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Bitler 

Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

Adres: İznıir İkinci Beyler Sokağı 
Abone şaııları : Seneligi 700, allı aylığı 400 kur~~ 

Reıımi ilanlar için: Maarif cemiyeti iUinat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: Idarehaoede kararlaştırılır 
'ıiasıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

I Siyah gömlekliler tarahn

daıı öldürülmek istenilmiş· 

tir. 200 kisi tevkif edildi. 

Telefon : 2776 

fzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
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Fiatı (100) Para 

M. aldaris De Ansızın öld·ü 
" '""=========~===~~~--~~-~~-~~J~~~~~~~=====~===~==~~~~== -- :--- - ~~~-----~-~~~ . 

Arşidük Otto ansızın Viyana- Atatürk-'IDinarh ve Mül8yim peh· 
ya gelerek tahta oturacakmış tstanbul'u şeret- livan_Ia_r _h~_ah_e_ı·_e kaldı 

((ız kaı·deşi Arşidüşes Viyanaya geldi. Haymverb lendirdiler lzmirli Hüseyin ve Manisalı Rifat ga-

zimamdaraııı teşkilatı dağıttırmıyacaklar liptirler. Müsabakalar çok 
vam etmektedir. 1918 selle· 
sinde imparator ailesini:mem· 
leketten kovdukları zaman
dan sonra çıkan kanundan 

ilk defa olarak istifade eden 
Arşidüşestir. Bu sabahki 
g_azeteler, Arşidüşes'io geli ~ 
şınden babsetmemişlerdir. 

Paris 17 (Radyo) - Arşidük 
Otto'oun ansızın yakında Viya

na'ya gideceği ve Avustur
ya'da imparatorluk kurula

lcağı haber veriliyor. 

Viyana'dao bir gôrOnftş 

Viyana 17 ( Radyo ) -
Hayimverh zımmadaranı, Ha
yimverh teıkiJitını dağıtma
ğı katiyen müsaade etmiye-

lstanbul, 18/Jzel) - Reisi

cumhur Kamt'ıl Atatiirl; diin 

snat 1.5 "" şelırim;:i şi'rı>j 

lendirmis/er, te::alıüratla kar 
şılanrnışlardır. Vali ı·e lsıan· Viyana 17 (Radyo) -Ar· 

şidük Otto'nun kız kardeşi 

Arşidüşes Adlayd dün bu-

raya gelmiştir. Arşidüşes, 

içtimaı ilimler doktoresi ver· 
mek üzere üniversiteye de· 1 

ceklerioi hükümete bildir
mişlerdir. 

-----.. --·•+-t-t-··--tl-------

imi lwmandum rei.~icumlwru 

viltlyeı lıududuncla karşıla· 

mışlardır. Dahiliye vekili Yugoslavya'da 
hulya aleyhine nüma· 

yişler yapıldı 

Eski Yunan başbakanı 
M. Çaldaris te öldü 

Şıikrii Kaya. Cumhur reisi

mize nfa!·aı etmektedir. Ata· 
türk bugürı Ytılouo 'ya gide· 
ceklerdir. 

lst obul1 18 ( Özel ) Yu
goslavya krala Aleksandr'a 
suikasd yapanların ele başısı 
doktor Pavliç'in ltalyao'lar 

tarafından serbest bırakıl· 

ması, Yugoslavya'da heyecan 

uyandırmıştır. Birçok yer· 

lerde ltalya aleyhine nüma· 

yişler yapılmıştır. -----------
Negüs 

27 · 1\tayısta Isıanbul· 

dan geçerek (:enev· 
reye gidecek 

Negils 
lıtanbul 18 (Özel) - Filis· 

r 
1

111de bulunmakta olan Habeş 
ınparatorunun teşrifatcıla· 
tında b" . . N , 1 . r n ırııı, egüs ün svıç 
eye gidebilmesini temin et-

~e.lc. ve pasaport muamele· 
btrııu bitirmek üzere Beyruta 
Mrelcet etmiştir. Negüı, 27 
C 'Yııta lıtaobuldan geçerek 
I eııevre'ye Köıtence yo· 
llyle fidecek Ye l 6 Haıira11· 

-- ~~-------------___) 
(~eoazesi yar bnyok ve Milli 

törenle kaldırılacaktır 
Bir Yahudi 

Sinemadan çıkarken 
öldOrflldQ 

Miltevef fa 
Atina 18 (Özel aylarımız· 

d"n) - Eski başbakanlardan 
ve Halk Partisi başkanı M. 
Çaldaris, dün gece saat 1 ,30 
da Nezi Dimağiden ölmüş· 

tür. 
Çaldaris, evvelki gün sıb· 

batta olup Parlamento top
lantısına iştirak etmiı ve gece 
yarısından sonra bir öksürük 
ile uyanmıı, gasyan etmiş, 

ve refikasınıo kolJarı arasında 
can vermiştir. Doktorlar gel
dikleri zaman ancak ölümü 
tesbit etmişlerdir. Çaldaris'in 

ini ölümü Krala haber veri
lince yaverini derhal iilesine 
göndermiş ve taziyetlerini 
sunmuştur. Yükıek devlet 
adamları da Çaldariı'ia evine 
gelmişler, binlerce halk gece 
yarHından sonra kapının 
önünü doldurmuşlardır. Ce
naze merasimi Sah günü (ya· 
rın) yapılacaktır. 

Çaldaris kimdir ? 
M. Çaldaris 1868 tarihinde 

Atina'da doğmuş hukuk 

da toplanacak olan Uluslar 
soıyetesi konseyinde bizzat 
bulunacaktır. Negüs, lstan · 
bul'a karadan gelecektir. 

Kudüı 17 (Radyo)- Kudüs 
ve Hayfa'da kargaşalıklar 
devam etmektedir. Her ta
rafta bombalar patlatılmak· 
tadır. Dün Hayfa'da bir sine
ma önünde kargaşalık çık

mış bir Yahudi öldürülmüş· 
tür. 

Suikasdçılar 
Tevkif edildiler 

Çaldaris Dublin, 17 (Radyo) - Hü-
tabsilioi bitirdikten sonra kumet erkanına suikasd ba-
Almanya 'ya fgitmiş, doktora zırlamakla maznun 25 kişi 
- Deı·amı 4 neti sahi/ ede - zabıtaca tevkif edilmiştir. 

~-------·~·~·~ ......... --~---~ 
(Koanto)daki Japon kuv-
vetleri ziyadeleştiriliyor 
Ruslaı·ın da mukabil hazırlıklarda 
bulundukları söyleniyor, şimali 

Çinde endise var 

Rus sftvarileri 

Paris, 18 (Radyo) - Tok· kuvvetleri ziyadeleıtirilmekte 
yo'dan haber verildiiioe ve mütemadiyen tahşidat 
&öre (Koanton) dıki Japoa - Devamı 4 ncü aahif"de -

güzel ve alakalı oldu 
C. H. Partisi 
Alsancak oca
ğının tertip 
ettiği güreş 

müsabakaları, 

dün öğleden 

sonra Alsan

cak stadyu

munda yapıldı. 

Dinar'Jı Meh

med ve Mü· 
layim pehlivan 
gibi dünyaca 
tanınmış iki 
güreşçinin ya
pacağı müsa
baka, Türk 
ecnebi binler
ce kişiyi stad
yumda topla
mıştı . Seyir
ciler arasında 

' 
civar kazalar- Dnn Mnlayimle berabere•kalan Dinarlı • dan da g"eleo- Mehmet pehlivan 
ler vardı. Müsabakalara saat fat ile Manisa'lı Ömer peh· 
15 te başlandı. Evveli iz- livan arasında oldu. Her iki 
mir'Ji Hüseyin ile Manisa'h pehlivan da muanoidaoe 
Süleyman güreıtiJer. ilk ve çarpııhlar. Ömer idmanıız 
ikinci on dakikalarda her olduğundan yor~un düş
iki güre.şçi ~e ~ir oe~ic~ elde müştü. Ellinci fdakikada pes 
edemedı. Yırmı be"ıncı da- dedi ve Maoisa'h Rifat peh
kikada ı.zmir'li Hüseyin, bir livan hükmen galip ilin 
numara ıle hasmının sırtını edildi. 

yere ıetirdi ve tuşla galip Bundan sonra Türkiye 
a-eldi. şampiyonu Karaali ile ünlü 

ikinci güreş Manisa'la Ri- - Devamı 4 ııcii salıife<le -

l
r 1 

-- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 

~--------------------------------~ 
Sokaktan geçenler ... Varan: 5 
Bir zat geçiyor gene sokaktan .. Sırtında logiliz kuma· 

tından mükemmel bir kostüm .. Başında en iyi bir fötr şap· 
ka.. Ayatında yabancı deri ve köseleden yapıJdıiı bence 
yüzde yliz muhakkak iskarpinler .. Boynunda hiç olmazsa 
5-6 liralık bir ipekli Avrupa kıravatı .. Cebinde gündelik 
bir Paris a-azetesi ile bir Fraasız magazini ... 

Size bu kıyafetten bahsedişim, insan kıhğıaa değer ver
diğim için deiildir. Hiıi !. insanın kıymeti ne kılığında, ne 
yüzünün ve endamının güzeJliğiode deiit, kafasının delg"ua· 
luğunda ve iç varlığının olıunluğundadır. Onu böyle tanir 
edişim ıuodandır ki, biz onun bazı toplantılarda sözlerini 
dinledik. Gazetelerde yazılarını okuduk. Ve bu zat, inaa111 a 
hayret ed~ceii bir ideal bağlantısı ile, 

- Y erlı malı kuJlanaJım. Paramızı batkalarıoa vermiye· 
Hm.. Yerli malı ticari müvazenemiıde ıöyle amildir, böyle 
müessirdir. Biraz kaba, biraz babalıca olıuo, ne çıkar? Bu 
para, döne, dolaıa gene bize ıelecektir. . 
Diye diye öyle anlatıyor, öyle yazıyordu ki, aj'zından öpe

sim geliyordu. Ne çabuk a-eldi, geçti bütün bunlar!. ileri 
bir insanın mefkuresine Ye davasına pamuk ipliği ile baj'la 
olması kadar bazia birıey var mıdır? 

Tekin yere "Hocanın sözünü tut, fakat gittiği yoldan 
gitme" demem işlet. Yerli mala, davamızı bu şekilde bir gıcır 
bükme ile ortandan kaldıranlara sözüm şudur: 

Sözle İf arasında uygunluk şartt1r. Halk, böyle istiyor. 
Herbaog"i bir fikri ortaya süren, onu tatbik etmeli Ye be· 
nimsemelidir. 

Hem yerli mahnı terennüm etmek, hem 
içib lüks Avrup malını kullanmak, perhizle 
yana gelmesi kadar münasebetsiz bir ittir. 

de şampanya 
turşunun yan· 
Bu, varan 51. 
GÖKÇE 
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Ekonomist mecmuasma göre Iranda yeni inhisarlar 
ispanya, köylüyü sefalet- teşekkül ediyor 

•Cinai Roman _
124

_N;m_KAMI ORAL.iten kurtarmağa çalışıyor 
Lüi eon sözünü söylemiş, cinayetle 
il~isi bulunmadığını beyan eylemişti 

·- ·-· 
Lüi oturduğu yerden bir edilecek menafiin kaybol

az kıyam etti ve sonra, ması endiıesinden ileri gel
teessürüoden mecalsiz bir miş olsa dahi, ienç bir ka-
balde tekrar oturdu, dın ile muteber ve aile sa-

Köylüye toprak tevzi ~etmek işi 

kafi derecede ilerlemektedir 
Par!s'te çıkan "Ekonomist" 

mecmuasından!tercüme edil
miştir: 

bildiriyorlar. Yuntero çift 
ıürmek için bir veya iki 
katırı olan, fakat maiıetini 
temin için bulunduğu mınta
kadaki arazi sahibinin ken-

Reiı dediki: bibi bir tüccarı öldüreck Gizliden gizliye polis kon
trolunu kuvvetlendirmit ve 
bunun neticesi olarak şim
diki halde kundakçılık ve 
haydutluk :faslı kapanmıştır. 
Ayni zamanda ziraatle meş
gul olan köylüyü, içinde 

- ihtiyarı süküt etmek-. kadar cür'et gösteren adam, 
le beyhude yere kendi ken- sizin merhamet ve şefkatinizi 
dinizi yakacaksınız. celbedemez. 

disine iı vermesini beklemek 
zaruretinde olan işçidir. 
Cocereı eyaletindeki baş 
mühendiıin bildirdiğine göre 
bu havalide 21,582 işçinin 
yerleştirilmesile reformun 
birinci safhası ikmal edil-

Mahkeme ı:donu tam bir Maznunu müdafaaya me-
ıükiit içinde idi. Gerek din- mur olan avukat ithamın 
leyiciler ve gerekse hey'eti 
adal azasının sıkı sıkı so
ludukları bile bissoluna bili
yordu. Hintli prens ise te
essüründen gözleri yaşarmış 
bir halde idi. Mahkeme reisi 
tekrar dediki: 

Sizi bekliyoruz! Artak 
bir karar veriniz de suçunu
zu itiraf ediniz. Arbalet so
kağındaki cinayetleri tasmim 
etmemiş ve biddetinize mağ
lup olarak bu işi yapmış 
ola bilirsiniz. itiraf atta bulu
nacak olursanız, hey' eti adul 
sayın azası da sizin bu iti-
rafatınızı nazarı dikkate 
alacacaklardır. Cezanız o 
nisbette hafifliyecektir. 

Maznun, bu defa ikrarda 
bulunmağa davranıyor muş 
gibi ağzını açtı. Lakin ni
ıanlııının, göz yaşlarını sil-

1 

diğini görünce birdenbire: 
- Hayır, bayır.. Kudre· 

tim kalmadı. Yapamıyaca
ğım! 

Lüi'nin bu sözleri üz~rine 
niıalısı matmazel Lö Kont 
oturduğu yerde bayıldı. Re
isin emrile mübaşirlerden 
birisi koluna girerek kızı 
mahkeme salonundan çıkar
dı. Reis, matmazel dışarıya 
çıkıncaya kadar süküt et
mişti. Birdenbire şiddetli bir 
seıle: 

- Maznun! Nefsini mü
dafaa için başka birşey söy 
liyecekmisin? 
Lüi, çok melal ve muketter 

bir halde ayağa kalktı ve 
reisin sualine kat'iyetle: 

- Hayır! Başka söyliye
cek bir sözüm yoktur. 

Dedi. Reis, müddeiumu-
miye bir defa baktı ve 
ıonra: 

- Öyle ise mahkeme hi
tam buldu. Bundan sonra 
söz söylemek hakkı müdde
iumuminindir. 

Dedi. 
Reisin bu ıözleri, birisinin 

vefatını ilan için çalınan çan
ların sesi kadar salonda ak
setti. Dinleyicilerin hepsi, 

maznunun mahkum olacağı 

kanaatinde idiler. Çünkü Lü· 
inin musirrane sükQtu, bir 
nevi ikrar sayılabilirdi. 

Salonda pek az devam eden 
bir silküttan sonra müddei 
umumi ayağa kalktı ve id
dianamesine başladı. 

Müddeiumumi, Lüi'nin aley
hine olarak toplanan bütün 
delilleri birer birer saydıktan 
ıonra dedi ki : 

Maznunun, iki cinayeti 
birden ika etmesine ıebeb 
olan halin liyikile taayyün 
~dilememesi, cidden tessüfe 

şayand11 fakat bu hal; intikam 
hissi, kıskançlık veyahut 
aktedilmek üzere bulunan 

bir i&cliv~ clola71aile temia 

tamam olabilmesi için 
daha bazı cihetlerin 
noksan olduğunu, öldürülen
lerden birisinin hüviyetinin 
anlaşılamadığını ve katilin 
ihtiyari veya gayri ihtiyari 
yardımcısı olan dilsizin maz
nun iJe yüzlcştiriJemediğini 
itiraz makamında ileri süre
bilirse de, esas davaya taal
luku olmıyan bu itirazlar, 
hüküm vermek noktasında 
sizlerce bir mania teşkil 
~demez. Sizler, vicdanınızın 
delaletinden başka hiçbir 
şeye muhtaç değilsiniz. Ad
liye memurlarının, müttehi
min aleyhinde söz söyliyecek 
bir şabid elde edememiş 
olmaları ve lazım olan ma
lumattan mahrum kalmaları 
sebebile mücrimler adalet 
pençesinden kurtulursa, in
sanların hayatı daima tehli
kede kalır. Bu mühim nok-
tayı sizler de pekili teslim 
edersiniz. 

Senelerdenberi Paris hal· 
klnı heyecana düşüren ci
nayetlerin en büyüğü sayd· 
mak lazım gelen Arbalen 
sokağı cinayetinin faiilini 
cezasız bırakmıyacağınızı • 
ben de ümid etmek isterim. 

Müddiumuminin iddiana
mesi, dinleyiciler üzerinde 
şiddetli bir tesir bırakmıştı. 

Bu iddianameden sonra 
maznunun :idam cezaaile 
mahküm 'olacağı kanaati 
çok kuvvetli idi. Mahkeme
de bulunanlar, Liii'nin me
tanetine hayret ediyorlardı. 
O, müddeiumuminin iddia
namesinden zerre kadar 
müteessir olmamıt gibi önü
ne bakıyor ve mahktimiye· 
tini teslimiyet ve rıza ile 
bekler gibi görüailyordu. 

Müddeiumumi yerine otur
duktan az sonra mahkeme 
reisi Lüi'nin avukatına hita
ben: 

- Müdafaaaızı yapabilir
siniz. Dedi. 

bulunduğu zaman kur-
tarmak icin cidden ce-
surane teşebbüslere teves
sül edilmektedir. Bilhassa 
Lerroukı-C. E. O. A. reji
minin yaptığı lüzumsuz işle
rin ve eksik bıraktığı lü
zumlu işlerin günahından 
mutazarrır olan köylünün 
yaşadığı Ekstramadura ba
valisinde resmi ziraat reformu 

merkez enstitünün nezareti 

altında süratle tatbik edil-
mektedir. Gazeteler her gün 

tarlasız ve topraksız kalmış 
olan yüzlerce hatta binlerce 

Yuntero 'nun yerleştirildiğini 

Sesi güzel erkek 
----------tH••·------~ 

Kadınlardan hergftn 
evlenme teklif eden 

mektuplar alıyor 
"Unutma beni" filminde 

rolü olan güzel sesli Benja-
mino Gigli, o filmin mev
zuunda Magda Şnayder'le 

evlenir. Bu utistin güzel 
sesine tutulan birçok kadın 

kendisile sahiden evlenmek 
hevesine kapılmıştır. Fakat 
yapbkları araştırmalar neti
cesinde, Benjamino Gigli'nin 
evli olduğunu, batti çocuk-
ları bulunduğunu öğrenmiş
lerdir. Üstelik, aile hayatın
da pek mes'ut olup, karısı
nı boşamak niyetinde olma
dığını da! 

Güzel sesli artistler ara
sında jan Kipura da şimdi
ye kadar sayısız evlenme 
tekliflerile karşılaşmıştır.La
kin, Jan Kipurr, ayni za
manda Veçhen de ol.lukça 
güzeldi11 Bu itibarla, kendi
sile evlenmek isteklisi olan-
ların, münhasıran ıesının 

güzelliğini gözeterek bu 
yolda istek ileri sürdükleri 
iddia edilemez. jan Kipura, 
kalpler üzerinde her iki 

miştir. 

Badajoz eyaletinde köy
lüye toprrk :temin etmek 
işi kafi derecede sür'atle 
ilerlememektedir. Bir kısım 
işçiler araziyi elarak müşte
rek çiftlikler tesis ediyorlar 
veyahud hizmete amade tek
nisyenler ile mahalli ticaret 
birliklerinin merkezleri ta-
rafından gösterilen yardım
lar vasıtasile köylüye tevzi 
ediyorlar. Mahalli makamat, 
kuvvetli bulunduğu yerlerde, 
bu gibi arazi spekülisyon
cularını işe el sürmekten 
menediyorlar. Badajoz valisi 
Madrid Enstitüsünden alarak 
neırettiği bir telgrafta hu
susi mülkten olan arazi res
mi selibiyet haricinde işgal 

edenlerin reform teşkilatı

nın tayin ettiği iskin hak
larından f mahrum kalacağını 
ilin etmiştir. Fakat birçok 
yerlerde bu iş sür'atle iler
liyor, ani işgal emrivakii 
kabül edilerek bilahare ni-

- Devamı dördüncü sahifede

cepheden de müessir oluyor, 
demek daha yerindedir.Hal
buki, Benjamino :Giili için 
böyle bir iddiaya girişilem~z. 

Gerçi bu adam sevimlidir. 
Likin maddi güzellik bab
sında, vaziyeti, ötekinin va
ziyetinden hayli farklıdır. 
Şu hale göre de Benja

mino Gigli'nin asıl sesile 
kalpler üzerinde müessir ol
duğunu kabul etmek, ge
rektir. 
Şunu da ilive edelim, ki 

"Unutma beni" filmi, ken
disini geniş sahada, şümul
lü olarak tanıtmakta dehşet
li rol oynamış bir filmdir. 

Şimdiki halde o, sinema
cılık sahasında hep bu film -
le anılıyor. KuYvetli teknik 
ve •temsile dayenan o filmle! 

reıeıon Tayyare 
3151 _____________________________ ..,.......__.............,__.~- -----------------------------

Sineması~r 
t Bu haftadan itibaren yaz tarif esine başladı. Her giln v~ her seansta fiatlar 

15 - 20 · 30 Kuruştur 
Bu hafta her gün Te V f 

1
• k ÖZC&ll tarafından Manyatizm, Fakirizm, 

21,15 seanslarında Spirtizm ve Telepati numaraları 
Fiatlar 30 • 40 • 50 Kuruştur 

8 ~ 15_191 T T OEsrarlı çöllerde geçen 
uglln saat ·h · ı h. k 
seanslarında 1 tıras 1 ır aş 

macerası 

Ayşe - lbrabim Molla - Mehmet Yusuf - Camılla Bert - Simone Berian 
gibi Fransız ve Arap artistlerinin büyük filmleri 

----------------------~-------------··~----------~----------
Saat13ve17Güzeller Resınigcllidi A:.meri_ka güzelJik kraliç~le!ini~ ve beş 
eansında ~ yuz guzel oyuncu kızan ıştırakıle yapı-
an fevkalade muhteşem, bir hafta büyük bir muvaffakiyet kazanan film devam edecektir 

Ayrıca; Miki ( Karikatör komik ) 

--ithalat ve ihracatın, devlete mer-
but şirketlerce idare 

edileceği söyJeniyor 
Tahran'dan yazılıyor : 
lran'da devlet iştiraki olan 

tirketlere inhisar hakları ve
rilmesine devam ediliyor. Bir 
ay kadar evvel Iran halı ve 
kilimlerini ihraç etıııek hakkı 
yeni teşekkül etmiş bir ıir
kete verilmiştir. 30 milyon 
Riyal yani 375,000 lngiliz li
ralık sermayesi olacak olan 
bu şirketin hisse senetlerin
den 10 milyon Riyal, yani 
125,000 lngiliz liralık hisse 
elyevm satılmıştır. 

Hisselerin çoğu Iran Milli 
bankasının elindedir. Şirke-

Bfiyftk harbe ait 
Korkunç rakamlar 

Uluslar Kurumu, umumi 
' harpte havaya giden para

ları hesap ederek, bunun bin 
sekiz yilz on iki milyar altın 
frania vardıiını (Örmüştür. 
Bu tutar, Napolyoa Ponapart-

tan 1914 yılına kadar elan 

muharebeler masrafının do

kuz defa daha fazlasıdır. 

Umumi harpte 6len iaaaa
ların yekiinu da on milyonu 
geçiyor. insan hayatının kaça 
mal olduğunu anlamak için 
Fredrik Pasinin 1870 harbı 
bakkuıda söylediği bu söz
leri laatırlamak kafidir : 

" Bir askerin ölmesi, yirmi 
otuz yıllık çalışmanın dur
ması, iyi verimlerin mahvol· 
ması demektir. Her ne kadar 
ölüm, askerin ailesi için bü
yük bir acı ise de, Cemiyet 
için ondan daha az bir yas 
dej'ildir. 86yle .iıtatistikler.&e 
yahoııı: harp ederkea alenleri 
hesap ediyorlar. Ya hasta
lıklardan ıidenler, ya iı gö
remiyecek kadar sakat olan
lar?, Bunları hangi istatistik· 
ler m.eydana koyacaklardır?" 

tin gayesi Iran lıalı ve kiliaı" 

!erinin kalite ve desenlerini 
ıslah etmektir. Bildirildiiine 
göre; ileride muayyen bir bo
yadan çıkmamış olan balılar 
ıirket tarafından ihraç rdil .. 
miyecektir. Şirketin müôiirü 
Iranda hah sanayiinde u~un 
seneler tecrübe geçirmiı bir 
mütebassıstır. 
lran'a alkollü içkiler ithali 

inhisarı da devlet iştiraki 
olan bir diğer şirkete veril· 
miştir. Bu şirket şimdiye ka· 
dar · yalınız şapka ticaretile 
meşgul olurdu. Bundan başk• 
kadınların serbestiye iriı· 
meleri üzerine asri kadınla· 
rın ibtiyıı1catından sayılan 

ipek çorap, el çantası, 

lustrin ' iskarpin vesairenin 

ihtilatı da ayni ıirkete ve· 
rilmiştir. Bugiin lran'da belli 

başlı fabrikaların hepsi ya 

tamamen veyahud kıımeD 

hükümetin idaresi ve kont· 

rolu altındadır. ilerde bütiln 

idhalit ve ihracatın devlete 
merbut şirketler tarafından 
yapılacağı ıörülüyor. 

Foça 
Yolcularına ko· 

laylık 
Ayvalık, Dikili, Altınova, 

Edremid, Tire Kula, Konya. 

Salihli, bu hatlara yolcu yük 

sevkiyatı, 

Zinet 
garajından her giln monta· 
zam ve emin bir surette 
otomobil, kamyon ve teneı· 
zühlerle temin edilir . 

lzmir vakıflar direktörlnğonden: 
Seaelij'i Vakfı Mevkii 

162 hisar hiHr meydanı 
50 nalçacı Ömer dede sadullah efendi 

210 Hlepçi oj'lu 
270 
200 

,, 

" 61 selitin oilu 
90 " 
60 pazaryeri 
85 " 

120 bostani zade 
240 arnavut oilu 

kemeraltı 

" yemit çar,ııı 
selitia eğ. mahallesi 

.. 
alaybey c. 

100 şeyhulislim hüsa· 
metti• 

bayram yeri 
kemer caddesi 
hastahane caddesi 
eıki balık pazarı 

84 piyale oilu 
144 ali ağa 

100 " 
150 " 
110 " 36 soiukkuyu 
120 ,, 

" 
" 

' .&ün.lar sokağı 
balallan çıkmazı 

,, 

medine yokuıu 
balaban çıkmazı 
soğukkuyu 

" .. 
" 

No. Cinıi 
94 dükki• 
23 otla 
57 dilkki• 

26 " 
26 mataza 
97 ev 
95 kahve 
38 diikklo 

525 oda ve •'" 
12 diikkiD 
76 ev 
30 dükkl• 

24 
1-5 

3 
91 

9-5 
123 
168 
184 
121 

ev 
ev 
ev 
ev ' 
ev 

diklll• 
fırı• 

dükkiO 

" 

36 
60 
96 
36 

" " 
117-119 " 

" " 115 " 
120 kestelli kestelli caddeai 95-93 kahve 

36 laaıta mesçidi hasta sekak 51 ev 
96 ceaayirli halil kestelli çıkmazı 109·115 •• 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı akaratıa mayı• ıo· 

nuna kadar olan icarları on gün mlddetle açık arbrm•11 

çıkarılmııtır. ihalesi 27-5-936 çarıamba g&nll ıaat oa ltef' 
dedir. istekli olanlar ıeraiti anlamak lizere her ıln varid•: 
memurluiuna ve ihalesi için de o ıln ve o ıaatta e•k• 
miidiılüiünde toplanacak komiıyoaa mllracaatları ili' 
oluaur. 18·22-27 1256 
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( •ı Olivier ve şOreka· 1'. v · ~"ratei1i Sperco 
efK"Y ı Saadet tüccarı! AJ• R H V ~ E ,, I ıza sı Limited vapur VV. F. · an Vapur Acentası ~-_ .. ___________ Oer Zee ROYAL NEERLANDAIS 
Kaaabanın meydanı•• tab- - Çabuk eliaizdeki tiıe- acent&SJ KUMPANYASI 

la11nı kuruı molan •eyyar Jcri kırınız, içlerinde en kor- Mücellithanesi 
bir aatıcı, etrafını aaran me· kunç ve öldürücü zehir var· Cendeli Han. Birinci kor· & Co. .. ORESTES " vapuru 13 
rakldara: dır, bu adam timarhaneden T 

2443 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE Mayısta ııelip BURGAS, 

Yeni Kavatlar "arşısı don el· AD ı O ENCD - Baylar, bayanlar! De.fi. .kaçmıı bir deJidir! diye ba- ~ · .. ANA" vapuru e yevm VARNA ve K ST &\ 

Satmak iıtediğim ıey hak· iırdı. N O. 34 THE ELLERMAN LINES L TD. limanımızda olup ANVERS, limanına hareket edecektir, 
kında verecetim izahatı can _ Bay; bana bak. Ben deli Not: Vurut tarihleri ve ROTTERDAM, HAMBURG "ULYSSES" vapura 11 
kulağile dinle•ek aizin men- vapurların ilimleri üzerine ve BREMEN DiREKT için Mayısta gelip 23 Mayııt" 
fHtiaiz icabıdır! Gilr&yor- değilim. Ben Allaba verilen Satılık m o tör değiıikliklerdeo mes'uliyet ynk alacoktır. ANVERS, ROTTERDAll, 
ıanuz ki aatmak istediiim vaıifeyi yapıyor ve insan- kabul edilmez. "HERAKLEA" vapuru 25 AMSTERDAM ve HAM· 

k b·ı b d d b h 12 beygirkuvetinde (Dizel) 
feyi ben ıir:e gösterme ı e lara e e i saa et a şe- markalı az kullanılmıı bir .. OPORTO " vapuru 20 mayısta bekleniyor. 30 ma- BURG limanları için yllc 
iatemiyorum. Kapalı ça•· diyorum. ..,otör satılıktır. Taliplerin yısa kadar ANVERS, ROT- alacaktır. t d b·ı · mayıs LONDRA, HUL ve 
am • ne var, 

1 mıyorsu- - Fakat.. Benim köyüm- idarehanemize müracaatları TERDAM, HAMBURG, ve .. ORESTES" vapuru 31 nu F k t bl·ıaenı'z Ne ANVERS'ten aelip yük çı-
z. a a ··· de senden iliç alan yirmi ilin olunur. 6 BREMEN DiREKT için yük Mayısta gelip 6 Haziranda 

kadar mlhim ve kıymetli d k k. . h' I . ld ! ••-~11!11~~11!•11111111-•• karacaktır. ANVERS, ROTTERDAM. o uz ışı ze 11 enıp ö ü D O K T O R alacaktır. olduğunu bir bil.eniz... - Tabii ölecek .. Asıl sa· ''FLAMINIAN" vapuru 22 "SAMOS" vapuru 8 hazi- AMSTERDAM HAM Garib satıcı bir an durdu; ve • 
ıonra, dudaklarında mDphem adet, şu çirkef dünyadan Ali Agah mayıs LIVERPOOL ve randa bekleniyor, 13 hazi- BURG limanları için ylk 

b ld el ayak çekmek değil midir! Çocuk Hastalıkları SVVENSEA'dan gelip yük rana kadar ANVERS, ROT- alacakhr. 
bir tebe

91
üm oldnğu 0 0 

Öl. n adam da ıotırap, derd Mütehassısı çıkaracaktır. TERDAM, HAMBURG ve SVENSKA ORIENT 
tekrar baıladı. kalır mı? 1l-inci Bevler Sokaıtı N. 68 LINIEN 

- Baylar, bayanlar .. Ben J 
0 DEUTSCHE LEV ANTE LINIE BRE MEN limanları için yük Vedi !Fikret Telefon 3452 size diğer seyyar satıcıların 

yaptıkları gibi bilezikler, 
boncuklar, kurdelilar sata
tacak deiilim. Ben siıe son 
derece kıymetli, baıka hiç· 
bir kimsede bulunamaz bir 
ıey arzedeceğim. Yani ben 
size 1aadet satmak için bu
raya sreldim! 

Halk, bir deli karşısında 
olduklarına hilkmettiler, ka
labalık lıtirer, ikiıer dağıl
mak &zere iken, satıci: 

- Baylar, bayanlar .. Dedi. 
Rica ederim gitmeyiniz .. 
Emia olunuz bOyOk bir fır
ıat, hem de laayatınız da 
bir defa elde edemiyeceğiniz 
lıtir fır11d kaybediyorsunuz! 
Ne için gllüyorsunuz? Size 

i Z Mi R 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ' ve F.abrikası: izmir'de Halkapınardadır 
y,.rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekbaş, D~ir

men, Geyik ve Leylak l'Uarkalarım havi her nevi 
Kabot bezi imal ey~mekte olub mallara Avrupanın 
ayni tip mensucabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 

satacağım iliç sayesinde lzmir milli emlik müdürlüğünden: 
.. adete kavuşacaksınız! Ala- Sıra numarası 
cağınız rakı veya şarap de- 34 
ğildir. Renksiz bir sudur; Murabıt çarşısında kızlarağası hanı ve müıtemilitı 31 
Bunu içen ebedi aaadete oda ve mağaza ile kabvebanın intifai bakır ve çoha be
kavuıur! de.tenleri kızlarağaıı hanı 7 ldtpı11ndaa giren ve çıkan ve 

Satıcı kapalı çantasını berayı muhafaza bırakılan emvali tüccariye için avluaundan 
hazine m6ıteciri tarafından teamülen alınacak bedeli icar 

açtı ve içinden aldığı kliçük mukabili ve duhuliye ve ardiye ıeraiti buıuıiyesile bir ıe· 
bir şişeyi göstererek: nelik icar bedeli muhamminin 1050 lira ile onbeı giin 

- itte • dedi • şu küçük müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 28-5-936 perşembe 
ıiıenin içindeki mayi size günü saat 17 dedir. Taliplerin milli emlik müdüriyetine 
ebedi 1aadet babşina kadir müracaatları. 1182 
olan mllbim vasıtadır. _. _____ , _________________ _ 

Satıcının kuvvetli çenesi, '11 • 
halk üzerinde artık tesir yap· 11 zmır 
IDağa baılamııtı. Halk ara· 

Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRiKASI 

11ndan birisi : 
- Bu ilaçta• bir damla 

tadabilir miyim? diye sordu. 
- Mümklin değil; bir ıiıe 

bir kiti içia tertip edilmiıtir. 
- Şu halde bir ıiıeyi ka

ça •atıyorsunuz ? 
- MDıteriaia göaliadea 

lcopan para benim makba
IG11ulOr, ben beıeriyetia bir 
lcurtarıcıııyım . 

Halk araaında kahkalaa
lar baıladı. Naııl satıcı idi 
bta? Bir köylü bet kuruı 
Uzattı ve: 

- Bununla bana bir şişe 
~erirmiıin? Diye aordu. 

- Hay, bay. Haydi yav· 
't1111, evde bu ıiıenia içindekini 
bir yudumda iç.. Ebedi aaa
dete kavuıacakııa. 

kCSyliUer beıer ~uruf ve
rerek ıiıeleri ldeta ya;ma
Y• baıladılar. 
1, Beı kuruıa ebedi saadet, 

11 hir daha ele geçer bir 
fıtıat mı idi? Herkes saadeti 
l»&ylece ucuz ve toptan bul-: 
dutu için memauadu . 

Fakat ltu neı'e ve mem
""ıiyet çok silrmedi; tam bu 
11

'•da koıa koıa bir adam 
~eldi, ilk iı olarak •atıcının 
•ltlııını devirdi. 

.... •ile, .... delinin timdi rel

... ~. hlkm~tti. Ba adam, 

.,~l'feye elaemmlyet ••r· J 
laelk,a: 

Tarafından mevsim dolayııile yeni çıkardığı 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin 

MIR otLU 
Cadddeıinde FAHRi KANDE· 

-!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!! .• 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve lu· 

valel çetitleri satar . 

.. HERAKLEA ., vapuru 

8 mayıs HAMBURG ve 

BREMEN'den gelip yük 

çıkaracaktır. 

Ök!ftrenler! Mut· 

laka (Okamcntol) 

ôksftrllk şekerle- ~ 
rioi tecrObe edi ,.._.., 

ıiz .. 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftıtftn bir mfts

hil tekeri olduAu 
nu unutmayınız. 

alacaktır . 

AMERICAN EXPORT STE
AMSHIP BORPOATION 

NEVYORK 
..EXPRESS., vapuru 24 ma-

yısa doğru bekleuilmektedir. 
NEVYORK için yük ala
caktır. 

S. A. ROYALE HONGROl
SE DE NAVIGATION DA

NUBIENNE MARITIME 
BUDAPEST 

"SZEGED., motörü 27 ma
yısa doğru bekleniyor. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PES T, BRATISLAVA, Vi
YANA .ve LINZ için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
.. DUROSTOR., vapuru 10 

haziranda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması 
BELGRAD, BUDAPEST, 
BRATISLA VA, ViYANA 
için yllk kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEL-

HAsLINJE (D·S. A·S 
Kuvvetli milshil SPANKELINJEN) 
istiyenler Şahap OSLO 

.. BAYARD" motörü 19 
Sıhhat 8flrg4n haziranda bekleniyor. ıs. 
haplarını Maruf ~ KENDERIYE, HAYFA, DI-
ecza depolarında EPPE ve NORVEÇ limanları 
ve eczanelerden için yük kabul edecektir. 

"V apurlann iıimleri, gel-
~!arae!!!ın!l!a!r ·!!!!!!!!!!!!!!!!!~m~e~t~a~n!!:"b~le~r!..i ve navlun tari· 

Mayısta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden 

ROTTERDAM, HAMBURG, 

BREMEN, (doğru) COPEN

HAGE, DANTZIG, GOTE· 
BMRG, OSLO ve iSKAN· 

DiN A VY A limanları 
yük alacaktır. 

.. VIKINGLAND,, mot&rl 

22 Mayısta beklenmekte 

olup ROTERDAM, HAM· 

BURG (Doğru) COPEN
HAGE, DANTZIG, GDY- ...... ., ... 
NIA, OSLO ve ISKANDl
N A VY A limanları için yilk 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAlN 

"PELES., vapuru 14 mayıı· 
ta gelip ayni gün PiRE. 
MALTA, ve BARSELONE 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yiik kabul eder. 
llindaki hareket tarible· 

rile navlonlardaki d~iitiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla taf•ilAt 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye ıirketi binau 
arkaıında FRA TELLi SPER· 
CO vapur acentasına mlira
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

feleri hakkında bir taabbllde 
giritilmez ... 

Birinci Kordon, 
N o. 2007- 2008 

telefoa 

N~A 
~- v;. ~l<LlfUf ·~ oj IU r j// _____ 4 --, 



Almanya reisi cumhuru M. Bitlere 
. suikast tertihetmişler 

200 siyah gömlekli tevkif 
doktor Şahı istifa 

edildi. Maliye 
edecekmiş 

nazırı 

lstanbul 18 (Özel) - Almanya reisicumhuru M. Hitler'e 
kartı bir suikast tertip edildiii Pariıten haber verilmekte· 
dir. Suikasdı tertip edenler siyah gömleklilerdir. Bunlardan 

göre, doktor Şabt, Alman Maliye Naz1rlıiından iıtifa ede
cektir. Henüz teeyyüt etmiyen bu haber hakkında dolaşan 

şayialara bakılırsaŞabt, kendi para siyasasınıaNaıi siyasası ile 
uydurulmasının imkinı olmadığından istifaya mecbur kala· 

ajans mubabirinio öğrendiğine caktır. 
ikiyüz kişi tevkif edilmiştir. 

Berlin 17 (Radyo)- Havas 

Ital yan 'lar 
·Cibuti rıimaoını 

L 

almak satın 

istiyorlar 
Londra, l 7 ( Radyo ) -

Royter ajansının Cibutl'den 
öğrendiiine göre, ltalyan'lar, 
Cibuti limanını ve Cibuti
Adis-Ababa şimendifer hat
tını satın almağı ve buna 
mukabil baıka yerlerde ta
vizatta bulunmağı Fransız

lara teklif etmişlerdir. 

Fransızlar, Adis-Ababa'oın 
ltalyan'lar eline geçmesile, 
Cibuti'nin ölmüı bir vaziyete 
düşeceğini itiraf etmekte 
ve ~fakat sevkülceyş bakı
mından bu limanın lazım 

olduğunu ileri sürmek
tedirler. 

Fransa 
Bize 125 milyon frank 

ikraz edecekmiş 
lstanbul, 18 ( Özel ) -

Taymiı gazetesi, Fransa'r.ın 
bize 125 milyon franklık İs· 
tikraz vereceğini yazıyor. 

Bir Bıılgar 
Silivri'dc yakayı 

eleverdi 
lstanbul, 18 (Özel) - Za

bıta, Silivri'de ihtiyar bir 
Bulgar yakalamıştır. Bu adam, 
parası bulunmadığı için yaya 
olarak memleketine git
mekte olduğunu söylemiştir. 
Hakkında talıkikat yapıl

maktadır. 

Avusturya - ltalya 
Milli takımlar maçı 

2-2 beraberlikle bitti 
lstanbul 18 (Ôzel) - Dün 

Roma'da Avuıturya ve ltalya 
milli takımları karıılaşmıılar 
2-2 berabere kalmışlardır. 

Seyirciler arasında M. Muı· 
aolini ile Prens Starenberg 
bulunmuşlar; Afrika'dan maç 
devam ettiği sırada dönen 
Mu11olini'oin oğulları ile da
madı da derhal atadyuma 
relmişlerdir. 

Bir tren 
ehre yuvarlandı, bir 

kişi boğuldu 
Belrrad 17 (Radyo) - Bos 

nada, ıuların çürüttilğil bir 
demiryolu köprüsü yıkılmış 
ve bu esnada üzerinden geç· 
mekte olan bir eşya treni 
nehre yuvarlanmıştır. Bir ıi
mendifer memuru boğulmuş
tur. 

.............. 
Italyanlar, Adis-Ababada Fenerbahçe 

-
ki gazetecileri koğdular 6eşiktaşı yenerek 

- • Istanbul şampi-
biulerce yerli, fevkalade mahkeme- l_ı 

. k ·ı k ı· ·ıd· yoııu o •ıu 
1110 • ararı e UfŞUlla ( iZi 1 Istanbul 18 (Ôzel) - Dün 

Adis-Ababa, 17 (Radyo)- diğer gazete muhabirlerini şampıyonanın en mühim 
Havastan: ltalyan'Jar, Adis- memleketten kovmuşlardır. karşılaşmaaı .Fenerbabçe·Be· 
Ababa'ya yerleşmiş bulunan Bunlu, ltalya aleyhine pro· şiktaş arasında yapılmıştır. 

paganda suçile ve casuslukla ilk golü Beııiktaıı yıpmııı, 
bütün ecnebileri ve bilhassa b d k F k ... ... ... 

it am e ilme tedir. ev a· ikinci devrenin sonlarında 
burada çıkan bir Fransız lide mahkeme, binlerce yerli Fenerliler bir firikik cezası-
gazeteıinin direktörü ile Habeş'i kurşuna dizdirmiştir. 

------•~• ... • ~•~ nı müteakib Beşiktaş kalesi 

Uinarh ve Mülayim 
pehlivanlar berabere 

kaldı 

B~ıarafı 1 i11ci sahifede 
pehlivanlarımızdan Dinarlı 

Mehmed'in babası Yusuf 
pehlivan on dakikalık bir 
gösteriı güreşi yaptılar on 
dakika bittikten sonra Ka-
raali, emektar pehlivanımızın 
elini öptü, kucaklaştılar. 

Sıra, Türkiye'nin en mü
him karıııaşmasına gelmiıti. 
Halk heyecan içinde buJu
nuyordu. Evveli Dinar'h; 
arkasından da Mülayim peh
livan alkışlar arasında sabaya 
çıktılar. Her ikisinin arzusu 
ile Kara Ali hakemliğe se· 
çildi. Güreş, yirmişer [daki
kada bir iki dakika tevakkuf 
edilmek ıuretile tam bir saat 
sürecekti. 

Bu bir saat zarfında iki 
taraftan hangisi diğerinin 
sırtını yere getirirse, o ga · 
lip sayılacaktı. Puvan hesa· 
bı yoktu. Eğer .bu bir saat 
zarfında iki tarafta da bir
birlerinin sırtını yere geti
remezlerse, müsabaka bera
berlikle bitecekti. 

ilk on dakikada Mebmed 
bir iki fırsat kaybetti. Bil
hassa sekizinci dakikada 
rakibinin sırhnı yere getir
mek üzere iken minderden 
dışarı fırladı. 

Bu sıralarda Dioarlı'nın 

baba11 kendini güçlükle zap
tediyor; 

- Böyle zamanda babalık 
çok zor.. Yüreğim parçala
nıyor, dayanamıyorum iıte .. 

Diyordu. 
Mülayim pehlivan asabi 

görünüyordu. Ara-sıra nara 
atıyor, kuvvetli kulları ara
sında hasmını sıkııtırıyordu. 
ikinci on dakika da geçtiği 
halde gene bir netice bisıl 
olmadı. iki dakika istirahat 
ettiler. Sonra tekrar güreı
meğe baıladılar. Bu son 
kısım çok heyecanlı oldu. 
Her ikiıi de galibiyeti kaza
nabilmek için canla baıla 
çalıııyorlar, birbirlerinin ca
nını yakmaktan çekinmiyor-

Eski Yunan baş
bakanı M. çalda

ris öldü 
-Ba~tarafi 1 illci ~alıi/ede

imtibanı vermit ve avdetinde 
Atina'da avukatlığa başJa

mııhr. 1910 senesinde siyasi 
baya ~a ahlan M. Çaldaris 
o zaman adliye nazırlığı 

yapmıı bilahare 915 te da
hiliye nazm olmuş ve halk 
partisinin banisi M. Guoaris 
kurşuna dizildikten sonra bu 
partiye reis seçilmiş 932 de 
baıvekil olmuş, iıyanı mü
teakıb çekilmiş, yerine 
Kondilis geçmiıti. M. Çal
daris gerek ,mevkiiliktidarda 
bulunduğu sıralarda ve ge
rekıe sair zamanlarda daima 
Türk dostluğuna sadık kal
mııtı. Komıu devlet bilyük 
bir diplomat kaybetmiıtir. ------K.S. K. 
Kongresi akdedildi 
K. S. K. Kon2resi dün sa· 

bah Karııyaka Silmer sine· 
masında "akdedilmiı ve eski 
nizamname mucibince seçilen 
müe11esan hey' etinin vazife 

görmediği ve kulüp iılerile 
alakadar olmadıiındao bu 
nizamnamenin iptal edilme
sine karar verilmiı ve yeni 
bir idare bey'eti seçilmiştir. 

Şampiyonluk yolunda ilerli· 
yen K. S. K. laların kuvvetli 
idareciler elinde muvaffak 
olmasını dileriz. 

lardı. 
Bir aralık Dinarlı tehlike

li bir vaziyet atlattı. Müla
yim gene bir niri savurdu, 
fakat az daha sırtı yere ge
liyordu. Gövdesi hasmının 
bacakları arasına ııkıımıı, 
güçlükle nefes alabiliyordu. 
Binlerce kişi: 

- Haydi Dinarlı! 
Diye baykmyordu. 
Fakat bundan da hiçbir 

netice çıkmadı ve dedi-ko
duıu aylardır gazete ıütün
lerioi iııal eden bu mllaa
baka, beraberlikle - bitti. 

önündeki karışıklıktan isti
fade etmiıler, Fikret, Adil 
ve Niyazi topla kaleye gir· 
mitler, kaleci topu içeriden 
ya kah yarak dııarı atmııtır. 
Beşiktaşlılar bu sayıya itiraz 
etmişler, hakem kabul et
memiş ve Beşiktaş sabayı 
terkettiğioden Fener bahçeyi 
hükmen galib ilin etmiştir. 
Fenerbabçe Istanbul ıampi
yonu olmuıtur. 

Tork-logiliz tica-
ret muahedesi 
lstanbul, 18 (Ôzel) - ln

giliz'ler, bükiimetimizle bir 
ticaret muahedesi akdı için 
tetkikat yapmaktadırlar. 

G. f>araskevopu-
los öldü 

Atina, 18 (Radyo) - Bü
yük barba iıtirik etmiı olan 
kıymetli generallardan Pa
raskevopulos fücceten öl
müıtiir. 

ULUSAL BiRLiK: Bu 
reneral lzmir'de doğmuştur. 
lıgal zamanında da baıku
maodan olarak lzmir' e gel
miıti. Venizelos fırkaıının 
kuvvetli bir rüknü idi. 

Koanto'daki Japon 
kuvvetleri 

-BQltarafı birinci sahi/ede
yapılmaktadır. 

Japon'ların alma;a baıla
dıkları askeri tedbirler, ti· 
mali Çin'de endiıe uyandır
mııtır. 

Son haberler, Sovyet Rus
ya 'nın da mukabil tedbirler 
aldığını bildirmektedir. 

Ekonomist mecmua· 
sına göre 

-BQltarafı 2 inci sahifede

zami şekline konuyor ve 
arazi sahibine tazminat ve
riliyor. Bu hareket, kökleş
miı içtimai şeraite ah ıkın 
olan lngiliz'leri hayrette bı· 
rakacak bir ıekil ise de 
ispanya için pek tabii bir 
harekettir. Bu iıte bolşe· 
vizm •eyabud halka ıiddet 
r6ıtermek yoktur. 

Sard~napol'un ölümü 
--------~~ .... ------------

Büyilk Aşk, Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 

Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 15 
mes' ele daha fazla tamik 
olunmadı! Halbuki bu itlerin 
hedefi cinayetten baıka bir 
şey deiildi. 

- Bir cinayet mi dediniz? 
- Evet. Buna eminim. 

Tinelde kadınların kaba 
etine iine bıtırmak, kadı· 
nın ıstırabından zevk alan 
Sadizmin bir eseri derildi. 

Bu hareket, ıeytaoi bir 
maksatla yapılıyordu. Kan 
almak gayesi, sihirbazların 
rayesidir. Bunlar, kendi ka· 
naat •e akidelerince bir kan 
aramaktadırlar, böyle bir 
kanı elde edince, beıer ce· 
miyetini temellerinden sar
sacak bir takım işler yapa
bileceklerine kat'i surette 
emiDdirler. Eh .. Belkide bu 
kanaatleri yersiz ve manasız 
deiildirl Her akideyi, her 
akideyi, her kanaati baştan 
savmamak, ehemmiyetsiz 
a-örmemek a-erektir. 

Bizim yaptırdığımız mua
yenelerde, tünelde iınelenen 
kadınların kanı alındıiı ta· 
hakkuk etmiıtir. 

- Kan, kendi isteklerine 
göre bir kan arayan gizli, 
kuvvetli bir teıekkül var.Bu 
muhakkaktır. 

- Beni cidden hayretler 
içinde bırakıyorsunuz. Ve 
ayni zamanda korkuları mı 
da arttırıyorsunuz. 

- Hele durunuz! Tuttu· 
j'unuz adamı muhakeme 
eden blkim, bot bir adam 
deiildi. Maznun da mevki 
sahibi bir aileye mensuptu. 

Hidiaeyi ıazetelere akaet
tirmemeie muyaffak olan 
lalkim, maznunu aerbeıt bı

rakırken, baba •• kardeıia· 
den bu ~adamın lniçre 'de 
huıuıt bir tımarhaneye ko· 
oacaiı hakkında kat'i vait 
almııtır. Ben, iti hiçbir su
retle bırakmadım ; ıerbest 
bırakılan maznunu ve iilesi 
erklnını takipte devam et
tim. ~Haftalarca uiraıtım; 
resmi mezuniyetimi tamamen 
buolarınltakibiae hasrettim. 
Nihayet hakimin feci ıurette 
aldatıldığını öğrendim. Ba
ba ve ltilyllk kardeı ııfatile 
maznunu bikimin elinden 
alan adamlar, sahte baba 
ve kardeı idiler; maznuala 
bunlar araaıada hiçbir kara· 
bet yoktu. Maznun vakıa 
bir timarhaneye koamuıtu. 
Fakat sekiz ıila ıonra eara· 
rıengiz surette firarada mu
vaffak olmuıtu. Maalesef 
bundan ıonra maznunun 
izini kaybettim. 

Aacak iki ıene ıonra, 

Berlin'de bulunduium ııra· 

da, ve Berlia polis müdiir& 
ile çok ııkı doıtlujum H· 

yesinde, Bertin zabıtaıının 

ııkı surette takip ettiti bir 
mes'ele sayesinde bu igne· 
leyici adamı tekrar buldum. 
lıte aziz Makıim vaziyet 
ancak böyledir. lıteraea ıu 
ltenim el yazımla yazılmıı 
kijıdı da okul 

M. Royer bunları söylerken 
önündeki kiğıtlardan bir ta
nesini alarak Makıim'e uzattı 

Maksim bu kiğıdı aldı ve 
okudu: 

.. Numara 799 • Alman Pa· 

yitahtının havai tramvay laat· 
tında çok güzel ve Iaveçli 
bir kız • biç ıüpbeıiz güzel· 
liği hasebile seçilmiı olacak 
iğaelenmiıtir. Bu defa iğne· 
lenme ıimdiye kadar olan
ların hilafına, bacağının ar· 
kasından değiJ, ön tarafından 
olmuıtur. Genç kadının önün 
de bulunan ve iğneliyen adanı 
rözlerini gözlerine dikmit 
olduğu halde durmuıtur. 

"Genç kız, irade ve hisle· ) 
rine bakim olarak biçbirıey 
çıkarmamış, hiçbirşey söyle· 
memittir. Y aloız biraz yan 
dönmüş ve ilk istasyondan 
tramvaydan inmiıtir. iğneli· 
yen adam da ayni istasyonda 
genç kızın arkasından inmiş 
ve takibe başlamıştır. 

"Genç kız takib edildiği
nin farkındadır. Bunun içio 
yolda, kendisini takib eden 
ve iğnelemiş olan adamı bir 
zabıta memuruoa tutturmuş 
ve vaziyeti kısa ve seri bir 
şekilde anlatmııtır. Bu izahat, 
polis memurunu tatmin et· 
mit ve meçhul adamı kara· 
kola davet etmiıti. 

Devamı var 

••• 
Toton tüccarları 
Yevmiye artınca işi 

tatil ettiler 
IıtanbuJ, 18 (Özel) - Yu· 

naniıtan'da amele yevmiye· 
sinin artmaıı üzerine mlhim 
bir tüt&n kumpanyası faali· 
yetini durdurmuştur. Tırbal•, 
Demirbisa, Kozan, SyatiH, 
Kardiça tilt6n tüccarları d• 
Lokavt yapmıılardır. 

Ermeniler 
Kil.iseye bomba 

koymuşlar 
lıtanbul 18 (Özel) - Ga· 

lata' da ki Ermeni • kiliıesinia 
miltevelli_bey'eti aleyhtarları 
kiliseye bir bomba ve bir 
de tehdid mektubu bırak· 
mı,Jardır. Zabıta tahkikat 
yapmaktadırlar. 

lzmir ikinci hukuk mab· 
kem esinden: 

lzmir'de Namazgib yapıcı 
oğlu yokuıunda bacı Hüse" 
yia sokağında 12 numarab 
evde oturan Kerim kızı Ke
riman tarafından ayni hane" 
de oturur kocaıı Raıid oğlll 
Tevfik aleylaine açılan bo" 
ıanma davasında müddei" 
aleyhin ikametrahı meçhul 
olma11na mebni ilinen teb" 
lijat ıuretile yapılan davete 
icabet etmediğinden ve ce" 
vapta vermediğinden bak" 
kında l'lfap kararı çıkarıl
maııaı . ve bu kararında ili" 
nen teblijine ve muhakeme .. 
nin 10-6·936 ·çar .. mba ıDDO 
uat 10 aa bırakalmaııa• 
karar verilmit v• bll 
rıyap kararının bir ..... 
retida mahkeme divaab•" 
neıine aıılmııtır. Mumailet'" 
hia o Kilnde ve ıaatte l1111ir 
ikinci hukuk mahkemeaiod• 
hazır bulunmadıiı veya bit 
•ekil gCSndermediği takdird• 
hakkındaki mubakemeaill 
gıyabında ıörllleceti teblil 
makamına kaim olmak Dı•'' 
ilin olunur. 


