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Geçmiyen yazı geri •eril111• 

SANCAK TUR üNDUR 
ci bevaz kitab alakadarlara gönderildi Al l l 1 l 
bunda tezimizi anlatarak diyoruz ~i: man ar a Japon ar ara 
ncak Fransaya ilhak 1sındaki ittilak imzalandı 
ilmemiştir. Suriveye de 

ilhak edilemez .. 
bi mahafil hükômetim:rin tezini kuvvetli 
)torlar. Fransız sefiri Ponso deiişmiyecek 
llJ 25 (Hususi) - · r~ ~'F .,~· , F; ~ · 1 edilen notalarla daha hazı 

~~il ve Antakyadaki ·:, _,,. <~-~·/, · il! 'X ~. > vesikal {. rı ihtiva ediyor. 
kk tşlerimizin vaıiyet· f, , ' ,ı:.~~ / ~~ B~yaz kitapt.& biz diyoruz 

lı1da hükfımetimizce .~ ·. 1,., ki~: 
~t'" ikinci beyaz ki· 

Ço)( mühim beyaz 
ibtiva etmebtedir. 

M, lskenderun ve 

~ ' 1n biç bir zaman 
t devlete ilhak edil-

~~ bundan sonra da 
ıl111eaine imkan ol-

aik t"'-_ redilmekl~ ve san-
Lı~Ya ilhak edilme-
' na göre bugün 
,"kuku esasa istinat 

· tlek.I>bül keyfiyeti 
tye de edilmez de-
d· -

~ ıt. 
1111 25 Hükumetimiz 

PONSO 
tarafından neşredilen ikinci 
" Beyaz kitap ,, aJikadarlara 
gönderilmiştir. Beyaz kitap, 
evvelct de bildirdiğim bigi 
Sancak meselesinde teati 

" Sancak, Fı ansa ya il
hak edilmemiş olduğuna na
za r an bugün hiçbir hukuki 
esasa istinat eyJemiyen bir 
tekabül ktyfiyetile Suriyeye 
de iltihak ediJemez. ,, 

Yine Beyaz kitapta Fran· 
sızla r diyorlar ki: 

- 1921 itilafnamesi, San
uk ahalisine ne beynelmilel 
bir varlık imkanı, ne de Su
riye cemaati haricinde ken
di kendilerini idare kabili· 
yetini tanımamaktadır. 

Ecnebi mabafilinde bükü
- Sonu 4iinc6de -

rtdrid önlerinde Alman 
italyanlarlar Ruslar 

Qrpışmağa başlıyorlar 
'-......_ .... ••OO••H••------------
" sonuna kadar Frankoya yardım etmeie 

, t verdi. Mad~idde Rus idaresi tesis etmiş 
l- 25 (H ) 1 . 

1 

- - ·- - · 
i'\t~ ususi - ngı· ,..._.,,.,, ---- ..... ~·- - · _ -.:::-,. 
~ lerj Madrid cephe- ~ f · 
,~• askerlerinin çar- J: • 

Yazmaktadır. Asi ~ :t de Almanya ve ' .,.. ı 
·ı Yeni kuvvetler 

. !aıiıti 
~ r. 

~ll'lvetıere Almanya· 
i' hava ve deniz 

· l)~Urııanda etmekte-
1le• taraftan bir 

~ ~lltetesinin verdiği 
t6t~ 7000 Fransız 

' )' Cumhuriyetçi kuv-
. ·.,'rdun için ispanyaya 
~-·il ~unlara 1000 gö-

. tıhıık etmek üz:e-

İta 
~" t Post gazetesi 
.. ~Yalanlndan bahse
St ldrid'de ve Barse· 
'dc('tt idaresi teessüs 

· olunabilir " demek-. 
~~~~ 25 (Radyo) - Sa
~'\ doğru milis topçu
~ "•aıe) üzerine şid· 't •teı açmıttır. Bun
~- liddetli bir ttaartt. lllııtır. 

rrııı hareketi Aıi 

kuvvetleri mukabil taarruz
ları ile akım bırakılmıştır. 

General (Franko, muv•k
kat hOkOmeHn Ferol OasD 
bahriliade d6rt tahtelbahiri 

mevcud olduiunu bildirmiştir. 
Roma, 25 (Radyo) - Ge· 

neral Franko btık6metine 
sonuna kadar mtızaharet 

fikri Romada blkiaıdir. 

oo .. oo 

Komünizme karşı mücadele edecekler ica-
bında birbirlerine yardıma koşacaklardır 

----------.. 00.. ----

Alman - Rus nıünasebatının kesildiği haberi do.~ru değil 
Aerlin 25-japon 

scfirilı:, Hitler namı
na büyük elçi Fon 
Ribcntrof komüniz
me karşı bir muka-
vel t: name imza lamış 

lardır. Bu muk~ V -! 

leye göre her saha
da komünizme karşı 
mücadele açıl cak· 
br. 

Bu mukaveleye 
göre her iki devlet 
komünist hareketle· 
rinden birbirJerini mır.11l"i:ır;.::_ıııa 
haberdar edecekler __ ..,...,_,_,._, 
lazım gelen emniyet 
lerini .alacaklar, komünizm 
tebli,esinde bulunan diğer 
devletleri müdafaa edecek· 
)erdir. 

Aimanya Japon askerlerini 
zehirli gaz harbına hazırla-

mak için Japonyaya müta

ha11ızlar gönderecektir. İki 
devletten biri diğer devletle 
barba gierrse, diğek devlet 
milenir bir askeri yardımda 
bulanacak ve onun hareket
lerini güçleştirecek hiçbir 
teşebbüıte bulunmıyacaktır. 

iki memleket Avrupa me
deniyetini komünist tehlike-
sine karşı vikaye için işbir
liği yapacaklardır. 

Anlaşma ayni suretle ko· 
münizme karşı müşterek cep-

he tes ısine mütemayil olan 
diğer devlet gruplarile de 
iş beraberliğini gözönünde 

BASVEKILIMIZ 
... ~ .... 

Belgrada, Sof
yaya gidecek 
İstanbul, 25 ( Hususi ) -

Bulgar gazetelerinin Ankara· 
dan alarak neşrettikleri bir 
habere göre, Başvekil İsmet 
İnönü ve refikası ile Hari· 
ciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras ve refikası, Yugoslav
ya Başvekili M. Stoyadino-
viç 'in Ankara ziyaretinini 
iade etmek üzere Şubatta 
Belgrad'a gideceklerdir. is
met lnönü ve Rüştu Aras, 
Belgrad'dan dönüşte Sofya'da 
bir müddet tevakkuf ederek, 
Bulgar Başvekili Köse lvanof' 
la görüşeceklerdir. --·-.. ·---
Tren f aciasi 
Cbicaıo 25 - iki tren 

carpıımışlardır. 17 ölü ve 67 
7'ftla ıayılmaıbr. 

Almanyanın Japonya ile 
aktettiği ittifak dolayısiyJe 

Rus • Alman münasebetinin 
kesildiği ve:gerginleştiği ha-
v~rilmekte idi. Bilhassa Ruı
yada suikatçı Alman nıühen· 
disnin idama mahküm oldu
ğu ve kurşuna dizildiği ha
beri üzerine Alman - Rus 

Hollandalılar 
• ve eemı 

mboasebesinin ın ıtaa upa• 
dığı Alman Hariciye nuın• 
nın bütün sözlerini toplaya• 
rak bu hidiseyi protesto et· 
tiği söylenmekte idi. 

Bu haberler tahakkuk et-
memittir. Alman Harici,. 
nazırı sefirleri Japon-Alma• 
ittifakını haber vermek içia 
toplamıştır. 

fabrika, liman 
yapacaklar · 

lstanbl 25 - Sanayi programımıza dahil bulunan re· 
mi, liman ve farikalar inşaatına iştirik imkanlarını ara• 
mak üzere yakında bir Hollanda beti memleketimise 
gelecektir. Heyet Ankaraya gidecektir. 

Ereğli şirketi tesisatı ve bütün hatJarı, on senede 
taksitle ödenmek üzere hükümetimizce satın alınmııhr. 
Bu suretle hükümetimiz yeni ve mühim bir adım daha 
atmıştır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Bereket yılı 

r.1 likadar bir dairenin iktisat Vekiletine g6ndermek 
t.;.J üzere hazırladığı bir rapora nazaran bu sede Ep 
mıntakası için bir bereket yılı olmuştur. ihracat mevsimia· 
den bugune kadar yapılan ihracatın mıktarı 60 milyon lirayj 
bulmuştur. Bu yüzd~n Üzüm, İncir ve Tütün yetiştir~n çift· 
çiler bankaJara ve kredi kooperatiflerine olan borçlarım 
ödemişlerdir. 

936 istihsal ve ihraç sebebi 929 ıenesinesinden beri idrak 
ettiğimiz mahsül yıllarının en bereketlisidir. Raporda deni· 
liyor ki : 

" Tütün mahsulü için 936 yılı adeta bir bayram yılı olmDf· 
tur. Üç gün içind~ rekoltenin yansı tükenmiş; fiatler 933 
yıl na nazaran yüzde 70, 935 yılına nazaran yüzde 25 bir 
üstünlük göstermiştir. Piyasa bundan yırmi gün evvel açıl· 
dığı halde rekoltenin yüzde 85 i satılmıştır. " 

Bu haber ve bu rakam karşısında bntün Eğeliler namına 
büyük bir sevinç duymamak, memleket iktisadiyatı bakımm· 
den da köğsümOzün kabarmaması mümkün değildir. 

Çiftçinin, köylünün hrlaması, kalkınması kadar köğsa ka
bartacak, bizi aevindirecak bir şey var mıdır? HOk6metia 
sistemli çalışması, müstahsillerimizin ve ihracatçılanmmD 
faaliyeti bu muqaffakiyette çok müessir olmuıtur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Bahcede gezen Kıskanç bir ko~:!nın feci cinayeti 

Tahta b~~.~h;;tfak kimdi? Tabancayı dayadı, tetiği 
1DUNYADA 

NELE~ 
OLUYOR· 

Hiç bir şey d~~· bahçede biri çekti adam yere yıkıldı 1 Medeniyetten bık;;. 
iY1 edeni hayattan ~iti" 
ULI larıoı ıöyliy~D ~ 

ve Misis Bek ismiad• " 
lngi!iz ailesi sarki Hiad ~ 
)arına göç etmeğe karat~ 

hifSIZ eÖrÜr eibi o)muc Amerikada müthiş bir ai- 1 manlar, kocam öünüme geçi- 1 
'-" le faciası olmuş kıskanç bir yor, çıkıb gitmeme mani 

Çünkü Tıb kongresinde - Ne geçiyor madam? koca karısının gözleri önün- oluyor, sonra da gene eski 
bulunmak üzere gittiğimden Yavaş sesle anlatmıya de rakibini tabanca kurşuni- fena muamelelerine daha 
Mösyö Mabyarıo ölümünll başladı: le öldürmüş, zevcesini öldiir- büyük bir şi:ldetle devam 
bir telgraf haberinden öğ- - Kollarımda aten, cena- mek isterken, alnına iSAbet ediyordu. 
renebilmiştim. Derhal ölüle- zesini takib ettiğim zevcem eden bir kurşunla kendisi de Bu haller tekerrür edince 
rin muayenesine memur olaD burada görünüyor .. Yeniden ölmüştür. bir giin evden çıkıp başka 
hükumet doktoruna müracaat aramıza geliyor. Mucize kabilinden olarak bir yere yerleştim. Bir arka-
etlim. Doktor derhal Mösyü Madam Babyar zevcini bir ölümden kurtulan madam daşa, bir dosta ihtiyacım 
Mbyarı hatırladı.. Mabyar kaç defa evin içerisinde Tomas, kendisile goruşen vardı. Bu arkadaş ta koca-
diye ölüm düşeğiode görmüş pencereden bahçede dolaş- gazetecilere bu facia hakkın- mm dostlarından Saidler na-
olduğu adam, benim tedavi masını közüle gördüğtinü ve da şu tafsilatı vermiştir: mında bir tanıdığı idi. Snid-
ve bir v.ece evvel takib etti- b undan heyecanını fevkalade - Yedi sene evvel Tomas- le.r de ilk zevceıı:inden ayul-
ğimJ!Mösyü Mabyardı .. De- arttırdığını söyledi. Ben gü- la tanıştım. Birbirimizi çıldı- mış idi. O da benimle ayni 
mek oluyor ki mösyü Mab- lerek buolann birer masal rasıva sevdik ve evlendik. vaziyette bulunuyordu. 
yar hayalta değildi. Ôyle ise ve hayalden ibaret oldug· unu B b" d • d B k biz kimi t kib etmi•tik ? en ır mo a magazasın a inanaleyh ye diğerimizi 

Y söledim. Fakat o ısrak menkenlik yapıyordum. Ko· t ı·· ht "d'k A 
O akşam tam uyuyacagv ım ederek .· ese ıye mu aç ı ı . ra 

cam da bir hastanede hade- s ra ot b'll d · t" zaman Fliks yanıma geldi ve 1 omo ı e e gezın ıye 
madam Mabyarıo fenalaştı- - Bu hususta ne düşünü· melik vazifesini görüyordu. çıkıyorduk. Son defa Snidler 
~ını haber verdi. Doktoruna yorsunuz doktor ? Hem bizim ilk zamanlar, mes'ut ve sa- ile gene otomobiUe ge~intiye 

bu ev hiç tekin değil .. Size kin bir hayat geçirdik Ka- çıktık. 
mü acaat etmeyip bana ha
ber ıöndermesi hayretle kar
ıılaclun. Fliks, diğer dokto
run tedavisinin hiçbir semere 
vermediğin söyledi. Derhal 
gitti .. 

- Ey Filiks.. Cadı ne 
oldu ? Senin yüzünden fazla 
encliıede olduğunu okuyorum. 

- Daha bitmedi doktor .. 
Ben baıka bir tarzda hare
ket edeceğim. 

Kırk yaşında ve oldukca 
sağlam olan madam Mabyar, 
beni bir divanın üzerine 
uzatmış olduğu halde kabul 
etti. Odanın içersinde keskin 
bir eter kokusu vardı. Ma • 
dam Mabyar beni görünce : 

- Beai mazur görünü:: .. 
Daha evvel size müracaat 
etmediğimden dolayı beni 
affediniz.. Zavallı ruhumu 
tedavi ettiğiniz için, isminiz 
bana onpn ölümünü batırla

byor. Ben çok hastayım biraz 
sonra öleceğimi zannediyo· 
rum. 

Mnayene ettim. Hakikaten 
kalb hastalığı en şedid dev· 
resinde idi f kat buhran git
tikce azahyor,hastahk şidde· 
tini yavaş )'avaş kaybediyor. 
daha birkaç ay yaşayabile· 
cek bir kuvvette bulunuyor
du. Ben onun heyecena ka
pdmamasına gayıet ediyor 
ve yolda tenbihatta bulunu· 
yordum. 

- Ah dektür. . Burada 
öyle şeyle geçiyor ki, yüzün
de korku iz.leri görünüyordu. 
Ben başka bir şey okudu
ğuwdan ehemmiyet vermiye
rek: 

bu mesele hakkında bahset- zancımız bizi ferah ve fahur Tam otomobilden ineceği-
mişler midi ? geçiııdirmeğe kifayet ediyor- miz sırada kocam göründü. 
Madam Mabyarın gözlerin- du. fzdivacımızdan üç sene Ben otomobilin pençeresını 

den bir cevab istemekte ol- geçtikten sonra kocamın ba- derhal kapadım, fakat o, 
duğu anlaşıyordu. Ben mü- na karşı vaziyet ve muame- Snidlerin bulunduğu tarafa 
bahas yı başka bir zemine lesi değişti, biç yoktan kav· döndü: 
döndürmek istiyordum, mu· ga çıkarmağa beni paylama- - Sizinle görüşmek isti-
vaffak oldum. Fakat bahçe- ğa ve hatta ölümle tehdide yorum. Söyliyeceğim şey giz-
deki bir silah sesi evi sarstı. baıladı. lidir. Kimseoin bizi görme-
Madam Mabyar yavaıça kalk Bu t•rştlar altında, ilk sini ve itilmesini istemem. 
tı .. Ayaklarının ucuna basa- aşkımız vavaş yavaş söndü Başka bir tarafa otomooıli 
rak peoçereye geldi. Bir Bir kaç defa birbirimizden sürün dedi. 
saniye sonra; .. İmdad .. ,, di- ayrılmağa karar verdik. Ben, Bu talebini reddettik. Ko-
ye bağırıp divanın üzerine evden çıkıb gideceğim za· lcam beni tehdit etmiş oldu-
yığıldı.. ·•t: e 

SAGLAM iş Madam Mabyan tedavi t t
mekle beraber zili çaldım. 
Aşçi kadın geldi. 

- Hiçbir şey değil mösyü .. 
Fliks bahçedeki bir hırsız 
görür gibi olmuş.. Ate-ş et
miş.. Fakat ısa bet ettirme
miş kendisine gelen madam 
Mabyar büyük bir alaka ile 
sotdu: 

-Eminsiniz? Kimseye İsa· 

bet etmediğine emin misiniz? 

- Hiç kimseye. Zaten 
madam f bahçede kimseler 
yokmuş Filikis bir gölgenin 
üzerine tabancasını boşalt
mış. 

Filib.is geldi ve kendi ih
tiyatsızlığını bütün tefsilatile 
an!attı madam da bu suretle 
müsterih oldu. 

Biz odadan çıkarken Fili
kis izahat veriyordu: 

Vallahi doktor kendidi. 
Yalnız yüzü biraz solukça. 
Gayet iyi nişan aldım Fakat 
dün geueki gibi kayboldu. 

( Arkası var) 

Yalılar balkının kapılarındaki yaya kaldırımlarını beledi
yenin kararı ile yapmak mecburiyetinde bulunaolara kendi 
sai ve gayreti ve Avrupanın müh.a :did şehirlerindeki tetkik 
ve tetebbuları ile memleketimizde büyük bir endüstri var-

lığı yaratan bay Saadellir.'in 

Y. Sadeddin ve ortakları 
İnşaat ve tezyinat n1alzenıesi fabrikası 

Adli müeessesesine bat vurmalarını okurlarımıza tavsiye 
etmeği bir kadirşinaslık boıclt sayıyoruz. 

Bu müessese ile temasa geçenler biıe bu tavsiyem·zin ne 
kadar yerinde olduğunu teslim ve itiraf edeceklerdir. 

Burada yalnız çimentodan mamul plakaları değil her çeşid 
inşaat malzemesini de miikemmel bulacaklardu. 

Adres: Telefon şirketi binası ittisalinde ... 

ğu tabancasını çekti. Snid· 
lerin böğrüne dayadı ve di
reksiyonu ona bırakmasını 

emretti. Snidler itaat 
etmekten başka bir şey 

yapacak vaziyette değildi. 
Bir elinde tabancasını tutar 
öbir elile de direksiyonu 
idare ederken geçirdiğimiz 
korkunç dakikaları biç bir 
zaman unutamıyacağım. 

Snidlerin kocamın elinden 
tabancayı kapacağıdı zanne
diyordum. Fakat Snidler 
buna teşebbüs bile etmedi 
Kacam otomobili şehir hari
cine sürmeğe başlayınca ben 
korkmağa başladım doğrusu! 

Geri dönmemiz için israr 
ettim. 

- Sus yoksa kurşunu 
yersin, diye bağırdı. 

Ben sustum. Fakat zavallı 
Snidier kocamın ne kıratta 

bir adam olduğunu bilmi· 
yordu. 

Kocam birdenbire ;otomo
bili durdurdu: 

- Haydi hep beraber ine-
lim diye bağırdı. Ve birden
bire tabancayı Snidlerin böğ
rüne dayadı ve bir kurşun 

sesi işidildi. Saidler kurıunu 
yedikten sonra yerinden bile 
kımıldamadı. 

Kocamın eline sarılarak 
tabancayı kapmak i•tedim. 
Aramızda bir mücadele oldu. 
Tabanca birdenbire patladı. 

Çıka!t kurşun kocamın alnı
na saplanmış ve kendisini 
cansız olarak yere sermiıti. 

• 
izmaritle kız 

istemek usulü 
Tütünieri ile meşhur Yeni 

Gine'de dünyanın hiç bir 
yeriı;de mevcud olmıyan 
tuhaf bir evlenme adeti var-
mış. Buranın ahalisinden 
evlenmek istiyenler en iyi 
tütün yapraklarından yaptığı 
bir püro içine marifetli bir 
şekilde saçlarından bir kaç 
tel koyarmış. Sonra bu püro· 
yu yarısına kadar kendisi 
içtikten sonra söndürmeden 
annesile eylenmek istediği 
kıza gönderirmiş. 

Daa:ıad olacak gencin 
annesi bu püroyu gelin yap
istediği kıza bırakır ve ertesi 
gün erkenden gidib istermiş. 
Eğer kız püroyu içip külünü 
geri verirse evlenmeği kabul 
ettiğini, içmeden iade ederse 
reddettiğini bildirmiş olur
muş. 

diklerini ilin ettiler . .ıa'
Misis Bek Hind ad ak fi 
hareket etti. Orada ~ 
güzel bir ada arayıp .»-" 
ve satın aldıktan aoa~a fj/ 
oraya yerleşeceklerdır· f'_ 
Misis ve Mister Bek 'eJ;' 
cukları bu arzula.randa ~ 
değillerdir. Medeni 1:.8.\t "tJ 
bıkan kendileri gibi ~ 
kişi bulmuşlardır. Adbirlİ't' 
alındıktan sonra hep d4'' 
göç edecekler, med_e~\'-' 
ya ile münasebetlerıoıAd'd' 
mile keseceklerdir. . '
yiyecek, içeceklerini gt_Y 1 tt 
)erini kencii kendiler~ 
darik etmeği de ahdet ~ I 
dir. Esasen oraları sıc~ j' 
duğuna göre çok eJbı bl 
zım değildir. Londrad~c'., 
kes merak ediyor: ,c1'r 
bunlar çıplak mı yaş~Y1,..,,, 
Jar yoksa yerlileri ıııı 

edecekler?. ( 

Savaşan kadıol~ 
İ"Y1 adridi müdafaa bir ~ 
LMJ kıtaat arasında lıİ ~ 

ta da kadın var. fil•' / 
panya harbinde kadıO~ 
vaşa iştirik ettiler , 
ayyrı ayrı ettiler, t~ı:'! ' 
rak bir yalnız Madr•CJll"" 
şekkül etti. f ~ 

1848 harbinde de r·~kff 
da 1 .800 kadından mltf f 
bir kıta yapılmııtı, ftlı' 
buk daiıldı. jl 

lngilterede"' şemsi~te/ 
defa hangi ta_!?./' 

-- kullani"ıd.i? . /. 

D ngilizler 18 iıı''i• ~ 
kadar şemsiytO r: 

olduğunu bilmezler "' 1 
murlu günlerde ıslaP~ l 
rurlarmış. Nihayet ı7 ~ 
nesinde Jonas Haov•~•" 
de bir adam su geÇ 
bezi başının üzerinde ._,,'J' 

~ suretile şemıiyt:yi ~ 
getirmiş, ve nihayet 0 ~el'~ 
ten itibaren şemsiye~, 'ıl 
tarafından kullanıhnal 

llanmıştır. 

Tahsilds' 
aranıy~t ~ 

Vekaletname ile .1•1~ 
ce~_'?i:._mem~:_a (ibtJ(,12 

.,maaş dolğundurJ 
nakti bırakma lşarttı' 
--~--~~--· ., . 
~caat mektubla izdi(,, 1 

kutusu ~31 tJ. f 
Bunu anlatabilmek benim 
için pek müşküldü Fakat 
düçar olduğum asabi hal her 
~eyi tabii görmekliğimi icab 

Ben bir katil miyim? .. _3_ dım. Düşmanımın 1~~ 
daya gıttiğimi bili~i'İj 
Bu eve ilk girişidl ~l 
beraber her köşe!İ.11'" 7 
tamamil vakıftım. sır ~1' ettiriyordu. 

Ôldürmeğe gideceğim ka
rarlaşmış değ il mi idi? 

Bir hıs tabiiye ka~ıılarak 

mendilimi çıkardım biçağımı 
içine sardım. Aklıma bilmem 
nereden manasız bir ıey gel
mitti. Eier biçak gecenin 
rutubetine maruz kalırsa pas
lanır diye korkuyordum. Mer
devanları inerek sokağa 
çıkbm. Uzakta bir iki fene-
rin ziyası görülüyordu. Kim· 
•eler yoktu. içimden: 

- Daha iyi kimuler beni 
görmez. 

Diye dütündüm. Ay tama-
men ylkıelmifti. l!ahçelerin 

Birisi volumu 
meyva ağkçlarının üzerine 
gümüşlü büzmelerini saçı or. 
Bu garib ve solğun şule 

altında eşya gayri tabii ve 
hayali bir şekil alıyordu. Bu 
manz.ara üzerimde nasıl tesir 
yapıyordu ? gecenin sükütü 
arasında matem elbiselerine 
burünmüş kadınların düşma

nımın cenazesi önünde dua 
ettiklerini tasavvur ediyor
dum. 

(Radi) biraz daha istirahat 
etti. Sonra devam etti: 

-imbilir onun, konağın 

• bahçesi önündeki parmakbi• 

1 

kesecek ve intikam almam .. 
dayanarak ne kadar durdum, 
birdenbire kendimi tahlar 
araıı ında buldum. Çiçekler 
ne kadar gözeldi. Nişantaşı· 
na doğru giden o nııntaka
daki bahçelerin letafetini 
bilirsin. B hç~ bir gül deme
tini .ııındu ıyordu. 

Ötede beride çayır yolla•a 
tacavüz etmiş, kamerin al
tında öyle gözüküyordu ki 
solgun bir karın bütün zemi· 
ni kapladığı zannediliyordu. 
Oraya kimse kapıyı açmadan 
bahç.a kapısındaki parmak· 
hk oyuamadan gitdim. E'fin 

1 
kapısını açtım. O sırada bir 
lerze beni kapladı. Karşımda 
solgun bir çehre, haşin ve 
tehdidkir iki göz görüyor
dum. 

Yakalanmıştım. Adamın 

birisi yolumu kesecek ve 
intikam almamı mennede
cekti. Biçağı daha şiddetle 
elimde sıktım. Ve birkaç 
adım ilerledim. Adanı da 
ilerledi ve karşımda durdu. 
Biçağımı kaldırdım. Onunda 
elinde bir biç.ağın parıldadı
ğını g~rdGm. Dütünmeden 
abldım ve darbeyi indirdim. 

~ enedecekti 
Evi istila eden sükütü garib 
bir tınet doldurdu. Öldür
müş mü id m ? Kahkaha ile 
güldüm bir aynayı biçakla· 
mış bulunuyordum. Dehlizin 
hafif ziyasında müşahede 
ettiğim şekil büyük bu ayna
da akseden kendi suratım 
idi. Evet korkacak birşeyim 
yoktu. 

Beni yolumdan alakoyacak 
hiç kimse yoktu. Fakat niçin 
kahkaham o sakin muhitte 
çınlamıyordu ? Halbuki par
çalanan camın yere dOıttı
tüğünti mükemmelen duy~ 

muttum-. ~rdiven~ri tırman-

zel bir balı dıvarlardİ il'~' 
zılı gali çeler vard~· e f d~,, 
"Bu kan rengi,, d•Y,r,e'' 
düm, acaba bu DJer 1 . " 
kadar vakiite çıktıdl a,e~ ti* 

Belki bir saatt• f ,.,~ .,. 
bir dakikada! dr• ~,tt~11~ 
bir sükünet vardı. ,.,-,r 
ti kamı mı alacaktıdl etİ f.'"Jt 
benimdi. Senelerde0:0ı• 
tiğim azab nihayet ;1 

Yüksek seda ~le: dedi' ..ı 
kader böyle imıt,. IP'J 
kat sözlerimin yd~ 
;ıma varmadı. • ~ılt 
nın kapısı öniınd• 8,ct ) 
içeride tatlı bir bar• f'' 

(Ark•'' 
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ı~~~~*****:tı:t~~--**liı 

1 Elhamra Teı. ! 
' - idaresinde Milli Kütüphane sin~?. 3 ~ 

SiNİR ve Çarpıntıya -t*l~~&Bi~~~~~~~

~ TAYYARE sineması TE\~r?N 1 
~ Bu )hafta seneninlen büyük filmi ti 
~ m 
~ T aras Bulba ~ J9 

~- ai BUGÜN 
et t çapkın delikanlı KLARK GABLE ve iki güzel 

~ 
~ HARRY BAUR - DANIELLE.,DARRIEUKS - JEAN m PIERRE ~ AUMOND ve diğer yüksek Fransız sau'at~ bit "- l ~adın JOAN HARLOV - MYRNA LOY 

~ 81Z. derecede nefis bir filimde buluştular, sevişti- )t 

~ tARiSt~:keDAKTiLöSü i 
ff ~tıc,. FRANSIZCA ~ÖZLÜ )t 

· Betty Boop yıldız, renklı Kızıl Şeytan senfonisi )t 
ve Paramunt dünya havadisleri. >+ 

~~~~~~~ff~~~~~~~~~~ 
• 
lkroskop gösterir ki. 

•' 

GözLERİN ~1Ul-l;.FAZASI ANCAK 
~6 (< PERFA PUNKTUELL n 

~IUk camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
Çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeraltı 

>t t 
t oteli altında Nafız Gözgardüren saat ve gözlük 

t hulursu11uz. 

: DEPO: :... • Ferid cz!lcıbaş 
EcCZANESI Ş FA 

~~~~~~·~ <>••·~~]!:!'"~~~~~ 

~ · 1'"ec • Te_ er ~ 
~ Mağazırn1ıza y~ni gctiı ltigimiz Yerh ve logiliz ku- \'I 

~ karlarının büyük bir kudretle yaşattıkları şaheserler 8 
~ şaheseri 1 
~ Rus dansları~. Çigan müziki - Balalayka • Kazak aşkı 

1 
?I Kazak kalbi - En kuvvetli bir mevzu 
C'1 A YRICA00: 

~ Miki (Canlı karikatürle~) v~ Paramunt 
f~ dünya havadıslerı ti 
~ SEANS SAA TL ARI ! 
~,J Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi, § 
~ pazar günleri 1,15 de başlar 1 
~~ Seanslardan sonra' her semte otobüs, Karşıyakaya vapur 
~ vardır • 
m~~~~~ı~~~~~~~~~~BB 

tf mışlarmı sayın halktt .. ıza ha .:lerdar ederim. Teşrıf ede
~ c~ k en ruiişkiil pesent zen tın zevatın g·{•rek l' umaşlar
~ dan ve gerek ise dikiş'~rdLn memnun kaJacakları şüp-
~ hesizdir. U - -n Zabitan elbis .!leri de ea -sonnizame.sini bibakkm tat- n 
i bik etmek su etile <iikili ·. Q &6AdlıAAıı&ıılııılllrı:Adlııfa~6illıı&niıtımlııflııılhA. ıı.ı6ı6iP 
il Adres : Kemer altı ikinci beyler sokağında. B = , -~ 1 

~----Ui'll!!!EllEEEl!li!!SE~B!!Ciii!!i5l!!EllEl-Ei!!l:il!:!Ei*llii:i!::ı+:~~ il~~~~k.t:ıl~·· ...... ~~k1tG(Jro;t;l~1' t3 ~~. D o K T o R ~ it 

o;:ncr;;;:i;h·Au TERzı mehmet z~ ki ! M. Sevki Uğur 1 
KAMÇIO\.:iLU 41 1) 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve Kemeraltında Hükfımet karş .. sında numara 24 e BiRiNCi SINIF .. 
J k "k d Hiç bir verde şubesi yoktur ! Dahili hastalıklar mütehassısı ! 

t . . • ~ e trı te avisi .a Almanyanan Hamburg üniversitesinde okumuş.~Hasta- • 
trnır - Bırıncı beyler sokağı Elbamra Sineması 1 • arkasında No. : 55 Telefon: 3479 m 9 E ı··ı B h D • larını her sabah saat d ..... -~uza kadar ve öğleden sonra • 

) ~·nır.,-:;;;;~3E:Ot!E~"':'~~~~~~~~@!,!,-~~:;,.ı,..;;:~ v U a arat eoosu 4 birden itibaren geceleri dahi muayene Ve tedavi edeJ' .• 
( @I Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun Jabo- it 
~h..l• k h •ı • •• •d CI ratuvan karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. .. 
b.t'tl. r a vecı erıne muJ e ı kı k ık Cloı ~ rijl [ Akciğer, karaciğer, kan hasta ı arı ansjz ı , za- _. 
tı~liddettenberi piyasada bulama~ığınu: kahvele.r için t yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastahklan! 

\ t tak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bısküvit- lil! iP' 

~-tkrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe- ~:;ıı1ı;ıı11J1:ı;ıııı;ıı9ıpııp;ıııtuJ'1'·~1P!11ll0 - .!?JICI'~~······ 
\~111~otnan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel •• • 

•:tın en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. tVluhterem muşterı-
Yapım yeri: iki çeşmelik caddesi asmalı (erı•mı•zı•D dı.kkatı•ne 

mescit cami karşısında 17 -4No,da 
Dervim Bisküvit yapım yeri: Elbiselerinizi son modaya muvafık, 

lsmaiJ Atamer. sağlam, temiz ve şık yaptırmak istt!r 

~~*~*~~~i**1c~~~~~~ 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğır1 

~ 
)+ 

~ 
~ ,. 

a_ hastalıklar mütehassısı )t 
~ ~~ahane istasyonu karşıımdaki Dibek 30kak başın- ~ 
~ sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 

Ptt,?1 saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )(. 
~•caat eden hastalara yapılması lizımgelen sair )4 
~~ ve mikroskopik muayeneleri He veremli basta- t( 
'~d:'Pıb:nasına cevaz görülen Pnomotoraks m11ayene- ~ 

llınntaıaman yapdır. Telefon: 4115 !it. 

~~:w:~~~,~~:S:>$~lf:~~,,~~~ 

seniı, ber halde İzmirJe Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

(HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz FiartJar gayet ehven olup 
( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çulaki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu farsab kaçırmamalarını 
tavsiye ederiz. SAOIKZADE BİRADERLER 
rmmmmmm• .. mmm*"'*m~ 

~ HUSEYIN KAYIN 
~ Zarif, temiz, ucuz mobilye evi 
~ Yemek ve yatak odalan fevkalade kurulanmış 
~ kerestelerden yapılır 
~ Muhtelif ölçü üzerine siparişier k~but edilir. ı 
~ ŞekerciJerde numara 2b 
~~~A;;;;.ti&Lt;a~a;;t:;;;f;~ ··~J;:;.t::I:~~ ~~"' 
r~1~~~~~~ı~~~~~• 

. ~e 
,1 ~ 
t' 

Zengin kişesi 1 lzmir Yüıı Mensucatı 1 
,.,.,.. Türk A. Sirketinin ~ 1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının 1 ·~· 

~,;b' T'ürk Hava Kurumu 
' r 
j ~~ ~f ~ll~· 1. Na On 
~,{,\~~Sİ . olı:nak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 
~ ~ ~ ~~raı ) ınden bir bilet alını%. Bu suretle bem yurdunuza 
~I_ ~~)hlt de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Miişterilere 
~~~~il 0lıııak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak· 
,e~ ,, t~ satılır. Zengin kişesi biJ"çok vatandaılari zengin 

'' ~d •rar""vermiştir. ,,rl tt,.,: Hükuroet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KiŞiSi 

40 renk üzerine Kız markalı "Ar~i,, kvmaşlboyası 15 kur!!ş~u.! 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : Dl 
Satış yeri: H;iEYLULgBaharat deo?sn '.:..;= ~ Sag~ Jam 1 

Telefon 3882 1 ~ 
~ Zarif 

iÇEN R B'iLİR 1 Ve Ucuzdur 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın i Satış yerleri 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak ~I Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A." Ş. 

Yu••k--1, Kab dayı k )a dır Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir +1!= liıl' 
~ a ı n • ~mımı!llllA~'1.ı1!11• 



(llalkı• s ••• ' 

"~!:~:!ili Romada Macaristanın si-
Hafta tatili kanununun ta-

dil edilmiş şekli şehrimizde· laAhlanması konuşuluyor 
ki alikadarlara tebliğ olun-

muştur. Bu kanuna göre, Roma 25 - Bu sabah devlet reisine refakati bunu 
fırıncılar, kasaplar, yalnız Romada Macar krallık naibi 
sebze, tütü~ ve yaş meyva amiral Horiy şerefine büyük 
satanlar, nalbantlar, ziraat bir askeri geçid resmi yapıl-
alit ve edvatı tamircileri mıtır. Bu münasebetle yollar 
müesseselerini pazar günleri da ltalyan - Macar dostluk 

k b 1 d b'J ki d' tezahüratı yapılmıştır. 
açı u un ura ı ece er ır. ItaJyan gazeteleri mühim 

siyasi müzakerelerin olaca
BaJıkçıJık kon- ğım tahmin ediyorlar. Macar 

gösermektedir. 

Macaristan ancak 8 milyon 

nüfusu olmakla beraber kuv-

vetli bir millettir. Üç milyon· 
dan fazla Macar da kuvvetli 

akalliyetler halinde yaşamak
tadJrlar. Amiral Hortü'nin 

ecnebi memleketlere ıimdiye 
kadttr gitmemişken ilk ziya-

retini Romaya yapması ma
nidar telakki ediliyor. 

Londra, 25 - Bir lngiliz 
gazetesi amiral Horti'nin 

Roma ziyaretinde Macarista
nın geniş mikyasta silahlan-

maıı için kararlar alınacağı

nı askeri ve siyasi mahiyet· 

te mühim hazırlıklar yapıla-
cağını yazıyor. gresi ne 2idcek ı · b•tvekilile hariciye nazırının --00 .. 00--------------

murahhasler ı lstanbula veni göçmenler 2eldi Vanda hayvan 
Istanbul 25 (Hususi) - Romanyadan 2600 göçmen daha i bereket• Bir Kinunevvelde Ankara

da toplanacak olan bahkçilık 
kongresine lzmir namına; lı

miz Balıkçılar cemiyeti fahri 

reisi saylavımız Hamdi Ak
soy'la balıkçılar cemideti 

aıki umumi katibi Ismail ve 
Ali reisle balıkçı Salih reis 

iıtirak edeceklerdir. Ali ve 

Salih reisler Cumartesi günü 
An karaya gideceklerdir. -- .... 
Hırsızlar ma
ğazaya nasıl 

girdi? 
Kemeraltı caddesinde Eh

ram mağaıasının kiremitli

iinden giren hırsız tarafın
dan bazı eşya çalındığını 

yazmıştık. Zabıtaca, hadise 
yerinde keşif yapılmıştır. Bu 

keşfe göre kiremitlikte ve 
binanın tavanında hiçbir iz 

yoktur, insan girebilecek 
yerler, hep kalın bir toz ta-

bakası ve örümcek ağ.arı 
içindedir. Hıraızın mağazaya 

nasıl girdiği üzerinde tahki
kata devam ediliyor. __ __.'1li,_ __ 

Zeytin mah
sülü bu sene 

azdır 
Gelen malumata göre; 

zeytin mahsülü bu sene azdır. 

Zeytin yağı ihracatı da fazla 
olmıyacaktır. 

Kahvelere 
Tahta ve taş üstüne düş

tüğü veya atıldığı zaman 

kırılmayan cam su bardak
larının yeni modelleri ve 

renklileri Hükümet cadde
sinde Şemsi Hakikat ucuz· 
luk sergisine geldi. 

Çocukların mütemadiyen 
bardak kırmalarından bıkmış 

ana ve babalara hızmetçinin 
dikkatsizlikle bardak kırma-

ınndan usanmış bayanlara 
müşterilerin mustahdemlerin 

bardak kırmasından canı 

yanmış lokanta ve kabveci· 
lere müjde kırılmamasına 
rağmen fiatlar ucuzdur. 

gilmiıtir. Derhal iskin mıntakasına gönderileceklerdir. 1 
----· .. +-•-- Van -Van dan bu yıl ha· 

Londra büyük elçimiz İnail- rice 826,~00 kilo yün, 64110 
~ adet koyun ve 5500 adet sı-

tere kralı nezdinde ğır ihraç edilmiştir. Burada 
bir } ün fabrikası açılırsa hem 

Londra, 25 (A.A) - Kral Edvard dün sarayda İsveç veli
ahdı iJe görüşmüt ve bundan sonra Türkiye büyük elçisini memleket kendi mahsülünü 

işlemek suretile kendi nüfu-kabul etmiıtir. 
--------------- ı sunun iş ve ticaretine yol 

Filomuzu karşılamak üzere 
Pirede hazırlık var 

Atina 25 - Buraya gelen malümata göre Maltayı ziyaret 
eden Türk filosu Yunan limanlarını ziyaret etmek üzere 
yarın sabah Maltadan ayrılacaktır. Türk fil..ısu, baıta Yavuz 
zırhhsı olduğu halde cumartesi fÜnü Pireye gelecek ve ha
raretle istikbal edilecektir. Yunanistanda, Türk filosunu 
istikbal için büyük hazırlıklar vardır.) 
------------------.. -------------------------
Çelik fabrikası mukavelesi 

imzalanıyor 
lıtaubul 25 (Hususi) - Karayükte inşa edilecek çelik 

fabrikası mukavelesile Ereğli şirketinin satın alınması hak
kındaki mukayele, iki gün icinde imza edilecektir. 

-----------------0000-----------------
İki banka daha kuruluyor 
İstanbul, 24 (Hususi) - Hükumet, biri küçük sanat erba· 

bına yardım temini için, diğeri de deniz işlerile uğraşmak 
üzere iki banka kuracaktır. Bu bankalar çok mühim işler 
görecekle dir. · 

--.... --~-----~-------

•• 
Universiteliler Serbest 

Bırakıldılar 
lstanbul 25 - Vilayetçe müsaade edilmemesine rağmen 

Antakya ve lskenderun için bir miting yapan talebeden 
tevkif edilmiş olanlan bugün adliyece serbest bırakılmışlar-

dır. 
OOCOOOOOOOOOOOOOoOOOOOOOOOOCOOOOOOC'cooaoocıooooooo 

Kimler suç 
işlemez 

Amerikada işsiz çok, iş
sizlikten akıllarına gelani 
yapmağa kalkanlar da bol... 
işte bunlardan biri merak 
etmiş: En çok hangi meslek 
sahiplerinin suc işlediklerini 

öğrenmek hevesine düşmüş. 
Hapishanelere müacaat ede
rek mahpuslar. n hangi mes
leklerden olduğunu öğrenmiş 
ve istatistik yapmış. Şu şa
yanı dikkat neticelere varmış: 
Şimdiye kadar rençberlere 
milletin belkemiği denmekte 
idi. Bu iddia gayet doğru· 

dur. Çünkü en az suç işle
yenler rençberlerdir. En zi
yade suç işleyenler de ban
kerler, avukatlar, hizmetçi· 
ler, garsonlar ve terziler imiş. 
Mühendisler, marangozlar, 

Fare meraklısı 
kadın 

Madam Blouers isminde 
bir lngiliz kadını çiftliğinde 
30,000 fare beslemekte imiş ! 
Madam bu kemirici hayvan
ları hususi yuvalarında ye· 
tiştirmekte ve küçük, büyiik 
siyah, beyaz, k JYU renkli her 
cinse sabib bulunmaktadır. 

Madam Blouers dünyanın 
en güzel farelerinin sahibi 
olmakla iftihar etmektedir. 
Şimd ye kadar lngilterede 

yapılan bütün fare sergile
rinde bu madamın teşrih 
ettiği fareler mükafat kaıan
mışlardır. 

... .......... ... ... 

makinistler en az suç işle

yenler meyanındadır. 
Tabii Amerikada ve o 

adamın yaptıgı istatiıtiklere 
göre ... 

açmış ~bulunacak hem de va
si arazisinde hayvam artır

mıya daha fazla alik• gös
terecektir. 

. Sancak 
Türkündür 

- Baş tarafı 1 incide -

metimizin tezi kuvvetli bulun
muş ve çok iyi karşılanmıştır. 

Fransa bükümetinin Anka 4 

ra sefiri Ponsotun tekaüde 
sevkedileceği hakkında bir 
haber dolaınıakta~di. Anka· 
radan gelen malumata göre 
haberin aılı yoktur. 

-·~ 
Musolininin 
Oğlu sinemacılığa 

merak sardı 
Musolininin büyük oğlu, 

yakanda hava muharebelerine 
dair çevrilecek olan bir fil
min direktör muavinliğini 
yapmak üzere babasmdan 
izin istemiş, Mussol ni de bu 
izini vermiştir. 

22 yaşında bulunan Vitto · 
rio Musoliniye, ilerde ltalyan 
film imalatı müessesesinde 
bir vazife verilmesi ihtimali 
vardır. 

Vittorio'nun sinemacılığa 
ve tayyareciliğe karşı büyük 
merakı vardır. 

100 milyon 
metro filim 

sereden adam 
Holivudda Paramunt film 

kumpanyasının prova filim
lerini gösteren operatörün 
şerefine bir müsamere veril
miştir. Operatör dünyada 
en fazla film seyreden bir 
adamdır. 

Söylendiğine göre bugüne 
dakar 100 milyon metre uzun 
tuğunda fılm g6stermiştir. 

Oattı üstilvayı iki buçuk 
kere dönecek kadar uzun 
film seyreden operatör mes· 
)eğinden memnundur. 
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DÜNYA POLl·rlKASI: 

Rusya karşısında Japonya •e 
Almanya birleşmesi .., 

A lmanya ile Japonya arasında komünistli-'e kartı ce'At-
birliği için bir anlaşma yapıldığı bildirilmektedir. 

manya ile Japonya arasında Rusyaya karşı bir anlaırn•; 
denberi bir ihtimal olarak ileri sürülmekte idi. filb 
her iki devlet arasında bir siyaset beraberliği vardır. fi" 
iki devlet de siyasi hedeflerine varmak için ayni siyaıi 1' 
lu, emrivakiler siyasetini takip ediyorlar. Bu noktada}'~ 
dileriyle ltalya da beraberdir. ltalya ve Almanyada Pr'" 
idaresi vardır. Japonya askeri diktatörlüğe dayanıyor. 

Gerek Almanya ve gerek Japonya Sovyet Ruıyanın k:; 
şusudurlar. Her ikisi de komünistlikten korkuyor. An ,
benzerlik ve beraberlik burada bitiyor. Ne Almanyaaı• dit• 
zak şarkta, ne de Japonyanın Avrupada bir alakası vat~ 
Ve Japonya Avrupa işleıine karışmak istemediği gibi tJ fi 
şarktaki Japon davasına yardıma kalkışmak, lngiltere..., 
Amerika iJe karşılaşmayı göze almak demek olacağıD t' 
Almanya böyle bir maceraya girişmeyi göze alamaz, Bo lfİ' 
içindir ki Japon-Alınan anJaşması devamlı ve şümuUO,,,. 
ittifaktan ziyade günlük bir politika kombinezonun& beO 
mı yor. ~ 

J aponya ile Almanya arasında, komünizme karfl ,ti 
memlekin mücadelelerinde buufarın yekdiğerlerioe k ti 

yardımda bulunmaları esasına müstenid olarak yapılan • 1119' 
manın beynelmilel sahadaki akisler devam edip gidiyor·~ 
anlaşmayı, kendisine karşı bir ne l i ittifak say'ln So, 
Rusya, Tokyo nezdinde teşebbüste bulunarak, itilafın~ td' 
yeti hakkında izahat istemiş, verilen izahatta da, pek ılı ,il 
eylememiştir. Bundan anlaşılan şudur ki muayyen ide tf' 
etrafında dünya milletlerinin zümreleşmesi devam etoıe1' 
dir. 

POLITIKAC1..
oooocx.ooooooooooooooOOOOQooooooooooooooooooooOP" 

Filibede sarhoş bir koca 
karısıni öldürdü 

Filibe - Burada "Stoli- ğiinü söylemiştir. , 
pins,, mahallesinde ·oturan Yapılan tahkika1ta t 11 t' 
Yaşar oğlu Osman namında tice elde edilmiştir: ()il~ 
bir hamal, gece yarısına doğ· çok çalııkan bir kadı• fi 
ru sokağa çıkarak: Kazancı ile iki çocuğun~ 

- Karımı öldürdüm, beni kocasını besliyormuş. 1' ·i' 
tevkif edin ! diye bağırmağa sarhoşun biri olduğU , 
başlamıştır. · Dürriyenin kazandığı pır ti 

Gürültüye koşan polisler rı elinden almak istiyo~':,r 
veomşuları Osmanın evinde Karısı Oomana, böyle 1~ 
hakikaten karısı Dürriyenin ğe devam ettiği tak fi'_ 
bıçakla öldürüJmüş olduğunu kendisini bırakacağını ,&~ 
görmüşlerdir. Katil karakola miştir. Buna kızan O• ; 
götürüldüğü zaman, karısını bıçağını çekerek karıııol 
çok kıskandığı için öldürdü- dürmüştür. __/ 

oo~------~-------

Türkiye - Alman ticareti da 
ziyade inkişaf edecektir _ .... -- ,, 

Alnıanya Avrupa'da Türk mallarını a19 

devletlerin başında gcli)·or ~ 
Parisde çıkan Enfornasyon mektedir. Filkakika ,'f I_ 

gazetesi Dr. Şahtin Türkiye ibraca!tnın yarısı ~ama.O,_(. 
ziyareti hakkında diyor ki: rak yuzde 47,7 sı Allll. 7_ 

Dr. Şahtın Türkiyeyi ziya· ya yapılmaktadır. Tyrkıf~ 
reti Almanyada her iki mem- Almanyadan ithalitıoa ~· 
leket aruı~daki ticati müı a- ce bu 1933 te yüzde 1, 1 
sebabatm inkişafı hususunda iken 1935 te yüzde 3 
büyük ümidler tevlid etmiştir. çıkmıştır. ,_f 

Almanyada mevaddı ipti- 1935 senesinde Al.O 1t.._ 
daiyeden bilhassa pamuğun nın kuru üzüm ithal~., 
kifayetsizliği hissolunduğun- yüz~e yet~iş beşi: t~td~ 
dan müzakerelerin Alman· halatının yuzde yırrn / 
yayı bu cihetten alakadar ve in~i~ itb~li~ının ynıd~ 
ettiği zannolunabilir. Türkiye ~ış bırı Turkıye.deo ~ 
ise şu son senelerde pamuk tır. Buna mukabıl p.ltl""'~ 
zer'iyatma istisnai bir vazi- Türkiyeye makineler~ 
yet vermiştir Türkiyenin le mensucat makineler" 1 
pamuk ihracatı 1034 te 39 trik aletleri, telefool•'' I 
bin lira iken, 1935 te 4 mil· mir teller vermittr. _,.., 
yon 320 bin liraya yüksel- Almany~~m A~ruposJ~ 
miştir. Ve bu senenin ilk 7 nubu şarkı11ndekı me 11/ ayı içinde de bu mıktar beş Jerle ve bilhassa Yuı0;!, 
bu:. uk milyonu bulmuıtur. ve Romanya ile alaııt ~ 
Almanyanın pamuk ihtiyacı· yeni vaziyetler g3•~~ 
nın bu inkişafta dahil oldu- de tutulursa Dr. jl "· 
ğuna şüphe yoktur. ın Yakınşarkta yaptı ıt -' 

Yalnız pamuk için değil, seyabatın yalnız ~!111'b&;': 
Almanya son bir kaç sene· nayi menafiinde degı~, ,ıı~ 
den beri Türkiyenin bütün melçi dahi, büyilk b•'.,,t-'" 
hariçi ticaretinde aşağ'ı yu- ile takib olunmasın ~ 
karı birinci mevkii işgal et· anlaşılır. -:1 · 

__,..,.,~~~-~~=~-w~•~·drt.-MrNn ..... .-. ........................................................................................ . 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran (Saadet) kişesinden pivanko 

almaiı unut1Dayınız. 
biletlerinizi muti• 

Basmahane Çorak kapı karakol ~'}1 
Bay Hasan Tahsin Telefon: 


