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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pzartesi - 21 Birinci kanun 1936 

Paris gazeteleri 
Uzun makaleler yazartık Alman

ganın müstemleke istemek hususun
daki gayretlerinin beyhude olduğu
nu kagdeglemektedirler 

Fiati (100) Para 0ıl : 4 - No : 880 Telefon: 2776 

Japon'lar,Ma çu i'yeAslie Yığıyorlar 
~Egemı~tak;mum~mi~ü-Rü~g A~i;F~-ı~is=_t=i~=~=a~hk=i~k=h=e=ye=t=ii=ş~i-
1:~ f • ı• w • •hd d•ıd• Fransız ricali ile te. nl bitirmek Üzeredir 

ettış lgl 1 as e 1 1 maslara başladı -·-
Arablar, tahkik heyetile temas 

'1ıntakamız umumi müfettişliğine İstanbul vali etmemekte devanl ediyOrlar 
"' •i Mu iddin üstündağın geti -ileceği söy eniyor Y~ıina, 2~.~~:ı~ 
et· lstanbul 21 ( Hususi ) - cağı henüz belli değilse de, gitmiş olan Yunan 

tvcvlki gece dahiliye vekili İzmir'in merkez ittiha~ edil- krali Yorgi ile 
il· Şükrü Kaya riyasetinde top· mesi kuvvetle muhtemeldir. başbakan general 

~ • ... Metaksas ve diğer 
nan umumi müfettişler, O nazırlar dün bu· 

·~: kendi mıntakaları dahilindeki .. ruguay raya dönmüşler· ı&r'!ıı;;,ıiııı 
1ıususat etrafında müzakere· Meclisinde silah <lir. 
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lerde bulunmuşlardır. l d Metaksas, Lari-
Alakadar mahafilden alman pat a ı sada iradettiği bir 

h b Belgrad 21 (Radyo)- Oru- nutukta, hükume-
a erlere göre, Ege mmtaka- guay meclisi meb'usanında, fi' j·;;.!~~i;Jlf 

1 
tin, Ti salya' da ~ ~---~ ....... ..-.:.:ıı.-:ı-.....__. 

1 İçin bir umumi müfettişlik kanunuesasi müzakere edilirken ihd k ikiyüübin hektar- Filistin müjfüsü katibi ile konuşurken .. 
as edilmiştir. Bu mınta a- bir silah patlamış ve kurşun lık araziyi kabiliz"!r bir hale Kudüs, 21 (Radyo) - ln-

llın umumi müfettişliğine Is· reisin üzerinden geçerek dıvara t getirdiğini söylemiş böyle bir giliz tahkik heyeti, pek ya-
ilnbul valisi Muhiddin Ustun saplanmıştır. Silahın kimin ta-d k 1 f d ld ı ı işin, şimdiye kadar hiçbir kında işini bitirecektir. Heye-
ağdan inhilal edece stan· ra ın an atı ığı an aşı ama· b l l" · mıştır . hükumet tarafından düşünül- tin tanzim edeceg" i rapor, der· 
u valiliğine Ankara va ısı .,., • • _ _ memiş olduğunu bPyan eyle- hal İngiltere başvekaletine 

''ievzad Tan Doğanın ve onun ~erine de, Adana valisi Tev· Tu••rk Yunan miştir. Metaksas ilaveten Yu- verilecektir. Araplar, tahkik 
fik lstanbul valisi Muhiddin • nanistan'ın artık komünistler· heyetile temas etmemekte de-

Hadi'nin getirileceği söy-
ltniyor. I üstundağ İngiliz anlaşma- den kurtulduğu~u söylemiştir. vam ediyorlar. 

~---------•ııı-•~·1~~-----------

LI Eı.gtelmeıntrakı:nsı umrumı·yi.:.aü~s • .ıe:!tit!liı~nmerdkezeininn meresia olha· lstanb:lı 2liç/~ususi) - Tev/ikD Rüştü Aras lstanbul PC!rti kongresi 
'l Londra' dan gelen haberlere Paris 21 (Radyo) _ San· M [l • B d • · · • l b k 

göre, sene başından itibaren ua ım e rı, yerımızı genç ere ra -

r b• t ı t ld cak mes'elesi .1i görüşmek üze- l [ em~ ır op an 1 yapı 1 Türk - Yunan menafii daire· re Fransız hükumetince Pari- malıyız dedi, Be ediye iş erini tenkidetti 
- sinde lngilizlerle bir anlaşma se davet edilmiş olan Türki- İstanbul, 21 ( Hususi ) - ilerliyoruz. Gençlere yer ver-

Görinğ, Almanyada acelen bir sanayi 
seferberliği yapılmasını istedi. 

Berlin, 20 (A.A) - Havas 
'İansı muhabirinin öğrendi· 
line göre, M. Göring'in geçen 
Perşembe günü toplanmağa 
davet ettiği mahrem konfe· 
tansta 300 kişi hazır bulun· 
ltıuştur. 

Dün neşredilmiş olan bir 
rcsnıi tebliğde deniliyor ki: 

Ekonomi alemine mensup 
30o .. şahsiyet M. Hitler'le M. 
Cöring'in etrafında toplanmış
lardır. Bunlar, dört saat mü-

M. Göring 
tcrnadiyen dört Fsenelik prog
taın hakkında konuşmuşlardır. 
~evran eden bir şayıaya göre, 
ıc;tima esnasında M. Göring, 
~lınanya' da acilen bir sanaiy 
'tferberliği yapılması lüzumun· 
dan bahsetmiştir. Bu sözler 
batırunda hayret uyandırm1ş
t~r. Söylendiğine iÖre, M. Gö
tinr; sanayicileri dört senelik .. 

nın tatbiki buıuıunda öı· 

termekte oldukları rehavetten 
dolayı muahaza etmiştir. 

M. Göring'in şu sözleri 
söylemiş olduğu rivayet edil
mektedir: 

"- Bu plan, vatanperver
lik vazifesi namına herkesin 
şahsi teşebbüsüne hitap et· 
mektedir. Her şeye hakim 
olan gayedir. Maksud olan 
Almanya'yı büyük bir tecrü
beye karşı koyabilecek bir 
hale getirmektir. Emirnameler 
ile nizamnamelerin ehemmi· 
yetleri talidir. Mesela aranızda 
biri bana ne vasıta ile olursa 
olsun kavuçuk tedarik ettimi, 
onu her türlü nizamnamele
rin emirnamelerin ahkamından 
muaf tutarım. Fazla olarak 
bir de kendisine priın veri· 
rım.,. 

M. Göring silahlar ıçın 
lazım olan iptidai maddelerin 
h~r şeyden ehem olduğunu 
işaret etmiştir. 

Göring sözüne son verirken 

ispanya vekayiine de telmihte 

bulunmuş ve Nazi zımamdar· 
farının general Franko'nun 
muzaffer olmasını istemekte 
olduklarını söylemiş olduğu 
rivayet olunmaktadır. ___ ........ _, __ 

Titulesko 
Yakında Parise 

geliyor 
Belgrad, 20 ( Radyo ) -

Montekarlo' da bulunan M. 
Titulesko tamamen iylcştiğin· 
den yakında Pariıe gelecek 
ve Sen·Motiıe ıeçecektir. 

müzakeresi başlıyacağı bildi- ye hariciye nazırı Rüştü Aras lstanbul vilayeti, C. H. Par- meliyiz. On senedir bazı lise· 
riliyor. 

•• 
Kadın tay-

• 
yarecı 

Gölden yaralı ola
rak çıkarıldı 

Marsilya 21 (Radyo) -
Tayyareci kadın Marizhils, 

düşmüş olduğu gölden yaralı 

olarak çıkarılmıştır. Marizhil

sin tayyaresi parçalanmıştır. 
Kendisinin paraşütü açama· 

dığından düştüğü anlaşılmıştır. 

---..·-- -
Voıi Ribentrop 

Berline gitti 

Von Ribentrop 
Londra, 21 (Radyo) - Al

manya'nın bura sefiri Von 
Ribentrop, Miladıisa yortula
rını geçirmek üzere dün Ber· 
lin'e hareket etmiştir. Muma
ilcyhin, Hıtler'le de konuşa

eaj'ı bildiriliyor. 

Fransız ricali ile temaslara tisi kongresi bug·:n aktedildi. lerde hep ayni şahıslar bu· 

başlamıştır. Kongre çok heyecanlı oldu. lunmaktadır. 
Türkiyenin Paris büyük el· Muallim Bedri söz alarak: Demiş ve belediye işlerini 

çisi Suad Davas, dün akşam - Gençler duruyor, biz tenkid eylemiştir. 
Türk delegasyonu şerefine bir -------•--•.-.1•--t---------
ziyafet verm~!İ~- Çeki Karlin 2 muhtelit 2 
Gala~asaray Muhtelit takım iki penaltıdan istifade . 
Güneşle 1-1 bera - edemedi, berabere kaldı 

bere kaldı Çeki Karlin takımı, dün ı mıştı. Rüzgarı lehimize alarak, 
Istanbul 21 (Hususi)- Ga - son maçını Altay, lzmirspor, ilk akını biz yaptık. İyi tertip 

latasaray ile Güneş takımları Göztepe oyuncularından mü· edilmiş olan muhtelit takım, 
bugün karşılaştılar. Maç çok teşekkil muhtelit takımla yaptı çok güzel oynıyor, Çek'lere 
heyecanlı geçti. Her iki takım ve 2 • 2 berabere kaldı. adeta adım attırtmıyordu. Al· 
da birer gol yaparak berabere Maça, 15,10 da başlandı. tıncı dakikada Fuad çok gü-
kaldılar. Muhtelit, düz beyaz forma, zel bir şutla ilk golu attı. 
--- ·• • mor çoraplarla sahaya çık- Çekler mukabil bir iki akın 

Hindistan' da • •1 • yaptılar fakat oyuna hakimiz. Papa ıyı eşıyor Top, daima Çeklerin nısıf sa· 
Bir infilak neticesin- hasında. Çok güzel oynıyan 
de 2 bin kişi öldü 1 Hakkı, sağı ve solu yerinde 

paslarla harekete getiriyor 
Paris, 21 (Radyo) - Hin~ 

distan'ın (Poide) kasabasında 
vukubulan maden infilakından 
ölenlerle kaybolanların ikibine 
vardığı söyleniyor. · 

--····••iL 
Şark şimendiferleri 

teslim ediliyor 
lstanbul, 21 ( Hususi ) -

Nafıa Vekaleti mühendislerin-
den Vehbi'nin riyasetinde bir 
heyet bugün şehrimize gelmiş 
ve şark şimendiferlerini tesel· 
lüme başlamıştır. __ ....... .---

Polonya 
Reisicumhuru Bük-

reşe gidiyor 
Belgrad 21 (Radyo) - Po· 

lonya Reisicumhuru, Polonya 

Papa Pi 
Roma, 21 (Radyo) - Dok-r 

torların tavsiyesi üzerine Papa, 
Miladıisa yortusundan evvel 
yataktan kalkmıyacaktır. Papa, 
kardinalları yatakta olduğu 

halde kabul edecektir. 

dış bakanı Kolonel Bek'in re· 
fakatında Bükreşe gidecek ve 
kral Karolu ziyaret_ edecektir .... 

her oyuncu çalışıyor. Fakat 
gol çıkaramıyoruz. 25 inci da
kikada soldan bir akın yap
tık. Çek beki topu durdura· 
madı, Fuat yetişerek topu ve 
kaleci ile birlikte içeri girdi; 

takımın ikinci, son sayısını 

kaydetti. Bundan sonraki ça
lışmalar neticesiz kaldı devre 

2-0 galibiyetimizle neticelendi. 

ikinci devrede rüzgar aley
himize idi ve Çekler bu deta 
iyi oynayorlardı. Birinci haf
tayım da fazla çalışan oyun
cularımızın yoruldukları görü
nüyordu. 

Kalemizi mütemadiyen sıkış· 
tıran Çekler, ilk dakikalarda 
bir iki fırsat kaçırdılar, fakat 
11 inci dakikada soldan ine· 
/Devamı 4 üncü şalıifede/ 
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(Ulusal Birlik) 

, •u'= Sovyet pam • ri 

L!abV,!~~.~e·d~ap!J Rusya' da !1 radyo 
- 1 - Besim Akimsar merkezı vardır 

Birkaç sene önce Yunanis- saydım, hemen hastahaneye 
tan' da ölen asker arkadaşla- kaldırılacak, cahil bir cerrah 
nmdan biri, bir gün bana, tarafından, ihtimamsızca te-
ilk vazifeyle iİttiği yerde davi edilecektim. Evvelce, 
başından geçen bir macerayı cerrahi ameliyatlara dair bazı 
hikaye etti. Beni mütehassis hikayeler dinlediğimden, bu da 
eden bu hikayeyi, yazmak ih- beni ürkütüyordu. 
tiyacını hissettim. işte: Kalbim şiddetle vuruyordu. 

4 Eylül akşamı alaya yetiş- Gayri ihtiyari hazırlandım. 
tim. Miralayı açık ordugahta Üstümü, başımı yokladım. 
buldum. Beni evvela oldukça Mendilimle portföyüm, bir ne· 
sert karşıladı. Fakat general vi zırh gibi göğsümün üzerin· 
B .... nin tavsiye mektubunu deydi. Yorgunluk beni eziyor· 
mektubunu okuduktan sonra du. Bunun tesiriyle her daki-
tavır ve harekatını tamamile ka yarı uykuya dalar gibi 
de değiştirdi. Beni kendisine oluyor, fakat meş'um bir dü· 
minnettar bırakacak bir neza- şünceyle, gene her dakika 
ketle, hitap ediyordu. irkilerek uyanıyordum! 

-----------Yüz doksan mektepte, on 
beş bin çocuk o uyor 

Vaktile hiçbir yol şebeke- Pamirin entelektüel bakım-
sine malik bulunmıyan Pamir, dan elde ettiği terakkiler de 
tamamen değişmiştir. Bugün çok büyüktür. Bu mıntakada 

Pamir' de bir kilometreden halen l mevcut 190 mektepte 
fazla uzunlukta bir şose şe- ü5 bin çocuk okumaktadır. 
bekesi mevcuttur. Pamir'in Son zamanlarda dağlık ara-
merkezi olan Korog'dan Oş zide, bütün pamir dahilinde, 
şehrine kadar 730 kilometre· 5 hastahane 3 dispanser, 2 
lik mükemmel bir otomobil sinema 10 çayevi 2 telsiz tel-
yolu vardır ki dağlık araziden grat merkezi 1 devlet tiyat
geçen bu yol bir dakika boş rosu ve pedagojik mektep 

inşa edilmiş ve bunlar çalışkalmamakta ve otomobiller 
Yüzbaşıma bizzat takdim Nihayet yorgunluk, her şe· bu yol üzerinde mütemadi 

mağa başlamıştır. Ayrıca mü-

teaddit çocuk bahçeleri ve edildim. Miralay, aramızda ye galebe çalmıştı. Kalk bo- surette fyolcu, eşya ve inşaat 
süt damlası müesseseleri de eski bir tanışıklık dahi oldu· rusu çaldığı zaman ben, derin levazımı nakleylemektedir. 

d M h b P k ıkh 1 d vücuda getirilmiştir. ğunu söyledi. uykuday ım. u are e za· amir o oz arı aimi su-
Bu yüzbaşı, hiç te hoşuma manındaydık. Tekrar bir bo- rette ilerlemektedir. Vaktile Sovyetler birliği, Avrupada 

gitmemişti. iri-yarı, esmer bir ru çaldı, bu da silahları çatıp ancak otlak halinde bulunan radyo istasyonlarının fazlalığı 
adamdı. Sert ve soğuk bir rahat bir geçirmiye gidiyoruz yüksek yaylada Murgab'da bu ve kuvetliligi bakımından bi-
çehresi vardı. Ônee basit bir demekti. gün arpa, turp ve havuç ye· rinci mevkii işgal eylemek-
askermiş. Bu rütbe ve nişan- Saat üçe doğru, kamp ya- tiştirilmektedir. Pamir'in garp tedir. 
lan, harp sahasında kazanmış. veri geldi. Bir emir getirmişti. kısmında, halen, patates, la· Sovyetler birliğinde bugün 
Kısık, zayıf sesile dev cüssesi, Tüfenklerimizi yeniden aldık. hana ve domates zeriyatı ya- 71 radyo neşriyat istasyonu 
garip bir tezat teşkil ediyor- Avcı neferlerimizi yeniden al- pılmaktadır. Pamir'den ziraatın çalışmaktadır. Ve bunların 
du. Sesinin böyle acaip çık- dık. Avcı neferlerimiz ovaya bu yükselişi, halk üzerinde mecmu [kuvveti 1,800 kilovat 
ması, "lena,. muharebesinde yayıldılar. Biz onları, ağır büyük tesirler icrasından hali tutmaktadır. Bundan başka 
boğazına tesadüf edip zırt- ağır takip :ediyorduk. Yirmi kalmamaktadır. Vaktile Pamir ayrıca 7 bin transmityon mer-
lağını zedeliyen bir mermi dakika sonra Rusların ileri halkına lazım gelen bütün kezi de mevcuttur. 
yüzündenmiş. karakollarının, sürünerek tab- gıdai maddeler dışardan ithal Şurasını da kaydetmek icap 

Benim .. Fontainblsu,. mek- yadan içeri girdiğini gördük. edilmekte, ve ekseriya yol eder ki Sovyetler birliği rad-
tebinden çıktığımı öğrenince, Bir topçu bataryası sağımı· fıkdanı dolayısile halk aç ta yaları, 65 dil üzerinden neş· 
derin bir göğüs geçirdikten za diğeri de solumuza yerleş- kalıvordu. riyat yapmaktadırlar. 

• • 
Haftanın Ansiklopedısı 

' 7 SEKiZiNCi EDVARD - Geçen sene kanunusanisinde 
babası beşinci Corcun ölümü üzerine lngiltere'nin tahtı~ 

E d · A b" · d" ·· betıle geçen sekizinci dvar , gayrı rcsmı ır ız ıvaç munase 
lngiliz krallık ve imparatorluğundan istifa etmiştir. 

Sekizinci Edvard 1894 senesi haziranın 23 ünde düny•Y1 
gelmiştir. t 

Edvard kendisini halka çok sevdirmiş ~enç ve demokr• 
bir kraldı. 

DÜK KORUNVAL:- lngiliz .. krallarının en büyük oJ"U1' 
larına miras yolile kalmış bir isim ve dukluk. . 

Bu dukalık hukuku 1337:s~~esi~den beri ? ... •.vam ;tmekte~ 
Bu dukalık idare meclısının ıdare ettıgı emlak 200,UV" 

İngiliz lirası kıymetindedir. 
ST ANLEY B_A_L_D_V:_}r-N--~f~n-g-ilt-e-re-'n_i_n-takriben on sene; 

denberi idaresini elinde tutan başvekil Stanley Baldvin 18~ 
G 1• . d . . t" t . lerıle senesinde doğmuştur. enç ığın e zıraaı ve ıcare ış . 

uğraşmış ve siyasete ancak 1906 senesinde intisap etmiştır· 
1908 de ilk defa meb'us seçilmiş, 1906 da lktısad bakanlıl1 

müsteşarı olmuştur. . , .. .. iİ 
1932 de ticaret bakanı olan M. Baldvın Bonarlav ın o)uftl 

üzerine fırkası lideri olmuş va 1924 te başvekaleti üzerin~ 
almıştır. Bu başvekalet 1929 ~enesine kadar sürmüş 19~ 
intihabatında ekseriyet kazanarak yeniden başvekalete geçrıııf 
bugüne kadar mevkide kal.mıştır. . .. et· 

M. Baldvin 1935 te yemden arayı umwmıyeye muracaat 
miş ve gene fekseriyet kazandığı için başvekaletten çekilrne

wiştir. uf 
PlRONDELLO - Luici PrirandeUo ltalya'nın en ~ark 

bir edip ve facia nüvisidir. 1867 senesinde doğmuş bırç~ 
facialar ve romanlar yazmııtır. 1904 te neşreylediği mütevef • 
Matyas Paskal romanı çok kıymetlidir. Birçok lisanlara ter 
cüme edilmiştir. . 

Geçen sene Nobel edebiyat mükafata kendisine verilmiştır: 

SIMPSON - İngilizlerin çok sevdiği krallan sekiıinCI 
Edvard'ı bir seneden az zamanda taç ve tahtından eden bıl 
Kaliforniyalı kadın 1896 da doğmuş yani .. Tani 40 yaşındadır· 
1916 da evlenmiş 1925 te kocasından ayrılmışbr. ikinci k0

: 

casından da ayrıldıktan sonra, Prens Dö Gal iken sekiıirıCI 
Edvard'la sevişmiştir. 

ıonra yüzünü ekşiterek: ti. Her ikisi de bulunuyordu. ~ ..... ••-•411•-------
- Mülazimim dün öldü, Düşmanın üzerine şiddetle Alman piyasalarında Vakıf paralar ·ıdares·ı na-dedi. ateşe başlaöılar. Şeverino 

Ben, .. Mülizim olacaksın, tabyası, kalın duman bulutla- mahsullerı•mı·zı·n durumu 1 b e ecek 
fakat buna muktedir değilsin,, arasında, göze görünmez ol· Si orç V r . 
demek istediğini anladım. muştu. y; l b ·ı· Jk· l k -·-- •• e 
Dilimin ucuna kadar gelen Bizim alay, arzinin girinti, umurla arımız eğenı ıyor. ı ay ı Vakıflar umum müdürlüğunC 
dokunaklı bir kelimeyi sarfet- çıkıntısından istifade· ediyor- Türkiye'den idhalat 70 vagondur. ail 
memek için, kendimi haylı du. Ruslarıne üzerine hemen Berlin Türk Ticeretodası, kette ispanya ve ltalya'dan hazırlanan t matname 
zorladıkJmı hatırlıyorum. ateş açtık. Onlar gülleleri sa· mahsullerimizin Alman piyasa- gelişi güzel fındık alamıyac&• ,. t • d • 

Ay, Şeverino tabyasının ar· vururken daha ziyade topçu- larındaki durumları hakkında ~ından bu ürünlerin fındıkla· mer ıye e gır ı 
kasından, iki top namlusu larımızı tercih ettiklerinden alakadarlara bir rapor gönder- rımızla rekaheti pek ciddi sa· Vakıf paralar idaresinin ya- bilinde alınacak temin~~ı~ 
arasında yükseliyordu. Doğu- bize az tesadüf ediyordu. Ek- mi~ti~. Başlıca ihracat mahsul- yılmam~ktadır. pacakları borç veremlere ait yalnızca kargi~ olması ~~ 
~unda, bir başkalık yoktu.Her seri\i, başımızın üzerinden sı- lerımız hakkındaki malumatı Cevız, badem : talimatname vakıflar umum mü olacaktır. Temınat olarak 1 

zamanki ıibi, geni~ ve kızıldı. yırarak fgeçiyordu. Üzerimize hulasaten yazıyoruz: Noel yortuları başladıiından dürlüğü idare meclisince tetkik nacilk gayri menkul mallard•ll 
Fakat bu gece.ıbana fevkala· düştüğü yerden sıçrattığı taş Fındık : badem, ceviz ve kayısı çekir- ve kabul olunmuştur. Talimat· kirgir:oıanların verilen par•· 
de büyüklükte !göründü. Bir vC toprak parçaları geliyordu. Son hafta zarfında fındık deği piyasalarında bir fevkaı- name mer'iyet mevki ine girmiş lan yüzde yirmi beş ve ah~r 
müddet sonra; ayın parlak Bize ileri ·yürüyüş emri ve- üzerinden mühim satışlar ol· adelik görülmemiştir. Fiatler bulunmaktadır. Talimatname olanların yüzde elli fazlasıy~e 
dairesi tabyanın öyle bir ye· rildiğinde, yüzbaşımın dikkat- mamıştır. Fiatlarda dahi bir esk durumunu muhafaza etmek- esaslarına göre vakıf paralar sigorta ettirilmiş bulunması la· 
rinde duruyordu ki, manzara, Je bana baktığını gördüm. Bu yükseklik kaydedilmemiştir. tedir. idaresi gayrimenkul mallar, Is- zım gelecektir. Kargir binalal' 
faaliyette bulunan bir volkan bakış karşısında lakayd oldu- İtalyan fındıkları lOO kilo sif Yumurta: tan bul borsasında kate edilmiş bulunacak kıymetin yüzde otuı~ 
ağzını andırıyordu. ğumu göstermek; için..ı elimi Hamburg 950 Liret yani 65 Almanya' da yumurta. sarfi- milli esham ve tahviller ile arsalarda ve binay~ gör~ al:. 

Yakınımda bulunan ihtiyar· kaldırarak genç bıyıklarımı liraya, ispanya fındıkları da yatı mühim nispette artmıstır. kıymetli mücevher, altın, gü· nacak bahçelerde yuzde yırın 
bir asker, ayın rengini işaret burmıya mecbur oluyordum. Tilrk fındıklarından yüzde on Bununla beraber piyasaya ihti· müş, meskiikat ve külçe eşya sine kadar ikrazı yapılacaktır· 
etti. Ölümden korkmıyordum. Ye· kadar ucuz teklif edilmiştir. yaç nİ.!petinde mal çıkarılma- mukabilinde ödünç para vere- Tamamlanmamış ve ~~nkda:. 

- Ne kadar kırmızı de· gine korkum "korkuyorum" Bununla beraber Türk fındık· . kA b l L lht" cektir. Tiyatro, sinema binaları dolayı safi olmıyan gelıra o 
.1 "? B k JI k d"l . d" sına ım an u unmuşLur. ı- kA . b" d 

1 
oırı ğı mı . u ızı ı ' şu bi· zanne ı mesıy ı. ları fiatlarının düşmiyeceği ka- yaç, bir taraftan yabancı ile imalathane ve fabrika mamı~ t"afrgır k ında ıv~k::ıırniŞ 

zim mahud tabyanın, bi- Bize zararı dokunmıyan bir naati izhar edilmektedir. Tür- .. •· 1 l 1 b" f d gibi kıymeti, binasından zi- yarı ır ı aa a ar yu 
k k d b b urun er ere, ır tara tan a 

1 
I t k "ti k da bu· ze ço pahalıya mal olaca- aç üşman om asını, tutup kiye rekoltesinin büyük bir kıs- .., k h d l d k" yade içindeki aletler ve o an arına a sı c ı raz l 

1 k . . d . . sogu ava epo arın a ı 1 1 b"I kt• G · enku ğ'ına a amettir. te rar gerıye gon ermıştım. mı satıldığı gibi, her memle- ki 1 k h 1 vasıtalara tabi mülkler, bağ, unu a ı ece ır. ayrı m rk 
Batıla itikadım vardır. ihti- Tehlikeye doğru koşuyorduk.

1 
• sto ar a a atı mıştır. bahçe, bostan, tarla gibi zirai malların kargirleri için sene 1 S 

yarın sözleri, bana tesir et- Nerdeyse, bir topçu batarya- Doktor Son iki ay zarfında Türki- hususatta kullanılan yerler, yüzde dokuz faizi yüzde 1, 
mişti. Biraz sonra gidip yattım. sının ateşi altında bulunacak- ye' den Almanya'ya idhal edi· ~sk( kar--hamam-v-; hanlar komisyon, arsalarla ahşapl~~ 
Fakat, bir türlü uyuyamıyor- tık. Bütün istediğim, büyükle- Alı• AgaAh len yuı.ıurta 14 bin yarım bostan ve üstü kapalı çarşı· için senevi yüzde dokuz faıı 
d K · · kd" · · k k sandık, yani 70 vagondur. ve yüzde üç komisyon alan•· um. alktım; Şeverino köyü· rımın ta ırını azanma ve )ardaki emlak ve hisse üzerine 

b · M B p dd · Çocuk Hastalıkları Fiatler, C sınıfı malların 1440 caktır. Faiz ve komisyon ye· nün iraz ötesindeki tepelerin · ... e, rovans ca esın· ipotek yapılmak istenilen his- l . 
1
• e1e· 

mütehassısı tanelik tam sandığı başına kiinundan veri mesı azım o üzerlerini kaplıyan yıldız kü- deki evinin süslü salonunda, lkı"ncı"BeylerSokag"' ı No. 68 seli ahşap evler ve arsalar, b k ele 
Ş b Alman hududuna teslım şar· len yüzde iki uçu muarn _ melerine bakarak yürüyordum. everino ta yasının nasıl alın· Telefon 3452 d ğ h' l" kA · 1 • "d ı esle 

/Devamı 4 üncü sahifede J yarı an aşa ı ısse ı argır e verg!si müşterıye aı o a • 
Biran geldi ki, havanın se- dığını anlatmaktı. ... altı veya üstü başkasının olup tır. İdare en çok 1 S seneY~ 

rinlediX'İni ve adeta kanımın ( Arkası var) · t k ı k b'le· 
la ayrı ayrı ıpo e yapı ma kadar ikrazatta buluna 1 donduğunu hissettim. Hemen ··~~~~~~!!!!!!!~~~~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!:.- istenilen mahaller, kıymetleri cektir. 

ateşin yanına döndüm. Ve Birinci sınıf mutnhassıs Sıhhat Balıkyagv I giesesiz binalarda 500, hisse- • 
P ihtimamla mantoma sarınarak Dr. Demı·r Alı· siz arsalarda hisseli kargir-

gözlerimi kapadım. Gün do- N b l k 1 h l" d b lerde 100 lı"ra "ıkraza rı1u··said ~ ı_ d orveçya a ı yağ arının en a ısi ir şer et Mücellit 
Ali RIZA 

ğuncıya ·KB ar açmıyacağımı "amçıoğ[u b b k olmıya_n_g-ayrı·-~menlcul~ler t-ah7 d d .n.ı gi i içile ilir i i defa süzülmüşfür. 
zanne iyor um. ff N 'mı·n sırasında tesbit edilecek K ı ki "dd ı l Cilt ue Tenasül hastalıklaı amdı• u••zhet Çançar 

u a arım şı et e çın ı- senelik dayüzde yirmisi anird 
Yo du K d" · t 1 d ğ ve elektrik tedavisi 

r • en ımı op a ı ım Sıhhat Eczanesı· çıkarılmak~suretile bulunacalc 
zaman, düşüncelerimin elemli lzmir · Birinci beyler sokağı· safi geliri ikraz olunacak pa· 

, bir şekil ,aldığını hatırlıyorum. B k S 1 1 h ranın senelik faizi ve komis-
Kendi kendime dedim ki: Elhamra sineması arkasında 1 Başdurak.• kaüryşüısındaa epçioğ u anı 

yon miktarından az olan gay· Burasını dolduran yüzbin- No. : 55 .*'.~~~~~====~~~==~~~~~~ ri menkuller mukabilinde ilc-
lerce adamın içinde hiçbir T elcfon: 3479 razat yapıI8;ryacaktı-r.--BeŞ 
doıtum yokl Eğer yaralı ol- bin liradan fazla ikraz muka-

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
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l,r.-.-~I ~-. -------m Fratelli Sperco N. V. 
Hik11ge idam mahkumu Ü W. F. H. Van 

~ vapur acentası 

~W!'i -
1 lzmir Yün sucatı 

Chambri (Şambri) iki tara· gösterdiğim yolda cumhuriyet ROY AL NEERLANDAIS Der Zee 
fı sonbaharda sararmış ıhla· müddeiumumisine bir iıtida KUMPANYASI Türk • • 

• nın 
mur ağaçları dikili olan yol· yazdık. " BACCHUS ,, vapuru 14 & Co. 
dan otomobille gidiyordu. - Evet. birinci kanundan 19 birinci Halkap nar ş brikası 
Sağ tarafında tarlalar vardı. - Bu istidada doktor gıda 
Solunda da hapishanenin ucu eksikliğinden ölmek üzere bir 
gelmez duvarı. hatası bulunduğunu söy1üyor 

Hapishanenin demirli kapı· ve hastanın yaşaması için he
sının önünde durdu. Otoma· nüz sağken sizden gıda alına· 
bilinden indi, kapıyı çaldı. rak nakline müsaad• edilme-
Küçük bir pencereden bir sini istiyordu. Çünkü siz, bu-
adam göründü. na razı olmuştunuz, değil mi 

Şambri: ya? 
- Ben avukatım, dedi. - Evet, evet. Sonra? 
O zaman, kapının küçük - Müddeiumumi bu ta· 

fenerlerinden biri açıldı. lebl reddetti. Sebep şu:O 
fçerde başka biri karşısına diyor ki, sizden alınan gı-

çıktı: gıda eğer hakikaten hastaüın 
Şambri ona da: hayatmı kurtarırsa siz bir 
- Avukat, dedi. kahraman haline gireceksiniz. 
- Kimin için geldiniz? Ve sizin idama mahkum ol· 
- Andriyu için. manız istenllmiyecek. 
- ŞuJ idam mahkamu için - Yani, bunun için de bc-

ırıi? nım kahraman olmamam 
* • • 

- Nasılsın dostum? 
- iyiyim, üstad. iyi ola· 

ca~ım. 

- Cesaretin kırılmadı? 
- Söyledim ya: insan ken· 

di fikirleri için öleceği zaman 
gam yemez. lstiyerek yapıl· 
rnış bir şey. 

Mahkum, bir siyasi suikast· 
tan ıuçlu idi. Bir nümuneiim· 
tisal olsun diye bütün maz· 
tıunları idama mahküm etmiş
lerdi. 

- Avukat: 
- Benim ümidim kuvvetli,I 

ded' ı. 
- Bana kalırsa, ben ne 

olacaksa bir an evvel olsun 
diyorum. Şu doktor Priems 
rtıes' elesi olursa iyi olur. Yeni 
bir haber var mı? · 

- Var. 
- Yal iyi haber mi? 
- Maalesef hayır. 

kh Parmaklan arasında yanıp 
ul oJan sigaraya bakıyordu. 

b 
- Ne diye reddettiler aca· 

a? 

. - Anlatayım: Doktor, si· 
Zın vücudunuzun tıb menfaa· 
tine kullanılmasına razı oldu· 
kunuzu öğrenir öğrenmez he· 

lazım .. 
Bir an ikisi de sustular. 

Sonra Andriyu hasta için: 
- Zavallı adamcağız! Dedi. 

Hayatını kurtaracaktım. 
- Ne yaparsınız! 
- Benim icin hepsi bir. 

Fakat o da ölümden kurtul· 
mıyacak demek. 

- Onun için biraz ümitvar. 
- Ne gibi? 
- Yani... Şey... Doktor 

diyordu ki belki. .. 
- Anladım, yani iuddcyi 

ben öldükten sonra naklede
cekler değil mi? 

- Evet. 
• ılı • 

Avukat çıktıktan ıonra idam 
mahkumu kendini yatağına 
attı. Düşünüyordu: 

- Zavallı adamcaiızl 
Bu bilmediği, görmediği 

ha staya yardım edemiyeceğin· 
den mütcessirdi. Fakat ölü
münden soma da ameliyat 
yapılabilecetini düıündü. Bu
nun önce bir ehemmiyeti yok
tu. Demek ki gene o zavalhyı 
kurtarmağa yardım edecekti. 

tnm geldi beni gördü. Benim mişti. ..... _______________ , 
Yani, nihayet birşeye fay· 

dalı olacaktı. Andriyu bunları 
düşünere kendi kedisine kah· 
ramanlık derecesine yüksel-

1937 
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ktmundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG li· 
manian için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H.- HAMBURG 

"CHIOS,, vapuru 23 birinci 
kanunda bekleniyor. 26 sına 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

ORESTES,, vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci ka· 
nuna kadar ROTTERDAM 

' AMERICAN EXPORT LINES 
AMSTERDAM ve HAMBURG THE EXPORT STEAMSAİP 
limanları için yük alacaktır. CORPORAT10N • NEVYORK 
SVENSKA ORIENT LINES "EXMOUTH .. vapuru 19 

" SMALAND .. motörü 1 O birinci kanunda bekleniyor, 
birinci kanunda ROTTER- NEVYORK limanı için yükli-
DAM, HAMBURG, GDYNIA yecektir. 
ve SKANDINAVYA limanları .. EXECUTJV .. vapuru 3 

için yük alacaktır. ikinci kanunda bekleniyor, 
NEVYORK limanı için yük 
alacaktır. 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 

u uzd r 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Saı 
• 

rı 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK.ı 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 
.. ISA,, motörü 21 birinci 

kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDINAVY A limanları 
için yük alacakttf. 

"EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. '========~~ 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci 
kanunda ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDNAVYA 
limanları için yük alacaktır . 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 16 
birinci kanunda MALTA, 
MARSIL YA ve CEZAIR' e ha· 
reket edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
SIL Y A'ya hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BÜ KREŞ 

'"DUROSTOR. vapuru 23 
birinci kanunda bekleniyor, 
KOSTENCE, SULINA, GA· 
LA TZ için yükliyecektir. G. \· 
LATZ'a aktarma suretile BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLAV A Vl
y ANA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES
THE EXPORT STEAMS· 

HIP CORPORA TION 
. PIRE'den AKTARMALI 

IZM 
Pamuk ens ca ı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3 67 
elgraf adresi: Bayrak zmir Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyct kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için İkinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
birinci kanun PIRE'den hare- H~~tg1JE JOHNSTON WARREN LINES 

L TD.-LIVERPUL 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentası. 

T e)efon: 2004/2005/2663 

ket edececektir. BOSTON ve "BOSPHORUS,. vapuru 19 
NEVYORK limanları için yiik birinci kanunda bekleniyor, 
alacaktır. ISKENDERIYE, HAYFA, Di-

"EXETER., vapuru ı ikinci YEP ve NORVEÇ limanlan 
kanun PiRE' den hareket ede- için yük kabul eder. 
cektir. BOSTON ve NEV- ARMEMENT H SCHULDT -

"DROMOS" vapuru 10 ikin
ci kanun, LINERPUL ve AN
VERS'ten bekleniyoı\ BUR
GAS, VARNA ve KOSTENCE 
için yük kabul eder. 

Oli • • YORK için kabul eder. HAMBURG 
Vler Ve ŞU• Seyahat müddeti: "TROYBURG~ vapuru 18 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez." 

PIRE-BOSTON 16 gündür ikinci kanunda bekleniyor. 
rekisı Limited PIRE-NEVYORK 18 gündür ROTTERDAM, HAMBURG 

ve BREMEN için yük kabul Birinci Kordon, telefon 
Vapur acenfasl _D_E_N_N_O_R_S_K_E_M_I_DD_E_L_-_ed_er_. ___________ N_o._2_0_0-_2_008 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
"AD JUT ANT,, '..vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

"LESŞIAN,, vapuru ikinci 
kanun ij)tfdimı'da LÖİ'fÖRA'7 
HULL'den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. ,. 

"GRODNO" vapuru~l5 ikin· 
ci kanunda LONDRA, HULL: 
ve- ANVERS'ten - gelip --yük 
çıkaracak ve .,..aYni ;a;and; 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
;-;-- SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERIAN ... r vapuru 10 
iki~ci kanundagelip LIVER:-
POOL ve SWENSEA'dan 
yük çıkaracaktır. 

DEÜTSCHE LEVANTE-LlNIE 
"ANGORA,, vapuru lima· 

rumızda -olup' yüklerini . çıkar· 
maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet lcabu) 
edilmez. 

Jlı'r 

' t 
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}) •• • Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
UrjeD rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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iill 
-Ali paşa ve kira Frosini 

....,.._...._ .... ,..... . -.,,.._ --~ ' ---
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

J ri' asker 
runu datev 

v 1 Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ıgıyor ar Birinci kısım: Sa~ar~~ş~solmuş yaprak gibi ... 

if ettiler 
Asi Çin generali Şan Şolyan, Nankin hükumetinden üçyüz mil -

yon Çin franğı ve Japonya ya ilanı harp edilmesini istedi 
Istanbul 21 (Hususi)- Londra'dan g"'len ha'..>erlere göre, Japonlar, Mançuri'ye mütemadiyen asker yığmaktadırlar. Japon 

askeri makamatı, bir Rus vapurunu daha tevkif etmiştir. 
Londra 21 (Radyo) - Şangaydan alınan son haberlere göre, Asi general Şan Şolyan, Nankin hükumetinden üçyüz milyon 

Çin frangı istemiştir. Bundan başka, kendisine dokunulmamasını ve derhal Japonya'ya karşı harp ilan edilmesini şart olarak 
dermeyan eylemiştir. 

Nankin hükumeti, japonya'ya ilanı harp etmek hususundaki talebi reddetmiştir. 
Müzakerelerin ne şekil alacağı henüz mallım değildir. ------••'• ....... -......... _. .. _____ -"""-_ 

. Muhtar· paşa, 'ciddi tedbirler 
ittihaz etmiş, Tahir'de hiç ir 
malumat elde edemiyordu. 
- Eğer şiddetli hareket 

etmez, astıklarırnı asmazsam 
onlar biıi asarlar sözüle mu
kabe-le etmişti idi. 

Zulmünün kendi mevkiini 
kuvvetlendirdiğine emin idi. 
Aleyhine en küçük bir hare· 
ket imkanı tasavvur etmiyordu 

1 

dar idi. 
Kira Matsini, despot Misa.!· 

linin en yakın ve samimi in· 
sanlarından idi; uzun seneler 
bu deşpotla beraber yaşamış 
idi. Frosinı' de aşağı yukarı bu 
kadının elinde büyümüştü. 

Fransa, 
milyo 

anya 1a OOYunani tan artık komü-
·ve istiyen mukabil harekete 
geçebilirdi, amma soluğu zın
danlarda ve) a darağaçlarında 
alırlardı . 

Kira Matsini, Frosini'nin bu 
sevdasını sadece dini ve milli 
bir kin dolayısile hoş görü· 
yordu. · 

Frosini, Yanya ve civarının 
en maruf bir baş papasının 

yeğeni ve koyu bir hristiyan ank veriyor nistlerden kurtuldu 
lvon delbus; uzattığımız el 

erkek elidir, diyor 
Belgrad 21 (Radyo)- Haber 

verildiğine göre, Paris'te bu· 

lunan Romanya Hariciye Na
zırı M. Antonesko, Fransa'dan 

200 milyon franklık bir istik· 

raz akdine muvaffak olmuştur. 

Paris 21 (Radyo)- Roman-

Antencsko şerefine verilen 
ziyafette bir nutuk irad eden 
M. lvon Delbos, bilhassa şu 
sözleri söylemiştir: 

"Sulh, hatta bazan kuv
vetle müdafaa edilmek icap 
eder. Fransa ile Romanya 

bunu anlamışlardır. Onlarla 
ya Hariciye Nazırı M. Anto- beraber başka milletlerin daha 
nesko, Fransa erkanı harbiyei az sulhe meyyal olduklarını 
umumiye reisi mareşal Game- gören sulhsever diğer bir 
len'i ve müteakiben Finans takım milletlerde yavaş yavaş 
bakanı M. Vensa Oriyol'u zi- bu hakikati idrak etmişlerdir. 
yaret etmiştir . Uzattığımız el, erkek elidir, 

Paris, 20 (A.A) - Dün M. azım elidir. 
--~~~--m.-.~•··~------~ 

lngiltere - ltaly~ 
~~~-.···~·~---

Ak den iz muahedesi yortular· 
dan sonra imzalanacaktır 

Londra 2~ (Radyo) - Star gazetesinin verdiği bir habere 
göre, lngiltere - ltalya anlaşması, mün~asıran A:kdeniz içindir. 
Muahcdcoin bütün teferruatı bitmiş, yalınız ımza kalmıştır. 
Bu muahcdede, Habeşistan'la ispanya hakkında hiçbir kayıt 
yoktur. 

ispanya hükumeti, Milis 
teşkilatını kaldırdı ------·-· 

Largo Kaballaro, riyasetinde 
to anan icra komitesi 
uzun müddet konuştu 

yüklü olarak hareket etmişti. 
Vapurun mürettebatından Liç 
birin!n kurtulmadığı zannolu
nuyor. 

Alman piyasaların
da mahsullerimizin 

durumu 

Valansiya, 21 ( Radyo ) - ı 
ispanya kabinesi, dün bir 
toplantı yapmış ve beş saat 
müzakerede bulunmuştur. Top
lantıdan sonra dahiliye nazırı 
matbuat erkanını kabul etmiş 
ve ispanya hükumetinin, meşru 
hükumet olmak dolayısile bü
tiın Avrupa'nın itimadını haiz 
olduğunu söyledikten sonra, 
Milis teşkilatile diğer bazı 
teşekküllerin kaldırıldığını ve 
hükumetin her suretle hakim 
olduğunu beyan eylemiştir. 

/ Baştara/ı 2 inci sahi/ede J 
tile 85 - 86 Marktır. 

Moskova, 21 ( Radyo ) -
Bu ayın 14 ncü günü, İspanya 
ihtilalcileri, (Komomol) adın
daki Rus vapurunu batırmış
lardır. Bu vapur, Belçika'nın 
(Gan) limanında manganezle 

rf arih kongresi 
Ankara'da top

lanacak 
lstanbul, 21 ( Hususi ) 

Büyük tarih kongresi haziran
da Ankara' da toplanacaktır. 

1hracatcılarımız bu miktar 
için 90 mark istemişlerse de, 

ayni kalitede Bulgar yumurta
ları için 84 mark istendiği 
bildirilmiştir. 

Memnuniyete şayan bir 

nokta, son gönderilen yumur
taların, Almanya kon' rol dai· 
resince çok iyi bulunmasıdır. 

Türk mallan için toptan 
satış fiatları şöyle tesbit edil
miştir. 

Tane başına pfennig olarak 
bir kuruş iki fenıktir. 

65 G, S. 11; 65 G A 10; 
60 G. B 9; 55 G. C 8,25; 
45 G. D 7,50 feniktir. 

Dünkü Maç 1 Sovyetler birliği 
Muhtelit, Çeki Kar.ıAmerika hava hattı 
l • '[ b b L ld Sovyetler birliği sivil hava 
ln e era ere Ha 1 filosu genci.: direktörlüğünde 
lloştamfc 1 inci Jahifed~ son günlerde bir konferans 

rek bir gol atmağa muvaffak toplanmış ve bu konferansta 
oldular . Sovyetlcr birliği ile Amerika 

Rüzgarın şiddetine rağmen birleşik devletleri[arasında bir 

oyuncularımız Çek kalesine ka· _!ı~v-~~-at!!.._._!.esis_!_işi_gö~şüf 
dar sokulmağa muvaffak olu- müş tetkik edilmiştir. 

Fenni araştırmalar enstitüleyorlar, gol çıkarmağa çalışı-
rinde çalışan tayyareciler mü

yorlardı. 28 inci dakikada Çe-
.J hendisler ve diğer ilim adam-

ki 1'arlinin beki, kale önünde ~!'.':~u beynelmilel _ hava yo-
sol açığımızı tuttu yere yuvar- lunun Sovyetler birliğinin şi-
ladı, hakem, penaltı cezası mali şarki kısmından geçmesi 
verdi. Fakat bundan istifade lüzumunu tebarüz' eltirmişler-
edemedik . dir. Sovyetlerin tanınmış tay

yarecilerinden Levanevski Lev· 
31 nci dakikada Çelc'ler çenko ve Molokov'un bu mın-

seri bir inişle kalemize kadar takada muvaffakiyetle başar-
sokuldular. Kaleci fazla çık- dıkları uçuşlar, iki memleket 
mıştı. Çek santrcforu bundan farasında muntazam hava sefer· 
istifade ederek şut çekti. Fa· ]erinin bu yoldan pek kabil 
kat bekimiz kaleye girmek olduğunu göstermiş bulunmak-
üzere bulunan topu elile tutc.- tadır. Bu hava yolunun muh-
rak gole mani oldu ve bu temel trases! şu olacaktır: 
suretle Çe 'ler penaltıdan Moskova - Krasnoyarsk yahut 
ikinci gollerini altılar. lrkuts - Yakuts-Aian Nogaevo 

Oyun çok seri cereyan edi· Anadır·Nom·Fairbanks ·Ljuno-
yordu. 33 ncü dakikada Çek- Seattle. 
~er aleyhine ikinci bir penaltı Bu yolun uzunluğu 16,000 
oldu. Bundan da istifade ede- kilometredir. Yol üzerinde mü· 
medik. Sert ve favullu oynı- kemmel istasyonlar yapıldığı 
yan Çek'ler galibiyet R"Olunu ve modern sür'atli tayyareler 
atmak için çok çalışıyorlardı. kullanıldığı takdirde bu mcsa · 
Son dakikalara doğru Çek fenin 4 ila 5 günde katedile· 
sağ içi bir gol attı, fakat daha bilecektir. Bu konferansa işti-
evvel favul olmuştu. Hakem rak edenlerin hepsi de Sov-
frikik cezası verdi, top gene yetler birliği ile Amerika bir· 
ağlara takıldı. Fakat favul leşik devletleri arasında hava 
vardı. Hakem golu kabul muvasalesinin kabil olduğunu 
etmedi. Ve oyun mütekabil söylemişler, yalınız bazıları 
akınlarla birkaç dakika devam trHc için başka yollar ileri 
ederek 2 • 2 beraberlikle bitti. sürmüılerdir . 

Bunun için Frosini ile ara
sına giren kim olursa olsun 
hatta oğlu Muhtar paşada 

olsa ölüme mahkum olacaktı!. 
-6-

Bundan birkaç gün geçtiği 
halde Tahil' Frosini · Muhtar 
davası üzermde yeni birşey 
elde edememişti. 

Tahir, Muhtar paşanın veya 
Frosini'nin etraflarındaki teh
likeyi sezdiklerini sanıyordu. 
Ali pa~a. belki de F rosini 
mes' elesinde oğluna hissiyatı

nı ihsas etmi~ idi. 
Frosini'yc gelince: Evinde 

bir hissikablelvuku vardı; Ali 
paşadan korkuyordu. Ali pa· 
şanın, dayısı Despota sat 
iken yaptığı ziyaretinden çok 
şüpheleniyordu. Bu ani ziya· 
rette herhalde gizli bir mak· 
sad vardı. 

Evvela bir ıüphe mahiyetini 
haiz olan bu hissi, bilhassa 
Muhtar paşada kuvvetlendi. 

Muhtar paşa, babasına ken· 
disi ve F rşsini hakkında bazı 
ihbaratta bulu,1ulduğunu ha· 
her aldı. Bu ihbarat sayesinde 
T cpcdelenli Ali paşanın Yan
ya 'da Tepedelcnli saltanatının 
en korkunç bir icra vasıtast 

olan Tahir'i kendisinin, Frosi
ni'nin takibine memur ettiğini 
de öğrendi. 

Muhtar paşa bu kadar ma
lumattan sonra, Tahir'in de 
Maksut'tan istifade ettiğini 
meydana çıkarmakta müşkilata 
uğramadı. 

işte bunun için Muhtar pa· 
şa oldukça ciddi tedbirler it· 

tihaz etmiş, Tahir de hiçbir 

malumat elde edem~meğe ba~
lamıştı. 

Fakat başka cihetten yeni 

vaziyetler peyda oluyordu: 
Frosininin Muhtara karşı sev-

dası, artık mütlak yerler ol
maktan çıkmış idi. Kira Mar· 
tini bile bu sevdadan haber-

Tayyare Yılbaşı 
Piyangosu 

1937 Büyük ikramiye yarım 
milyon liradır. 

Ayrıca 400, lQO bin liralık 

mükafat ile 200, 150, 100 bin 

liralık büyük ikramiyeler de 
vardır. 

Biletler lzmir Piyango Di
rektörlüğü gişesinde ve bayi-

lerde satılmıya başlamıştır. 
Yeni seneye yeni taliinizle 

girmek için bu bir fırsattır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin eden bu piyangoya 
i !tirak ediniz. 

Bilet fiatleri: 2,5, 5, 10 li
rathr. 

rum kızı; Muhtar da Yanya 
ve Morada zulmilc maruf müs· 
lürnan ve Türk saltanatının 
paşasının oğlu idil 

Müteassip ve eski kafalı 
yarı cahil despotun sadık biz· 
metkarı ihtiyar bir rum kadı· 
nından bu husuı~a serbest ve 
ıeniş bir düşünce beklene· 
mezdi. 

Kira Matini, Frosini'ye mü· 
nasip bir fırsat düşürerek bu 
memnu aşkın bütün mahzur· 
larını ve hatta mucip olabile:· 
ceii tehlikelerini anlattı. f ro· 
sini bütün bu sözleri dikkatle 
dinledi, fakat sonunda: 

- Kira Matiniciğim, bütÜfl 
bu haklı sözleri beyhude yere 
söylüyorsun. Bunların şunrlıı 
bir insan için kıymeti vardır· 
Fakat benim için değil., Çürr 
kü ben her şeyi unutacak. 
mukaddesatımı bile inkar ede· 
cek kadar bir şiddetle Muh· 
tarı seviyorum, Muhtar'dan 

vazgeçemem, ne yapayııt'lı 

alnımın karayazısı ne ise, 
tecelli etsini Dedi. 

Kira Matini, Frosini'yi çok 

severdi; bunun için, Froıini· 
nin bu çok şiddetli aşkt~ 

artık hürmet mecburiyetinde 
kalmış ve Muhtar Paşa ile 
Frosini'nin gizliden mülakat· 
larına yardıma başlamıştı. 

* • * "' Frosini'nin başına ikinci bir 
felaket daha geldi : Despot 
Misaeli'nin mirasına Patrikhan 
vaz'ıyet etti. Frosini bu suretle 
çok müşkil bir vaziyete düşliİ· 
GeQinebilmek için de evirıifl 
fazla eşyasını satmağa mecbur 
kaldı. 

Kocasından da henüz bir 
haber yoktu. İki çocuk ile .~~~k 
lınız başına idarede çok buY0 

güçlükleı çekmeğe başladı .. 
Bir gün, mübrem bir ihtı· 

yacını karşılamak üzere sşya· 
sından bazılarını satmak için 
eski ve kullanılmış eşya aJaıı 
ihtiyar bir kadını evine davet 
etti. 

Tefecilik ile meşgul olan b~ 
kadın, Frosini'nin ngösterdiğ• 
eşyaya hemen hiçbir par• 
vermedi; F rosini de bunun 
·· · k k b. üzük . uzerıne, oca arıya ır y 
teklif etti. 

Bu yüzük, kira irininin evin" 
de Muhtar paşanın kendisine 
hediye ettiği yüzük idi. Mad· 
di kıymeti de büyüktü. 

Tefeci kadın bu yüzüğü sıt· 
tın almak için nazlanmad.ı, 
Frosiniye oldukça mühim bır 
para verdi ve aldı. 

- A1'k••• tlllT • 
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