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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
N~riyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~dres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~c şartlan: Sı•ucliği 700, altı a) lığı 490 kuruş 
h~ Hesmi ilanla r için: l\lııarif crmi) eti ilfiııal 

ltro uıı:ı müracu:ıt cılilmcliclir. 

Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
~sıldığı ) er: (ANADOLU) Matbaası 

lJLlJ~AL 

• 
lzm ir<lc çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

• 

• Çinliler 
Sonkari civarında 23 Ja

pon zabitini öldürmüşler
dir . 

~-~~~~~~-~~-~~~~~-----~--~~-~-~~~~~~~~~ 

.....___Yıl : 3 - No : 779 Telefon: 2776 __ -__ P_e_r..;.şc_m_l_Jc ___ 20 Ağustos 1936 ------------- Fiati (100) Para 

lrun' da kanlı ıİıuha- ~~d~~~~: Ceıaı Bayar Çeşme'de 

b 1 1 
Bir haftaya yakı~ bir zn- Başvekil kağıd fabrika-

re e er O Uyor mandan beri limanımızda bu- sını bu hafta aracak 
lunan şanlı donanmamız, bu V 

---------~·----------------.. ---·-- sabah erkenden Akdeniz'e İktısad vekilimiz _Pazartesi günü şeh-ıı •kcı t f •dd tı• h•• J ) hareket ctıni~tir. er 1 1 ara Şl e i UCUm ar yapıyor ar. Hamidiyc mektep gemisi rimize gelecekl:_ve lburadan 

K ··n·stle ı·htı·yar, kadın ve ÇO- burada kalmıştır. İstanbul' afi' .. gec, ecektir 
OmU 1 r t Gemilerimizin cumartesi gü-

CU.k arı gazla yak yorJar nu avdeti mu.~:neldir. 
~------

Şifi, hükumet ile ihtilalcilerin arasını bulmağa çalışacak .. Dal adiye 
Ver dun' dahi abide-

yi açacak 
Paris 20 (Rndyo)- Harbiye 

Naz rı M. Daladiye, Cumartesi 
günü, müteveffa general Saray 
iç.in Verdun cıvarında inşa olu
nan heykeli törenle açacaktır. 

sinde bir çevirme hareketi 
yaparak, (lrun) şehrine yak-

laşmı;;lar ve bütün top ateş

lerini bu şehrin istihkamlanna 
tevcih etmişlerdir. Halk, va· 

ziyet <laha ziyade fcna!aştığı 

takdirde Fransız topraklarına 
iltica için hazırlanmış bulunu

Badamos mezarlığında ihtilôlcilerle çarpışan hükii.nzet kuvvetleri 
. Paris, 20 (Rad"'o) - Hari- Paris 20 (Radyo)- İngiltere nümune olmak istemiştir. yor. 
~ / Dün, Fransız hudutlarını 

d
1.~e nazırı M. İvon Delboş, hükumeti, lspanya'ya silah gön Paris, 20 (Radyo) - Fran- h d I k b b 

· . u ut arını geçere om a .
1
l!n lspanya'nın Paris sefiri derilınemesi için tedbir almış·' sız ayan meclisi reisi M. Ri-

ı y atan hükumet tayyarelerinden 
tl
.eb· .ugoslavya sefareti ba;;ka· tır. Silah ve mühimmat ilıra· beranjo, Avrupa'da umumi bir 

biri, asilere bir zarar vermeğe 
•nı kabul ederek uzun catına ruhsat veren hususi konferansın toplanmasını ve nt'"d muvaffak olamamıştır. 

u det konuşmuştur. büro, dünden itibaren lspan- İspanya hadiselerini müyakere İspanya hükumeti, bu ha-
Paris 20 (Rad.vo) - Ispan · ya'ya gönderilmek istenen si· 

Ya h .. k b d I l hl h d ederek bir hal çaresi bulma- diseden dolayı Fransız haıi-
v u umeti, Alman an ra 1 a rın i racına müsaa e et- . d f d 1 
l\a sını teklif etmiştir. Bu konfe- ciye nezaretın en a i emiştir. 
P nrunı adındaki vapuru, Is· memiştir. b . A d I Londra 20 (Rad}•o) - Is· an ransa, ütiın vrupa ev et-
trıe Ya limanlarına uğramaktan Son haberlere göre, Lon- terinin iştiraki lüzumu ileri panya hakkında Italya'nın bu-

netrnişdir. dra'dan Ispanya'ya sefer yapan B 1 sürülüyor. ra siyasal mahafilindc bekle-
.. er in'den gelen haberlere yolcu tayyarderi d e durdurul· h l · 

Rore Al h . . t Henday, 20 ( Radyo ) - nen notası enüz ge memiştır. 
ter 'b manya arıcıye neza- muş ur. İspanya asileri, (İrun) cephe· (Devamı 4 üncü sahifede) 
Yı 1

' u mes'ele için Ispanya- lngiltere hükunıeti, diğer dev· ·---------

Yotrotesto etmeğe hazırlanı- Jetlerle mbutlabık kalmadan bu Bir sürü münakaşalardan sonra 
gibi ted ir ere baş vurmakla 

l\to~kova' d;k;~·~uhake~e incire 9 kuruş fiat 
tesbit ettiler 
----------~·~-----~-

Tüccarlar, mahsulü 'kalite itibarile üc , 
'-ıüddeiumumi suikastçı
v l~nn ida~!~• istedi 
0roşılofu da öldüreceklermiş, Troçki de 
iıyaben idama mahkam edilecek 

hakkındaki muhakeme, dün 
Moskova' da başlamıştır. Bun
ların, Stalin'le beraber, Voro
şilof'u, Gaganoviç'i ve diğer 
bazı hükumet erkanını öldür
mek istedikleri aulaşılmıştır. 
Müddeiumumi, mütecasirlerin 

idamını ve şerik cürümleri 
olduğu anlaşılan Troçki'nin de, 
gıyaben ayni ceza ile tecziye
sını istemiştir. Muhakeme 
d evam edecektir. 

------~ Küin Mari 
Bakalım bu sefer 

ne yapabilecek 
Sotamton, 20 ( Radyo ) 

(Küin Mari) vapuru dün bu
radan hareket etmiştir. Gemi, 
bu sefer mavi kurdelayı ka
zanmağa gayret edecektir. 

kısma ayırmak istediler, fakat 
bu kabul edilmedi 

Borsa sarayı 
incir piyasası dün açılmış- hazırlıyan müstahsiller buna 

tır. Fakat bu açılış normal itiraz etmişler ve umumiyet 
şekilde olmamış, satıcılarla itibarile bir fiat verilmesini 

istemişlerdir. 

v 
o,.o . 

'i•lof • Bir Fransız gemi
sinde infilak 

alıcılar arasında münakaşalar 

olmuş, Ticaret odası reısı 

mudahale ve tavassutta bu· 
lunmuştur. 

Tacirler ise, buna yanaşma
makta ısrar göstermişlerdir. 

Bu suretle öğleden evvelki 
müzakere, münakaşalı ve ne
ticesiz bir pazarlık halinde 
kalmıştır. Fakat öğleden sonra 
yapılan tavassutlarla mesele 
halledilmiş ve müstahsilin ileri 
sürdüğü şekilde 9 kuruştan 

satış başlamıştır. Hayırlı ol
sun .. 

un lzmir'de alın-
..., 'nış b. . 

1. r~r· lr resmı 
ıtı• ıs 20 "). ~ k ' ( Radyo ) - Sta-
<.ıtı arşı "k . Qv·1 suı asd tertıp eden 
"ı Yef K . ' ()f, y k amenef, Evdekı-

' ., a. ef • Derdac}'an, Gold
c..eın • •rtof ve arkadaşları 

Marsilya, 20 ( Radyo ) -
Tirol Tolo (Vil Franş) adın
daki vapurda bir infilak ol
muştur. İki gemici yanmış ve 
7 kişi kurtulabilmiştir. 

Sabahleyin 3 saat kadar 

süren pazarlıkta tacirler, tur
fanda mahsulü kalite itibarile 
3 d ereceye ayırarak ona göre 
fiat vermek istemişlerdir. Esa
sen turfandayı mümkün oldu· 
ğu kadar büyük bir itina ile 

Başvekilimiz Celal Bayar'la birlikte 
İstanbul 20 ( Hususi ) -

Başbakanımız İsmet Inönü 
önümüzdeki hafta içinde İzmit' e 

giderek yeni kağıd fabrikamı
zı bizzat açacaktır. 

Başbakanımızın refakatında 
İzmir'den gelecek olan İktisat 
vekilimizin de bulunması ve 
buracian beraberce İzmir'e dö· 
nerek panayırın açılmasına ri
yaset etmeleri muhtemeldir. 

"' * * iktisat vekilimiz Celal Ba-
yar, dün saat 11 de lpar yatı 
ile Çeşme'ye gelmiş, vali, iz
mir belediye reisi ve birçok 
zevat tarafından karşılanmıştır . 

Vekilimiz, vali ve b ,.!ediye 
reisi ile derhal lzmir'e ait ik
tisadi işleri konuşmuş, piyasa 
hareketlerinden ınalümat iste-

miş ve bu meyanda panayır 
işlerine hükumetin verdiği 

ehemmiyt t anlatmıştır. Kat'i 
olan şudur ki, hükumet, arsı 

ulusal lzmir panayırın bu yıl 

büyük bir muvaffakiyet göste· 
rerek istikbale doğru kuvvetli 
bir adım atmasını istemekte· 
dir. Çünkü panayırdan gerek 
iç, g-erekse dış iktisadi müna
sebetler namına beklenen ;e. 
ticeler çok büyüktür. 

Panayır komitesinin pazar· 
tesi günü yapacağı içtimaya 
bizzat vekilimiz Celal Bayar 
riyaset edecek ve ayni gün 
vapurla, Istanbul'a gidecektir. 
Fakat panayırın açılmasında 
başbakanımız ve hariciye, ad
liye vekilleri ile birlikte lzmi· 
re gelecektir. -----·...-... ··--------

· Kasırga ---· .. ····--Yıldırım birkaç 
kişiyi yaktı 

Paıis 20 (Radyo) - Şam· 
yon havalisinde şiddetli bir 

kasırga ortalığı alt-üst etmiş· 

tir. Bu sırada yıldırımlar düş· 

müş ve büyük zararlar husule 
gelmiştir. 

Ançi ve Ünyon havalisinde 

de yıldırımlar düşmüş ve bir 

kaç ki~i yanmıştır. Buradaki 

resmi binalardan bir karakol 

yıkılmıştır. ---····-----Feci kaza 
--····_.-~ 

Bir tayyare düştü 
pilot yandı 

Paris 20 (Radyo)- 12 inci 

filoya mensup bir bombardı

man tayyaresi, dün Briyoleşato 
tayyare istasyonu civarında 

düşmüş ve bir hangarın yan
masına sebebiyet vermiştir. 

Tayyaredeki dört zabitten 
dördü, paraşutla inmeğe mu
vaffak olmuşlarsa da tayyareyi 
idare eden yüzbaşı Devilat 
kömür olmuştur. 
-----+. ·-----

Sosyete toplanırsa .. 
Paris 20 {Radyo) - Ulus· 

lar ~sosyetesi Eylülde topla
nırsa, esas nizamnamenin ta
tili hiç konuşulmıyacaktır. 

Bern'de 
Üc Alman casusu • 

yakalandı 
Bern, 20 ( Radyo ) - Al

manya lehine casusluk yapan 

bir şebeke yakalanmıştır. Bun

lardan biri yabancı ve diğer 

ikisi de İsviçre'lidir. -----------
Ruzvelt 

Vaziyetin nezaketi 
hasebile propaganda 

yapamıyacak! 

Ruzvelt 
Vaşington, 20 (Radyo) 

Amerika, reisicumhuru Ruz

velt, siyasal vaziyetin çok na

zik olması hascbile intihap 

propagandası için Vaşington

dan hiçbir tarafa gitmemek 

niyetindedir. 
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Pazar günü --·· .. ---Altay-Göztepe mııh· 
teliti ile donanm ttı 
kımı ile karşılaşacoP 

1 Cinai Romn Nakili KAM/ ORAL • 
.. - 199 - llD 
Baba Anri ile oğlunun hapis- Owens, en faz ve resim yapmak- Geçen pazar giinü Halk 

sahasında lzmir 936 şamP1• 
yonosuna namzcd K. S. t( 
takımına üç gol atarak nyu1111 

berabere bitirmrğe ınuvaffıı~ 
olan Yavuzun fudbol takıJ11· 
donanma mulıteliti namı ııl· 
tında önümiizdeki pazar gü11!l 
giinii Altay-Göztepc karışı~ 
takımilc karşılaşacaktır. rJe! 
iki rakip bu oyuna faıl3 
ehemmiyet vcrdilcrindcn ınurı· 
tazam surette çalışmaktadır 
lnr. Pazar güni.i sahada Ys· 
vuz bandosu da bulunacaktı'· 

hanedeki buluşmaları 
ço hazin m ,ştu .. 

ta hoşla 
enler 

- Bu düşüncen doğrudur. 
Tolbiyak firara muvaffak olur
sa, ben Lüi'nin masum oldu
ğunu nasıl isbat edebilirim. 
Pigaş, Lüi'nin üç güne kadar 
idam edileceğini söyledi. Biraz 
acele etmemiz lazım. 

- Tekrar Savini'ye avdet 
edip sergüzeştimi kaymakama 
anlatmamı arzu edivormusunuz. 
Herif belkide jandarma filan 
gönderip ... 

- Hayır, bu teşebbüsün 
bir faidesi olamaz. Ben Tol
biyak 'ı tevkif etmekten ziyade 
Lüi'yi kurtarmağa ehemmiyet 
vermekteyim. Bunun için bu· 
rada çalışmak lazımdır. Bu 
sırada bana muavenet edebi
lecek kimse varsa, o <la asa
yiş reisidir. 

durmuştu. 
Baba Anri, odasına ç ktık

tan yarım saat sonra tam bir 
Fransız kıyafet ile döndü ve 
tekrar arabaya binerek doğ
ruca zaptiye nezaretine gitti. 

Zaptiye nezaretinin kapısın
da bulunan memurlar, eski 
arkadaşları meşhur hafiye ba-
ba Anri ile Piyedoş' un arba-

Paris - Soir 
dan indiklerini görünce hay-
ret içinde kalmışlardı. Çünkü gazete 5 ini n 
zaptiye nazırı, bunların ikisi- Berlin muha-
nin tevkifini emretmişti. Me- biri, 1 9 3 6 
murlar, kendilerine nerede olimpiyatların-
rast gelirlerse derhal yakala- da harikalar 
malan için emir almış bulu-
nuyorlardı. yaratan, 100 

Fakat, bütün memurların ve 200 metre 
baba Anri'ye karşı büyük hür- koşularda ve 
metleri olduğundan, hiçbiri uzun atlama-
kendisini tevkife cesaret ede- da di.inya rc-

• • •• 
ıs e az a guve-
a azlar diyor 

rum. Galibiyet nasıl olsa ben
de ka!acak olduktan sonra, 
ne diye sıhhatıma zarar vere
cek şekilc.lc koşayım. 

-Sizin kanaatinizce 100 ve 
200 ınetrr en az kaç saniye
de koşulRbilir. \ 

- Yeni çıkarak ınetodlar 
ve pistlerin ıslahı neticesi ola· 
rak ileride yüz metreyi on ve 
ikiyiiz metreyi de yirmi sa
niyede koşmak mümkün ola
caktır sanırım. Fakat bu re
koru ben" mi, voksa başkası 
mı temin edecek, burası meç
hul!. 

Bu sırada, Amerikalı at
letlerin antrenörü içeri girdi 
ve o da yanımıza geldi. Son 
ciimleyi işitmiş olacak ki der
hal: 

Şimdi zaptiye dairesindeki 
odasına gidip kendisini bula
cağım. Senin şehadetin de 
lazım olduğu cihetle, benimle 
beraber geleceksin. Haydi, bir 
dakika bile fevt etmiyelim. 

medi ve yalnız selam verdiler. korlarını kı-
Baba Anri ile Piyedoş ran meşhur ]esse Ovvens koşarken ve Berlin'de 

merdivenleri acele çıkarak Arne r ika' 1 ı alınmış bir resmi 

-jees Owens tabii koşular
da elli metreyi beş saniye alı
yor, dedi. 

Piyedoş, M. Anri'nin bu 
kararını hayretle karşıladığı 
halde itirazda bulunmadı. 
Çünkü vaktin gayet kıymetli 
olduğunu, müzakereye imkan 
k.almadığını anlamıştı. Bir ke· 
lime bile söylemeden sokağa 
çıkarak, efendisini beklemeğe 
başladı. 

Üç dakika sonra, Cafer han 
dahi yalnızca yaya olarak 
otelden dışarı çıkmıştı. O 
vakte kadar prensin böyle 
yalnızca sokağa çıktığını gör
miyen otel hizmetçileri hayret
te 1.-almışlardı. 

asayiş reisine haber gönderdi zenci atlet Jesse Owens ile 
ve biraz sonra ikisi de odaya görüşmüştür. 
kabul edildiler. Muharrir, bu mülakatı şöyle 

Baba Anri ve Piyedoş, anlatıyor: 
asayiş reisine başlarından ge- "Uçan zenci Jesse Owens'i 
çenleri ve ne şekilde hareket Olimpiyad şehrindeki Ameri-
ettiklerini birer birer anlattılar ka'lı atletlere tahsis edilmiş 
ve hafiye Tolbiyak'ın katil olan evinde buldum. Siyah 
olduğunu, oğlu Lüi'nin ise bu vücudü üzerine beyaz bır el-
işde tamamen masum bulun- bise giymiş, arkadaşlarilc 
duğunu söylediler. oturuyordu. Ellerini sıktıktan ve 

Asayiş reisi, zavallı ihtiya- kendimi takdim ettikten sonra 
rın anlattıklarına evvela iiıan- ben de aralarında yer aldım . 
madı. Fakat Tolbiyak'ı tevkif 
için birkaç yardımcı istediğini Jensse bugün bana zenci 
düşiinerek bunun uydurma boksör Joe Suiz'in gayet iyi 
olamıyacağına kanaat getirdi. dostu olduğunu söylemişti. 

Baba Anri, oğlu Liii'yi Konuşmıt~a evvela bu suretle 
görmek.istiyordu. Asayiş reisi, başladım ve: 
eski dostunun bu ricasını _ Dostunuz Joe Suiz'nin 
kabul ettiğinden, üçü birden mağlubiyeti herhelde sizi mü-

Fdir. . 
- Siz mağlubiyetten hiç 

korkmayorsunuz değil mi? 
- Hiçbir zaman onu söy

lemeyin. Böyle demek istemi
yorum. Şimdiye kadar hiç 
yenilmedim. Hatta tasfiye ko· 
şularında bile .. Fakat bir gün 
gelecek, muhakkak ki ben de 
mağlup olacağım. 

- Sizi mağllıp edecek bir 
atletle karşılaşmak ister misi

. niz? 
- Şüphesiz. Esasen böyle 

bir kimse ile karşılaşaınadı
ğım içindir ki, şimdiki koşu

larda, yalnız başlarken biraz 
fazla çalışıyorum, fakat galip 
geleceği mi anlnyınca, bütün 

kuvveti mi sarfelmiyorum. 

Kendi kendime düşünüyo

rum: 10 saniyede 100 metre, 
saatta 36 kilometre. İnsan 
vücudu nelere tahammul ede
biliyor! 

Kendisine, hayatta en fazla 
neleri sevdiğini sordum. Uçan 
Arap, ufacık gözlerini bana 
doğru çevirdi ve beyaz dişle
rini gösteren hafif bir tebe
süınle: 

- Müzik, resim. Dedi. Va
kit buldukça da sinemaya gi
derim. Okumaktan ve radyo 
dinlemek te hoşuma gider. 

Büyük müsabakadan eV''cl 

Allay-Göztepe /\. B. takırı1: 
lar muhtcliti arasında husLl51 

bir müsabaka yapılacak~ 
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DEUTSCH LEVANTE UNI~ 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"HERAKLIA,, vapuru 2
4 

"'us· ağustosta bekleniyor, 29 ag 1 tosa kadar ANVERS, RO . 
TERDAM, HAMBURG ~~ 
BREMEN limanları için Yo 
alacaktır. o' 

"ART AA vapuru 5 eylül 
" ds' bekle~1iyor, 9 eylüle kıt 1 

ANVERS , ROTTERDA~~ 
HAMBURG ve BREMr.. 
limanları için yük alacaktır· 

DEN NORSKE MIDD~· 
HA VSLINJE (D/S. A/S. 

SPANSKELINJE) 
OSLO .. rı1 

"BOSPHORUS,, motörtJ .ı-s· 
"'Ll 

ağustosta bekleniyor, 22 8tY~· 
tosa kadar ISKEND ER ,, 
ROUEN, Le HAVRE ~~ 
NORVEÇ · limanları için yıJ Cafer han, bir müddet ya

ya olarak yürüdükten sonra 
Piyedoş ile birlikte bir araba
ya bindi ve arabacıya: 

zapliye nezaretinden çıktılar tecssir etmiştir. Dedim. - Ohaldc sizin verebile· 

14 yaşımda basketbol ve 
futbola.. Bundan sanra koşma
ğa başladım .• Fakat hiçbir1n
dcn zevk almayordum. Mek
tepte iken hocam beni daima 
yalnız koşturur ve kronometre 
tutar, her defasında: · alacaktır. .. zC 

- Konti rıhtımına çeki 
Diye emir verdi. Piyedoş 

hayret içinde idi. Artık sabrı 
tükenmiş olduğundan baba 
Anri'ye: 

- Sizi İ7. 'aç ede~eklerinden 
korkmuyor musunuz? Dedi. 
Zaptiye Nezareti bu akşam evi
nize avdet etmiş olduğunuzu 
haber alıp .. 

- O cihetçe korkum yok
tur. Oğlunu müdafaa etmek 
için gelen bir pederi tevkif 
edecek kadar vicdansızlıkta 
bulunmazlar. 

Piyedoş, efendisinin eski ar
kadaşlarına bu kadar itiınad 
etmesini pek te iyi bulmıyordu; 
fnkat cesaretini de kırmamak 
arzusunda bulunduğundan sus
mağa mecbur oluyordu. 

Araba, Konti rıhtımına ge
lince; içinden beyaz sakallı bir 
Hind Prensi indi ve baba An
ri'nin oturduğu evin kapıcısına 
doğru ilerliyerek dairenin anah 
tnrını istedi. 

Fakat kapıcı beyaz sakallı 
• Hind prensinin kim olduğunu 

bilmcdiğınden anahtarı teslim 
etmek istememiş, Baba Ami
nin yüzündeki takma sakalını 

çıkarması üzcri~e de ozur 
dileyerek kapıyı kendi açmıştı. 
Fakat bu esnada mahalle baş
tan başa çalkanmış, herkes, 
Hind prensini görebilmek için 
Konti rıhtımının önünü dol-

ve bir araba ile Lüi'nin bu-
lunduğu hapishaneye gittiler. O, gayet tabii bir halle: 

Baba ile oğlun karşılaşması - Hayır dedi. Onun mağ-
çok hazin oldu. İhtiyarın göz- lubiyeli beni hayrete düşür-
lerinden sevinç yaşları akı- medi. Vakıa Joe Luiz çok iyi 
yordu. Lüi ise kendini güç- bir dostumdur, Fakat kendine 
lükle zaptediyor, soğuk kan- çok güvenir; bir atlet için bu 
lılığını muhafazaya çalışıyordu. hal gayet fenadır. insan ken-

Baba Anri, yaptığı tahkikat disine bu kadar güvenmeme-
sonunda vardığı neticeyi an- ,,_ ....... 
)attı ve Tolbiyak'ın bu cina
yeti işlediğini söyledi ve 
sonra da: 

- Arbalet sokağı cinayeti 
ile alakan olmadığını, ancak 
bu kız ile temasta bulundu
ğunu niçin muhakeme huzu-

ceğiniz hakiki randman, temin 
edebileceğiniz rekorlar meç
huldür? 

Güldü ve başını onune 
eğdi, ozaman tekrar ettim: 

- Ya rekorlarınız?. 
- Koştuğum zaman, icap 

edcrsa yeni rekorlar yapıyo-

runda söylemedin. O zaman 
şüphesiz ki seni mahkum et
meğe cesaret edemiyeceklerdi. 

dedi. 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 
1 çeşitleri satar. 

Lüi başını önüne eğerek: 
- Haklkatı mı? Düdi. Söy-

leyivermek için on defa di
limin ucuna geldi. Muhakeme 
esnasında reisin son defa ola
rak kanıma girmemekliği mi 
ihtar etmesi üzerine hakikah 
anlatacaktım. Fakat Terez, 
orada, karşımda oturuyordu. 
Vaktile fena bir kadını sev
miş olduğumu ve el'an da 
onun evine devam etmekte 
bulunduğu mu nişanlımın kar
şısında itiraf etmek lazımdı. 

Bir tiiccarın ona sırnaştığını 

ve kendini müdafaa etmek is
terken bastonla yaralıyarak 
öldürdüğü mü, velevki bir ka-
za dn olsa, nasıl söylüyebilir-
diın. 

- Arkası var . 

p u 
Türk nonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekhaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-:..t 
catına faiktı~. 

Te fon • 2 1 e 
g 

- İyi gidiyor, iyi gidiyor. 
Derdi. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

üç .. k sey
yahlar 

Dün İzmiri gezdiler 
Diinkü niishamızda, şehri

mize ge)diğini yazdığımız iiç 
kare.leş küçük seyyahlar, dün 
belediye reis muavini Suad 
Yurdkoruyu ziyaret etmiş ler
dir. 

Belediye, küçük seyyahların 
gezdirilmesi için yanlarıne bir 
memur vermiştir. Küçükler, 
Karşıyakaya giderek çocuk yu
vasını görınuşlcr, Gazi ilk 
okulunu, Kız lisesini, Kültür 
parkı, hastahaneleri müzeyi 
Kadifckalesini gezmişlerdir. 

iral k Ev 
Köprü tramvay durak ye

rinde 681 numaralı ev kira
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfur mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah
med' e müracaat. 

iralık ev 
Göztepcde tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 

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

.. SARDINIA ,, motört1rtr 
eyliilde bekleniyor, 25 e'/ ;f, 
kadar Le HAVRE, DlE~~Ç 
DÜNKERK ve NOR 
limanları için yiik alacaktır· 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 1 

·• DUROSTOR ,, vapuroS· 
eyliilde bekleniyor, ı<A 1ı 
TENCE, SULINA, GAL ,,~ 
ve GALA TZ aktarması ol~O 
BELGRAD, NOVISAD. vl· 
MARNO, BUDAPEST, 1i~ 
YANA ve LINZ için > 
kabul edecektir. 6 
S. A. ROY AL HONGRolt. 
DE NA VIGA TION p,Arl 

BIENNE MARlTIM 

BUDAPEST ~,. 
"SZEGED,, motörii ~ef 

tos nihayetine doğru pe rJO' 
mektedir. BELGRAD. rzl 
VISSAT, BUDAPEST. B1~ TİSLAVA, ViYANA ve L 
için yük kabul edecektir· 

JOHNSON WERRf.i'l 
LINES Ltd. 

LIVDRPOOL ıJ 
"JESSMORE,, vapt1rtl <ii~ 

VERPUL ve ANVERS'teıı > ~" 
getirerek tahliye ctoıiş 
gitmiştir. . elfll 

"Vapurların isimlert• ~ ıe 
rıfe 

tarihleri ve navlun ta giı1' 
hakkında bir taahhüde 

şilmez.,, 1 fo" 
l e e ,Jl" 

Birinci Kordon, zır 
No. 2007 -
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HiKAYE _ Buğday donesi ~ k,.. L. • d 
_ 

111111
___ re ası ımıte co Vapur 

Sper
Acen-

Bir vakitler, köyün birinde. 
Çocuklar oynarlarken, bir çu· 
kur içinde bir tavuk yumur
tası kadar büyük, fakat buğ
daya benzer bir dane buldu
lar ... Buradan tesadüfü olarak 
geçen bir seyyah bunu, ço
cuklardan birkaç kapik mu
kabilinde aldı, şehre götürdü! 
Ve Çara-nadir bulunur birşey 
olmak iizerc.·miihim bir para 
ınukabilinde sattı! 

Çar, memleketin bütün 
alemlerini toplıyarak bunun 
bir yumurta mı, yoksa bir 
buğday danesi mi olduğunu 
tayin etmelerini emretti! 

- Leon Tolstog'dan - Vapur acentası . taSI 
girdi! 

Çar dancyi buna da gös· Pasport yolcu salonu kar- ROYAL NEERLANDAIS 
terdi; ihtiyarın gözleri henüz şısında Lekol Riz binasında KUMPANYASI 
kudretini kaybetmemiş oldu- no. 168 Tel. 2443 " ULYSSES ,. vapuru 17 
ğundan taneyi foldukça kolay- Not: Vurul tarihleri ve va- ağustosta ı 22 ağus to~a kadar 
lıkla muayene edebildi. Çar: purların isimleri iizerine deği- limanımızda olup ANVERS, 

- Ey namuslu adam. Sen şikliklerden ınesuliyet kabul ROTTERDAM, AMSTERDAM 
buna benzer hububat gördün edilmez. ve HAMBURG limanları için 
mü; tarlanda böyle taneler ITHE ELLERMAN LINES L TD. yiik alacaktır. 
ekip biçtin mi? Yahud kom· " OPORTO •. vapuru 15 "GANYMEDES .. vapuru 22 
şularından ~böyle birşey aldın ağustos 1936 LONDRA ve ağustosta beklenmekte o1up 
mı? Dedi. ANVERS'tcn gelip yiik boşal- yükünü tahliyeden sonra 

Doğrusu istenirse; bu ihti- tacvktır. BURGAS, VARNA ve KÖS .. 
yarın da kuları ağır idi. Anı· "FLAMINIAN., vapuru ağus- TENCE limanları için ylik 
ma gene oğlundan iyi işitiyor- tos sonunda LIVERPOOL ve alacaktır. 
du; Çarın sualine: SWENSEA' dan gelip yük bo- " ORESTES .. vapuru 31 

- Hayır! Diye cevap verdi. şaltacaktır. . ağustosta gelip 4 eylülde 
Böyle bir cinsten hububatı DEUTSCHE LEVANTE-LINIE ANVERS , ROTTERDAM , 
ne ektim, ne biçtim, ne de "SAMOS,, vapuru 23 ağus- AMSTERDAM ve HAMBURG 
veya satın aldım! Zaten benim tos 1936 bekleniyor. HAM- limanları için yük alacaktır. 
zamanımda para nedir? Kimse BURG BREMEN ve AN- SVENSKA ORIENT LINIEN 
bilmez idi ki.. Herkes kendi VERS'ten gelip yük boşalta- " VIKINGLAND ,, motörü 
mahsulünü yer, felaket senele- caktır. 17 ağustosta gelip yükünü 
rinde de herkes birbirine yar- I• tahliyeden sonra ROTTER· 
dım ederdi. -.Vakıa bizim hu- M.. ıı•t DAM, HAMBURG, COPEN-
bubatımızda bugünkü gibi de- UCe 1 HAGE. DANTZIG, GDYNIA, 

,._ ....... ~PiRİN 
l. v .!1.o ko,...prımclık ambala jlarda 

bulunur. 

/',n b !aj ve komprimelerin 

l.!ı-·ındc h~lısli~ın timsali 

markasını arayınız. 
~ :;,;;.şa;p 

• 
20 Ağustos 

Alimler günlerce müz:ıkere 
ettikleri, birçok tali komisyon
lar vücuda getirdikleri halde, 
bu husustan bir karar vermeğe 
muvaffak olaınadı1ar, bunun 
Üzerine bu acayip seni Çarın 
sarayının bir kenarına atıldı, 
Ve bir tavuk gelerek bu da
neyi gagasile deldi; işte bu 
sayede herkes anladı, ki bu 
büyük habbece bir nevi buğ
daydır! 

ğildi, fakat bunun kadar de· A ı • R GOTEBURG, OSLO ve IS-
ğişik değili Yalnız babamdan 1 1 z a KANO INA VY A limanlarına , _____ .__ma_llE_!mlll!!E:Bll-~!!!l?l.l!!!:D?!ilillmR 
kendi zamanında buğdayın hareket edecektir. .. lzmı·r vu·" n Men ucatı Alimler, tavuk sayesinde 

meydana çıkan bu hakikati 
~eınen Çara bildirdiler, Çar 

u habere sondcrecede şaştı, 
Ve yeniden verdiği bir emirle 
alinıler; bu tanenin nerede, 
ne vakit yetiştiğini tahkika 
lllernur etti. 

bizim zamanımızdan daha iyi "NORDLAND,. motörü 28 
d d O Sür'at, zarafet 

ve iri yetiştiğini uy um. n- aö-ustosta beklenmekte olup Tu·· rk A. ş·ırket·ın·ın 
dan sorulursa maınmat alınır ve ehveniyet yÜkünü tahliyeden sonra 

sanıyorumi YENi KAVAFLAR Çarşısı ROTTERDAM, H~MBURG, L1a}kap1nar kumaş fabr•kaSI Çar, bu adamında babası- COPENH/\GE, DANTZIG, r-A 
nın getirilmesini ~mretti. bu Numara : 34 YNIA GOTEBURG OS 

GD • • - Tarafından mevsim dolayısile yeni ihtiyar da Çarın huzuruna • LO ve ISKANDlNA VY A li- ~ 1 

koltuk değneksiz ve genç, Satılık ve kiralık manıarı için yiik alacaktır. çıkardığı kumaşlar: Alimler gene günlerce mü· 
Zakerede bulundular. Kitapla· 
~1 baştan başa aradılar, fa
lh t neticede en ufak bir ma
unıat bile elde edemediler, 

dinç olarak girdi. Gözleri Ucuz evler SERViCE MARITIM Sagv lam 
parlak. kulakları güzel işitir ROUMAIN 

bir halde idi. " SUÇEVA ,, vapuru 26 
Ç b d h d · Park ve hastahane arasında z ~ 

ar una a ma u laneyı ağustosta gelip 27 ağustosta a rı-r 
gösterdi, ihtiyar bunu eline Damlacık cadde-sinde 34 ve PiRE, MALTA, MARSIL y A 

avle~.rak güzelce muayene etti 70/1 numaralı evler gayet BRAILA ve BARSELONE Ve ucuzdu 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. hareket edeceft. lir. 

- Pek çok zaman var ki Taliplerin öğleden sonra Ko- Yolcu ve yük kabul alır .. 

Ve Çare: 

- Bizim kitaplarımızda 
il . 
b~vı hububat hakkında hiç 

t.ır kayıt yoktur, mujikleri ge
ltd' I ıniz, belki onlardan bazı-
:rı, ihtiyarların böyle birşey-

bizim bildiğimiz bu buğday- nak yanında Hacı Sadullah Daha fazla tafsilat almak 
dan bir tane bile görme- 1·çı·n ikinci Kordonda Tahmil 

~n bahsettiklerini derhatır 
e etler!. Dediler! 

1 D d . otelinde Bay Şevket' e mu-
miştim e 

1
• ve Tahliye binası arkasında 

Ve taneyi agv zına götürdü racaatları. CO 
FRA TELLi SPER acenta· 

b· Bunun üz rine Çar 'htiyar 

t.'t köylü getirmelerini emret
ı· ç 
' arın adamları araya, ta· 

t'Ya 'k· 

ve bir parçasını kopararak ,--~-~k-t!ll• 
dişlerile çiğnedi ve sonra: Do or 

- Evet, bizim buğdaydan! AJı• Ag~ L 
Dedi. i111 

1 sına müracaat edilmesi rica 
olunur. Navlonlardaki ve ha
reket tarihlerindeki değişiklik· 

a • ı ı koltuk değneği ile 
h?ca~ yiirüyebilen ve ağzında 
rlçbır diş kalmamış olan ih· 
•Yor b' · 'k · d'l ır muıı getır ı er. 

te,. Çar daneyi ihtiyara gös
~ .. dı, fakat bu adamcağızın 
rı~hzleri de pek görmiyordu, 
~ ayet ona tarif ile anlattı
Ht da: 

Çar hayretle: 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
- Fakat dede! Bu cins 

buğday nerede ekilir, kimler 
tarafından biçilir?. Bunu bize ikinci Beyler Sokağı No. 68 

1 Telefon 3452 
söyle! Sen de bundan ektin ----------• 
ve yedin mi?. Diye sordu. semeresini kendi alırdı. 

ihtiyar başını sallıyarak: Çar: 
- Benim zamanımda bu - Sana iki sualim var: 

buğday bertarafta yetişirdi, Şimdi bukadar küçük olduğu 
~ - Ey ihtiyar adam, buna ben biz1.at bütün gençliğimi halde, vaktile buğdaylar ne-
)o tızer hububat nerede biti- bunları yiyerek geçirdim! Diye den bukar büyük yetişiyorlar· 
aut? ve yetişiyor, biliyor mu· cevap verdi. dı?. Senin hafidin iki koltuk 
d~ll · Sen bizzat bundan gör· - Sen bunu alıp sattın 
8() ~ ınü; satın aldın mı? diye mı hiç? değneği ile ve oğlun tek kol· 

t u. Dede merhametli bir gü- tuk değneği ile yürüyebilirken 
İd/~tiyar ayni zamanda sağır lümseme ile: . sen ne için ve nasıl bukadar 
Ve e! Pek güçlükle işidiyordu - Benim zamanımda hiçbir genç, dinç, ve kuvvetlisin, 
r131 sorulan şeyleri ancak ya- kimse buğdayı para ile sat- gözlerin · bu kadar parlak, ku-
~ anlıyabiliyordu. f htiyar: mak günahını irtikap etme- !akların bukar iyi işidir ve bir 

~}' Hayır! Dedi. Ben bütün miştir. Para... Bunun neye delıkanli gibi sağlamsın? dede 
huba~ında buna benzer bir yaradığını bilmezdik bile' Hiç bu büyük farkın sebebi ne-
kit ~·at ek?1edim, hiçb!r va· bir kimse, satmağı ve satın dir? Dedi. 
ditrı QY)e hır mahsul biçme- almağı aklına bile getirmezdi. ihtiyar dalgın ve düşünce-
' ~t'ğ~e satın almadım! Bizim Ben bizzat bundan ektim, li bir halde cevap verdi: 
dik:ı tr~iz buğdayla hep şim- biçtim ve harman ederek - Bütün bu farkların se· 
b, erın ayni idi. Fakat. Ba- mahsulünü yedim! Dedi. bebi şudur ki şimdi insanlar 
'<>t lllı getirir ve kendisinden _ Bunları nerede eker kendi sayları semeresi ile dc-
~,l\~tsanız belki o bunun hak· idin?. Senin tarlaların nerede ğil, fakat başkalarının sayla-
~ bazı malumat verebilir. idi? rını çalarak yaşayorlar .. Benim 

!erden acente mcsuliyet kabul 
etmez. 

Telef on: 2004/2005/2663 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 

I
Mimar · Ke':"alettin caddesinde FAHRı 
KANDEMiR Oğlu 

,._ı ............. _. ... ._.__. .... mm~ ... -..• 

• 

letitil M~ji.k'in babasının da _ Benim tarlalarım mı? zamanında böyle yaşanmiyor· ~ 
lar b ınesını emretti· memur· Onlar Allahın toprakları idi, du, tabii ve ezeli kanun hü- ,_ V ft ft ru , 
dl!la ~ adamı pek ç~btık bul- size de çalışırsam, benim tar- küm sürüyor, herkes kendi / "' UJJ .4'(. 
d,h;· .~u .. ihtiyar oğlundan lam o olurdu; topraklar ser- maline bakıyor, başkasının İ ~ ,/ ı -

~~k ıti~lu ve kuvvetli idi; bcst. hiçbir kimse ~nu ken- maline hiç göz koymiyordu... 1 } ,/ L._,_ , . , ,,.. ~ 
1 

1 
~ırn~ır kolluk değneğinin dine mal cdinemezdıl Herkes Dedi. J !. ~ l &-C1 Ol! D .c. 
~ile Çarın huzuruna de kendi sainin mahsul ve Vedi Fikret ' 

ri~ • ş h Tesiritabii,eşsizbirmüshildir.<J.kadarzara.rsızdırkigebelerekalp,~öbreklerı "rJeD 3 aprahatsız ve _tansıyonları yüksek.olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederl 
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. 
Sofya'ya davet edild. 

an' da da diktatör ük 
söyleniyo 

\J • 

ecegı 
----------------~------~-:---::-- --~-----------------------------blokuna Bulgaristan da girecek. 

ittihadı kuvvetleniyor 
Istanbul. 20 (Hususi)- Avrupa' da antidemokratik hükumet

ler arasında büyük bir ittihadın baş gösterdiği ve Avrupa'nın 

setini Balkanlara doğru yürütmek, Çekoslovakya'yı da tama

men kaldırmak istediği söylenmektedir. ispanya meselesinin 

varacağı neticeden sonra yeni hadiselere intizar edilebilir. ikiye ayrıldığı görülmektedir. İ!k defa Almanya'nın hazırladığı 
bu parçalanma vaziyeti, biraz sonra ltalya'nın da müzaharetile 
kuvvetlenmiş ve yavaş yavaş, Polonya, Macaristan, Avusturya 
ve- hatta Bulgaristanı da şamil olmak üzere 170 milyonluk bü-

Bulgaristan'a gelince, bu hükumetin de Alman-ltalyan blo
kundan ayrılınıyacağı muhakkak sanılmaktadır. 

Bugünlerde Bulgaristan'da da diktatörlük ilan edileceği sÖ}

leniyor. Günlerden beri Berlin' de bulunan Bulgar kralı Bor is, 
Mussolini ile de temas maksadile Roma'ya gitmek üzere iken 
birdenbire Sofya'ya davet edilmiştir. 

)Ük bir ittihad doğurmuştur. . 
Her siyasi mes'elede, Roma - Berlın hükumetleri arasında 

Bu davet, Bulgaristan' da bir diktatörlük ilanı ile yakından 
alakadardır. Orada da partiler, muhtelif teşkilat dağılacaktır. 

görülen nazar noktası birliği, bugün bu ittihadın tamamlandı
ğını meydana koymaktadır. Almanya'nın. orta Avrupa'yı e~ine 
nlarak şarki ve garbi Avrupa arasına bır duvar germek sıya· 

......... eı;m----------

a ons 
Ansızın Belgrad'a 

geldi 
Belgrad, 20 ( Radyo ) -

Sabık ispanya kralı Alfons, 
ikamet etmekte olduğu Vi
}'ana' dan ansızın buraya gel
miş ve krallık naibi prens Pol 
tarafından kabul edilmiştir. 
Bu ziyarrte büyük ehemmiyet 

veriliyor. 
--:t:Oı;::;ı•-e• 

İrunda kanlı muha-
rebeleı oluyor 

( Baştarafı 1 inci sahi/ ede) 
Belgrad 20 (Radyo) - is

panya' daki komünistlerin, şim
diye kadar görülmemiş dere
cede mezalim yaptıkları Mad
rid' den bildiriliyor. Bunlar re
hine olarak tuttukları ihtiyar 
kadınlarla erkek ve çocukları 
gazla yakmakta ve karşılarına 
geçip istihza etmektedirler. 

Paris, 20 (Radyo ) - is
panya asileri ile ispanya hü
kumeti arasındaki ihtilafın 
bertaraf edilmesi için Şili hü
hükuınetinin, araya girerek 
münasip bir sureti tesviye 
' ulmağı kabul ettiği Vaşing
tondan haber veriliyor. 

J..ondra, 20 ( Radyo ) -
Konservatör! rden müteşekkil 
bir heyet müvacehesinde şöz 
söyleyen Sir Samocl Hoar, 
lngiltcre'nin bitaraf kalmağa 
k rar verdiğini bildirmiştir. 

Londra 20 (Radyo)- Niyuz 
Kronikel gazetesi 27 Fransız 
askeri tayyaresinin lspanya'ya 
hareket ettiğini yazmaktadır. 

Londra 20 (Radyo)- lngi
liz Kızılhaç teşkilatının, lspan
ya'ya gönderdiği hastahane, 
dört doktordan, 8 muavin ve 
6 hasta bakıcı ile müteaddit 
katiplerden ibarettir. Bu has
tahane, zehirli gazlardan ta· 
haffuz için bir miktar da mas
ke götürmektedir. 

Londra, 20 (Radyo) - Al-
manya'nın, lspanya'ya para ve 
gönüllü gönderilmemesi husu
sunda ileri sürdüğü kayda 
karşı Fransa'nın buna kadir 
olamadığını ve kendi toprak
larında bulunan ispanya tebaa· 
sının, gönüllü gitmelerine mu
manaat edemiyeceıini (Mor
ning Post) gazetesi yazıyor. 

Paris 20 (Radyo) - Sağ 
cenah partıleri, Ispanya'nın 
ateşemilteri hakkında hüku
metçe verilen tard karannı 

Sigorta dolandırıcılığı Jesse Owens 
a ı mumi enberi bu ile bir ~~ıa~at 

(Baş tarafı 2 ıncı sahıf ede) 
11

1şle meşgul imiş er! Bir .. defa~ındada bana şun· 
!arı soyledı: 

~----------·------~---Maznunlar tah(iye edildiler. Şemseddin, 
öldüğünden haberi olmadığını söyledi!. 
lstanbul 20 (Hususi) - Sağ nın sigorta şirketinden çekil· 

insanları ölü göstererek Ünyon mcsinden meydana çıkmıştır. 
sigorta şirketinden bunlara ait Şemseddin de sağdır, kadın 
sigorta tazminatını "almakla dal.. Halbuki bunlar ölü ola-
suçlu olanlar hakkındaki tah· rak gösterilmiştir. 
kikata devam edilmektedir. Şemseddin, dün müddeiumu· 

İlk gün tevkif edilenlerden milikte isticvap edilmiş ve za· 
yaiınız iki kişi müstesna olmak vallı, hayret içinde kalmıştır. 
üzre diğerleri serbest bırakıl- - Ben sağım ve işte mey-
mışlardır. Hadise, Istanbulda <landa duruyorum! 

k d l h r d Demektedir. Şehremaneti 
büyük bir s an a a ın e te· hekimlerinden doktor Fevzi de 
lfı.kki edilmiştir. Bütün matbu- bu işle alakadar olmak üzre 
at bunu mevzuu bahsetmekte sorguya çekilmiş ; 
her yerde bunun dedikodusu - Ben hiçbir şeyle alakadar 
olmaktadır. Yolsuzlugun dere- değilim. Yalnız doktor Asafın 
cesi nedir, şimdiye kadar kaç imzasını tasdik ettim. Yoksa 
kişiye ait ve ne kadar para bir ölümü tasdik etmiş değilim 
a1ınmıştır. Burası meçhuldür. Demiştir. Doktor Asaf, ver· 
Ancak, şebekenin umumi har· diği bir istida ile tahliye olun-
bın başlangıcında teşekkül et- muştur. Maznunların sayısı şim 

tiği söylenmektedir. dilik yırmiden fazladır. Daha 
Hadise, bir kadına ait para birçok isim ve simaların da 

ile pul müdürlüğü muhasebe- meydana çıkması beklenmekte-

cısı Şemseddinc ait 2000 lira· dir. 
---~----- ....... ·~·~·~ .. ...--~~----
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Çi 'liler 
Japon zabitini 
öldürdüler 

Harbin, 20 (Radyo) - Ja
pon zabitlerinden 23 kişi, 
Sonkari civarındaki küçük bir 
kalede Çin çetelerile müsade
meye tutuşmuşlar ve neticede 
hepsi telef olmuşlardır. 

protesto etmişler ve Fransa· 
nın siyasi mücrümler için da-
ima iltica olduğunu ileri süre
rek bu kararın ref'ini istemiş· 
lerdir. 

Paris, 20 (Radyo)- Valera 
kuvvetleri, Malaga'ya 14 ki-
lometre yaklaşmışlardır. Asi
lerin hedefi, burada üssübahri 
yi işgal etmektir. 

Hükumet kuvvetleri, muan-
rıidane mukavemet ediyorlar. 

Malaga önünde büyük bir 
harp olacağı söyleniyor. 

lstanbul, 20 ( Hususi ) -
Hükumet cephesindeki lspan
yol Fas'ı askerleri arasında da 
hükamet aleyhine ihtilaf ha
relretleri başladığı haber ve
riliyor. Bu takdirde hükume
tiu vaziyeti daha nazikleşe

ce ktir. 

Yunan hüku-
meti 

--- ·•·---
Korfo ve Midilli' den 
zeytinyağı ihracı

nı yasak etti 
Atina 20 (Hususi) - Yu

nan nazırlar meclisi, Make
donya' da hükumete aid renç
berlere meccanen verilmesine 
karar vermiştir. 

Nazırlar meclisi, Korfo ve 
Midilli ada!arından zeytin ya
ğı ihracını yasak etmiştir. ----·····----Kaza 
Otomobil bir kızı 

çiğnedi 
Menemenin Helvacı köyü ile 

Aliağa nahiyesi arasında şose 
üzerinde bir kaza olmuş ve 
Bergamadan gelmekte olan 29 
numaralı otomobil, Bozköylü 
Mehmed kızı Emine'ye çarp
mıştır. Kadın ağır surette ya
ralanmış ve biraz sonra ölmüş· 
tür. Şoför Hüseyin oğlu İbra
him yakalanmıştır . 

- Üç aydanberi rekorları
nı mukayese ediyorum. Her 
koşuda büyük farklar var. 

Eğer böyle devam edecek 

olursan, bir gün gelecek ki 

memleketini beynelmilel müsa

bakalarda temsil edebilecek-
sın .. 

Profosörümc karşı büyük 

bir hürmetim olduğundan 

kendimi güçlükle tuttum; yok· 

sa orada kahkahayı kopara

caktım. Binlerce Arabın içinde, 

ben küçük bir Arap, diyordum. 

Nasıl olur da beynelmilel mü

sabakalara giddebilirim. 

Jess Owcns, dört kız ve 

dört erkek kardeşi arasında 

yegane sporcu olanıdır. 22 
yaşında olduğu halde evlidir. 

Karısı, evlenmeden evvel spor· 

dan hiç hoşlanmazmış, fakat 

şimdi Owene ile alakadar 

oluyor. 
- Daha iyi bir çıkış yapa· 

bilirdin. 
- ilk çıkışla arkana bak

masa idin, rekorun daha iyi 
olurdu. 

Diye tenkidlerde bulunuyor. 

Owens'in antrenörü: 

- Bu çocuk bir harikadır, 

diyor. Gayet uslu ve azimkar 

dır. Böyle atletler, asırda bir 

kerrc geliyor. 
Hepsine ayrı ayrı veda 

ederek Amerika'lıların evin-

den ayrıldım. Yolda, olimpi· 

yat komitesi azasından birine 

rast geldim. 

Arapların, sürat koşularında 

muvaffak olmalarının sebebini 
sordum. Cevaben: 

- Bu meselr. etrafında tet
kikat yapıyoruz. Fakat size 
şimdiden söyliyebilirim ki, 
Araplar dansa çok müsteid 
olduklarından iyi koşabilmek
tedirler. Yaradılış itibarile 
atlettirler. Maamafih çikolata 
rengindeki Araplar daha fazla 
muvaffak olmaktadırlar. Bun
lar, iradelerine olduğu kadar 
adelelerine de hakimdirler. En 
büyük sebep bu olsa gerek .. 

Dedi. 

Osmanl Tarihinde 
~ ~ 

Ciirid Adiseleri 
• 8-

Şeyhülislain Ali Efen i sadra· 
zama gizlice haber gönderdi 

Kara Mustafa paşa, kendi- rirsiz de bana devlet ye seı· 
hadlar ahvalin hiç sormazsız! 
Demi~ti .. 

sıne: 

- Zatı hazret pa<lişahi sizi 
acele saraya davet ederi.. 
Denildiği zaman, çok mühim 
bir mesele hadis olduğuna 
hükmetmiş, müzakereyi yarıda 
bırakarak hemen saraya koş-
mu~tu. 

Veziri azam, lbrahimin va· 
ziyetini çok değişıni~ görmüş 
ye daha ziyade endişeye düş· 
müştü. 

. M ' lbrahiııı kara usla .a paşa 
daha huzura girerl en hiddet 

ve şiddetle: 
- Bire adam... Kethüda 

hatun için sana ferman eyle
rim ki odunlar bu anedek ne 
için verilmedi'?. Deyince zaten 
doğruluğu ve sadakati hase
bile titiz ve asabi bir adam 
olan vezir haklı olarak sükun 
ve itidalini kaybetmiş, fakat 
zamanın terbiyesi mucibince 
kendini zabta çalışarak: 

- Padişahım, tenbih ede
lim verilsin!. Demişti. 

Bu cevap, lbahimin ~uali
ne beklediği cevap değildi. 
İbrahim itabını daha faz) şid
detlendirince sadrazam itida-
lini kaybetmiş ve: • 

- Padişahım.. Ben senın 
vezirin, mchamı umuru tedvir 

için vekilinim .. Böyle küçük ve 

bir vekilceğizin vazifesi olabi· 

lecek işler için beni çağırdır· 

sın beşyüz çeki odun, onbeş 

bin akçe eder. Bu kadar hasis 

bir İş için beni getirtip 
umuru mühimmeyi tavik etti-

Ciyano 
Kont dö Şambron ile 

görüştü 
Roma 20 (Radyo) - ltalya 

Hariciye Nazırı Kont Ciyano, 
dün Fransa'nın Roma sefiri 
M. Kont dö Şambron'u kabul 
etmiş ve uzun müddet konuş
muştur. 

-------••+---~ 

Yunanistan' da 
Amelenin vaziyeti 

Atina, 20 (Radyo) - Milli 

iktısad nezareti, bütün mües
scsaltaki amelenin vaziy~tlerini 
tetkik etmeğe karar vermiş

tir. Bu münasebetle müesse
seler müdürlüklerine yazılan 
bir tezkerede, zaruri masraf
ların neden ibaret olduğunu 
anlamak istemiştir. 

lbrahiın zaten KQseın suitall 
ve avenesi saray kadınlarıın, 

izni ve malumatı olmadan bir 
adım atmadığı cinci hocanın 
ve silahtar Yusuf paşanın bin 

bir iftira ve tezviri ile şişiril· 
mişti. Bu tezviratın tesirleri de 
Kara Mustafa Paşanın böyle 

oldukça sert ve şiddetli, o 

vakit için çok büyük kabahat 

olan harckctlerile adam-akılı 

büyümüştü. 

Sadrazamı sevenler bu ha· 

diseyi haber alınca büyük bir 

telaş ve endişeye düşmüşler. 

bunlardan şeyhülislam Yahya 

efendi hemen Kara Mustaf !I 

pa~aya Hüseyin efenJi vası· 

tas ile: 
- Devletlüm.. Mahrem ,,c 

sadık bendeniz Hüseyin efendi 

kulunuzJan haber aldım; bı.ı 

gün huzuru humayunda ho~ 

görünmiyecek sözler sarf bu· 

yurmuşsuz. Haklı olduğunuıfl 

ben de eminim. Şu kadar var 

ki zamanın ve mevkiin neıa· 

keti nazarı dikkate alınmak 
lazım olsa gerektir! Padişahın 

arzusu mehamı umurun ta 

kendisidir! Haberini gönder

mişti. 

Sadrazam, yaptığı işte zer 
rece aksaklık görmiyordu. Bir 
sadrazam kahya kadına odun 
alırsa, devletin diğer ve ha· 
yati meseleleri nasıl ve kiJJ' 
tarafından görülürdü?. Bunu0 

için şeyhülislamın ihtarını ge· 
tiren Hüseyin efendiye: 

- Behey adam, bir mevki 

için yalan ve riyayı irtikaP 
eylemek bana güç gelür; be· 
nim sayim ancak kendi de"' 
}etim içindir. Her taraftaıı 
nifak ve garaz görüyoruıll· 
Böyle yaşamaktansa ölnıe~ 
daha evladır. Diye bağırmışt~· 

Zavallı veziriazam... Biln1I' 

yordu ki bu hareketi ile ece· 
lini davet etmekle idil , 

bş· 

Kara Mustafa Paşa, bu 
disenin sinirlerine yaptığı tt' 

sir sükunet bulduktan soor~' 
hattı hareketini tesbit etnıiştı: 
Cinci hocaya nüfuz münık~~ 
değildi; fakat fesad ba~ı ~;~ 
lahtar Yusuf Paşanın ıı8 

hayatını elzem görmüştü. 

(Arkası vaV 
• 

Arsıulusal Izmir fuarı koın•" 
t esi riyasetinden; 

srı1 
Paviyon satışı 25 Ağustos 936 akşamına kadar de~rıı· 1 -

2 -

3 

4 -

edeceğinden bu tarihden sonra vukubulacak 1110 

caatlar kabul edilmiyecektir. 
. 1eri11ill 

Tutulmuş olan paviyonlar inşa ve dekorasyon ış ıa· 
29 Ağustos 936 akşamına kadar bitmiş olmas~ jııe 
zımdır. Bu tarihden sonra hiçbir suretle inşa ıŞ 
müsaade edilmez. ,,c 
30 ve 31 Ağustos günleri paviyonların tanzint . ti' 
eşya serimi işlerine tahsis edilmiş olmakla fuar~ ;~,e 
rak etmiş olan ekspozanların hazırlıklarını bu tarıh 
göre ikmal etmeleri rica olunur. ..d0e· 
Evlerinde müsait yerleri olup fuarın devamı nı~ e~ 
tince pansiyon halinde kiraya vermek istiyenler~örO" 
adreslerile oda ve yatak adedi ve fiatlarını fuar 
suna müracaat ederek kaydetmeleri ilan olunur. 

20 22 25 59 


