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Bay Şuşning 
Avusturyanın, Avrupada 

harp doğuracak bir hare
kette bulunmıyacağını söy
liyor. 

Fiati (100) Para 

Havacılıl~ Bayramı oli. Neş'eli Geçti 
...... .....~ 

Plinöristler muvaff akiyetli uçuş- Filistin' de arbede 
lar yaptılar ve alkışlandılar. 

~ ~~~----------------------------25 bin lzmir'li Gaziemir meydanında toplanmıştı. Kemer· 
de müessif bir kaza oldu, Kenan adında bir çocu

ğun bacağı tren altında kalarak parçalandı 
Havacılık bayramı, dün çok güzel ve neş' eli geçmiş, 25 bin paraşütçüler atlamağa başlamışlar ve birkaç metre düşünce 

lzmirli genç planörcülerimizin muvaffakıyetlerini alkışlamıştır. derhal paraşütlerini açmışlar, üç paraşütçü, havada, çifte pa-
Daha sabahın sekizinde, binlerce kişi Alsancak ve Kemer raşütle birer çiçek gibi süzüle süzüle yere inmişlerdir. 

istasyonlarını doldurmuş, Gaziemir' e biran evvel gitmek için Paraşütle atlamalar da bitince, Türkkuşu tayyaresi ile~ halktan 
uğrasmıştır. Sabahleyin saat sekiz buçuktan itibaren trenler, istiyenler uçurulmuş, gezdiririlmiştir. Saat üçden beşe kadar 
otobüsler, otomobiller ve kamyonlar iz- trenler, kamyonlar ve otobüsler halkı lz-
mir'lileri tayyare meydanına taşımağa baş- mire taşımışlardır. 
lam ıştır. Evvelce tanzim olunan tren se- Dün, havacılık bayramının neş' esi için-
ferleri, ihtiyaca kafi gelmediğinden fazla de müessif bir kaza olmuş, 14 yaşında 
katar hareket ettirilmiş ve bu sebeble bir çocuk trenden düşerek ayağı kesilmiş, 
planör uçuşları da ancak 11 ,5 da başlıya başı yarılmıştır. Öğrendiğimize göre, Ke-
bilmiştir. 

Merasime istiklal marşı ile başlanmış, mer' de cereyan eden hadise şöyle ol-
bundan sonra tayyareye bağlanan bir muştur: 
planör havalanmıştır. Bin metre kadar Esrefpaşa'da oturan Bay Mitat'ın 14 
irtifaa çıkan planör, tayyare tarafın· yaşındaki oğlu Kenan, tren Kemer istas· 
dan havada bırakılmış ve genç uçman yonuna geldiği sırada ağır gittiği için 
Kemal, akrobasi ·hareketleri yaparak al- basamaklardan kendini aşağı atmış ve bu 
kışlar arasmdı yere inmiş, komutan ve vali Bay Fazlı Güleç sırada elbisesi tellere takılarak yuvarlanlanmış, bir ayağı te-
tarafından takdir edilmiş, alkışlanmıştır. · kerleklerin altına gitmiştir. Başı da tellerin direğine çarpan 

Bundan sonra iki uçuş daha olmuş, müteakiben Türk Kenan, ayağını kurtaramamış ve vagonun tekerleği dizkapa-
kuşuna ait üç kişilik tayyare havalanmıştır. Beş yüz metreden ğmdan kesmiştir. Yaralı derhal hastahaneye kaldırılnıış, tedavi 
fazlaya yükselen tayyare; tam meydanın ortasmda tur yaparken altına almnuştır. -------·· ............ ·--------

lngiliz 1 Bilbao a~ıklarında şiddetli 
Donanmasının ma

nevraları bitti deniz muharebeleri oldu 
·-·-· Londra, 7 ( A.A ) - Ce-

belüttarık'tan bildirildiğine Hükumete mensup bir torpito batırıldı. Almanlar 
göre, Ana Vatan ve Akdeniz • -' l k · LJ 
filoları Atlantik denizindeki /spanyaya gÖnaeri me Üzere cıamburg 
manevralarmı bitirerek bugün , • k bh l 
Cebelüttarık'a dönmüşlerdir. ımanına as er Ve Ce ane yığmış ar .. 

• 
• • • Bayan, 8 ( Radyo ) - Bil· 

B. Heryo hasta- bao açıklannda Kanarya ge
Paris 8 (Radyo) - Parla- misi ile diğer bazı harp gemi

mento reisi Bay Heryo, bron- leri, hükumete mensup dört 
şitten mustariptir. Bu müna- hin tonilatoluk Galdates va
sebetle tam bir istirahat puruna rastlamışlar ve durması 
halindedir. için işaret vermişlerse de dur-

~~~~----• ...... -•~•~•-~~-----~~~~ 
lngiliz işçi partisinin pro~ 

gramı neşredildi ...... 
işçi partisi reiskara geçerse, Sanayi mil
lileftirilecek, silah yarışına nihayet ve- · 

rilecek, yevmiyeler arttırılacak! 
dair bu akşam beş senelik 
bir program neşretmiştir. Bu 
proirama göre, lngiltere ban
kası, bütün nakliyat vasıtalan 
kömür, silah, elektrik ve gaz 
sanayii millileştirilecek; büyük 
nafıa işlerine girişilecek ve 

sun'i petrol yapılacaktır. 

Bu programda, altın esası

na avdeti rededilmekle lbera· 
Devamı 4 üncü sahifede 

Asi ne/erler siperde 
madığından ateş açmışlardır. Cebelüttarık, 8 (Radyo) -
Bu esnada, hükumete mensup İhtilalciler, Madrid'in cenu
Navara torpitosu, ansızın mey· bunda büyük kuvvetler tahşid 
dana çıkmıı ve iki taraf harp eylemişlerdir. Bu kuvvetler, 
gemileri arasında harp olmuş- motorize edilmiş bulunduğun
tur. Navara torpitosu batırıl- dan, bu sefer Madrid üzerine 
mıştır. vukubulacak taarruzun, mut-

Galdates vapuru, ihtilalciler laka ihtilalciler lehine netice-
tarafından tutulmuş ve Pasa- leneceği söyleniyor. 
jes limanma götürülmüştür. - Devamı 4 ncü salıif P.de -..... 

I iÇİ parlişi lidt1ri Bag Atin 
Londra, 7 (A.A) - işçi 

Partisi icra komitesi, parti 
iktidar mevkiine gelditi tak-

Kanada'nın Amerika devletleri blo
kuna iltihakı görüşülecekmiş 

Vaşington, 7 (A.A) - Siyasi mahafilce söylendiğine göre, Kanada başvekili B. Maç-King'in 

buraya yaptığı ziyaretin hedefi, yalmz Kanada ile Amerika arrsmda ticaret münasebetlerinin 

inkişafı değildir. 
~ \~ Kaıw.d&' mu Amen'o.n d.~'1\e\\en \,\okuna i'-tilıalcanı ela prüıec:cldcrdir. 

Geceleri sokağa çık
mak yasak edildi 

Caddelerde devriyeler gezi
yor. Bir Arap öldürüldü. 

ı·t.;.'.'!'~ 
I, 

Kudüs sokaklarında çarpışmalar 
Kudüs 7 ( A.A ) - Gece nulmuş ve sokaklarda askeri 

saat 21 den ertesi günü şef aka kamyonlar devriye gezmeğe 
kadar sokağa çıkmak yasak başlamışlardır.' 
edilmiştir. Yeni kanşıklıklar çıkmasın· 

Askerler kışlalarda alako- Devamı 4 üncü sahifede-
••••• 

Yunan kralı Girid'de --Kral Hanya limanında binlerce kifi 
tarafından tezahüratla karşılandı 

Atina 8 (Radyo) - Yunan 
kralı ikinci Jorju hamil olan 
Averof zırhlısı , dün Hanya li
manına gelmiş ve Kral, yüz 
bin kişinin tezahüratı arasında 
karaya•çıkmışhr.~ Kral, karaya 
ayak bastıktan sonra doğruca 
metrepolithane kilisesine gid\!· 

; rek dini ayinde bulunmuş ve 
müteakiben, halk mümessille
rini kabul eylemiştir . 

Kral, belediyede verilen zi-
yafette hazır bulunduktan son
ra tekrar halkla temaslarda 
bulunmustur·~-

Dün gece, Girid'in her ta- S. M. Yorgi 
rafında fener alaylan tertip edilmiştir. 

~~~~-----.... -. ..... ~··~~~-~-----------
Reisicumhurun nutku 

tenkid ediliyor 
Gazeteler, Riyaseticumhur makamını iş

gal edenlerin bitaraf kalmalması 
lazım geldiğini yazıyorlar 

Dahili istikraz hakkmda parlAmento karar verecek 

Fransız parlamentosu 
. ~aris 8 (Radyo ) - .. Dahili 1 hukuk müşavirleri tarafından 
ıstıkrazın, ancak parlamento- ileri sürülen iddia muvafık -
nun taıvibile olacatı hakkında /Devamı 4 üea •alai/.J;j 



-31-
Gene mi tekdir ve tevbi

ha başladın? Tevkif ve tah· 
liyesi adalete tevdi olunmuş• 
ken kanun hilafında birşey 
yapabilir miydim ? 

den firarını kolaylaştırmıştır. 
Yakında en kat'i delili fiilen 
göstereceğime şüphe etmeyi· 
nız . 

(UlusaqBirlik) 8 Mart 937 

Ö 1 Ü m Ün sırrı lHaftanın Ansiklopedisi 
Polis tarihinde me,hur alb ze-- Ha sbıı,.ılar --ı Avrupa siyasetinin endiıeli bir fplı •• 

h• ) ak' gene Habsburg'ların Avuıturya tahtına iade.si mes'ele~ il@ 
ır enme v asın esra- başlamıştır. 

1 d k ld Habsburg'lulan, Avuıturya'da sevenlerin çok olmadıtı m~ 

- Muavinin, lnise dair birşey 
söyledi mi? 

Müdür dehşetle: 
- Akıllara dehşet, fikirle· 

re hayret verecek bir hal. 

rl naSI mey &na ÇI arı 1 hakkaktır; fakat Almanya'nın '"şarka dotru .... siyasetini yeni· 
Zehirle öldürmek 1 Küçük Onda~ sonra meşhur bir den takibe başlamıı bunun ilk hamlesinin Avusturya'yı ilbalf 

beyaz bir hap vererek veya Londra'lı doktora daha tehdit olmuı hasebile Avusturya ricali aabık hancdam iade mecb• 
içecek au içıne birkaç fiske mektubu geldi. Bu mektupta riyetini hissetmişlerdir. 
toz atarak zehirlemek, bu içki da Matilda Klover isimli genç Bu karar, Avrupa' da tabit bir memnuniyetsizliti mucip.~ 

- Bu söylediklerimi söyledi. 
- Söylediğin sözler ise po-

lislere değil, şairlere yaraya• 
cak şeylerdir. Hiçbir ehemmi· 
yeti yoktur. Zannedersem evin• 
den başka bir yere gizlenmiş· 
tir. 

- Hayır! Bilakis mahkeme· 
den çıkahdanberi hanesinden 
çıkmamıştır. 

- Muhayyel Kroser'in fira· 
rında alakadar olduğuna şüp
he mi ediyorsunf 
-Hayır, evvel emirde öyle 

zannediyor idisemde lakin 
şiındi bigünah ve masum ol
duğuna dair bende kanaat 
vicdaniye basıl olmuştur. 

- Acaba? 
- Bu kadın, serbest, bur 

fikirli ahlik ve tavırlannda 
bir ıarabet mevcud olduğun· 
dan Moris Kroser'in sevdasına 
d&,erek kendisine emin bir 
muhip ve faşiar zannederek 
nf\ımaileyhi kendisi için yara
dılmış bir akran ve emsal 
bilditinden kör körüne sev· 
miftir. Hatti bu ana kadar 
merkumun irtikap ettiği cü
riittıler ve cinayetlere bile 
vakıf olmadığından ve ken· 
disine karşı beslediği muhab
bet ve terbiyeye binaen Kro
ser' den böylece bir cinayetin 
irtikabını memul etmediğinden 
dola) ı böyle isnadlardan uzak 
o!dutun~ . kat'iyyen inandığı 
cihetle aşıkir makkemeye ge
lerek kendi rızasiyle dostunun 
)'anında kederine iştirak et· 
mek arzusunda bulunmuştur. 

- Bu sözlere güzel kurun
tu derler. Bu melek yüzlü 
kadın, Kroserin cinayet orta
tıdır. Çünkü bu namuslu ka-
kadının tabarJca atmakta ma· 
hareli sizden pek çok fazla
dır. 

- Ne söyleyorsun Karter 
hangi tabancadan bahsediyor: 
sun?. 

- Evet hakkın var, çünkü 
bu son defa Kroseri gecenin 
yarısında bu melek yüzlü ka-

dır1111 evinin önünde yakala
dığım vakit aramızda cereyan 

eden ahvali si:ıe bildirmemiş 
idim. Kroseri yakalamak için 
yumrukla yere devirdiğim sı
rada kapı aralığından bir 
kurşun çıkarak Hintli'lere 
mahsus olan büyük şapkam 
mani olmasaydı beni çoktan 
unutmuş olacaktınız. işte 0 
kurşun, bu melek yüzlü de-
diğiniz kadının elindeki ta
bancadan çıkmıştı. 
Çünkü, ben kurşunun nere

den çıktığına anlamak için yü· 
zümü çevirdiğim vakit birden· 
bire güzel lnis'in elinde taban· 
cası bulunduğu halde kapının 
arkasında dostu Krosere ka
pıyı açmak üzere duruyordu. 
Keyfiyeti liyılcile tahkik ve 
tetkik etmek için lnis'in bu· 
lunduğu kapıya yanaşmak is· 
tediğim zaman kapıyı kapaya
rak arkasından büyük demiri· 
ni de yeleştirdi. Şimdi ise bu 
kadının mahkemeye gelip afi• 
laam yanında oturmuı türlü 
hilelerle dosbınun makeme-

Fakat azizim Karter, sana 
kurşun atan kadın kadının 
lnis Takaro oldutuna emin 
miıin? 

- Yüzde beşyüz bir kana· 
atla eminim. 

- Görünüşe bakılacak 
olursa hakikatın ucunu yaka
lamışsın, bu kadının eli, Kro· 
ıerin işlediği cinayetlerde 
yardım etmiı olmaktan hali 
değildir. 

- Hayır! Bu fitne ve fesa· 
dı mahkemede de koparmak
tan, gebe kanyı bulan, dok· 
torlare talimat veren, zavallı 
köylüyü kandıran ve ortalıkta 
yarattığı gürültü, patırdı ara· 
sında Kroserin firarini temin 
eden ve bütün bu plinl., 
yapan ve mahkeme heyetini 
de teshir eden hep bu kadın ' 
yani lnis Takaro defil midir? 

- Dehşeti.. 

- Kulalinı bana ver Corcl 
Seni ve emsalini aldatan bu 
melek yüzlü kadın öyle sureti 
haktan görünen bir şeytan· 
d1r ki emsaline rastge!inemez. 
Bir kere düşününü11 ki, şu müt
tehimler yerine Kroser'in ye· 
rine oturan' köylü, eğer haki
katen para ile kandınlmamış 
ise hakikat perdesi altında 
bir oyun vasıtasiyle kandırılıp 
mahkemede yapılmış ve Kro
ser'in firan için vakıttan isti· 
fade etmesini kolaylaştırmıştır. 
Gebe kadının yardım ve ilaç· 
lanna koşan, celsede hazır 
olan doktorlara, gürüliü kopa
ranlara gebe karıyı kaçırap 
kendileri de gözden kaybol
malarını iyice düşünürsek, ne· 
ticede bu işin tabii ve tesa
düf kabilinden cereyan etme
diğine, bunun mülremmel bir 
program tahtında hareket edil· 
melde icra olundup anlaşılır. 

Diyere ayağa kalktı ve mü
dürün elini sıkarak ayrılmak 
istedi. Mudür: 

- Hemen gidiyor musun? 

- Evet azizim Corc. Çün· 

kü lniı Takaronun nerede ol

duğunu iyice anlamadıkca 

fikrim perişan ve istirahat ba

na haramdır. Bu rolleri oy

nayan odur. Kroaeri ancak 

onun vasıtasile yakalayabiliriz. 

Bunlardan başka Kroseri si· 

yah mahzenlerde... deliğinde 

takip ettiğim sırada Kroserin 
cüzdamndan çıkardığım mek· 
tubunda Kroser bütün sırlara· 
nı ve tasavvurlannı Takarona 
f erti itimat ve sedakatle bağ-
lı ve her neye irtikap etmiş· 
se ve edecekse cümlesinden 

masumiyetle içiliyor. Birden muştur. Çünkü Habıburg hanedanı bütün Avrupa ıiyasetinın 
kadım o doktorun öldürdüğü 

bire sancılar, feci ıstıraplar. en meş'um bir hanedanı addedilmektedir. 
ilin ediliyor ve şöyle deniyor H b" b 'I k __ ,_. b' b d d Dö G id' A. --- ta Bir müddet sonra ölüm. Ne a ıs urg ar ço a.KI ır ane an ır, eM ,..... • 

müthiş bir abibet 1 idi : rafından teıis edilmiş hir müddet Alsaı ve lsviçre'de hükikn 
Zehirleme vak'alannın bir "2500 sterlin verirsiniz, bu sürmüş, Alman imparatorluğu tahtını elde etmiş, bir zamanlar 

çoğunda müthiş bir aptallık haberi kimseye yaym~m.,, Aımanya, Avusturya, Macaristan, ispanya ve ltalya hükümdar• 
göze çarps. Cani, kendini Bunun üzerine Matilda Klo- lığı bir anda bu hanedanın elinde toplanmıtbr. 
sakladığını sanır. Fakat haki- verin mezarı açıldı . Cesedi çı- Bu hanedanın tabii varisi ve Veliahdı, Avusturya'nın son 
kat bakın nasıl meydana çıkı· karıldı, vücudunda otopsi ya· imparatoru olan Birinci Karol'un oğludur. Otto'nun resmi adı 
Yor. Cinayetler tarihinden bir Francesko - Jozef - Otto • Robert • Marya • Antuvan • Ka· 

pıldığı ·zaman Striknin zehiri R d 
misal getireceğiz: Sene 1892.. rol - Maksimkiyen • Hanri • Sikst • Kasavye · Filiks • ~na 
Hayatı idamla nihayetlenen görüldü· Lodovik • Gaetan · Ojen • fğnatios'tur ve 1912 seneıınde 

Neyi Krim isimli şahsın 
Neyi Krim isimli bir haydut. oturduğu ev araştınldı. iki doğmuştur · 

Esas maksat para sızdır- ufak kağıt parçası bulundu Graçgani - Rodolf Graçyani faşist ltalyanın en ziyado 
maktı. Neticede müteaddit genç ki, üerinde (M.K.) ve (E) baş büyütülmüş ve kendisine "Habeşistan fatihlitl,, verilmek için 
kadınlar öldürülmüş oldu. harfleri görülüyordu. Bu isim· çok çalışmış bir kumandamdır. Adis-Ababanın sukutu, Graç,. 

Bu kadınlar biribiri ardınca ler maktul kadınlardan ikisi· yaninin . ilk olarak girmesini temin için bir haftadan fazla te--
esrarengiz surette ortadan si· nin isimlerinin baş harfleri hir edilmiştir. Bugün Habeş hidevidir. Son suikast te vahim 
linmişti. idi. Bundan başka, Striknin surette yaralanmış ve bayatı henüz tehlikelidi. 

Evvela, bu işin içinde bir 1882 de doğmuş, Trablusgarpte çalışmış sadece umumi isimli zehiri ihtiva eden beş 
kötü oyun olduğu keşfedile- harpte müstemlekelerden alınarak Italyanın şimal hududlann· şişe dolusu hap da ele geçti. 
medi. Matilda Klover isminde da çalıştırılmıştır. 

Bu zehirleme işlerini onun ------------
bir genç kadın bir gün bir- işlediğine dair birçok delille· Lelıistan'ın Koridoru - Versay muahedesi, matlup Al· 
denbire feryada başladı. Bir re daha tesadüf edildi. manya'yı tabii hudutlanna irca ederken yeni teşkil edilen Le-. 
sancı tutmuştu. Acemi bir Neyi Krim isimli cani, histana şarki Prosya ile asıl Almanya arasında dil teklinde 
köy doktoru baktı. Vaziyeti I , l bı'r parça toprak vermı'ştı'r. 

h. d d B Amerika' dan ngiltere ye ge -
teş ıs e eme i. ir müshil Vakia bu dil, Lehistan'ı denizden mahrum etmemek için 
verdi Ge t" 'tt" miş, Lamhet'de yerleşmiş ve 

· ç 
1 gı ı. verilmiştir; fakat bu dil, Almanya'yıgarip şe kilde ikiye ayır 

Genç kadın, kendisini bir nazari surette birkaç tıp bahsi 
mıştır. Şarki Prusya, Almanya bünyesinden keailmif bir uzve yabancı adamın ziyaret etme· bildiği cihetle kendisini dok-

sinden bahsediyordu. Ertesi tor satmağa kalkışmıştır. Fa- benzemiştir. Şarki Prusya'nın bu şekil altında Almanya ile 
günü öldü. kat doktorluğu pek sökmemiş ancak havadan muvasalası vardır, kara ve denizden bir 11111-

Aıb ay sonra, Elen Don· olduğu için ve fazla para vasalası yoktur. 
dahi kazanamadığından, tutup Almanya bu garip vaziyeti mütemadiyen protesto et· vort isminde diğer bir kadın 

sancı içinde kıvranmağa baş
ladı. Hastahaneye götüaüldü. 
Izbrap içinde birşeyler anlattı. 
Siyah sakallı bir adamdan ve 
içeceği şey içerisine iki damla 
beyaz bir nesne koyduğUndan 
bahsediyordu. 

Fakat hikayesini tamamlaya· 
madan öldü. Üzerinde teşrih 
ameliyesi yapıldı. Ve mide· 
sinde Striknin ve morfin bu· 
lundu. 

Kısa bir zaman sonra buna 
benzer iki vak'aya daha tesa· 
düf edildi. 

Alis ve Emma isimli iki 
kız. Bunlann her ikisi de Fred 
isimli bir adamın adını zikre· 
diyorlardı. Bu adam her iki
sine de üç hap vermişti. 
Onun bir doktor olduğunu 
söyliyorlardı. Bu bapları aldık· 
tan sonra pek hastalanmışlar. 
F alcat çok sürmeden ölüver· 
diler. 

Vücutları üzerinde teşrih 
yapıldığı zaman bunların da 

azalarında Striknin müthiş 
zehire tesadüf edildi. 

Bu hadiseden sonra Doktor 
Harper isminde biri meçhul 
bir yerden bir mektup al
mıştır. Mektupta Doktor Har
per'a oğlunun katil olduğu 
söyleniyordu. Hem öyle bir 
ICatil ki, son günler içinde ze
hirlenmek suretiyle öldüğü ilin 
edilen Alis ile Emmayı öldür· 
müş olmakla itham ediliyordu. 

Mektubu yazan adam sonra 
şunu ilave ediyordu: 

"Oğlunuzun katil olduğuna 
dair elimde deliller var. Eğer 
1.SOO sterlin verirsen susanm.,, 

şantaj yapmağa kalkışmış ve mektedir. 
türlü şantaj ve katil suçları Ceneral Gornigin son Varşova ziyareti ve l.ehistan Cum• 
işlemiştir. hurreisi ile Bisloviç malikanesindeki mülakatı bu mes'ele ile 

Neticede bu Amerika'lı alakadardır. 

haydut, idam sehpasında bü- Baron Von Norat 1873 de doğmuş olan bn Alman siyasisi, 
tün cezalarının suçunu birkaç hala Hitler Almanya'smın Hariciye vekilidir. Mensup olduja 
saniye içinde ödemiş bulunu· iile, Almanya hükumetinin yüksek memuriyetlerinin çoğunu 

işgal etmiştir. Berlin Üniversitesinde tahsilden sonra lıl.-iciyeye 
intisap etmiş 1903 de Londra konsolosu tayin edilmiş ve 27 

F ratelli Sperco sene sonra Londra'ya sefir olmuştur. lstanbul, Kopenlı., Ro

yor. 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANY ASiNiN 
•CERES,, vapuru 4 Martta 

gelip BURGAS, VARNA ve 

KôSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

•GANYMEDES" vapuru 10 
Marttan 14 Marta kadar AMS· 
TERDAM, ROTTERDAM ve 

HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

'"NORRUNA" vapuru 2 
Martta limanımıza gelip ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

"ISA" vapuru 14 Martta 
gelip ROTTERDAM, HAM
BURG GDYNIA velSKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

'"SUÇEAVA" vapuru 21 
Marta gelip PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanlan için 
yük ve yolcu alacaktır. 

ma, Londra' da bulunduktan sonra, 7 Aaziran 1932 de Hariciye 
Balcenı olmuştur. 

Baron Fon Noranın son seyahatları Avrupa siyaset ileminde 
büyük akisler yapmıştır. -------
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bu kadını kaberdar etmekte 
idi. itte bu delillere ve ema· 
relere bakarak, bu icadın, 

Kroserin sevgilisi delil, ancak 
cinayet ortağı olduğuna ka· 
naatı kimile hasıl ettim. Eter 
Takaro · zannettiğiniz gibi • 
hakikaten melek yüzlü ölmiı 
olsaydı, kendi nanpedinin, 
sevdiği zatın cani olmasına 
riza göstermezdi. itte tekid 
ve isbata çalıştığım mes'ele
d1r. 

· Arkat _,. 

Doktor Harper bu mektubu 
alır almaz derhal polise ver· 
miştir. Polis bu sıralatda Neyi 
Krim i!Amli birini tehdit mek· 
tubu göndermek suçuyle tev· 
kife muvaffak oluyordu. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arka11nda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
riblerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 

ı 
Bir verirsen bin kaunabılirsin. Bir lcaybederaen ,,.... hek

olmamı~tır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hmn de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzJerce 
zengi11aen birinia ele seaia el•ıy.cajılaı ili• itlclia Heltİlir. 



....._ Süife 3 (Ulusal Birlik) 

Teşkilatı esasiyedeki 
değişiklik nasıl oldu? 

~~~--------~~-' ~Kamutayın bu celsesinde dikkate 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

.,ayan miJ.zakereler geçmiştir DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburı 

- 12 _. rak, Teşkilatı Esasiyenin Ana "HERAKLEA,. vapuru li-
· ınkıllbın muvaffak olması temellerinden birisini teıkil mammızdadır. HAMBURG ve 

onun doğruluğunu ve hakika· eder. Ayni zamanda toprak, ANVERS'ten yük tahliye et
ten milletin öz ihtiyaçlarından, yaşamanın da en mühim te. mektedir. 
duyıulanndan, kabiliyetlerin· melidir. 
den doğmut olduğunu iıbat Ortakçı çiftçiler; ben bunlara 
etmesi demektir. Başarılan in· hakiki çiftçi addetmiyorum. 
kılablardır ki milletlerin malı Bugün yüz binlerce, milyon· 
olurlar. Dünfi ve bugünü göz larca yurddaşlarımız ameledir 
Önünden geçirelim. Benden ve bir nevi iktısadi esirdir. 
evvel arkadaşımın söyledik- Onları hakiki hürriyetlerine, 
lerini tekrar etmek istemem, iktısadi varlıklarına çıkarmak 
onlar büyük bir belagatla hu- için Partinin ve Büyük Millet 
:turunuzda hakikati anlattılar. Meclisinin kararları tamamile 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT CORPORA

TION - NEVYORK 
"EXMOUTH,. vapuru 19 

Martta doğru bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 
PiRE :t\KT ARMAEI SEYRi 

SEFERLER 

Olivier •• ve şu-
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordo il Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

"EGYPTIAN,, vapuru Mart 

iptidasında LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 

LIVERPOOL ve GLASKOV 

için yük alacaktır. 
"LESBIAN,, vapuru 15 marta 

LONDRA, HULL ve AN

VERS'ten gelip yük çıkara
caktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği-

8 Mart 937 -
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikalı 

Tarafından mev•im dolayııile yeni 
çıkardı~ı kum aflar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

Ben yalnız kendi görüşümle yerinde olacaktır 
anlatmak istiyorum ki dünle Bir noktaya daha temas et· 
bugün arasında inkılib bakı· mek istiyorum: Bugün Teşki· 
hlından büyük bir fark görü- Iatı Esasiye kanununa girecek 
)'orum. Dünkü Türkiye hakiki, olan esaslardan birisi olan in
hlilli benliğini kaybetmiş ve kılabcılık, orada yeri olan bir 
asırlardanberi yaşayan Türk vasıftır, fakat yapılacak daha 
varlıtmın icablannı bir tarafa cok inkılab işleri vardir. in· 

"EXCAMBION,, vapuru 12 
Martta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

bırakmış, sun'i, tamamen ya- kılab durmaz, daima yürüye· 
hancı bir şekle girmiştir. cektir. Yarın için de inkılab 

Onda Türk'ün bütün an'a· bizim için fedakarlık hazır· 
neleri silinmiş bulunuyordu. layor. Biz şimdiye kadar hazır-
0 yaşayış, sun'i bir yaşayıştı; landığımız yolda, yurdumuzu 
gelib geçici bir yaşayıştı. Bu, işletmek için çalışmalarımızda, 
Ya ölümle nihayet bulmak, karşımıza çıkacak engelleri yı· 
Yahud bir inkılabla tamamen kacağız, bizi bu yükselme ve 
)'erinden atılarak değişmesi ilerleme önünde tutacak bü
lizımgelen bir yaşayıştı. Vata- tün hurafeleri ezeceğiz. lnkı· 

" EXOCHORDA " vapuru 
26 Martta PIRE'den NEV
YORK ve BOSTON'a hare
ket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 9 
Nisanda BOSTON ve NEV· 
YORK için PIRE'den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün. 

PIRE-NEVYORK 18 gün. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 3 
Nisanda KôSTENCE, SULI
NA ve GALATZ ve GA· 
LATZ aktarması DUNA li· 

nımızın geçirdiki büyük ölüm labcılık bu demektir. 
tehlikelerini gözönünc getir- Bütün Türk'ler gözlerini 
diğimiz zaman 0 kurtarıcının Atatürk' e dikmişlerdir. Onunla 
büyük iradesini, fedakarlığının beraber bugüne geldik. Yarın 
genişliğini .daha iyi anlarız. da onunla beraber ilerliye- manian için yük alacaktır. 
Türk yurdunun büyük kurta· ceğiz, yurdumuzu yükselteceğiz. 
tıcısı Atatürk'ün onun öz mil- Arkadaşlar; inkılab yapmak 
letinin hayatından alarak ha- büyük bir iştir. Onu sağlam-
2ırladığı fırka teşkilatı, bugün- laştırmak, onun kadar büyük 
k- · k I"'b il bir iştir. Onun istikbalini hau ın ı a ın teme erini kur-
rnuş ve bunun üzerinde başa· zırlamak ve korumak ta on-
rıcı bir çahşma yapmıştır. O dan daha büyük bir iştir. 
bunda nasıl muvaffak oldu? Biz Türk ;ocuklarının istik
Nasıl muvaffak olduk? Bunu halini mes'ud yapmak için 

uzun uzadıya izaha lüzum 
Yoktur. Bu dehanın milletinin 
lcabiliyetini ve imkanlannı sez· 
rnesi ve arkadaşlarına anlı.ta· 
bilmesi, milletini İrşad ederek 
hakiki kurtuluş yolunu göster

bugün yapılması lazımgelen 
her fedakarlığı yapacağız. (Al
kışlar.) 

MUHiDDiN BAHA PARS 
(Ordu) - Arkadaşlar; ben de 

teferruattan bahsedecek de-

rnesi, bu mucizenin esas te- ğilim. Yalnız bir sevıncımı 
rnelleridir. söyliyeceğim: 

Atatürk, milletinin hangi Atatürk bize iyi bir vatan 

CIE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru 5 Martta 

BELGRAD, NOVISAD, BU

DAPEŞTE, BRATISLAVA, 

VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS· 
LINJE • OSLO 

"SARDINYA" vapuru 20 
martta PiRE, ISKENDERIYE, 
HAYFA, DIEPPE ve NOR· 
VEÇ için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
"A VIEMORE,, vapuru 21 

Martta BUR GAZ, V ARNA, 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve IBRAIL' e ylik ala· 
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

işdc nasıl yükseleceğini bildiği verdi. Bizim imanlarımızı nef
için ona aid olan bütün pren· sinde ve muhitte tecelli ettirdi. 
sipleri daha evvel düşünmüş istikbalimizi temin için lazım 
ve onu ona göre programlaş- olan umdeleri Fırka progra
tırarak harekete geçirmiştir. mına koydu. Fakat öyle zan
Başka memleketlerde inkılab- nediyorum ki, şimdi öyle ba
lar kanla, silahla, ihtilallerle tınma geldi ki, bunları kafi 
Yapılırdı. Bizde inkılabın bü- görmedi. O da bizim gibi, 
Yüklüğü, arkadaşlarımızdan bi- biliyor ki insanlar dünyanın 
tinin de söylediği gibi hareke- en büyüğü dahi olsa, on sekiz 
tinin en büyük insanlık mu- milyon millettaşım ve bütün 
vaffakıyeti nümunesi olduğunu dünya onun hayatı üzerinde 
bütün dünyaya göstererek ve toplansa da insanlar fanidir. 
bütün millete anlatarak ve duy- Atatürk de olsa bir gün öle- mcğe davet etmiş değildir. 
durarak, onun ruhundaki bü- bilir. Çok temenni ederiz ki O bugüne kadar başka fırka
tün kuvvetlerden istifade ede- Allah bize o günleri göster- lann teşekkülüne de müsaade 
rek inkılabı esasla surette ha- mesin. Fakat istikbale bakar- etti. Fakat dünyaya baktı ki 
Şarmıştır. Şimdi tatbikatta, ken ve bugün bütün dünyanın artık bu fırkalar bu Türk mil-
bütün kanunlarımızda yer bu- şuris içinde bulunduğunu dü- letini dahi batırabilir. Teşki· 
lan inkılib prensipleri, Teşki- şünerek, yann benim milletim latı Esasiye kanununa bunu 
lata Esasiyemize giriyor. Bu; de birbirini boğacak bir hale koymakla bu umdeleri, bu 
onun son ahenkli olan yeridir. gelir, yanibir ispanya olursa memleketin müebbed hayatı 
Çünkü başarılan inkılabların ben kabrimde rahat edemem için esas ittihaz ettiğimizi ev
yeri, o memleketin Teşkilih demiş ve bunlara bir kitabı ladlarımıza da ilan etmiş ol
Esasiye kanunlarıdır. mukaddes halinde Teşkilatı duk. Yarın bir Hükumet te-

• KANDEMiR Oğlu 
Birinci sınıf mutahassıs l-------------•ııııiıılllli ____ iiı , . . ' ...... ···; 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül lıastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
fzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

---....J ~- - -- - -- . --- - . 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YEN 1 KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadarr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
if elgraf adresi: Bayrak Izmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B dur k • Büyük SalepçioA-lu hanı 
aş a . karşısında 

~ -· 

9.N«A r ~ 

Halil~ Menteşe arkadaşımız Esasiye kanununa koymağa ka- şekkül eder de on sene, yirmi ~.. ~ 
toprak ve çiftçi işlerine temas rar vermiştir. Diyebilirsiniz ki sene sonra bir meclis gelir de r-""/~ ·· o~ u ~ 
ettiler. Toprak işi bir Teşlti· madem ki Fırka programında Teşkilatı Esasiye kanununun ~~ f , 

litı Esasiye için midir, dctil· vardır, buna ne lüzum . var? bu maddelerine dokunmak is- r : l 
midir? Bizim gibi dörtte üçü Fırka programına koymakla terse içlerinden bazıları sen ' • · •i'raal .09~.a..\ı 

• ç•i•ft•çi• o• l•an .. b•ir .. m•e•m•le•k•e•tt•e•t•omp•· ... b•ü•tü•nlİllillmmil•le•t•i .. o•f•ırk._a.ya1111mgmir•-llİll .. llli~ .. D1111emvmamlllİl•ed;e~c~e·kİlli .. ~lllillmlliımlilii .... llli .... llllllİlllİll .. llll .. _llll_ ........ --.. ~ .. ~~~ .. ~~· 

P•• • ş h Tesiri tabii eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
UrjeD 8 8Prahatsız ve' tansıyonlan yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 8 Mart 937 -Ali paşa ve kira Frosin 
Yanya gölünün kanlı f acıası 

• J ' Nakleden: F. Şemseddin Benlioilu 
Habısburg ar mes efesi gene kapanıyor ikinci Kısım: Kasırga 

- 76-

Bay Şuşning, harbı doğuracak olan bu harekete Karatasos, Frosini'yi sevmek .. 
asla teşebbüs edilmiyeceğini söylüyor te idise de bir Despot yeğeni 

B. Şuşning diyor ki:, Avrupa'da bir ihtilif çıkacak olursa, bu ol~~~:1!~~~.0 ist!;.~.~!!.:~~:.1, 
ihtiiafın ilk kurbanı Avusturya olacaktır arkadaş, bizim Zaharyayı liğiuc tutğun ve vurğun oldu· 

Paris 8 (A.A)- Suvar gaz'!tesi, Avusturya başvekili Şuşning'in Sauerveinle yaptığı bir mülakatı neşretmektedir. 
Bay Şuşning ezcümle demiştir ki : 

- Avusturya, Avrupa'nın umumi vaziyetini mütalia ederek en makul şekilde hareket edecektir. Binaenaleyh hiç kimsenin 
endişeye düşmesine mahal yoktur. Avusturya hükumeti memleketin mukadderatı ile alakadar olan her hangi bir hareketi ec
nebi devletlerin mütemadiyen değişen kayt ve heveslerine tabi tutamaz. 

Avusturya, kendi işlerine başkalarının müdahalesini kat'iyyen reddeder; ancak şu sırada tabiidir ki, Avusturya, Avrupa' da 
bir ihtilaf çıkaracak olan bir harekete de teşebbüs edemez. Çünkü herşeyden sarfınazar, kendi coğrafi vaziyeti itibarile böyle 
bir ihtilafın ilk kurbanı gene kendisi olacaktır. 

Mısır' da 
Silah fabrikaları 

kurulacak 
Kahire, 7 (A.A)) - Milli 

müdafaa meclisi, Mısır ordu
sunun tensiki için icabeden 
silahları, ekseriyet itibarile ln
gilt ~re'ye sipariş etmeyip mem
leket içinde silah fabrikaları 
yaparak bu fabrikalardan te
minini kararlaştırmıştır. --····----
İtalya Kralı 

Pefte'de merasimle 
karfılanacak 

Budapeşte 8 (Radyo)- Ma
caristan kabinesi, başbakan 
bay Darani'nin riyasetinde 
toplanmış ve vaziyeti uzun 

müddet konuştuktan sonra ltal-
ya kral ve kraliçesinin istik
bali hakkındaki programı göz
den geçirmiştir. 

••• 
/ngiltere' de dahili 

istikraz 
Londra, 8 (Radyo) - Dört 

yüz milyonluk istikraz tahvi
latı bugün satışa çıkanla
caktır. 

••• 
Bilbao açıklarında 
deniz muharebesi 

-Ba,tarafı 1 inci sahi/ ede
General Kepodelyano, Al· 

merya cephesinde de taarruza 
geçmiştir. 

Mancester Gardiyan gaze-
tesine göre, Almanlar, lspan
ya'ya gönderilmek üzere Ham
burg' a asker, tank ve erzak 
sevketmişlerdir. 

Havas ajansıda: ihtilalcile
rin, 12 harp tayyaresile Milis· 
lerin bütün merkezlerini bom
bardıman ettiklerini bildirmek-
tedir. 

Cebelüttarık'tan alınan son 
haberler, Madrid muhafızı 
ge-neral Miyaha'nın, Madrid'i 
tahliye etmeğe karar verdiğini 
bildirmektedir. 

Marsilya, 8 (Radyo) - Fran
sız bandıralı Malgaş adındaki 
vapur, silah dolu olduğu halde 
Cebelüttarık'tan kaçarken ya
kalanmiştır. 

Londra, 8 ( Radyo ) - is
panya işlerine ademi müda· 
bale komitesine merbut tali 
komisyon, dün gece toplanmış 
ve kontrol meselesini müza
kere etmiştir. Komisyon, bu 
gün de toplanacaktır. 

Valans, 7 (A.A) - Bugün 
nerolunan bir tebliğle, hakü
metçi saflarında bulunan bütün 
ecnebi gönü\\ü\er hükumet or-
dusu \tadrosuna \tha\ o\unmuş
\ardır. 

.... ' ..... ~ ......... ______ _ 
Tunus'ta çarpışmalar Reisicumhurun 

nutku tenkit ----··-----Amele ile zabıta arasındaki 
arbedelerde 16 kişi öldü 

Paris 8 (Radyo) - Tunus'taki maden amelelerile zabıta ara· 
sında vukubulan müsademeler neticesinde ameleden 16 kişi öl
müş ve 23 kişi yaralanmıştır. 

Hükumet, asayişi iadeye muvaffak olmuştur. 

-----------·-~·--·~ ....... -.~-~------~~ 
lngili işçi parti- Dostluk maçı 

• • 
sının programı 
-Baştarafı birinci Jahifedc
ber, ticaret ve Kitsac ıçın 

azami istikrar vadolunmakta
dır. Gıda maddeleri istihsa· 
latı tensik olunacak ve itha· 
lat sıkı bir kontrola tabi tu· 
tulacaktır. 

Sosyal sahada ücretler art
tırılacak, bayram ve tatil gün
leri tediye edilecek iş saatları 

azaltılacak ve tedrisat müddeti 
16 yaşına kadar uzatılacaktır. 

Siyasi sahada silah yarışına 
bir gem vurulacak, memleke
tin müdafaasına kafi bir ordu 
bulundurulacak ve muahede-
lere müstenit taahhütler vü· 

Altay kupayı aldı 
Anadolu refikimiz tarafın

dan tertif edilen Altay·Gözte· 
pe dostluk maçı, dün yapıl
mış ve 5-6 Altay lehine ne
ticelenmi1tir. Galip takım, 
alkışlar arasında kupayı al
mıştır. 

İptidai maddeler 
Komitesi bugün 

toplanıyor 
Cenevre, 8 (Radyo) - İp

tidai maddelere muhtaç dev
letlerin ihtiyaçlarını tetkik 
edecek olan hususi komite, 
ilk içtimaını bugün yapacaktır. 

ediliyor 
Başıarnji 1 inci sahifede 

rülmüş ve bu münasebetle tah
vilatın, ancak Çarşamba günü 
satışa çıkarılması kararlaştırıl· 
mıştır , 

Paris 8 (Radyo) - Reisi
cumhur B. Lebron'un, istikraz 
hakkında radyoda söz söyle
mesi, bütün Fransız gazetele
rinin tenkitlerine sebebiyet 
vermiştir. Gazeteler, ilk defa 
olarak bir Cuhur reisinin, hü
kumet taraftarlığı gösterdiğini 
ileri sürmekte ve riyaseticum· 
hur mevkiini işgal edenlerin, 
her mes'elede bitaraf olma
ları lazımgeldiğini ilave eyle
mektedirler. 

Paris, 7 (A.A) - Başvekil 
B. Blum, maliye nazırı ile 
birlikte imza ederek bütün 
nazırlara gönderdiği bir mek
tupta, bütçede musarrah ye
kunların katiyen geçilmemesini 
ve hiçbir suretle munzam tah
sisat istenmemesini tebliğ ey
lemiştir. 

cude getirilecektir . -----~----•ı--...-.~.-.~~-------

A v u katın genç karısı Londra 8 ( Radyo )- Lon-

dra belediyesi intihabatında 

işçilerin büyük bir zafer ka
zanmaları ve ekseriyet reyin-

den on rey daha fazla t(Jpla· 

maları, alakadar mahafilde en-

ihtiyar aşıkı bir ltalyan tara
fından nasıl öldürüldü 

Viyana'da yazılıyor: 
dişeyi mucip olmuştur. Bu in- Evvelki günkü cinayet ve 
tihabatta işçiler 70 ve muha- bu cinayete kurban giden 
fazakarlar 45 rey almışlardır. Avukatın karısının güzellik ve 

---• .. • şöhreti Viyana' da büyük bir 

R 'd teessür uyandırmıştır. Omanya a Hadise şöyle olmuştur: 
Papazlar siya~ete Ring büyük bulvarına 50 

metre yakınında bir adam, 
karışmı.yacaklar bir kadını beş kurşunla öl-
Bükreş 8 (Radyo) - Ro· dürmeğe muvafık olmuştur. 

manya Sen Sinot meclisi, bu· Öldürülen kadın bayan Lili 
gün patrik Miron'un riyase- Goldreyiş'tir; bundan üç sene 
tine toplanacak ve Maarif evvel Roma'da Domeniko Per-
nazırınm huzuruyle papazların roti isminde ve gıda madde· 
siyasaya karışmamaları mes'- leri üzerine iş yapan büyük 
elesini müzakere edecektir. bir müessese sahibi ile tanış------t·•• mıştır. Bu ltalyan evli, en bü-

Filistinde arbedeler yüğü 19, en küçüğü 7 yaşınd 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede) olmak üzere yedi çocuk ba
dan korkuluyor. Bugün bir bası ve bayan Lili'den 20 yaş 
Arap ölmüş ve bir Arap ile büyüktür· 
bir Yahudide ağır surette ya- Adamcağız bu gayri müsavi 
ralanmıştır. şartlara rağmen bayan Lili'ye 

Kudüs, 8 (Radyo) _ Tel aşık olmuştur. Katil ltalyan 
Aviv' de bir Y ah udinin öldü- ifadesinde : 
rülmesinden arbedeler çıkmış - Bu kadını gördüğüm 
ve Araplardan üç kişi yara- andan itibaren gözümde hiçbir 
lanmıştır. şey kalmamıştır, bütün arzu 

Arbedeciler tarafıtldan açı· ve heveslerine hizmet benim 
lan yaylım ateş neticesinde için bir borç olmuştur ve ne 
bazı kadınlarla çocuklar ya- istemişse kendisine temin ettim 
ra\an .. ış\ardır. münasebetimiz üç sene ve ko· 

Hükumet örH idare \\an \ casmm malumatı olmadan de-
ey\em\,l\r. vam ctm\şt\r.,. dem\şt\r. 

Fakat ltalyan karısı bu vaz· 
iyetten haberdar olmuş ve 
kocası aleyhine tallak davası 
açmıştır. 

Perroti, bu davaya rağmen 
Lili' dee ayrılmak cesaretini 
kendisinde bulamamıştır. Fa
kat, Lili kendisinden bıkmış, 
daha doğrusu, ltalyan'da Li
liyi tatmin edecek kadar ser· 
vet kalmamıştır. · 

Perroti, Lili' den son müla· 
katında kendisine kat'i mer· 
butiyet istemiş ve lsviçreye 
kaçmak teklifinde bulunmuş· 
tur. Lili bu teklifi kabul et
medikten başka ltalyan'a artık 
ken'disi ile meşgul olmamasını 
bildirmiştir. 

ltalyan bunun üzerine Ba

yan Lilinin yolunu beklemiş 
ve halkın gözü önünde ka

dını beş kurşunla öldürmiiştür. 
Katil aşık: 
- Bu kadını çok seviyo

rum, halada seviyorum: fakat 
israfat tahammül mümkün de· 
ğildir. Buna rağmen kendisini 
lsviçre'ye ve benim olmağa 
davet ettim. Kabul etmedi, 
beni reddetti, Ulisiz yaşamak
tan, U\i'yi başkasının ko\\arı 

araımda görmekten i.se bu 
ha\\ terc\h e\\\m\ Demektedir. 

Edirne'ye yollama' , Muhtar ğu için şimdiye kadar bu ka· 
paşaya vaziyeti bildirmek dına zerrece ehemmiyet ver· 
lazımdır. Bu işleri Muhtardan memişti. Fakat Kira Vasiliki· 
başka hiçbir kimse hallede· nin odasına kadar ve onu 
mez. kaçırmak için, bu kadının 

Bu fikir daha münasip ve dostluğundan istifade lazımdır 
muvafık idi. Ve kabul edil- Bunun için Karatasos bu es· 
diğini ve Zaharya'nın da ne rarengiz, yaşlıca fakat çok 
vakıt kaybedilmeden Edirne'ye haris kadına yakmlaşmağa 
gönderilmesine karar verildi. karar verdi. 

/' * Karatasos, bu esrarengiz 
Zahariya bu vazifeyi hiç ve hala oldukça güzel dul 

tereddüt göstermeden kabul kadının itimadını çabuk ka
etti ve hemen Edirne yolunu zandı. Bu sayede konağın 
tuttu. Zahariya Edirne'ye git- Kira Vasilikiye yakın kısmına 
mekte iken Karatasos, Fro· gece girmek kolayını buldu. 
sini'yi kurtarmak çareleri et- Kadının yanından gizlice 
rafında çalışmakta devam etti. çıkacağı vakit, doğrudan doğ· 

Karatasos, Frosini'yi çok ruya dışarı çılracağı yerde 
Karatasos evvelden kararlaşzamandanberi ve gizliden sev-

mekte idi, fakat bir despot tırdığı bir yere saklandı. Fa-
kat aksi bir tesadüf olarak 

yeğenini, zevce olarak istiye-
bu gece de Ali Paşanın cu· 

cek içtimai seviyeye malik de- his gecesi idi. 
ğildi ve Frosini' de evli olduğu (Devamı var) 
için bu aşkını sade kendisi 
biliyordu. Bu fırsattan istifade 
ederek Frosini'nin teveccühünü 
vee minnettarlığını temin ar
zusu besliyordu ve ayni za
manda Muhtar paşayı da aradan 
çıkarmak çarelerini bulmağa 
çalışıyordu. 

Karatasos, oldukça yakışıklı 
ve sevimli, güçlü kuvvetli bir 
delikanlı idi. Ali paşanın ko
nağında bulunan Rum silah
şorlarla da yakından müna
sebeti vardı. Birçok kimseler 
Karatasos'un yakından Tepe
delenli'nin hususi muhafızları 
arasında alınacağını ümid 
ediyorlardı. 

Ali paşanın konağa mensup 
kadınlar arasında da bu de
likanlının iyi bir mevkii vardı. 

Bunu bu delikanlı biliyordu; 
bilhassa Ali paşanın kalfalığı 
hizmetini gören bir kadın 
vardı; bu kadın uzun zaman· 
danberi dul idi. Ali paşanın 
bir vakitler gözdelerinden ol
duğu da söyleniyor, fakat ki
min nesi olduğu bir türlü 
bilinmiyordu. 

Bu kadın, 45 lik görünü
yordu; belki de elli yaşla

rında idi. Fakat seneler 
bu esrarengiz kadın üzerinde 
fazla tahribat yapmamıştı; 
olgun ve düzgün bir endama 
henüz buruşmamış bir yüze 
malikti. 

işte bu kadın, Karatasosun 
büyük bir meyil ve havesi 
gösteriyordu. 

Habeş 
Başpapası'.~ kur
şuna dizilmiş 
Paris, 8 (Radyo) - Havas 

ajansı, bizzat Graçyani'nin 
emrile Habeş başpapazının 
kurşuna dizildiğini işae et
miştir. Gerek bu haberi ve 
gerekse son hadiseler müna
sebetile ltalyan'ların, Habeş
lerden bir milyon kişiyi kur· 
şuna dizdirdikleri hakkındaki 
gazeteler neşriyatını, f talya 

alakadar mahafili yalanmak-
tadır. 

Vaşington 7 (A.A) - Ma-

reşal G raç.yani'ye karşı vuku· 
bulan suikasd neticesinde A· 
merika'nın Adis·Ababa ~efa-
rethanesinin bağçesine iltica 
eden 160 Habeş'in ftalyan'lar 
tarafından öldürüldüğü haberi 
tekzip edilmiştir. 

Nezaretin verdiği malUmata 
göre, s~fir, mültecilerin çıka
rılmasını İtalyan müfrezelerin

iden rica etmiştir. 

ilan 
İzmir askerlik şubesinden: 
Afyon merkezindeki kıta ve 

müesseselerde maktu ücretle 
çalıştırılmak üzere iç hasta· 
lıkları mütehassısı iki tabibe 
ihtiyaç vardır. Talip olanların 
askerlik şubesine müracaatları 
ilan olunur. 

lzmir muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

ldarei Hususiye akaratından olup lzmir' de Ali paşa 
meydanında kain 22 No. lu dükkan 3 sene müddetle kiraya 
verilmek üzere temdiden on gün zarfında açık artırmaya çıka
rılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi hesaplar 
müdürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerinde ihale 
günü olan 15/3/937 Pazartesi günü saat 10 da depozito mak
buzlarile birlikte encümeni Vilayete müracaatları ilin olunur. 654 

Maliye vekaletinden: 
1-6-937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden ka\dm\aca~ 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruş\uklar\a bronz on 
kuruş\uk\arın 1 Kanunuevve\ 931 tarihine kadar tedavül mev· 
k\\nde \talmasınm tekarrür etmiş olduiu \\an olunur. 
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