aldığımı anladın değil 
(l l "? d d" Ilı '.rnasını rica ettim. Dinle- mı. e ı. 
-;:ı bile. Fakat bendeki ih- Vedi Fikret 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 

havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

j ... . .. . .. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A .. Ş. 

ISürjen Şaha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri • 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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-Sardanapol'un ölümü _____ . .__ ___ _ 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

-- · itikatlar Macerası • ı• Af •k d k• F · •• t - Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 42 - -ma 1 rı a a 1 ransız mus em- Elde edilen kanaati şu ane - Nereye yatmalıyım us-
kadar sarsacak hiçbir hadise tad? diye sordu. 

leke erinde • müslüman anasır kı- de~ljş~~'!~izim Lena dedi. •ytuükk sba~lro.nku~n~~o.~r.rtags!ı:n~d;a~dv~ee :~~ 
Bunun için biz de fevkalade pen 
çarelere baş vurmak mecburi- cereye karşı idi. 

• yam haıı•nde bulunuyor yetindeyiz. sizi uytmak sure- Pencere açıktı. Otelin rr-
tile çok şeyler öğreneceğimize kasındaki pencereye nazırdı 

" emınım. bu bahçe, öğ·leden sonra ta-

F ansız başvekili M. Lon Blum, dün dahiliye ve müstemlekat 
nazırlarile birlikte vaziyeti tetkik etmiş ve 3 saat konuşmuş 

Pol dö Barda çok ciddi mamen tenha idi. 
bir tavurla: Bir çeyrek saattanberi siga-

- Biz <le, fani ben ve ra içmemişlerd i, odamın ha
Lena bu onbeş gün içinde vası tamamen temizlenmişti . 
çok zengin olan Monpelye M. Royer Pençereye doğru 
kütiiphanelerinde tetkikatta yürüdu, pencereyi dikkatle 
bulunduk. Burada belediyenin, kapattı ve kalın perdelen de 
Tıpfakültesinin ve üniversite- indirdi. . 

Paris 6 (Radyo) - Başbakan M. Leon Blum; bugün, Dahiliye Nazırı M. Salengro ile Müstemlekat Nazırını ve 
Elcezire umumi valisini Otel Kasyon'da kabul etmiş ve üç saat kadar konuşmuştur. 

Alakadar mahafilin verdiği malUmata bakılırsa, bu konuşmalar, Fransa'nın dahili vaziyeti etrafında cereyan 
etmiş ve bilhassa şimali Afrikadaki son vaziyet, inceden inceye tetkik olunmuştur. 

nin üç kütüphanesi var. · M. Royer : Son gelen haberler, şimali Afrikadaki Fransız müstemlekelerinde, Müslüman anasırın kıgam halindt} bulundu
ğunu bildirmektedir. Bu kütüphanelerden bizde - Lena -dedi- şu koltuğa 

oldukça mühim bazı malumat oturunuz. Ellerinizi dirsek da-----------·-........ ·----------:-
Mektepli l~ rlMalta' daki ltalyan mek-litalyanınnüfusu 
Bu sabah kam

pa çıktılar 
Şehrimiz Ticaret lisesi, Er

kek lisesi, Erkek Muallim 
mektebi ve San'atlar mektebi 
talebesi, bu sabah on beş 
günlük kamp için Yamanlar 
dağına çıkmışlardır. 

Talebe, dün geceyi mek
teplerinde geçir~işler ve sa-
bahleyin erkenden iki vapur
la başlarında zabitler olduğu 
halde tam techizatla Karşıya
ka 'ya geçmişler, oradan yaya 
olarak Yamanlar dağına çık
mışlardır. 

Amiral Horti 
Parlamento delege· 

/erile görüştü 

tepleri kapatıldı 
İtalya'nın Malta sefiri, hükumetine ma

lumat vermek üzere derhal Romaya gitti 
Malta. 6 ( Radyo ) - in- üzere İtalyan mekteplerini ka

giltere hükumeti, buradaki 

İtalyan 'ların propagandalarına 

mani olmak için tedbirler al-

patmıştır. 

ltalya konsolosu, bu tedbirler 
hakkında hükumetine izahat 
vermek üzere Roma'ya git-

mıştır. Bu cümleden olmak mistir. 

------~-------~~-Polonya çiftçilerinin 
grevi genişliyor --Grevci köylüler, bir kontesin 
likanelerini z~ptettiler 

ma-

İtalyada 43 milyon 
553bin kişi varmış 

Roma, 6 ( Radyo ) - İtal
yanın nüfusu hakkında tutulan 
son bir istatistikte, Habeşis
tanda bulunan ordu da dahil 
olduğu halde İtalyan nüfusu
nun 43 milyon 553 bin nüfu
suna baliğ olmuştur. . Afrika
daki amele 128 bin kişidir. 
Bunlar memlekete dönmüş-
lerdir. 

Roma, 6 (Radyo) - Bakan
lar kurulu toplantısında Ha
beşistan' da yHpılacak, işler 

görüşülmüştür. Afrika' da iş 
görecekler, hükumetin kontro
lüne tabi tutulacaklardır. Bu
rada daha ziyade kooperatif 
usulünün tatbiki kararlaştırıl- . 
mıştır. __ ._. . ._ __ 

Cesed bulundu 

edebildik. yamak yerine koyunuz. Kalça 
Siz, M. Roycr, Matmazel ve bacaklarınızı serbest bıra-

Lena'yı uyutarak soracağınız kınız. Dik durunuz. Başınızı 
sualler, alacağınız cevaplar, biraz arkaya veriniz. Mümkün 
kendisinin kaldırıldığı zama- olduğu kadar kendinizi ve iı a· 
nın tafsilatını elde etmek ·denizi ·bana terke çalışınız . 
istiyorsunuz, değil mi?. Diye Pol ve Maksim sükut ile 
tordu. • bekliyorlardı . 

E t Lena, komiserin tarifi veç-- ve .. 
- Çok ala .. Okuduklarıma hile hare~et etti. 

göre bu suretle unutulan kimse M. Royer: 
birçok tehlikelere maruz ka· - Lena, hazırmısınız diye 
lacaktır. Matmazel Lena'yı sordu. 
iradesi altına almış olan• - Evet, hazırım. 
sihirbazın, bir darbe ile mu- - iyilik kudretleri, bizi 
kabil harekete geçmesi yani kötülük kuvvetlerinin teessü
matmazeli öldürmesi mum- ründed masun buyursun! 
kündürl M. Royer yerinde söyle· 

M. Royer genç kadına ba- dikten sonra, iki kolunu da 
karak: yarı uzattı, ellerile genç ka-

- Buna siz cevap vere- dının yijzüne karşı garip bir 
ceksiniz, aziz! Dedi. takım hareketler yapmağa 

Lena hiç tereddüd etmeden başladı. 
- Ne gibi bir tehlike olur- Gözlerini de Lena'nın göz-

sa olsun M. Royerin teklifıni lerine dikti, hiçbir hareket 
ben kabul ediyorum. Ölüm yapmadan böylece baktı, dur-

Budapeşte 6 (Radyo)- Kral
lık naibi amiral Horti, bugün 
beynelmilel parlamento heyet
lerini kabul etmiş ve bir saat 
kadar kendilerile konuşmuştur. 

Avusturya'nın 

Varşova, 6 ( Radyo ) - Çiftçilerin grevi, Polonya'nın her 

tarafında devam ediyor. Çiftçiler, . Kont (Kotofski) nin malika

nelerini zorla işgal etmişlerdir. Zabıta, şiddetle müdahalede 
bulunmuştur. 

Dün Birinci Kordon' da bir 
cesed bulunmuştur. Cesedin 
kime aid olduğu henüz tesbit 

Assamble kararını edilmemiştir. Zabıta tahkikata 

--------------
ispanya' da 
Kanlı çarpışmalar 

oldu 

---------
Mussolini 

devam etmektedir. 

tehlikesini kabul ediyorum. du. Kömiserin bakışı garip 
Cevabını verdi. ve hatta biraz da korkunç bir 

Bunun üzerine derin bir hal almıştı . 
sukun hasıl oldu. Bir müddet sonra Lena'nın 

lsyeçli kız yeniden bir ~i- gözleri ağırlaştı, sonra kapandı. 

müdafaası 
Viyana 6 (Radyo) - Avus· 

turya'nın müdafaası için husu-
si bir meclis kurulmuş ve bu 
hususta bir komite teşkili ka
rarlaştırılmıştır. 

M. Baldvin 

. 
Madrid, 6 (Radyo) - Sos-

listlerle :z~bıta arasında kanlı 
bir müsademe olmuş ve sos
yalistlerden iki kişi ölmüş, 
birçok kimseler de yaralan-
mışhr. ---···---Con Simonla görüştü Dançig mes'elesi 

Londra 6 (Ra~yo) - ~aş?a- f Baştarafı 1 inci sahi/~de / 
kan M. Baldvın, sayfıyesıne gazetelerinin Cenevre dekı 
gitmeden evvel, Lord Greşam muhabirlerinin heman hepsi 
ile Dahiliye Nazırı Con Simonu d d.. k.. ·· ·· ·11 tler ce ,. e, un u gunun mı e -
kabul etmiş ve Lord Eden ın 
Cenevre' den göndermiş olduğu 
telgraflar etrafında konuşmuş
tur. M. Baldvin, Pazar'ı say
fiyesinde geçirmiştir. 

ltalya 'ar 
Macaristan'dan buğ
day satın alacaklar 

Roma 6 (Radyo) - Hari
ciye nazırı kont Ciyano ile 
Macaristan'ın Roma sefiri ara-
sında, ltalya'nın Macaristan
dan buğday satın alması hak-
kında uir muahede imza edil· 
miştir. 

Seyyah geldi 
Evvelki gün limanımıza ge· 

len Romanya bandıralı Beleş 
vapuru, 50 kadar seyyah ge
tirmiştir. Seyyahlar, dün de 
şehrin birçok yerlerini gezmiş
ler ve eöte-beri almışlardır. 
Beleş vapuru gece Pirc'ye ha
reket etmiştir. 

miycti için en kara bir gün 

olduğunu tekrarlamışlardır. 
Habeş işi daha henüz ay-

dınlanmış iken milletler cemi

yeti Dançing'in, tehlikeli da
vası ile karşılaşmaktadır. 

Jur gazetesi; 
- Dün Habeşistan'dı, bu· 

gün Danzigtir. Yarında Avus

turya olacaktır. Milletler ce
miyeti gerçekten çok nasipsizdir. 

Diyor. Bununla beraber ga
zetelerin hemen cümlesi mil
letler cemiyetinin istikbali 
hakkında ümitli bulunduklannı 
yazıyorlar. Pöti Parizyen di
yor ki: 

- Artık şimdi İtalyanlar, M. 
Vanzeland tarafından davet 
edilerek Fransa'nın, İngiltere
nin ve Belçika'nın mümessilleri 
ile Brükselde karşılaşabilirler. 

Yalınız bu bile, milletler ce
miyetinin bir haftadanberi ge
çirmiş olduğu müşkül anları 

kabul etmiş ... ---- gara daha yaktı, kanepenin İsveçli kız,· ipnotize edil-
yastıklarına yaslanaı ak büyük miştil 

Cenevre, ' 6 (Radyo) - iyi /ngiltere, her taraf ta 
bir so5ua kanlılıkla sigarasını Komiser, bir takım hareket-· malumat alan mahfellerde söy

lendiğine göre, M. Mussclini 
assamble toplantısında verilen 
kararı tasvib etmiştir. 

Mussolini, karar tasvibine 
arzedildiği zaman hiçbir iti
razda bulunmamıştır. ----·----

Prağ'da 
·yakalanan Alman 

casusları 
Prağ 6 (Radyo)- Casus töh

metile yakalanan 14 Alman 
muallim ve talebe, Sladad ha-

pishanesine sevkedilmişlerdir. 

Almanya Hariciye Nezareti, 

Çekoslavakya Hariciye Neza
reti nezdinde protestoda bu
lunmuştur. 

telafi ettirmeğe kafidir. 
Jurnal dö Pari : 

- Dünkü gün Milletler 
cemiyeti en ezıcı demlerini 
yaşadı! 

Diyor. Bedbin olan Eko dö 
Pari gazetesi de; Habeş me
selesi ile yarının mütecavizi 
ve M. Greiser'in Dançing 
meselesi hakkındaki nutkunu 
karşılaştırarak beynelmilel ca
mianın her türlü ınsıcamını 
kaybeylediğini ve artık her 
kesin niyetlerini gizlemeğe 
lüzum görmediklerini kayde
diyor. 

hava ve donanma içmeğe koyuldu. ler daha yaparak genç kızın 
üsleri kuruyor Maksim ile Pol söyliyecek iradesinin tamamen kendi ira· 

/ Baştara/ı 2 inci sahifede J hiçbir söz bulamıyorlard'. M. desine tabi olduğunu anladı 
diye telakki edilecek olursa, Royer salonda bir aşağı, bir 1 · ve: 

B , , yukarı dolaşıyor, düşünü- ı - Lena, dedı·. Sı"ze, Lu .. k-ritanya nın Akdeniz deki ha-
yordu. 

reket üslerinden hiç birinin Nihayet, sükunu Lena ' semburg gran ötelindeki Ar· 
bu şartlara haiz olmadıkları bozdu ve: lan bu sene gitmenizi emre· 
anlaşılır. _ Ben bir banyo yapaca- diyorum. Siz burada geçeıı 

Mesela, Malta, Sicilyadan ğım. Bir saat sonra emrınıze sene, şuurunuza garip bir nil· 
100 kilometre, Trablustan 180~· tabiim! Dedi. fuza kabilmiş idiniz bundafl 
kilometre, Tunus sahillerinden Bu bir saat, komiser için sonra sizi beş gün aldılar go· 
300 kilometre mesafededir. çok ağır geçli, bu asırden türdüler fakat sizin artı~ 
Cebelüttarık ise, baştan aşağı fazla sürdü. şuur ve iradeniz yerinde de· 
Britanya'ya ait olmıyan top- Bu bir saat içinde heman ğjldi. Şimdi siz Arlona girioiı, 
raklarla çevrilmiştir. hiçbir kimseye bir söz bile orada bulununuz. 

Ancak, bilhassa bu hareket söylemedi, yalnız saatın son- "Pekala. Arlon' dasınız de-
ü'Ssü':. h-.;va hüc~larına- k~·rş~- !arına doğru M. Royer: ğil mi?. 
dünyanın en mükemmel bir - Amman yarabbı. Ne ka- Uyumakta olan genç kactıll: 
surette tahkim edilmiş ve do- dar har.aretim var. Dedi. - ~vet, Arlon ve kır '!0'. 

layısile korunabilecek bir yeri- - Maksim. lunda bulunuyorum. Şimd1 

dir. Muazzam müdafaa tesisatı - Neden bijamanızı gıyme- kıra geçtim. 
dağların, kayalar içine oyulup yorsunuz? dedi: j . - Pekala. Burada ne ~~-
yerleştirilmiştir ki, en müthiş - Haklısın. l pıyorsunuz, bana söyleyin 1ı" 
bombalar bile bunları tahrip Ve M. Royer, elbisesini çı- En küçük tafsilatı da söyle' 
edebilecek kudrette değildir- karmak ve bijamasını giym~k mekten çekinmeyiniz. Evvel~' 
ler . için salona çıktı. Ve birkaç yolda devam ediniz. 

Mısır ve Filistin' deki liman
ı~;ı, evvela askeri bir şekle 
sokmak lazımdır. Bugünkü 
günde büyük bir alaka gös
terilmekte olan Kıbrıs'ta, keza 
ayni taarruzda ıslaha muhtaç
tır. Alınacak her türlü tcrti
batada rağmen, bu nokta:ara, 
ön Asya' dan kolayca hava 
bakanı yapılabilir. 

dakika sonra, bijamal arını Uyutulmuş olan genç ).:O 

giymiş olduğu halde döndü. dm derin bir şekilde içiıı' 
Bu sırada, matmazel Lena çekti. 

da salona girdi. Ve M. Ro- Göğsü şiddetle kalktı ~e 
bere: gene indi ve sonra gene so)' 

- Ustad, dedi. Emrinize lemeğe başladı. 
hazırım işte beni ne isterseniz - Bir tayyar~e biniyorll
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yapabilirsiniz! Halbuki ben böyle bir tıı) 
Derin bir sukut içinde ve . yareyi ömrümde göı;meJill 

sukunetle: ( Arkası var ) 

l 


