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lımirde çıkar, akıamcı ıiyaıal gazetedir 

- Salı - 28 Nisan 1936 

inhisarlar Vekaleti 
1936 senesi varidat hDtçesi 

43 milvou 7 40 hin liradan 
"' 

ibarettir. 

Fiab (100) Para 

Italyan .Orduları Vebip 
adlı 

Paşanın Yaptığı Hindeııburg 
istihkamları Aşamıyorlar 

;s --tO::: :;:x--
M S5d y;!J c --

Bükre~'te t-ok önemli müza- .Aılanıikıe 
' '->' Tehlıkede bulunan va· 

kereler cereyan etti purlardao biri kurtul
du, biri hattı 

Kral Karol, 
uzun müddet 

şova'ya 

Menemencioğlunu kahul etmiş ve 
konuşmuştur. BüyOk elçimiz Var. 

oradan ~toskova'ya gidiyor ve 

Pars, 28 (Radyo) - At
lantik denizinde telılikede 
oldujunu bildiren Senıenten 
Yapuru, Polonya bandıralı 
Pilıuıki vapurunun yardı· 
mile yolu•a devam etmej'e 
muvaffak olmuı ve batmak
tan kurtulmuıtur. 

Romanya dı' ~ler bakanbğı biaaıı 
llkreı, 28 ( Radyo ) - edilmiıtir. Nuj'111aa Me•e

T&rkiye Dıı Bakanlığı ıeael menci eğlu kralın huzurunda 
aekreteri Nuğman Mene· epey mlclclet kalouıtır. Bü
•eaci •ilu, din Romaaya yük elçi, saraydan çıkarken 
kralı Karo) tarafıadan kabul selimlanmıı ve dojruca Taırk 

~ ....... 
Avam kamarasında müs-

temlekeler nıes'elesi 

tekrar konuşuldu 
Baldvin ile dış işler bakanı Lord 

Eden ·uzun izahatta bulundular 

M. Baldvin 

Londra, 27 (A.A) - Avam 
k•mara11nda M. Eden hükô· 
illetin Avuıturya'da mecburi 
•ıkerlij'ia iadesi mea'eleaini 
tetkik etmekte oldujuau 
•6ylemiıtir. 

Bir iıçi saylav Avusturya· 
ban bu hareketile Saiat ıer· 
lllaia muahedeaini ihlil etmit 
olup olmadıiını ıormHı üze· 
tine Eden mezkür muahedeyi 
i111za etmiı olaa devletlerin 
hattı lııareketi llzeriade md
•ııir olalıtilecek beyanatta 
b11Junmama11nı tercih ettiii•i 
~ilclirmiıtir. Eden, ltalyan • 
liabeı ihtilifı hakkındaki 
••ellere de cevap vererek 
lnıiltere'aia diğer devletlerle 
bir lilde 1i111dikilerinden d .. ha 
titldetli ekonomik ve milli 
tıdltirler tatltikin• haısr ltu· 

lunduiunu ıöylemiıtir. Eden, 
petrol ambarroıunua Ame· 
rikanıa hattı hareketi dola· 
yııile tesirsiz malma;a mah
küm elup olmadıiı aualiae 
ce•ap verme•iıtir. Bir iıçi 
aaylav son zamanlarda (tal· 
ya'dan mOhim miktarda mea 
ıucat ithal edildiiini ı6yle· 

mittir. Eden buna ıu ce•abı 
vermiıtir : 

- Böyle birıeyden habe· 
rim yok. Benim bildiiim Ti
caret bakanlığının zecri ted· 
birler tatbik edileli beri (tal· 
ya'daa ancak aekiı lnıiliz 
liralık mensucat ithaline mi· 
saade vermit elduiudur. 
Baıka bir İfÇİ sayla• da 

sa •• ,, kanalında• ltalyan 
orduıu için boiucu ıaz -
lar ıeçirilmeainin men'ini 
Cenevre'cle iıteyip iıtemiye· 
ceiini hükumetten ıormuıtur. 

Eden konaeyia 11 Mayııta 
toplaaaca;ıaı habrlatmıı ve 
bu •es' elede de m&ıterek 
bir hareket huıuıuada karar 
ver•••İn Milletler cemiyeti 
uzviyetlerin• aiti oldu;unu 
bildir111iıtir. 

lataabul 28 (Ôzel)- A•am 
kamaraııaın dlnkl teplantııı 
ıayet beyecaalı ve ayni ıa· 
maada da ılrl\ltllll(olmuıtur 
Saylavlar, Dıt itleri bakanı 
Lord Etlen'i muhtelif mea'•· 
leler hakkında istizaha çek· 
- Detlamı 4 nal IGhifed. -

elçiliğine a-iderek itiraz iıti

rabattan sonra V arıeva'ya 
müteveccihen hareket et
miştir. Bllyük elçi, oradan 
Moskova'ya iidecektir. 

Bükreş, 27 (A.A) - Me
nemencioğlu başbakan Ta
taresks'yu öileden evvel 
ziyaret etmit ve öğleden 

ıo~rada yanında TitlUeıke 
olduğu halde kral tarafından 
kabul edilmiıtir. 

Merkez 
Bankası idare meclisi 

ibra edildi 
Ankara, 27 ( A.A ) 

Cumhuriyet Merkez bankaıı 
hi11edarlar heyeti umumiyeai 
buınn bankanıa umumi mer
kezinde idare mecliıi reiai· 
nin baıkaahiında toplacatı;• 
tır. Heyeti umumiye baıka

nın d6rclüncD &enp HDHi 
hakkındaki idare mecliıi Y• 
murakipler raporunu billaço 
kir ve zarar heaaplarını 
tetkik ederek idare mecliıi•i 
ibra eylemiıtir. 

1 us Pol Yapuru ise bat
mışlar. 

• •• 
Bir batında 

Dört çocuk doğurdu 
Pariı 28 (Radyo) - Ati

na'dan haber veriliyor: 
Kalamata kaıaba1ında bir 

kadın, ikiıi kız ve ikiıi ot· 
lan olmak ilzere bir batıalla 
4 çocuk doiurmuıtur. 

• ıe •• 

Limanda 
Bir kaza oldu ve bir 
sandalcı yaralandı .. 
Din ıkşım 111t 18,30dı 11· 

mıaımızdıa hueket etmek 

Cllere demir ılan Yılmaa npo· 
ro, llmaadıa çıkarken mendi· 
re~e y11laamıt n klnus eaa· 
dıhaı luımea perçıl._mıthr. 

Sandalın içinde bulanan nn· 
dalcı All'ala •r•A• lurılı,t1r.· k 
Tahkikata mDddelamami maa• 
•ini Ali el koymot •e geçma· 
le kadar deniz merkezinde ıah· 
klkıtlı meıgal olmuıtor. ·--Fransadasaylav seçimi tu 

hat bir vaziyet gösteriyor 
M. Heryo, beklediği boyok ekse· 

riyeti alamadığından nam
zetliğini çekmek istiyor 

Fransada parlAmento binası 

Pariı, 28 (Radyo) - Ra· Heryo nezdine ıidip, keadi· 
tlikal ıoıyaliıt partisi baı- siain parti baıkanlı;ında 
kaaı M. Heryo, diter parti kalması ıararl oldufunu bil-
batkanlarile mllaavi dere· di ki d" 
cede rey aldıfındaa dolayı 
seçimin ikinci t•runa ittirlk 
etmiyerek aaylavlıktan nam
zedliiiai çekmeie karar 
vermittir. 

Radikal soıyaliıtler, yarın 
( ltuıl•) teplıaacaklar '' M. 

reçe er ır. 

Sayla• setimi, tulıaf ltir 
Yaziyet sı6ıtermektetlir. Bil· 
tin partiler adeta ay•İ tle• 
recede rey almıı lt•lunuyor· 
lar. EkHriyet, ıimdilik yok 
(iltidir, 

Metaksas kabines~~. 
itimat . reyi verildi 

--·-· Bu netice, Çaldarisin gösterrliği iti
lafperverliği sayesinde . temin edildi 

IH. Çaldarjs mesai odasmda 
lıtaabul 28 (ÔzeJ) - Ati- larla Populerlerin ittirakile 

aa'daa bildiriliyor. kendisin~ büyik bir ekseri· 
General .Metakıa1, dün yetle itimad edilmittir. Bu 

öjlede• ıonra geç vakit hldise Yunıniıtaa'da ıoa 
toplanan parlimentodan iti- derece iyi bir teıir bırak· 
mat reyi iıtemit ve Liberal- mııtır. 

~~~~--~~~···~~--~~~~ 

M. Madaryaga M. Lebrun 
Bugnnlerde Londra'ya Iran ve Polonya sefir· 

gidecekmiş )erini kabul etti 

.. .- ~:. - -
M. Madariyaga 

lıtanbul, 28 (Ôzel) - Ce
nevre' den haber verilditine 
ıGre, 13 ler komitesi bat· 
ka•ı M. Madaryaıa'nın bu 

Pariı, 28 (Radyo) - Cu
murı eisi Mllsyti Lebrun, din 
6iledea ıoara lraa ve Po
lonya ıefirlerini kabul etmit 
ve uzun mllddet ko•Uf• 
muıtur. 

••• 
Fransa Despero 
Mayıs iptidastnda 
BOkreş'e gidiyor 
Paris, 28 (Radyo) - Ma-

reıal Franıa Daıpero, Ro
manya kralı daveti nzeriae 
Mayısın ilk baftaaında Blik
reı' e ıidecek ve orada, Mar
ıilya'da öldürlUen YuıoılaY· 
ya kralı Alek11adr hakkın
da bir konferana verecektir. 

ıilnlerde Lonclra'ya ıiderek 
Inıiliı ricalile konuıacatı 
ıöyleniyor. 

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- l ___ _., 

Eğlenmek ihtiyacı 
Siz de farkına varmıııınızdır: 
Artık lzmir'de eilence yeri kalmadı. Eilenmeain verdiii 

bayat parlaklıjından, ıeı ve neı'eden biç eıer yoktur. 
Bundan Hnelerce evvel Kemeraltında, Kordonda ıecenin 

onikiıine kadar bir bayat akardı. Şimdi, o ıecelerin bol 
ıiyaıından ~ile mahrumuz. 

Bu nedeatlir; malim: 
Hayat darlıtı, kazanç azlıtı !. 
Y okıa berkHin içinde biraz etlenmek için açılmamıı ne 

iıtiyaklar Yardır?. Bu, yalınız lzmir'de mi böyledir; laayırl. 
Bitin dilnya bCSyle!. Herkes ıomurtmakla meıa-uldür ye 
dliaya'da milyonlarca halk, ıllmeji bile uautmuıtur. Fakat 
ı• var ki, mlatabıil olan •ıntakalartla ve tehirlerde bu 
etlenme yokhıtu, tlaba fazla kendiıini 161teriyor . 

Ben bu aatırları yazarkea, ayni zamanda ılyJe dlitü· 
allyorum: 

lzmir'i, lıarıatikaıı, ta~ii rlıellikleri, panaym, kiiltllr 
parkı, ıuau ve buıu ile bir 1eyyab ıebri yapmak isterken, 
acaba eilence ihtiyacını dütlnüyormuyuz? Yani eilenceye 
kıymet ve mevki veriyormuy.!'ı, Vermiyoımuyaı? 
Turiamhı ana tartlara içinde, ••ı'enin, ıesia, m6ziiia, 

• Dftıa11U 4 nc:ü ıahif ede : 



Sabif e2 

• ıze1?-Zem k~y~sundan çıkacak ejde-
• Cinai Roman Nakili: KAMf ORAL • rtll boyu ellı kadem olacakmış! 
... -107-- • 

• 
namesı 

EmniyPt direktörü; Baba Anri'yi '"Hazreti Adem'in mezarı bir tepe üzeninde, önümde 
dilsizi kaçırmakla ittiham ediyordu duruyor. Aşağıda da Allah'ın evi görülüyor •. ,_, 

Alınmadan beyanDB4 

meler tasdik edil· 
miyecek 

Devletlerle aktedilen kle· 
ring aolaımalar hükümleri 
göre, ihraç edilecek malla' 
rın beraberinde bir menı• 
şehadetnamesi bulunma•' 
lizımgelmekte olduğu halde 
bazı tüccarlarm bunu ibrn• 
ettikleri görülmüş ve güP'' 
rüklere yapılan tamimde 
menıe şehadetnamesi ibra 
edilmeden ihracat br ya on• 
melerinin tasdik edilmeme· 
Jeri bildirilmiştir • 

Emniyet direktörü, baba - Ne gibi emare? götüren yol ağzı bu kuyu· 
Anri'ye soğuk bir bakışla - istintaka mütaallik bazı · 1 dur. Parmaklık mani olmasa 
baktıktan sonra: esrarı size söylemiyecek adamcağızlar kendilerini su-

- Ne olduğunu anlıya· olursam hareketimi müstah- ya atmakta tereddüt etmi· 
madınız mı? sen görürsünüz değil mi? yeceklerdir. 

Baba Anri, biraz da is · Arbalet sokağındaki ka- içeriye girdik. Kuyunun 
tibzaya kaçan bu suallden dın ile tüccarı öldüren oğ- ağzı geniş ve yükselitir. 
mütehayyir olduğu halde: lunuzdur. Biz bu hususta Aşağı yukarı dört metre 

- Hayır - dedi - yalnız kananh kamile hasıl ettik. kutrundadır. Birçok kimseler 
Tolbiyak'ın, asayiş memur- Dilsiz kendisini görünce ta- düziye deriden yapılmış ko-
larının ve dilsizin geldiğini nıyacakh. Binaenaleyh dilsiz caman kovaları suya daldı-
gördüm fakat.. • meydandan kayboldu. Bu- rıp çıkarıyor ve içirmek için 

• • • 
Radyolu 

Otomobillerden alın 

cak gümrük resmi 

Emniyet direktörü önüne nun gaybubiyeti sizden baş- Mekke'den -hi~görnnnş herkesin ağzına uzatıyorlar, 
bakarak bir sual daha sor· ka kimin işine yarar! ( Pa';i-Soir ) gazetesinin Haceri esvedi;-karşısui°'d;; kalan suyu da bunların baş-
du: Baba Anri, derin bir te- muhabiri Jan Barua, müs- Zem·Zem kuyusunu örten larından aşağıya döküyorlar. 

- Fakat dilsizi ~örmedi- essür içinde olduğu halde lümanlardan başkasmın gir- küçük yeşil pencereli beyaz Bu su ılık ve ekşidir. Ben 
ğinizzi anederim. Çünkü ken· sordu: mesine müsaade edilmiyen bir bina vardır. Dua sıra- beceriksizliğimden dÔlay1 he-
disi buraya gelmemişti. Dil- - Benim işime mi yarar· Mekke'ye Hac mevsiminde sında, burada Maliki mez- men başımı eğemediğim 

Son zamanlarda gettirileO 
otomobillerin ıçıne radyc 
ahizesi de yerleştirilmiş b1'' 
lunduğundan, gümrük IJJn· 
dürlüğü radyolu otomobiller~ 
tarife tatbikatında tereddild 
düşmüş ve keyfiyeti gilıJS 

rükler umum müdürlüğüo' 

siz kaçmış veya daha doğrusu mış? Oğlumun beraatini is- Hncılar arasına karışarak bebinden olanlar dururlar. için, dökülen su güzel bir 
kaçırılmıştır. bat etmek üzere bu yüzleş- girebilmiştir. Muhabir bir- Bunun tam karşısında gene duş yeriae geçti, üstümü 

Baba Anri, hayretini sak- tirmek m'addesine herkesten kaç gündenberi bu macera- beyaz, fakat öteki gibi iki başımı tamamile ıslattı. 
lamıyak haykırdı: ziyade ehemmiyet veren ben sını anlatıyor. Son çıkan deg" il bir katlı bir bina var- Eskiden beri inanılan ef-

- Kaçırılmış 

kaçırmış? 

yazısında "Kabe,, ve "Zem- dır. Burası Hanefi imamJa-
mı? Kim iken, dilsizi kaçırmaklığım zem,, hakkında, Hacı ibra- rına mahsustur. 

nasıl mümkün olabilir? Unut- bim adında birinin kendi- Namazdan sonra Hacı Ib
tunuz mu? Oğlumla dilsizin sine söylediği efsaneleri hi- rahim ile Zem-Zem kuyusu
yüzleştirilme.sini en evvel size kaye ediyor. Yazının buna na gittim. Hacı bana buna 
ihtar eden ben değil miydim? aid olan kısımlarını alıyoruz: dair şunları söyliyordu: 

Emniyet direktörll, müte-
hevivrane bir sesle: 

- Kimin kaçırdığını ha
ber verecek olursanız mia
nettarınız olurum. Lakin bu 
itte, Piyedoş'un dehli oldu· 

ğunu zannediyorum. 

- Piyedoş'tan mı şüphe

leniyorsunuz? Ben o zaval
lıyı iyi tamrım. Kendisi vazi
fesinde kuıur göstermez. 

Dedi 
Emniyet direktörü, birkaç 

saniye düşündükten sonra 
dedi ki: 

- Burasını da bir iki güne 
kadar anhyacağız. Çünkü 
arkadaşı Pigaş'la beraber 
ikisini de tevkifhaneye gön
dereceğim. Bu iki çapkın, 
hareketleri laakkında bana 
izahat vermezlerse kendile
ri mevkuf kalacaklardır. 

Baba Anri titriyerek sor· 
du: 

Emniyet direktörü, baba '1
Hazreti Ademin mezarı - Kur'anda şu sözler var-

bir tepe üzerinde, önümde dır: "Onların mahvı kararını 
Anri'nin söylediklerini dik-

duruyor. Aşağıda Allahın evi verince yerden bir ejder çı-
katle dinliyordu. Önüne bnktı . görünüyor. Tavla zarı şek- kartacağız. Bu canavar böyle 

ve sonra : lindeki mimarlıf?ın alfabesi bağırarak: Onlar Müslüman-
- Evet -dedi- böyle bir olan bu bina hazreti lbrahim Jığa biç inanmadılar.,, Mah

talepte bulunduğunuz halde tarafından yapılmıştır. Hacı kemei kübra günü bu ejder 
hiçbirşey kaybetmiyeceğinizi lbrahim diyor ki : Zem ·Zem kuyusundan çıka
belki de biliyordunuz. insan - Mekkeye ilk Kabeyi caktır. Alem müfessirlerimi
sizin gibi zengin ve zeki olup melekler getirmiş, yerine koy zin teminine göre; bu ejder 
eJi altında da bazı sadık muşlardır. Ademin yaratılma- elli kadem boyundadır. Ka
asayiş memurları bulunacak sıodan iki bin yıl önce me- nalları ve tüyleri vardır. Baş, 
olursa, bir adamı ortadan· b d Ali h d lekler gelip ura a a a manda başı; gözleri, omuz 
kaybetmekte hiç zahmet A 

ibadet ediyorlardı . Adem gözü kulaklHı, fil kulağı : çekmez. 
Baba Anri teessürle : babamız da Hindistan içeri- boynuzları, geyik boynuzu; 
_ Demek • dedi _ beni !erinden 1'alkarak kırk defa boynu deve kuşu boynu, göi-

itham ediyorsunuz? Oğlumu buraya gelmiştir. ıü, arslan göğsü; kuyruğu 
da mahküm edeceluioiz öy- Tufan blitün dünyayı sar- koyun kuyruğu, vücudünün 
le mi? ' dığı sırada bu mübarek yere ertası, kedi vücudü; ayakları 

Emniyet direktörü cevap 
verdi : 

bir zarar olmaması için Allah deve ayağı; rengi ayı rengi 
Kabeyi dördüncü kat aöie gibidir . 

- Hayır, bea sizi itham 
- Ya oğlum ne olac•k? etmiyorum. Kimseyi mahkum 
Emniyet direktörü, artık etmek te vazifem dairesinde 

kaldırmıştı. Sonra Hazreti Benden sonra geleceklerin 
lbrahim ve lsmail'e planlarını böyle korkunç bir manzara 
göstermi,, onlar da bu plin- karşısında bulunmalarını hiç 
lar üzerine bu2ünkü Kibe'yi te temenni etmem. Fakat 
kurmuşlardı. Bu iki zat çalı- korkmıyalım. Mahkemei kilb
ıırken melek Cebrail Haceri ra; günü hentiz gelmedi. 
Esvedi. Bu taş ilkin kar Herhalde daha uzun za· 
gibi beyazdı. Fakat günah- man da gehniyecektir. Şim
kir bir kadının dokunmasile di içeriye girmek Zem-Zem 
kara oldu. Dünyanın bütün suyundan içmek ve yftzü
glinahlarını temsil etti. müze gözümüze stirmek la-

eskiıi gibi baba Anri'ye 
değildir. Fakat çapkınlarR 

karşı iltifatkir srörüamek 
ve takibatı Adliyeyi işkil istemeden cevap verdi: 
etmek istiyen adamlara karşı 

- Oilunuı mu? Kendi-
hatıra, gönüle riayet etmiye· 

sinin pederi olduğunu unut- cek surette muamelede bu· 
malısınız. Zira onu bir da-

lunmak ta vazifemdir. 
ha göremiyeceksiniz. Hatta 
h k~t k' h kk d Bundan sonra size söyli-are il ı va anız a ın a 

yecek bir sözüm yoktur. 
bizzat sizin de isticvabınıza 

Evvelce sizin dostunuzdum. 
lüzum ıörülecektir. Diye Hatta hakkınızdaki dostlu-
bilirim. 

sonra münasebatımız, artık zımdır. Kuyunun etrafı de
bu derecede kalmahdır. Al- mir parmaklıkla çevrilmiştir. 
lab umarladık! Hint'lilerin itikadına göre 

-Arkası var - insanı dos-doğru cennete 
Z il B b A 

. . ğum şimdi bana pek palıa-
aYa ı a a nrı, emnı· 1 1 1 k 

t d. kt" - - b .. 1 • ıya ma o aca hr. Bundan ye ıre orunun u soz erı 
karşısında ne diyeceğini bile· • 
medi. Meliil bir halde sordu: Tayyare Sineması - AffedersİDİz, M. direk
tör, söylediklerinizi anlaya
mıyorum. Rica ederim fik
rinizi açıktan açığa beyan 
ediniz. 

Emniyet direktörü, Baba 
Anri'nin yüzüne baktı ve 
acı bir tebessümle: 

- Halbuki söylediklerim 
çek sarih. Anlamanız li
zımdı. Siz ki, fevkalade zeki 
bir adamsınız, nasıl olur da 
anlayamıyorsunuz. 

Dedi ve devam etti: 1 
- Dilsizin oğl nuzla yüz

leştirilmesi, oğlunuz hakkında 
fena bir netice hasıl edeceği 
timdi katiyen taayyün eyi di. 
Çünkü oilunuzun aleyhinde 
yeni bir emare daha bulduk. 

Tele fon 
3l51 

----------------------------- -

Telefon 
31sr 

Herkesin sevdiği, herkesin alkışladığı iki ynksek, iki sevgili yıldızın iki gnzel filmi 

1 - Hücum Filosu 
Jack Holt tarafından bnynk bir kudretle temsil edilen hava tehlikesini 

ve tuyyarecilerin kahramnnhklarım gösteren bnynk film 

2-Bir Aş Hik~ayesi 
l\facar J'ıldızi i\lagda Sclıneider'iD içten geleD ., bir ilgi ile oynadığı 

-------------- -t-•. ---- -
AYRICA: Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

eans Saa ları· Hücum filosu 15 - 18,15 - 21,30, Bir Aşk Hikayesi 16,45 
· • 20Cumartesi ve Pazar günleri13,30da Bir Aşk hikayesi başlar 

fi=\\ Da DA" nAI" ,$\ dba çouuk ııafıası mümıseb.cıiıe hergnu 15 Kuruştur l!:::::&' ~ ~ ~ 1l6a ve her seasta duhulı çocuklara 

saneye glSre, su daima yük
selirmiş. Bir ilim, bir iple 
ölçmüş. Su yükselmiyorsa 
da azalmıyor da: zem - zem 
yalnız orada içilmekte kal
mıyor. Her tarafta bu su
dan satılıyor. Her tarafta 
içiliyor. 

Kibe avlusunda güneşte 
kurutulan çamaşırlar gör
müştüm. Arkadaşıma sor
dum. 

- Hacı lbrabim, bu ça
maşırları ne zamandanberi 
cami avlısında kurutmak 
adet olmuştur? 
Meğer, ben aldanmışım, 

bunlar çamaıır değilmiş. Ha
cılar buraya gelirken kefen
lerini de birlikte getirirler, 
Zem-Zem suyuna batırıp 

sonra gineşte kuruturlaımış. 
Bu mrıminler öldükleri za
man bu kefenle gömülecek
Iermİf. 

bildirmişti. 

Umum müdürlük bntU 
gümrükler müdürlüklerhı' 
yaptığı tamimde, bu şekil 
deki otomobillerden eğ• 
radyo cihazı kolaylıkla ayrı 
labilecek vaziyette iıe ra~ 
yonuoun ayrı bir tarifeY 
tabi tutulması, otomobiJI 
imtizaç etmiş bir halde is' 
radyonun sıkleti otomobil~ 
nazaran yüzde 1 S i geçıııi 
yeceğinden otomobilL birli~ 
te ayni tarifeye tabi tutulııı' 
ve radyolar üzerine mevı,..._ 
damga ücretinin de aid ol 
duğu makama ödenmesi li 
z;mgeldiğini bildirmiştir. 

Tayin 
lzmir gümrüğü muhasib 

mes'ülluğune, Urfa gümriİ~ 
muhasibi mes'ulu Vefa ti 
yin edilmiştir. 

---------··~•ı-e•~--..-.ı.-ıı--~--~-

H a m bur g piy~sasında k• 
ru üzüm ve incirlerimi 

--·--Piyasa biraz gevşemiştir. }.,akat bıf 

na rağmen eyi işler olmuştur. 
Hamburg kuruüzüm piya· etmemesinden, öte taraft11 

sası ~bu hafta dahi gevşek da havaların birdenbire aııO 
geçmiştir. lzmir piyasasının liyimleşmesinden ileri gel 
dahi kuvvetli olmadığı bil- diği zannolunmaktadır. G•' 
diriliyor. Bununla beraber kt Al 'd b .ıı , . k ~o en manya a u r 
Hamburg takı ıste lar üze- . . 1 
rinden muamelelerin ve ya· k~ş pek _ hafıf g~çmış e 
pılan işlerin biç te az olma- bırkaç gundenberı heıı> 
dığı ve hatta memnuniyete tekmil Almanya' da harare 
değer bulunduğu bildiril- derecesi sıfırdan yuk•. 
mektedir. işlerin haylı olma- 15-20 ye yükselmiştir. eı 
sına rağmen piyasanın güç: de incirlerin başka kıl1 

leşmesi her şeyden evvel meyvalar makamında kull' 
Ham burg'ta fazlaca ıstok nılacağı yolundaki üınitl~ 
bulunmasın atfolunmaktadır. de tamamen tahakkuk e 

Piyasanın gerilemesi tabii memiştir. 
fiatlarda dahi bazı tenzilat Fiatlara gelince, kil0~ 
yapılması neticesini vermiı

tir. Şöyle ki lzmir ibracatı
çıları bu hafta sonunda ya"O· 
tıkları tekliflerde bazı tipler 
için bir 'hafta öncesine nis
betle biraz daha ehven fiat· 
lar istemişlerdir. 

Hamburg incir piyasasının 
bu haf ta biraz daha gevşe
diği haber veriliyor. Bu gev
şekliğin bir taraftan Şubatta 
beklenen canlılığın tahakkuk 

68· 70 tanelik ekstrisma c;e 
nuine lzmir natüret iocirl' 
rinden Hamburg'daki b• 
partilerin 100 kilo baş•; 
loco Ham burg ve ardiye 
teslim şartile hatti 10 lir~ 
ya kadar teklif olundıl 
bildirilmektedir. Buna k•'; 
lzmir ihracatcıları ayni d'~ 
için 100 kilo başına . 
Hamburg en az 11,50 lı 
istemektedirler. 
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Emniyet direktörlfi· Emlak bankası Maymun mu ressamlık Olivier ve şQreka- Fratelli Sperco ~- \t. 

ğOoOn motörO geldi Moıahassısı şehrimize ediyor, ressa~ mı may· sı Limited vapur Vapur Acentası V V · F · H. Van 
lzmir emniyet direktörlü- gelecek muolok ediyor? . acentası ROYAL NEERLANDAIS Der Zee 

iiinün deniz poliı teıkilitı Emlik ve Eytam bankası Son günlerde Nevyork'ta KUMPANYASI 
· · t ld v (O b t) b' · · · 1 t Cendeli Han. Birinci kor- & Co ıçın ıa ın • ıgı er en umum müdürlüğünün Fran- ar resım sergısı açı mış ar. don. Tel. 2443 "GANYMEDES" vapuru • 
iımini taııyan moUir, dün aa'dan getirttiği mütahassıs, Amerika'da pek tanınmış THE ELLERMAN LINES LTD. 20 Nisandan 25 Nisana ka- DEUTSCHE LEVANTE LıNll 
Ege vapuru ile lıtanbul'dan bugünlerde Ankara'dan şeb- olan ressam Donald Şarp "THURSO,, vapuru nisan dar ANVERS, ROTTER- " ANGORA ,, vapuru 28 

·ı eserlerini ilin etmek ve sat-getirı mittir. rimize gelecek ve bankanın iptidasında LIVERPOOL ve DAM, AMSTERDAM ve nisanda bekleniyor, 2 mayıı• ••••• 
Amerika gazetelerin& 
yeni bir sermaye. çıktı 

Amerika gazetelerine bü

yük bir alika ile bahsede

cek yeni bir hidise çıktı. 

Nina Van Zand ölmüf. Bu 

isim memleketimizde işitil · 

memiştir. Kim olduğunu söy

liyelim. Nina 1886 nın en 

meşhur miras yedilerinden 

bir kadındı. O sıralarda 0-
güst Spi adında bir anarşist 

idama mahküm olmuştu. Nina 

buna iıık olmuş, idamından 
birgün önce kendisile evlen

mişti. O .zamanlar bu me.s'ele 

Amerika'da büyük bir reza

lete sebep olmuıtu. Anarşist 
idam edildi. Bundan müte
essir olan kadın bütün ıer
veti•i fıkaraya terketti ve 
çalışmaya baıladı. Hatta bir 
aile pansiyonuna oda hizmet
çisi oldu. 

Aradan birçok zaman geç
ti. Kadın da unutuldu gitti. 
Fakat bu defa ölümü, Ame
rika gazetelerine parlak bir 
aktnalite mevzuu kazandır
dı. Nina çalıımıya başladığı 
vakit beı parasız kalmıştı. 
Sevdiği anarşisti unutarak 
yavaş yavaş gene para bi
riktirmiye başlamış ve mil
yoner olarak ölmüştür. 

Küçük zabit 
Olmak isti yenler için 

1 - Konya gedikli küçük 
zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabulüne başlanmış 
ve Mayıs 936 sonuna kadar 
devam edecektir. 

vaziyeti etrafında etüdler- mak için garip bir usul SVVENSEA'dan gelip tah- kadar ANVERS, ROTTER· 
bulmuştur. Ressamın yalnız HAMBURG limanları için DAM HAMBURG BRE de bulunacaktır. Mütahassıs liyede bulunacak. yük alacikhr. , ve • 

buradan sonra Konya, 

Mersin ve aair şehirlere gi

decek beş haftalık bir se
yahattan sonra Ankara'ya 
dönecektir. 

••• 
Sürek-avı 

kendi eserleri değil, maymu- Not: Vurul tarı'hlerı' MEN için yük alacaktır. 
1 h 1 d ve "UL YSSES" vapuru 1 Ma-

nunun yaptıiı ev a arı a vapurların iıimleri üzerine "SAMOS" vapuru 6 ma• 
sergide büyük bir yer tutu- yısta gelip ayni gün BUR-
yordu. değiıikJiklerdeo mes'uliyet GAS, VARNA ve KÖS- yısta bekleniyor, ANVERS, 

Usul pek basittir. Ressam kabul edilmez. TENCE limanlara için yük HAMBURG ve BREMEN· 
maymun, tuhaf vaziyetler ve • alacaktır. yük çıkaracaktır. 
işaretlerle sergiye gelenlerin Al e R "CERES" vapuru 4 Ma- .. ANDROS " vapuru 12 
dikkatini celbediyor, onlara J JZ8 yısta gelip 9 Mayısla mayısta bekleniyor, 16 ma· 
levhaları gösteriyor, fazla ANVERS, ROTTERDAM, yısa kadar ANVERS, ROT .. 

14 domuz öldilrOldD olarak ta şatıyor. Maymunun AMSTERDAM ve HAM-

M IJ • h · TERDAM, HAMBURG ve 
son eseri canlı bir tablo idi. ÜCe il anesı BURG limanlarına hareket BREMEN. . "k J kt Halkevi avcılar kolu tara

fından tertip edilen Pazar 
günkü sürek-avına parti baş
kanımız Avni Doğan'da işti· 
rik etmiştir. Bu avda 14 
domuz öldürülmüştür. Bun
lardan ikisini bizzat Avni 

Zengin bir Amerika'h kadın ıçın yu a aca ır. 

bunu on iki dolara satın edecektir. ARMEMENT H. SCHULDT· 
almıştır. Ancak bu levha- Yeni Kavatlar çarşısı SVENSKA ORIENT HAMBURG 

)arda kullanılan "Singi,, adı LINIEN "NORBURG,, vapuru 4 Ma· 
maymunun ismi midir, yoksa N O. 34 " VINGALAND " motörü yısta bekleniyor, ANVERS, 
ressamın müstear adı mıdır? 30 Nisanda gelip ROTER- ROTTERDAM, HAMBURG 

Bu belli değil! • DAM - HAMBURG (Doğru ve BREMEN için yük ala· 
Bremen ) COPENHAGE - caktır. 

Doğan vurmuştur. 

ı Z Mi R 
Paınuk · Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: izmir'de Halkapınardadır 
Y f"rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekhaş, Değir

men, Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: 

Tepecikte Armutlu sokağında 9.11.13 no.lu üç bap oda
nın ve yine Gaziler caddesinde 127.129.131.133 sayılı dört 
bap dükkanın ankazı iki kaime ve açık artırma ile satı
lacaktır. Artırma Kemeraltında evkaf direktörlüğünde 
7.5 936 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. Bedeli 
peşin alınmak suretile yapılacak olan bu artırmaya iştirak 
edeceklerin müracaatları ilin olunur. 22-28·2-7 1048 

Mut· 

laka (Okam~ntol) 

ôksllrllk şekerle· 

rini tecrflbe edi 

ıiz .. 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en QsUln bir mlls· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

DvNZIG-GDYNIA ve IS- AMERICAN EXPORT LINE 
KANDINAVY A limanımları "EXHIBITOR,, vapuru 20 
için yük alacaktır. mayısa doğru bekleniyor, 

SERViCE MARITIM NEVYORK için yük ala· 
ROUMAIN caktır. 

"PELES" vapuru 12-5-36 SERViCE MARITIM 
da gelip 13-5-56 da PiRE, ROUMAIN 
MALTA, ve BARSELONE "DUROSTOR,, vapuru 11 
limanlarına hareket ede- mayısta bekleniyor, KÔS· 
cektir. TENCE, SULINA ve GA· 

"ALBA JUL YA.. vapuru LAÇ için yük alacaktır. 
7-6-36 da gelip 8-6-36 da Ayni zamanda aktarma ıu· 
PiRE, MALTA, MARSIL YA retile BELGRAD, BUDA· 
ve BARSELONE limanlarına PEST, BRATISLAV A ve 
hareket edecektir. VIY ANA için yük alacaklar. 

Yolcu ve yük kabul eder. SPANSKELINJE. OSLO 
ilandaki hareket tarihle- .. BOSPHORUS,, motörü 

rile navlonlardaki d~~işiklik- 9 mayısta bekleniyor.YAFA 
Ierden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat ve ISKENDERUN için yllk 

alacaktır. 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye ıirketi binası "Vapurların isimleri, geJ-
arkaıında FRATELLI SPER- me tarihleri ve navlun tari-
CO vapur acentasına müra- feleri hakkında bir taahhüde 
caat edilmesi rica olunur. giriıilmez." 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 Birinci Kordon, telefoa 
N o. 2007- 2008 

~ - Doğumları 333 ve 
334 (askeri yoklamaları ya
Pdmamış) olanlardan ve ilk 
okulun 3, 4, 5 nci sınıflarını 
bitirmiı olanlar (köylü ço
cukları tercih edilecek) alı
nacaktır. 

3 - Kayıt ve kabul şart· 
ları 18, 19 yaşında olanlar. 

fızmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Şc1hap 

Sıhhat sftrgftn ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 

arasmlar. 

~alılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

..,otör satılıktır. Taliplerin 

idarebanemize müracaatları 

ilin olunur. 

ı•lml!!!m!!!!lll!!l!ll!!l!~~ll!!!!ll-• • DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütebuıısı 

'"inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 

A - Mektep ıahadetna
bıesi veya tasdiknamesi (tah
ıil gördüğü halde vesikası 
olmıyanlar imtihanla alınır. 

B - Kendisinin ve ailesi
nin sili şöhret sahibi olma
dıldarına dair mahalli hükü
bıetten alınacak fotoğraflı 
hüsnühal kağıdı. 

C - Bir seneyi geçmemiş 
•ıı kağıdı. 

D - F oloğrafla nüfus cüz
danı. 

E - Gedikli küçilk zabit 
~•zırlama mektebine girmek 
••tediklerine dair pullu istida. 

H - istekli 18 yaşını bi
tirmiı ise kendisinden bitir
llıemiş ise kendisinden ve 
•elisinden alınacak taahhüt 
•enedi. 

F - Talebenin velisinin 
lcinı olacağı. 

K - Sıhhat raporu he
Yeti sıhhiyeden. 

1 - iki adet vesika fo
toğrafı. 

4 - isteklilerden kayıt ve 
~•bul ıartlarını taııyanların 
lD:ıir askerlik ıubesine be-
~en müracaat eylemeleri 
illıa olunur. 

• FABRiKASI 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARI~, 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptaracağınız elbiseler için bu mamu14tı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesiode FAHRİ KANDE

lUİR OtLU 

'----~~~~~~~~~~~~ 

• • BAŞ DURAK 

l=I AMDİ NüZHE1, 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet ç~itleri satar. 

• • 

1 • 
• 1 

.N«A 
I 

oJI ıu a•' 
' 
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Sahife 4 :(Uluaal Birlik) 

inhisarlar vekaletinin 1936 senesi büdcesi 43 
milyon 7 40 bin lira olarak onaylandı 

-----------------------------Hazerde ve seferberlikte yar subaydan yüzbaşıya kadar olan subaylara 

kaput ve çizme verilmesi hakkındak kanun layiha müzakere edildi 
Ankara, 27 (A.A) - Bugün Fikret Silayın baıkanlığında kü toplantııında inhisar umum müdürlüğünün 1936 yılı büt

yapılaa kamutay toplantıııada hazerde yarsubaydan yüzba· çeıi müzakere ve kabuJ edilmiıtir. inhisarlar idaresinin 
1936 yılı masraflara karıılıiı olarak 7421028 lira tahsisat 

şıya katlar birkısım subaylar ve ıeferde subaylara ve verilmesine ait layiha kabul edilmittir. ldarenia bu maı-
aıkeri memurlara elbiıe kaput •e çizme verilmesi hakkın- raflar karşılığı olan varidatı ise 43,740,000 lira olarak 
daki kanunlar müzakereedilmiştir. Kamutayın·gene buıün- tebmin olunmuıtur. · .......... 
Yahudilere Filistin'de Vehip paşanın (Hinde.r-

de yer yok! burg) adlı istihkiimatı 
--·-· Arap liderler, istekleri kabul edil

ınezse Yahudileri rahat bırakmı· 
yacaklarını bildirdiler 

lta~yanlaı-, Türk kumandanının yap· 
mış olduğu bu istihkamları ko

latanbul 28 (Öı:el ) -Ha- rerek kaçmaktadırlar. Dün-

lay kolay aşamıyacaklardır 

••s ajansı muhabiri Ku~üs- denberi Kudüs ve Telavivde 
ten .. ildiriyor: ıukun tee11üs etmiı ise de, 

ırev devam etmektedir.Arap 

Londra, 27 (A.A) - Muh· yani orduıunun taarruzu 
telif membalardan gelen Vebip paıanın tesiı etmiı 
haberlere göre fimal cep- olduğu Hindenburg milda· 

faa battı önünde benüı 
Filistin' de vaziyet çok va- liderleri istekleri kabul edi· besinde ltalyan orduıu Adis· 

himdir. Arap çeteleri köyle- !inceye kadar y ahudilere 

re baskınlar yapmakta ve kartı ıelecekleriai ve ken
y ahudilerio mallarını yıgma dilerini rabıt bırakmıyacık· 
etmekte, evleri ateşe ve ve- larını bildirmiılerdir. 

belli başlı hiçbir muvaffaki· 
Ababa i.tikametintle ileriye yet kazanamamııtır. ltalyan 
doğru bugün hirekete baş· teliji reamileri kaç ıindilr 
lamııtır. Bu kııımda Habeı· ıüren ıiddetli taarruzlar ne
lerin naııl bir mukavemet tice.sinde ancak bazı mevzii 
gösterebileceklerini ıimdiden mevaffakiyetler kaydedil· 
tesbite imkin yoktur. Bu mektedlr. Ôyle anlaşılıyor ki 
cihet ancak birkaç ıün ltalyaa'lar Habeı'lerin Hin-

~~~~-----~·---·~··~·· ...... ~· .. ----~~~-
Staren berg Şuşning' e 

d k 
ıonra belli olacaktır. Ceaup denburg hattını kolay kolay 

ID ey 3 0 0 ll y 0 r cephesinde ise ıeneral G=~ • aıamıyacaldardır. 
• "' . • Avam kamarasında 1 

Haymverhler teşkılatı, Fönıks reza· mftstemlekeler mes'e· · 

leti ile alakadar gösteriliyor lesi tekrar konuşuldu 
lıtaabul 28 (Özel) - Lon· •erbler teıkilih, Fönikı re· ~:._B~tarafı 1 inci 'ahi/ede

dra'dan verilen haberler göre ı:aleti ile alikadar ıösteril- mitler ve uı:un uzadıya iza-

Avuıturya baıbaka01 Şuşning 
mektedir. Şuıninı, Haym- bat istetliklerini bildirmiıler· 
verblerio ıilibtan tecridini dir. 

ile Prenı Starenbera arasın· s· v·1 Ad ·1 H k • istemiı, Starenberg ise ver- ır ı yam am ı e • 
daki ihtilaf neticesi olarak diii ıöylevde Şuıoing'a kartı petrole ambarıo konup kon· 
Avusturya kabinesinde bü- meydan okumuştur. Bugftn· mıyacağını ve Süveyı kana· 
yDk deiiıiklikler olacaktır. lerde Viyana'da büyük ha· lının kapanıp kapanmıyıca-
Prens Starenberg'in Haym- diseler beklenmektedir. iını ıormuılaıdır. 

• • • Lord Eden cevap vererek 

ihtiyat zabitleri kanunu 
~~~--------~~-312 ve 313 tevellütlü subaylar 

Temmuzda davet edilecekler 
lstanbul, 28 (Öı:el) - Ka· 

mutayın relecek toplantısında 
ihtiyat subaylar hakkındaki 
kanunun müzakeresi yapıla-
cak ve kanun bir iıaftaya 
kadar kamutaydan çıkacak-
tır! Temmuı:da 312 ve 313 

Kral Fuad 
ölümle pen~eleşiyor 
Kahire, 27 (A.A) - Kral 

Fuad kendi11i kaybetmiıtir. 
V a:ıiyeti ümidıiz tetik.ki 
ediliyor, kangren boiaza 
airayet etmiıtir. Kendisine 
ıun'i gıda vermek mecburi· 
yeti basıl olmuştur. 

tevelliltlü ihtiyat subaylardan 
bazı ıınıf ların hizmete çaiı
rılmaları muhtemeldir. 

Bartın'da 
Sular taştı, bir kişi 

boğuldu 
8arha, 27 ( Radyo ) - 24 

eaat hllA fıeılı yığan yığmorlar 
netlceılude ırmıldar'ın ıoları 
altı metre yakaelmlttlr. Bir 110· 

dal devrllmlo, bir kiti boğul 
moııur. Yağmur şlmdlllk dur· 
doğondıa ııığı mahalleleri 
ıehdlt eden ıolH çekllmeğe 

bıılamıştır. 

~~~~----·~·._. .......... -. .. ----~~~-
Eğlenmek ihtiyacı 

- Ba~tarafı lci sayfada -
reagia, kahkahanın, ~anıın ela rolü vardır. Somurtmakla 
bayatın kımıldamaıı imklnı yoktur. 

Gerçe, insanların çektiii bu kadar ıztırap, bu kadar 
mahrumiyet içinde eilence istemek, ••ziyete zıd görünebi
lir. Fakat dünyada hiçbir memleket, hiçbir seyyah ıehri 
yoktur ki, böyle bir dnıünceye baj'laDarak eilencenin ka
pııını da kapaııat. Çünkn eileaaede, bir kazanç, bir tica· 
ret itidir. 

O. R. GÖIÇE 

ıunları ıöylemiıtir : 
Bu meı' eleler hakkında 11 

Mayıstan önce ıize malumat 
veremiyeceiim. Maahaza, bft· 
tün sorduklarınıı:, kollektif 
hareketlerle allkadardır. ln
giltere kentli baıına hiçbir 
teıebbOste bulunmamııtır ve 
bulunmak ta istememektedir. 
Diier devletlerin iıtirak: ve 
muvafakatile alınacak her 
türlü tedbirleri kabule ama
dedir. 

Lontlra 8 (Radyo) - Avam 
kamaraıı, dün öj'leden ıonra 
gayet heyecaalı bir celse ak· 
deylemiştir. Bu cel.ede mü-

teaddit katipler ı6z ıöylemiı 

ve beıbakan Baldvi11den maa 
dalar hakkında teminat iıte-

miılerdir. 
Bahlvin kGrsüye ıelerek 

cevap vermiı v.a: 
- Mandaları bize •luılar 

kurumu ihale ve teffiz eyle· 
mittir. Bu kurum, llıum ıö· 
rü11e ve diter devletler .le 
buna ihtiyaç hi11ederae baıka 
bir devlete kıımen devrolu· 
nabilir. Maahaı:a fUDU söyli· 
yebilirim ki, Uluslar kurumu 
bizi bu me.'ele için icbar et· 
memektedir. Buaunla bera· 
ber ne mandalardan biriDi 
veya bir kaçını tlijer lıtir 4ev 

Belediye zabıta 
Memurları tasfiye 

ediliyor 
Belediye Z1bııa memurlarını, 

bılkl daha fıydıh olıbllecek 

tekilde yetltllrmek için ilç ay 

denm etmek Qzere bir kare 

ıçılmııuna belediye relıllğloce 

kar1r •erllmlttlr. Karalan ıoora 

belediye zabıta memurları, im· 

tlbaoı tabi ıotolacaklardar. im· 

tChında ka11nımıyınlır tasfl· 

yeye tabi tuıolıcaldard1t. Bu 

konta ilk iki derel belediye 

rtlıl dokıor Behçet Uz nre· 

cektlr. (Halk ile belediye me· 

morlarınao tema1lar1 nııuJ ol· 
malıdır?) derılo mnzoodur. 

Diğer dereler, belediyenin 
diğer tef lerl tarıfıodıo ıarı 

ile verilecektir. 

Hava şehitleri 
ihtilal programı 

hazırlanıyor 
Her aene ikinci Kanunda 

yapılan bava şehitleri ihtifa· 

linin bundan böyle 15 Mayısa 
bırakıldığını yazmııtık . 

Bu yıl 15 Mayıs Cuma ın

nilne tesadüf etmektedir. 

Hava kurumu direkUSrlüiü, 

bu seneki ihtifalin her sene

kinden daha muazzam bir 

tekilde yapılma11 için ıimdi

den huırlıklara baılamıı ve 
alikadarlarla temasa gelmiı-

tir. ihtifal töreni programı 
yakında hazırlanacaktır. 

)ete devretmeii ve ne de 
b6yle bir mes' ele hakkında 
mG.zakere kabul etmeyi dl· 
ılnmit dciildir. De•ittir. 
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Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kııım: FECİ MUAMMA - 3 --

Meçhtl adam bu sözleri Ve kendi kendine: 
ıöylodikten sonra, llstik to· - Ne mükemmel kan! 
pu celaine koydu ve H~in diye mırıldandı. 
bir tavurla yemek salonuna Ve, kurbanını olduiu hal-
döndü. Ayni halle salonun de bırakarak masaya d6n· 
birin evvel içeri girmiı ol- dü, ıiriniayı, içindeki kanı 
duiu ·dıt kapısanı kapattı, akmayacak ıekilde tıkadık-
ark&1ından ıürgiUedi. tan sonra cüzdandaki yeri· 

Hiçbir şey olmamıt ıilti ne koydu, ikinci madeni ku
harikulide bir ıoiuk kan- tudan çıkardıiı illçları, ıcü
lılık ve ıük6netle etrafına zel kolun itne yiyen kıs
bakındı. mına sürdü. Pek az zaman 

Bu adam orta boylu sade içiade kolda ne kan lekHi 
fakat çok temiz gıyınmiı, ne de iğnenin mini mini 
baıında da bir bere vardı. yaraıı görlnmez oldu. 
Zayıf ve kemikli yllzü dik- Bundan sonra, ıükiinet ve 
katle traı edilmiı çok zeki ıot•kkanlılıiıaı hili ve zer
olduğu da ıözlerinden belli rece kaybetmemiı olan genç 
olmakta idi. Esmer, hattin- ve Hmer adam, izerinde 
den fazla zeytini renkte H· 1 numara bulunan kan dolu 
mer idi. Uzunca, kıvırcık tirinıaaın yanındaki 2 nu-
aaçlarnı beresi adeta zap- marala boı tirinrayı aldı, 
dedemiyor gibi idi. Madlen'i yemek mHHl ba-

Umumi haline bakılırsa, ıına, evvelki vaziyetine ıceti-
1:.u adamda harikulade bir rerek oturttuktan sonra, 
kuvvet tasavvuruna imkin Lftsi'yi kucakladı; ayni ame· 
yoldu. Fakat hareketleri, Jiyeyi ona da yaptı. Bu su
büyük bir irade kudretine retle 3 numaralı ıirinıayı 
1ahip olduğunu pek güzel lıaizmetçi kıı: Roı:'11n, 4 nu-
gösteriyordu. maralı tirinaayı da annesi 

Boyundan umulmaz bir Sefkadi'nin kanlarile dol-
kuvvet ve kolaylıkla bili durdu. Beıiaci tiringaya da, 
masalra dayanmıı ve baygın kab11l ıılonuada itayıcın yat
bir halde b•lunaa Madleni makta olan M. Font Reme
kucakladı, en yakın bulunan nin kanıaı aldı. 
ve Lüi Filip uslubunda ya· Meçhul adam, beı kanı 
pılmıt ıenit kanapeye ya- ayrı ayrı ilneler kullanmak 
tırdı. ıuretile ve birltirile hiçbir 

Salon, bu aüı:el yaz ıü· ıekiJtle temaı ettirmiyecek 
• bol ıekilde almııtı. 

niinlln ılizel ıciineıinin Meçhul adam, bu beıiaci 
ı:iyasından izami tekilde is-

kanlı ameleyi de yaptıktan 
tifade ediyordu. ıonra mahud ciizdanı dik-

Meçhul ve eararenıiı: katle kapadı, ceketinin iç 
adam, kanape üzerinde ha· cebiae gene ayni dikkatle 
reketsiz ve ıuur1uz bir hal· yerleıtirdi, bundan sonra, 
de yatmakta olan genç kı· yemek salonuna atmıı old11· 
zın ıol kolunu iki elite çe- ğu yumurtaya beaziyen kli
çevirdi, ıonra nabız har•· çftk el gaı bombaeırınıa 
ketlerini biiyDk bir dikkatle parçalarını da bly6k bir 
saydı; beyaz kolda rüzel ye dikkatle topladı. Bunları 
hafif bir mailik ile belli olan paltolunun cebine koydu. 
ana damarı ıöıden ıcçirtli Bunları yaptıktan ıoara, 
ve ıonra: meçhul adam, hep sakin 

- Ne ıllı:el ... Ne mükem· •e m8sterib bir haldedir. 
mell Dedi. Yemek ıalonun~ terketti, 

kllçlk aalone da ıeçerek 
Madlen bugün kolsuz ve eyden çıktı! 

hafif bir t•valet riymiıti; Devamı var 

iki kolu da omuzlarına ka- • • • 

dar çıpıaktıı • Muallim mektebi 
MeçhOI adam, ayara kalk-

tı ve ceketinin iç cebinden Hidisesi etrafında 
kalın ve bGylik bir cüzdan d b•ı• 
çıkardı. Bu cnzdanı, en bil· ava 1 ıyor 
yllk bir aük<inet ile masanın Erkek mnalllm mektebinden 
bir kenarına koydu, sonra taadlknıme verilmek ıaretlle 
açtı. çıkarıldığından ve Qıerlode bu· 

Bilyük ve kalın cüzdan, lanın bıçağın ılıam11ıadın kızı· 

ıimdi bütila muhteviyatını rak mekıep madar manini Reıldl 
hıdeme •e Abdurrabmın'ı hı· 

ıcöıterecek bir halde idi. 
Ba cilzdında, her biri 00 çakla OldGrmek mabadlle yı· 

ralımakla maznun, ıyol mek · 
santilitre hacmı istiabında tebln eeld tılebeılnden Gfrhll 
beı tane tırınğa vardı! Ayni KAlım'ın, ığarce11aa muhake· 
zamanda madeni iki knçnk meılne dan dnım edllmlıtlr. 
kutu da srCSı:e ıarpıyardul 

Meçhül adam, madeni 
kutulardan birisini açtı, için· 
deki sıralı on iki iineden 
biriıini aldı, tırıngalardan 
birisine taktıktan ıonra, hl· 
li bayıın yatan Madlenin 
yanıaa geldi. 

Madlen'in sol kolunu bir 
elile ııkı, ıık tutu; bu su
retle kanın deveranını dur· 
durdu ve ıirinianın iineıini 
kolun ana damarına batırdı. 
Sakin fakat çokadikkatli 
bir laalle tiriniayı kanii 
ti oldurdu. 

Mıhkeme 11loau, ha dınyı 
dlnlemege gelenlerle dolu idi. 
Muhakeme ıoo eaf haya gelmlı 
olduğuadıu dank.O celsede tddlı 
makamına ltgal eden mtıddel · 
omumf munlnl Şnkl Suner, 
lddJ11ını ıerdeımlı, Kbım'ıa 
katli kaedlle y11alamık ıaçoo· 

dan değil, adi yıralamıktaP 

mahkO.m edllmeılnl lıtemlıdr. 

Masnuo Ktzım, mOdıf111ı için 
kendisine ıGs •erlliace: 

- Blr diyeceğim yoktur. 
Oemlttlr. Muhakeme bltmtı •O 

kaı1tın tef hlml bogDne kal· 
mııtar. 


