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hüyümelitedir. Rus-Italya ihtilafı 
r·;ııı•·•• 

ismet İnönü Ankara yolunda 

Başvekil-yaş üzüm ihracatı 
işlerini tetkik etti 

Aydın .manevraları altı 
gün devam edecektir 

~~~----------~-
Başvekil de manevralarda bulunacak. Tay-

mu ve kooperatifler müdürü 
B. lsmail Hakkı Veraldan bu 
hususta izahat almışlardır. 

yare, tank ve motörlü kıtaatımız 
manevralara iştirak edecektir. 

Başvekil, kurumdan aynl
dıktan sonra bazı tüccarların 
incir-üzüm mağazalarım gez
miş, faaliyeti görmüş ve saat 
17 de fuara giderek Sovyet 
Rusya, ingiltere ve Elen Pfl' 
viyonlarını ziyaret etmiştir. 

Akşama doğru üzeri şehirde 
otomobille bir gezinti yapan 
başvekil, Faik paşa ve Azi· 
ziye gitmişler, Kadifekalesine 
çıkmışlar müteakiben köşke 

Baçvekilimiz halk arasında 
lar, heyetin getirdikleri yeni 
sene mahsulü pamuk nümune· 

avdet etmis1erdir. Gece, baş· Istanbul 8 (Hususi) - Ay· 
vekil tarafından, vali, bele· dm havalisinde yapılacak ma· 
diye reisi, mevki müstahkem nevralar, Trakya manevrala· 
kumandanı ve ailelerine köşkte 

l rından daha muazzam olacak· 

tır. Manevralar 7 Teşrinievvel· 
de başlıyacak, 6 gün devam 

bulunacaktır. Manevralara bü· 
tün motörlü kuvvetlerimiz, tank 

lanmız ve tayyarelerimiz iştirak 
edeceklerdir. Ayrılan lut'ala
rımız, Eylül nihayetinde ma· 
nevra sahasına hareket ede
ceklerdir. 

)erini tetkik ederek çok be· 

Bay l litler, N ureıı berg 
kooferaı1sıoı açtı 

Artık bir Versay muahedesi mevcut 
delildir. Almanya mutlak surette 

müstemleke istiyor 

hususi bir ziyafet verilmiştir. Balkan dev• _111111! ________ 1_ 
ltalya-Rus mü- - letleri 
nasebatı kesili-

yor mu? 
Erkanı harbiye re

isleri toplanıyor. . 

ltalya gazeteleri şid
detli makaleler neş- . 

rediyorlar 
lstanbul, 8 (Hususi) - Ev· 

velki gün; Akdenizde meçhul 
denizaltı gemileri tarafından 
taarruza uğrıyan Rus vapur· 
ları hadisesinden dolayı İtal-
yanın mesul olduğu hakkında 
Rusyanın Roma sefiri tarafın
dan ltalya hariciye nazıra 
Kont Ciyanoya verilen notanın 
reddedilmesinden mütevellid 
ihtılaf gittikçe büyümektedir. 

Kont Ciyanonun notayı red· 
detmesi, Moskovada büyük bir 
infial uyandırmıştır. Roma ga· 
zeteleri, Rusya aleyhine şid· 
detli makaleler neşretmekle· 
dir. iki devlet arasındaki mü· 
nasebatın inkıtaa uğraması 

ihtimalinden bahsolunmakta· 

dır. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Ankara 8 (Husnsi) -Balkan 

antantı devletleri Erkanı har· 
biyei umumiye reisleri, 25 Teş· 
rinievvelde Ankarada topla· 

1J••vnmı 4 neli nlıifede -______ il ___ _ 

------------~-~~------------

Akdeniz konf·eraosına 

resmen davet etiil(Jik 
-·-Rusya ile çıkan ihtilaf dan sonra ltalya. 

Hitler Ragiştagta söylev verirken nın Akdeniz konferansına iştirakten 
Nurenberg 8 (Radyo)- Al· mevcut olmadığını, Alman • • b ·ıd • ·ı · 

inan Nasyonal Sosyalistler ordusunun Almanyanm istik· vaz geçtığı ı ırı ı~~r 
kongresi, dün öğleden sonra . . _ .. . Cenevre 8 (Radyo)- Ulus· Asamble ıçtımaında Habe· 

bal ıçın buyuk bır zaman teş· , . uı 1 s t • açılmıştır. Kongre reisi Bay . . . . .. . . l lar sosyetesi konseyi 16 Ey- şıstamn us ar osye esı aza· 
Rodolf ı'le Bay Hitler birer kıl eyledığını ve mustakıl bır .. .. - lığından lçıkarılması meselesi . lul salı gunu toplanacaktır. . I . 
Uzun söylev vermişler ve Nas- Almanyanın, tam manasıle I . . . k' . . ıle spanya harbı görüşülecek-
Yonalist Partisinin şimdiye ka· mevcud olduğunu söylemiştir. Asamblıe ıçtımaına ımın rı· tir. 
dl ar yapmış olduğu büyük iş- B. Hitler, elli bin kişi tara· 

1 
yaset edeceği henüz belli de· Akdeniz konferansı, 15 Ey-

eri saymışlardır. fından hararetle karşılanmıştır. ğildir. içtimada, lngiltere Ha- lul çarşamba günü Montröda 
Bay Hitler, Alman milletinin Nurenberg kongresinde ha· riciye Nazırı B. Eden, Fransa içtima edecektir. Konferansa 

mutlak surette müstemlekelere zır bulunmak &üzere buraya başvekili B. Şotan ve birçok iştirak edecek devletler bari· 
lbubtaç olduğunu söylemiş, 650 gazeteci ile 48 devlete devletlerin hariciye nazırları ciye nazırları, o gün Cenev· 

tr117 muahedeıinin artık mensup murahbaılar ıelmiftir. bulunacaklardar. - Devamı 4 ncü ıalıifr.de -

ederek 13 Teşrinievvelde sona 
erecektir. 

Manevralarda, Başvekil ge· 
neral ismet lnönü de hazır 

üzüm ihracatının kon
trolüoe dün başlandı 

~~~----~-------Yeni Türk-Alman ticaret anlaşma. 
sının esasları henüz bildirilmedi 

Üzüm ihracatının kontrolüne tatbikine başlanmıştır. Dün, 
dün başlanrrış ve lktisad Ve· kontrolörler, 15 parti üzüm 
kaletinin hazırladığı üzüm ih- muayene etmişler ve tüccar-
racat nizamnamesi ahkamının - Deunmı 4 ncü sahijede -............ ~-------
Fuar kupası ınaçları cu-

maı·tesiye haşlıyor 
lstanbul muhteliti b;;ün gelecek. ilk maç 

Ankara - lzmir muhteliti arasındadır. 

Futbol federasyonu tarafın· 
dan tertib edılen Şehirlerarası 
fuar kupası maçlarına, Cumar· 
tesi günü başlanacaktır. Mü· 
sabakaların ilki, Cumartesi 
günü Ankara· lzmir muhtelit· 
leri arasında olacak, Pazar 
günü de lstanbul ·Ankara oy· 
nıyacaktır. Son maçı, 14 Ey
lul Salı günü lzmir - lstanbul 
takımlan yapacaklardır. Fuar 

kupası, en fazla puvan alan 
takıma, o gün merasimle 
rilececektir. 

lstanbul muhteliti bu 
şehrimize gelecek ve spor 
lar tarafından karşılanacak 
Ankara muhtelitinin de bu 
hareketi mukarrerdir. 

Cumaertesi günü, Gençl 
muhteliti ile üçüncü umu 
( Dnpaı4 incii •aJaif• 
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Anasını Ciör __ 
-----.Kızını Al 

_,-- - -- -------- ~- ..._ !?: 

Ya'~~~: Sermet Muhtar 
-Orasını ne bekleyim ben, 

kerametim mi var?. Önden 
söylesene a münasebetsiz adam!. 
diye söylene söylene çıktı. 

Yarım şişe rakile pirkaç 
dilim pastırma, küçük bir ka· 
sede lahna turşusu, biraz da 
zeytin getirdi. Kocasile kadeh 
tokuşturup rakıyı yuvarladık· 
tan sonra gene odadan çıktı. 
Yeldirmesini giymiş olarak 
geldi; sordu: 

- Şimdi Hafizeye ne söy· 
liyeceğim? 

- Diyeceksin ki Vezirzade 
yarın değil öbürgün, onun 
evine gelecek; öğleden evvel, 
iki buçuk, üç arası, beraber 
geleceğiz. Edayı bu geceden 
görsün; kulağını büksün. Ben 
kızla uzun uzadıya görüştüm, 
lazımgelen tertibatın "epsini 
yola koydumdu ya.. Maama
fih, sen de tekrarla.. Bugün 
Pazartesi, yarın Salı. Eda Çar· 
şamba sabahı gayet erken, 
güneş doğmadan Hafizenin 
evinde bulunmalı.. Arada bir 
gün var, bir yarın var. Bu 24 
saat zarfında her hazırlığını 
yapsın. tamamlasın; bilhassa 
kocasına karşı ne ağız kulla
nacaksa kullansın; yakayı kur
tarıp dediğim saatte oraya 
gelsin ... 

Bu sıralarda Kemankaş Şa
hap Bey ne alemlerde, biraz 
da oraya gelelim: 

Şahap biçaresi, başına ge· 
lecekler içine önceden doğmuş 
gibi, günden güne perişanlaş· 
mada. Karadenizde gemileri 
batmıştan farksız. Yalnız ruhça 
değil, vücutça da hali harap. 
Dibi delinmiş bir çuval gibi 
boşalıyor, etten ve candan da 
oluyordu. O kalıplı kıyafetli, 
hayli cüsseli adam, akşama 
sabaha bir kuru kemik olup 
çıkacak. 

Yukarıda dedikti, gene tek· 
rarhyahm. Eda, son günlerde 
torbadakilerin çoğunu çıkart· 
mıştı. Piç Edalığını, eski pa· 
tavatsızhğını, terbiyesizliğini, 
agzı bozukluğunu gene takın
mıştı. 

Kocasını gördüğü anda, do· 
muz görmüşe dönüyordu. Tik· 
sinen, iğrenen bir tavırla he· 
men dudaklarını büzerek bir 
tarafa çarpıtma; kaşları çatma; 
surat bur~şturma ... 

Sahapcık: 
- Gene mi rahatsızsın, ge· 

ne mi seni horozlar gagaladı, 
sultan? Söyle, bildir bana; 
nerenden müştekisinin aliye· 
tüşşan?. Derken, haydi bir 
aksilenme ve edepsizlenme: 

- Elinin köründen müşte· 
kiyim. Çattık be, hala pişmiş 
kelle gibi sırıtıyor. Pandomi
na soytarılığından başka işin 
yok mu senin? Bayram yerin· 
de değiliz, çek arabayı!. 

Adamcağız: (lnnallahe ma- , 
assabirin!), (Essabrü miftahül· 
fereç), (hasbinallah venimel· 
vekil)! leri içten çekerek bir 
köşeciğe sinerken, bir seslen-
me: 

- Htşşt, bana bak. ikide 
bir sultanı, aliyetüşşanı ka· 
rıştırıp durma. Burada sultan 
multan yok, anladın mı iki 
gözümün hiçbiri?. 

Kemankaşta ağız var, dil 
yok. Haza eşek dili yemiş ... 
(Bu herhale Hafizenin işidir; 

Na. 78 
o yedirmiştir) diyerek koca 
karının günahına girmeyin. 
Eşek dilinden beter kansının 
dili... 

Eda, cicimlik, düttürüleyla· 
hk, şirretlikten yana da alıp 
yürümüştü. Durup dururken 
alınmalar; yoktan yere titiz· 
lenmeler; avazı çıktığı kadar 
haykıra haykıra, terter tepin· 
meler .. 

Daha mı cellalandı, üstünü 
başını paralamalar; eline ge· 
çeni fırlatıp fırlatıp atmalar; 
yere vurup parça parça et· 
mediler .. 

Eeey, iki ay evvelki Şahap 
bey nerelerdesin? Maliye ıne· 
zaretinin (Mürettebat ve taki· 
bi tahsilat komisyonu) oda· 
sında, yüksek payeli birçok 
azaların arasında, rütbeli ula 
sınıfı evveli ricrJlinden Şakir 
beyi mi, Şükrü beyi mi, aya· 
ğının altına alan Bedalat ka
lemi ser müzeyyizi çıksana 
meydana! Nişli Mahmut beye 
dayanıp iist perdeden atan, 
dünyaya meydan okuyan Ke· 
mankaş bey boy göster şimdi! 

Geçmiş o Bolunun pazarı. 
O çamlar bardak olmuş. 

içler acısı Şahap fukarası· 
nin yediği nhir, giydiği ke
fendi. Ömrü günü kahrolmakla 
g~ çiyordu. Bir dakika rahatı, 
huzuru yoktu. Akşam yeme• 
ğini yerken sofra başında, 
gece karyolaya girince yata· 
ğın içinde, sabahleyin uyanıp 
kalkınca köşe minderinin üs
tünde, başı öne düşük, iki 
dudağı yapışık, yüreğinde ateş, 
için için eriyordu. 

Eda, üç dört gecedir kar· 
yolaya da girmez olmuştu. Ra· 
hatsızlık bahane etmeğe bile 
lüzum görmemişti: 

- Dana böğürür gibi borlu· 
yorsun. Seninkisi horlamaya da 
benzemiyor; çinganelerdeki 
kara oğlanların ( yani ayı de· 
mek istiyor) homurtusunun 
ayni.. Sabahlara kadar uykuya 
hasret mi kalacağım? 

Parmağile gözünün alt ka· 
pağını aşağı çekerek : 

- Pışşşt, anan güzel mi ? 
Dedikten sonra, yastıkla 

yorganın birini alıp karşıki 
odada, minderin üstünde yat· 
mağa başlamıştı. 

Vaziyeti bu dereceye var· 
dınnca alt tarafını tahmin et
mek kolay. Eda, kocasına ait 
bir şeye artık el sürmez ol· 
muştu. Evin hiçbir işile de 
değildi. Adamın fesi, elbisesi, 
pardesüsü birer tarafa atılı. 
Ütüsüz, buruşuk, tozlara mü· 
lemma; düğmeleri sallanmada, 
ya da kopuk. 

Çamaşırları kirden görülmü· 
yor; sökükler içinde. Yıkana· 
caklar üstüst yığılmış; çorap· 
lar muşambaya dönmüş. 

Sabahlara kadar uykuya asıl 
hasret kalan Şahaptı. Bir iki 
kere gece yarısı aklına esmiş, 
(acaba girsem mi ? ) Uyanıp 
kızarsa.. Belki gönlünün yaz 
tarafına rastlarım; kandırıp 
karyolaya getiririm!) diyerek, 
karşıki kapının tokmağını usul
cacık çevirmiş, içeriden bir 
haykırıştır kopmuştu : 

- Kim 0000? Kimsin sen? 
- Benim Sultancığım 1 
Cevabı üzerine, bir feryat 

daha. 
( Ark.ası var ) 

8 EylOl 9~ (UluıaljBlrlllc) A 

Dünya meseleleri• • Japol11af <;ini isti.lo 
Kardeş tayyarecıl~r bı- edebilecekler mı1 

birer kayboldular Mongolistanı da zaptetmek ;ti• 
B!r o~l~nu Onları; ;.;~atı maceralar yen Japonlar, Sovyetlerin men a· 

ı·er 

;::::~~da . l . . _J • • atle.rini baltalamaktadırlar e· 
bulan ana mubıze er IC. lnae geçmıştır hal- 1 hayet b·ır general Franko .d. 

Ayni ırktan oldukları 1 t 11111 
Lehistanm küçük bir me- kyboluyor. Facianın biri~ci de biribirine kıyasıya düşman ğildi. O milli Çin dev e ı ·ili 

zarlığında, fakir ve basit bir perdesik. bkurdada ka:a.~!?r: olan Çin ve Japon miletleri, kanuni başbuğu o.lupİi Ç:a· 
mezar üzerinde çiçekleri sol· diğer i. ı ar eş te ırı ırmı Çin seddi boylarında, Şang· bir tehlike anında şuna el 
muş ve kurdelasmın engi sa- kaybadıyorlar. hay havalarında kanlı kavga- deki komünist Çinlerle de p· 

rarmış bir buket vardır. Bu ikinci perde: Eylul 1933 te lara başlamışlardır. ele verecek derecede vata 
buket üzerindeki kararmış ya· bütün d~nya gazetele~i. meş· . Malum olduğu üzere, Çin perverdi. Çine, 
zılar elan okunabiliyor: bur Lehıstan tayyarecısı Josef yalnız Asyanın değil, bütün Nitekim, Japonlarm, p 

"Lehistan tayyarecilik hah· Levanevskinin dü~y.a m~.s~~e cihanın en büyük devletidir. resmen ilan etmeksizin h~il· 
ramanı kardeşim Josef Leva· r~korunu kırmak ıçın buyuk 10 milyon kilometre murab· açmaları, şimal ve c~nuP 1,ş· 
ne·ıskiye, kardeşi Sovyet tayya· bır seyaha!e. dçıkacağını ğ~~ baı genişliğinde 1 vatan üze- kumetleri arasmda _hır ~~ur 
recisi Sigismond tarafından .. ,, Sovyet arazısın en geçece mı rinde yarım milyar nüfusu ma yapılmasına vesıle 0 jjfl 

Mezarın yanında hazin cüm- haber veriyor. Bu habe~, Sov- olan Çin devleti, 1912 yılın- tur. Beş yüz bin Çin ~ug1111 
leler sarfeden ve yüzünde yet Rusyada tayyare~ı ol~~ danberi cumhuriyet sistemi Japonyayı müşterek d~şıııÇi· 
siyah bir tül bulunan ihtiyar Sigismondun nazarı dıkkatını bir rejim ile idare olunmak· olarak telakki etmektedır· 

1
,n 

bir kadın diz çökmüştür. celbediyoı: "Bu Josef, acaba tadır. nin en büyük limanı 0 'b• 
Yağmurların, rüzgarların sa· be~im kardeşim ~~~ası~. ~el· Tsing sülalesinin hükiim· Şanghaya Japonların aske;~a· 

rartmış ol~u~u bu yazılar ve d~ğı ~aman kendısını gormıye darlığına nihayet verildiğin· raç. etmel~rı. ~arşı.~ı~da ~nlilet 
kederden ıhtıyarlamış olan bu gıderım.... . . den beri Çin memleketi, bir nist ve mıllıcı butu~ Ç h•' 
kadın, dünyada nadiren tesa- Fa~~t heyh.at, Le~ıstan tay· çok ihtilallere sahne olmuş, ayaklanmışlar ve ilk ıhr~C j•· 
düf edilen bir facianın mev- yarecısı ~elmıyor. Bıraz sonra ve en nihayet mareşal Çan· reketi esnasında beş bın 'f 
zuunu teşkil ediyorlar. . bu !a?'fareni~ ~~zanda, ~lev~ Kay-Şekin müstakar bir dev· punu bir anda !mha e~fu~u 

Tayyareci Josef Levanevskı ler ıçmde duştuğu habkn ge let idaresi kurmasiyle Çinliler, lerdir. Dört mılyon nu s'• 
12 Eylul 1933 de Varşova ile Jiyor. Bunun üzerine Sigismont müttehit bir millet haline gel· olan Şanghay şehri fren yıı 
Tokyo arasında dünya mesafe bu tayyareci cesedine doğru meğe başlamışlardır. Amerika İngiltere ve Japonıı• 
rekorunu kırmak için seya- tayyaresile uçuyor, filhakika Bugünkü Çin de, şimal ve arasında' nüfus mıntakal•;ı ~ 
hate çıktığı sırada -düşerek öl- ölen Leh tayyarecisinin 15 sc· cenup namlariyle iki ayrı dev· ayrılmış olup, J~pon asker i:e 
müştür. ne ev~el kaybetmiş olduğu · ıet .mevcuttur. Bu iki cum u· bu şeh!rde Çin mahalleler aııf 

Kardeşi Sigismond da bun· kardeşı olduğunu . anlıyor. riyetin çok yakın zamanlara hücumlar yapmaktadırlar. Ş ·ıı 
dan 10-15 gün evvel tayyare Fakat facia bununla bitme· kadar Kanton ve Pekin de iki ha da bütün büyük milletleri 
ile Kutba gitmiş ve kaybol- miştir. Sigi~~ond, . bundan müstakil devlet merkezi vardı. m:nfaatleri çarpışmaktadır· o' 
muştur; yapılan araştırmalara sonra valdesını ve dığer kar· ş·ımal"ı Çı'n, Çin komünistle- T k' nehri b 

B d · · b ı ve Yang se ıang ·ıert rağmen bulunamamıştır. u eşını aramıya aş amış rinin idaresi altında ve elli d k Çinlı 
a'ılenin içler acısı olan mace· nihayet günün birinde Josefin yunca hareket e ere b~ 

milyon nüfusu ihtiva etmek· J ı rın rası büyük harpte~ başlar: matemi tutulmakta olan Le· hücum eden apon 8 t~· 
. Harp iptidasında bütün cep- histanın Bidgoszez şehrindeki tedir ki Sovyetlerin mali ve hareketlerini hiçbir devle~ 1~ helerde harp bütün şiddetile e~e. gitn_ıiştir. O ~a .. herkes iktisadi yardımlarına mazhar vip etmemektedir. Halbukı ııif 
devam etmekte olduğu bir gıbı fecı surette olmuş olan olan Çin komünistleri, Japon· b" kilometre murabbaı ge '· 
sırada Varşova sokaklarında da Josef için göz yaşları d~km~k- lara candan düşmandırlar. Ce· .. ;. d ve doksan milyon 11~ 
döyüşmeler oluyor. Halk biri- te idi. Zavallı ana, gozlerıne nubi Çin devltti ise mareşal 1 10 e d 

1 
f . ma~ 1 

birine giriyor. Nihayet Madam inanmamış, bir taraftan ağla· Çan Kay Şekin diktatörlüğü fuslu Japon ev~. 1~1~. 
1
i

11
\et· 

· d. b .. t.. A ada sozunu 0 Levanevski Varşovada Josef makta devam etmış, ığer ta· ve milli idaresi altında, umum u un sy 'k. ,de0 
, ' k . t v 1 tı5 " Viladislav ve Nataşa adındaki raftan gül~iye başl_amıştır. Çinlileri bir tek~bayrak altına ~~ .. ' sıyase ~n e kları ıı\I' 

üç oğlile birleşiyor. En küçük Bunun üzennde Josefın def· toplamağa çalışmaktadır. butun ~u .ge~ış topra hn•~tırı 
oğlu olan Sigismond harpte lkvamı 3 rıcü 'alıifedP- Yakın zamanlara kadar şi· fuz hakımıyetı altına a ,d• 

• • • • • mal ve cenup Çin devletleri altı sene evvel Mançu'r ali 

d 1 b 1 Çak l J arasında büyük zayiatlara mal yaptığı gibi, şimdi de şııııdıt n a r 1 - olan kanlı muharebeler olmak· Çini zaptetmeğe çalışmak~ jst 

taydı. ideoloji ayrılıktan yüzün- fakat şimali Çindeki K0~0.'J,rı 
e 

y D i b i r La n d ro den kardeş kardeşi hançerle· idaresiyle Pekindeki ~ill~:oııı· 
m'!kte idi. Dahili vaziyet Is- Japonların bu defakı h 111,~· - panyadaki bugünkü anarşik larına · sım-sıkı karşı koY 

... _, __ .. _Ügv Ü kadınlar hak• vaziyete benzemekte idiyse de tadır · d / 
mareşal Çan Kay Şek en ni· - Devamı 4 ncü. sahife e 

verici bir soğuk il daimi encümeninden o 

la konuşuyor 7627 lira 09 kuruş açık tutarlı Bergama • So?'a .. Y0~~~o 
Landrolsr, muhtelif y rlerde verişti, 30 Haziran 1930 tari· 5 + 500-19 + 900 üncü kilometreleri arasındakı kopr ğııfl' 

gittikçe çoğalmaktadır. Şimdi hine kadar sürmek üzere bir onarılması işi 15 gün müddetle açı~. :ksilt?1eye .. konul~~Iıt'' 
bir de "Yukarı Avusturya tecrübe devresi geçirdikten dan isteklilerin 2490 sayılı yasa huku~lerı~e. gore ha ül

9
J71 

Landrüsü" çıktı. St. Pöltner sonra, ıslah olduğu kanaati cakları teminat ve ticaret odası belgelerıle bırlıkte 16Eyl ıJJ'' 
zabıtası, diğer Avusturya •şe- hasıl olursa, icabı düşünüle· Perşembe günü saat 11 de il Daimi Encümenine ba;

0
v;: 

hirleri zabıta teşkilatının da cek, ceza müddetinin bakiyesi ları. !Y 
yardımı ile, şimdiye kadar al· affedilecekti! - ,,. iJ 
tı kişi öldürmekten Kari Rays Kari Rays, türlü cinayetler JnhisarJar fÜfÜn f abrikasl nJ -
adlı biri h"akkında tahkikat itiraf etti. 1907 ve 1919 se· 

yapıyor. l)hkikat, 8 haftadan neleri arasında top yekun altı dürlüğü.nden: tuf· 

fazla bir zamandanberi ehem· kişiyi öteki dünyaya gönder· Alsancaktaki fabrikamız lokantacılığı eksiltmeye konmuş 
miyetle devam ediyor. 

Kari Rays, bir kundakcı çı· 
rağıdır. Geçen haziraoda ba
şından yaralanma neticesinde 
vücudunun sağ kısmı felce 
uğrayan bu adamın, ayni za· 
manda dili de tutulmuştu. 
Evinde tedavi altında tutulan 
bu adam, bilvasıta müracaati 
üzerine polis komiseri . Dr. 
Gradl tarafından sorguya çe
kilmiştir. Kendisinin mütead· 
dit sabıkaları bulunan, en 
sonda 1919 senesinden para 
gasbetmek için iki kişiyi bir
den öldürmekten 20 sene ağır 
hapse mahkum edilen bu adam, 
5 kanunuevvel 1936 da salve
rilmişti. Bu, muvakkat bir sah· 

mişti. Bu cinayetlerinden ikisi 10.9.937 Cuma günü saat 14 te ihale edilecektir. . ds~i 
meydana çıkmış, dördü mey· lstiyenlerin bugüne kc.dar tafsilat almak üzere fabrıkamı;) 
dana çıkmamış ve bu suretle komisyonumuza müracaatları. 4-6-8 (30~/ 
kendisi sadece ikisinin cezası· 

nı yemişti. Fakat, şimdi öl· Türk Hava Kurumu 
mezden evvel bu cinayetleri ~ • 

de itiraf etmek suretile, vic· Bu·· y u·· k p 1• yan g os ... 
danındaki yükü hafifletmek 

istiyordu. Suçlu, böyle diyor· S ici keşide 11 Eylül 193 7 deJır 

duİ>olis komiseri doktorGrad· Büyük ikraıniye50,000lira~/t' 
le şunları anlattı: Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ı ii" 

1907 senesi yazında bir İş· ramigelerle ( 20,000 t1e 10,000) liralık iki adet 111 
çinin Rezi ismindeki kızı ile 

B ka/at vardır. . biİ' 
alaka tesis ettim. ir gün, Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20~ lı~aya ~adar bil 
onunla~gezinti yaparken kendi· yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortılerı havı olan e· 
sini bir saat için bana teslim zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan ç 
olmağa ikna ederek tam ku· kinme iniz. 
- Devamı 4 ncıi aahif P-de ~ 
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y Of Ve hatıra... Vapur &CeDtBSI KUMPANYASI Ü 1,. i\ 0 0 ()İm ~ İrk et İ 

Amerikacumhurreisi B. Ruz- & Co. Birinci Kordon Rees binuı HHERMES,, vapuru 31-8-37 
Veltin annesi Avrupaya geldi. DEUTSCHE LEVANTE UNIE Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve Halkapınar kuma~ fabrikası 
Şimdi Pariste bulunuyor. LONDRA HATTI KÖSTENCE r 1 k y 

Pariste büyu"k sergı'yı' ge· z· G. m. b. H. ıman an için yü Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar HAMBURG "BOROD1NO,, vapuru 28 alacaktır. 
dileten sonra, bundan 70 sene "CAIRO,, motörü 6 Eylülde Ağustosa kadar LONDRA ve "MEROPE,, vapuru 5.9.37 
evvelki sergiyi hatırlamış ve bekleniyor, 12 Eylüle kadar HULL için yük alacaktır. de ROTTERDAM, AMSTER-
onun hakkındaki hatualannı ROTTERDAM, HAMBURG .. ~D JUTANT" vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman· 
anlatmış. ve BREMEN limanları için Ağustosta gelip 7 Eylüle kadar lanna hareket edecekti. 

Bayan Ruzvelt o zaman on yük alacaktır. LONDRA için yük alacaktır. 11 HERMES,, vapuru 20·9-37 
ilci vacında imic. Anlattıklanna "MALVERNIAN d ROTTERDAM AMSTER h " y y "ANKARA,, motörü 21 Ey· " vapuru e , · 
ayret edenler: lülde bekleniyor. 28 Eylüle 10 Eylülde gelip 17 Eylüle DAM ve HAMBURG liman· 
- Ne kuvvetli hatıranız kadar ROTTERDAM, HAM- kadar LONDRA ve HULL lan için yük alacaktır. 

var! diyorlar. BURG ve BREMEN limanları için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT L1NEN 
Hakikaten çocukken gör- yük alacaktır. 11 MARONIAN,, vapuru Ey- "GDYNIA,, motörü 2-9-37 

düjii bir ,cyi 70 sene rsonra, lül iptidasında LONDRA, de ROTTERDAM HAM 
AMERICAN EXPORT LINES ' . Yqlı bir kadınken birer birer HULL ve ANVERSten gelip BURG DANTZIG GDYNIA 1 

hatırlayıp anlatmak epice kuv- THE EXPORT STEAMSHIP ' ' 
CORPORATION yük çıkaracaktar. BALTIK ve DANIMARK li· 

\'etli bir hatıraya bağladır. LIVERPOOL HATTI manlarına hareket edecektir. 
Fakat, bayan Ruzvelt karşı· •EXPRESS,, vapuru 2 Ey· "OPORTO,, vapuru Ağus· 

•ındakileri kendisine hayret lülde bekleniyor. NEVYORK tos sonunda LIVERPOOL ve "VASALAND .. motö.rü t 7. 
etınekte pek haklı bulmuyor. için yük kabul edecektir. SWENSEAdan gelip yük çı· 9-37 de ROTTERDAM, HAM· 

- Kız kardeşimi görseniz, 11EXMOUTH,, vapuru 21 karacaktır. BURG, DANZIG GDYNIA, 
diyor onun hatırası benden Eylülde bekleniyor, NEVYORK "OPORTO., vapuru Kara- NORVEÇ-BALTIK ve DANI. 
daha kuvvetlidir. için yük alacaktır. deniz ve lstanbuldan avde- MARK limanlanna hareket 

O zaman soruyorlar: "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle tinde BELFAST, LIVERPOOL 
- Tabii ıizden <Jaha kü· doğru bekleniyor, NEVYORK ve GLASGOW için yük ala-

çük? için yük alacaktır. cakhr. 

Bayan Ruzvelt cevap veri· THE EXPORT STEAMSHIP BRISTOL: LEl'foH ve NEW-
Yor: CORPORATION GASTELE HATTI 

- Hayır, benden 12 yaş PiRE AKTARMASI SEYRi '"JO~ANNE .. Viparu Eylül 
l>ayüktür. SEFERLER ortasında dotru BRISTOL 

'82 yaşında bulunan bayan •EXCHORDA .. vapuru 10 için yük alacaktır. 
Rutvelt 94 yaşındaki lblasın- Eylülde PIREden BOSTON • ARABIAN PRINCE,, va-:nu baf;,se~~ekt:d.i~ .. ., , ve NtVYORK için hareket puru Dirinciteşrin ortasında 
D · · · · = • eaecektir. LEITH ve NEWGASTEL için 

•nl'a ml!! efe'erı·- "EXCALIBUR 24 1 1 

" vapuru yük alacaktır. 
r&ı;ttntıfı 2 lnci siilıi/eile) Eylülde PIREden BOSTON DEUSTHCE LEVANTE-LINIE 
~i~cliti küçüle mezarhta gİ· ve NEVY.QRK için hareket .. MILOS,, vapuru Eylül ip· 
~almış, orayı bir buket bıra· edecektir. HAMBURG BRE 
1tılnnştır. 11 EXETER.. vapuru 8 Birin· tidaıında • • 

7 .... cita111rinde PIREden BOSTON MEN ve ANVERSten gelip 
GaWlh Üelıncatız bugün de "Y k ka k 

L... b ve NEVYORK için hareket yü çı raca · •y olln lcüçiilc o.ıilu irin a~- T 'h .. .._ :ı;;-,_.d.; __ ı ... ~-•...: ..ı...a.; it X' ... 6 edecektir. arı yç , .. vıunuuulml q~·· 
lliitdltlır . M :idam Leva· 'kl'kl d ' 1' t kah 1 ıı le Seyahat müddeti: ıı ı er en meı u ıye u 
evı i, lcendiıile görüşen ga- PIRE-BOSTON 16 gün edi!D?ez. . 

ltteciye Clemiıtir ki: . . · 
- Sifismondu uzun müd· PIRE-NEVYORK 18 gün Eylülde bekleniyor. LIVER· . 

f~t ewet ölmfil oldufunu zan- SERViCE MARITIME POOL ve ANVERS limanla· 
'ettitimiz bir zamanda mu· ROUMAIN nndan yük çıkaracak ve BUR· 
tiıe kabilinden olarak bulduk. BUCAREST GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
Bu ·sebeple ölecetine de inan· •DUROSTOR,. vapuru 27 SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
llıık istemiyoruz. Eylülde bekleniyor. KÖS· limanları için yük alacaktır. 

Biribirini _tanımıyan ilci oğ· TENCE, SULINA, GALA TZ 
lum vardı. Birini, diferinin ve GALA TZ aktarması TU· 
~ezan başında buldum. işte NA limanlara için yük kabul 
•ımdi o da kayboldu. O da caktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"LYS,, vapuru 28 Eylülde 
bekleniyor, ANVERS için yük 

~ulunamıyacalc olursa benim 
1 • 
Çin artık ölmekten başka ya-
Pbk birşey yoktur. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıotlu 

Cilt w Tenasiil lıastalılclar 
w elelctrilc 'titilnlsi 

lznıir • Birinci beyler sokağı· 
E.lbamra ıinemuı arkasında 

No.: SS 

STE ROY ALE HONGROISE alacaktır. -----DANUBE MARITIME DEN NORSKE MIDELHAVS-
"DUNA,, vapuru 6 Eylül- LINJE • OSLO 

de bekleniyor. BELGRAD, .. BAALBEK .. motörü 23 Ey· 
NOVISAD, COMARNO, BU· lülçle bekleniyor. DIEPPE, 
CAPEŞTE, BRA TISLA VA, DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
VIY ANA ve LINZ için yük manları için yük alacaktır. 
alacaktır. "BOSPHORUS motörü 24 

·szEGED,, vapuru 16 Ey- Birinci teırinde "bekleniyor. 
lülde bekleniyor, BELGRAD, DIEPPE ve NORVEÇ liman· 
NAVISAD, COMARNO, BU- ları için yük alacaktır. 
DAPEŞTE, BRA TI~I:A V '::• "Vapurların isimleri, gelme 
ViYANA ve LINZ 1çın yuk tarihleri ve navlun tarifeleri 
alacaktır. hakkında hiçbir taahhüde giri· 

JOHNSTON WARREN LINES şilmez .• 
tIMITED - LIVERPOOL Birinci Kordon, telefon 
• AVIEMORE,. vapuru 26 No. 200- 2008 

• . ~ 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak büyük .. ~alepçiotlu hanı karıısında 

Hamdi Nil:zhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
•====~~~~~~~~~~~~~~~~~-

edecektir. 
"BIRKALAND,, motörii 2-

10-37 de ROTTERDAM, HAM· 
BURG DANTZIG, GDYNIA 
DANIMARK limanlanna ha· 
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•SUÇEAVA,, vapuru 10·9· 
37 de MALTA ve MARSIL· 
YAya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLKA S. A. 
.. LEW ANT .. motörü 8·9· 37 

de ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanlarına hareket 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark hah Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

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

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 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle- ı 
rile navlunlardaki değişiklikle· 
rinden acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agah 
Çocuk HastalıklMı 

mütehassısı 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 l 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -

Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 
rahatsız we tanaıytJnları yiJkaek olanlara bile Doktorlar bunu taıJsiye ederle 



(Ulusal Birlik) 

Uzak şark hadiseleri vahimleşiyor 

merikan ve lngiliz gemilerine saldı
rıllrsa, Japonya abloka edilecek ~,,....___,..,,.._ __________________________ __ 

lrıgili~. Amerikan görilşnıelerinde abloka projesi tetkik 
tir. iaponlar, Şanghayda taarruza geçtiler. 

edilmiş-

Pekin 8 (Radyo) - Siyankoyu bombardıman eden Japon 

tayyarelerinden ikisi, mukabil ateş açılarak düşürülmüştür. 

Vaşington 8 (Radyo) - Japonya'nın, Singapur ve Pana 

kanalı kapatılmak suretile abloka altına alınabileceği, Milletler 

cemiyetinid 16 ıncı madde mucibince vereceği bir karara A
merika iştirak ederse bu suretle hareket edilmesinin mümkün 
olacağı Bahriye makamatınca beyan olunmaktadır. 

Haber verildiğine göre, Amerikan ve İngiliz gemilerinin 
açık dedizlerde zaptedÜmesi halinde japonyanın ahlaka edil
mesine müteallik bir proje ile yarı resmi surette müzakere 
edilmiştir. · 
Şanghay, 8 (Radyo) - Son Japon bombardımanı, imtiyazlı 

Fransız mıntakası sakinlerini telaşa düşürmüştür. En ufak bir 
endaht hatasında ulusların bu mıntakaya düşmesi muhtemel
dir. Bundan başka 500 bin mültecinin de bu mıntakayı istila 
etmesinden endişe olunmaktadır. 

Şanghay, 8 (Radyo) - Bu havalideki birçok köylerde yan
gınlar çıkmıştır. Halk, korku içindedir. Ozank körfezine çıka-

Vaşington 8 (Radyo)- fngiltere ile Amerika arasında~i gö· 
rüşmeler, Japonyanın Çindeki harekatı ile alakadardır. Söylen
diğine göre, Amerika, lngiltere'nin Uzak Şark filosunu takviye 
etmesini ve birkaç harp gemisi göndermesini istemiştir. rılan 20 bin Japon askeri derhal taarruza geçmiştir. 

~~~-------~..._.~.~tHt~·~·~w~· .. ----~~~-

· lngiliz filosu 
Bahri ye/ilerimiz de bulunduğu halde Ha
yırsızada civarında manevra yaptılar. 
İstanbul 8 (Hususi) - lngiliz harp gemileri, dün limanı· 

mızdan ayrılmışlardır. Gemiler, hareketlerinden evvel bahriye·I 
!ilerimiz de hazır bulunduk'arı halde Hayırsızada açıklarında 
bir harp manevrası yapmışlardır. İngi l iz gemileri, Varna ve 
Köstence limanlarını ziyaret edeceklerdir. 

Çifte tedrisat usulü 
tatbik edilecek 

Maarif \ 'ekili B. ~affet Arıkan, 
dün mektepleri gezdi. 

Şehrimizde bulunan Maarif lacaktır. 
Vekili Bay Saffet Arıkan, dün Dün, bu hususta orta ted
de tetkiklerine devam etmiştir risat umum müdürünün riya
Vekil, dünl şehrimizdeki mek· setinde bir toplantı yapılmış, 
tepleri gezmiş, müdür ve mu· bu içtimada Lise ve Orta 
allimlerle görüşmüş, alınan mektep müdürleri bulunmuş
neticelerden memnun kalmıştır. !ardır. Bu yıl, ilk mektebi bi· 

iş 

8 saat mesai 
dairesi, bu 

• 
nızamname 

hususta 
hazırladı . 

bir 

İstanbul 8 (Nususi) - lktisad Vekaleti iş dairesi, müesse· 
selerde sekiz saatlık iş şeklinin tatbikini kararlaştırmıştır. Bu 
hususta hazırlanan nizamname yakında ilan edilecek ve iş 
büroları müfettişliklerine de tebliğ olunacaktır. .......... ·-·~------~-
Artık navlon mes'elesi 

kalmamıştır de 
Hükumetimiz, mahsullerimizin ucuzca 
nakli için Yunan şilepçilerile anlaıtı 

Istanbul 8 (Hususi) - Ecnebi vapur şirketlerinin navlon 
ücretlerinin yükseltilmesinde ısrar eylemeleri üzerine, hükume
timiz Yunan şilepçilerile bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşma 
neticesinde mahsullerimizin gayet ucuza nakli temin edilmiştir. ·-· 
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Nakleden: F. Ş. Benliol ıı 
-9 

Mari Lüiz, Venedik'te ba- göz yaşları" döktü .. F~k•~1~ 
bası İmparatorla birlikte bu- .8öz yaşlarının sam~m~ 8İ' 
lunuyordu . . Prensin hayatının olmadığı belli değıldır. b'd 
sonuna ermekte olduğu hak- müddet sonra süvari za 

1 

kındaki haberler üzerine im- Mole: H f.dl.k .. 
1
.. Ü kendilİ 

paratordan müsaade alarak - a ı ı o um Çek' 
oğlunun ölüm döşeğinin yanına için ayni nimet olmuştur. dl•' 
gitti. Fakat hastanın başı ucun tiği bütün ıztıraplar e~la afib 
da bulunmadı, bir anne gibi rımın hesabınadır. Maalll .ıtt~ 

benim için ölümü acı ıhastaya son kuvvet ve cesa· 
reti vermedi. Mari Lüiz, oğlu- miştirl . r 

Demi11:tir. Bu da gösterıyo . nun kat'i olarak ölüme mah· " ı oO 
kum olduğunu biliyordu. imparator, ikinci Napo y 

Sabaha yakın saat üçte hasta dan korkuyordu! tO 
prens, şiddetli bir sıkıntı ve 23 Temmuz sabahı saat ldıı 
buhrana uğradı, güçlükle: da fethimeyt ameliyatı ~·ttor 

- Boğuluyorum, boğuluyo· bu ameliyatta prensin o baı'' 
ları Malfati ile Bireste 

rum.. Annemi ça~ırınız, çabuk 
bulundular. ·c:tbı 

diyebildi • Bu ameliyata siyaset 1 tôt 
Hastanın başı ucunda bir üç maruf doktor ve ope~~ 

oda hizmetçisi kadın, süvari daha iştirak ettirildi. Net 
zabiti Mol ve doktor vardı. böyle lüzum görmüştü. 1' 

111
• 

Mari Lüize hastanın bu son Cenaze merasimi 24 "-pn 
arzusunu hemen bildirdiler; muzda reHmi olarak ve sara 
Marı. Lüiz neydise bu davete iştirakile yapıldı. _,ı,.b 

Şefkatsız valde, o 
hemen icabet etmedi; biraz Şambruna hareket e~ti. si' 
geçikti; oğlunun odasına gir- Prensin ölümü; Vıyan•. ·ı1e 

N 1 A b-~ diği vakit, prens apo yon rayının ve vusturya tbir 
artık kendisine malik değildi. nezaretinin çok soğuk ·ıa~ 
Maamafih, birin annesının resmi tebliği ile cihan• 1 

vücudunu hissetti ve başile edildi. 2'> ıiP' 
selam verir gibi bir hareket 1811 senesi Martın lldl~ 

de Pariıte doğan, dok. d,.urJi· yaptı. ı eY 
22 Temmuz ;abahı, saat andan itibaren kral ı ill f' 

beşe doğru prens son nefesi· len ve kral gibi muaaaeıvif" 
ni verdi. ren, gene küçük yaştan ,eıı' 

Prensin öldüğü oda, .1809 na sarayının esiri ol~n ~eti" 
da büyük Napolyon Bonapar· Napolyon 1832 senet~ öl' 
tın oturduğu oda idil muzun 22 sinde Viya ıııı 

· * müş, tarihin bu faci'5• dl • • 
Prensin ölümü üzerine de- suretle kapamıştır. 

desi imparator 11çaylar gibi Bitti • •... 4. ~- . . tilı 
Genç kadınları bı. Japonlar Çinı ti ·1 

Çaklıyan yeni bir edebilecekler '."~; · 
- Baştarafı 2 inci ıalıiJ .. k0' 

Landro Diğer taraftan Japon bu ı,e 
Dün vali Bay Fazlı Güleci tiren talebenin açıkta kalma· 

vilayette ziyaret eden Bay ması temin edilecektir. 
Saffet Arıkan, orta mekteb Enstitü binası 
ihtiyacına karşı alınması lazım Vasıfçınar bulvarında inşa 
gelen tedbirleri kararlaştır· edilecek Enstitü binası için bir 
mıştır. Veri.len karara göre, bu Macar mütehassısı getirtilmiş
sene orta okullardan çifte ted· tir. Ankara' dan gelen Macar 
risat usulu tatbik edilecek, mütehassısı, dün arsayı görmüş 
gelecek sene Faikpaşa ve ve projeyi hazırlamak için tet
Eşrefpaşada iki orta okul açı· kiklerde bulunmuştur. 

(Baş taralı 2 inci sahifede J meti çok uzun sürece~ ~~ ~e 
caklarken, cebimdeki kundu- hazırlanmakta iken, Çınh :d• 

• racı bıçağını çektim ve göğ· Sovyetler içendi ara~ıall' 
sünü deştim . Cesedini de ademi tec'v~z paktın! s;~t
Vravn gölüne attım. m~kta ve ~ın devletı teıııiP 

Sonra 1910 yılındu, Orman- lerın ma~dı yardımını . 

1Asiler, Madridi yeniden 
bombardıman ettiler 

300 kişi öldü. Şiddetli muharebeler de
vam ediyor. B. Negrin Cenevreye gidecek 

-~·~ 

Akdeniz konferansı- Fuar kupası maçları 
na resmen davet cumartesiye başlıyor 1 

edildik 
-Baştarafı 1 iTıci sulıifede

reden Montröye geçeceklerdir. 
Son Rus • ltalyan ihtilafı üze· 
rine, İtalyanın Akdeniz kon
feransına iştirakten vaz geçti· 
tiği Romadan bildirilmektedir. 

Londra 8 (Radyo)- Röyter 
ajansı, Sovyet notasına rağmen 
ltalyanın Akdeniz konferansına 
iştirak e 1 eceği istihbarata at· 
fen bildirmektedir . 

Bükreş 8 (Radyo) - Romen 
hükumeti, Akdeniz konferan· 
sma resmen davet edılmiştir. 
Türkiyt , Yunanistan ve Yu-
goslavya da İngilterenin An· 
kara, Atina ve Belgrad elçileri 
vasıtasile konferansa davet 
edilmişlerdir. 

İstanbul 8 (Hususi) - İngil· 
tere sefiri dün Hariciye siyasi 
müsteşarı B. Numan Rifatı 
ziyaret ederek, Akdeniz kon· 
feransına davetimiz hakkındaki 
notayı tevdi etmiştir. 

Hükumetimiz, bu daveti ka
bul ettiğini İngiltere Hariciye 
nezaretine bildirmiştir. 

- Başı 1 inci sahifede -
müfettişlik muhteliti arasında 
da bir maç yapılacaktır. Bu 
müsabaka, İzmir -Ankara ma· 

çından evvel olacak, Pazar 

günü de revanş maçı oynana
caktır. 

Rus sporcuları gelecek 
İstanbul 8 (Hususi) - Eylül 

nihayetinde 70 kişilik bir Rus 
sporcu kafilesi memleketimize 
gelecektir. Kafilede futbolcu, 
tenisci ve güreşciler buluna-

' caktır. ---·-·---
Balkan devletleri 

Erkanı harbiye reis· 
leri toplanıyor 

- Başlara/ l nd sahifede -
nacaklardır. Bu içtimaa, ma· 
reşalımız Fevzi Çakmak riyaset 
edecektir. Balkan devletleri 
Erkanı Harbiye reisleri, 29 
Teşrinievvele kadar Ankarada 
kalacaklar ve Cumhuriyet bay
ramı şenliklerinde hazır bu· 
lunacaklardır. 

Sevil, 8 (Radyo) - Neş
redilen bir resmi tebliğte, 
Pel'in Milisler tarafından işgal 
haberi tekzip edilmiştir. Son 
bir habere göre Gihan cephe
sinde asiler beşbin Milis esir 
almışlardır. 

Madrid, 8 (Radyo)- Ulus· 
lar Sosyetesi içtimaında Cum
huriyetçi ispanyayı başvekil 
B. Negrin temsil edecektir. 
Dün Parise varan B. Negıin, 
Fransız ricalile temaslarda 
bulunacak ve yarın Cenevreye 

hareket edecektir. 
Paris, 8 (Radyo) - Havas 

Ajansı muhabirinin bildirdi
ğine göre, Madrid civarında 

şiddetli muharebeler başlamış
tır. Asiler, dün Madridi yeni· 
den bombardıman etmişlerdir. 
Şehirin birçok yerlerinde yan
gınlar çıkmıştır. Dünkü bom
bardımanda ölenler 300 kişi
den fazladır. 

Aragon cephesinde Cum
huriyetçiler yeniden taarruza 
geçmişlerdir. 

lzmir Emrazı Sariye Hastaha-:. 
nesi Baş hekimliğinden; 

Hastahanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, 
miktar tahmini fiat ve eksiltme şekli muvakkat teminatları ya
zılı beş kalem erzak ve saireniu eksiltmesi 10 gün müddetle 
temdit edilmiştir. 

Şartnameler her gün Hastahane baş hekimliğinde görüle
bilir. Açık eksiltme 14 Eylül 937 Salı günü saat 11 de Tepe
cikte Emrazı sariye hastahanesinde teşekkül eden komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 
komisyonca alınamıyacağından •hunları vermek istiyenler ihale 
gününden evvel teminatlarını lımir mal sandığına yatıracak-
lardır. 3114 
Tahmin edilen fiat Miktarı Muvakkat teminat 

Lira Kr. Kilo Lira Kr. 
845 62 8250 63 42 

2025 00 4500 151 87 
495 00 4500 37 12 
378 00 2700 28 35 

1120 00 40000 84 00 

Cinsi 
Birinci ekmek 
Koyun eti. 
Süt 
Yoğurt 
Kok kömürü 

b. ld etmektedır. ··•I' 
dan geçerken ıssız ır yo a M 

1
• tınek ı~ 

. O d ogo ıstanı zapte t1erı" 
bir kadına söyledım. nu a yen Japon ordusu Sovye dır· 
zorla yere yatırdım ve boynunu menfaatlerini baltalaflllkt'~ 
kestim. Cesedini de bir çayın Bu vaziyet karşısında. lef P 
yakınında gömdüm . şarktaki karışıklıklar genıtatU" 

Ya 1909, ya da 1910 tari· yalnız Asyayı dejil, b·~bİ· 
hinde. iyice ~atırlıyamıyorum Avrupa devletlerini ~e .; 1ı1l 

· d · rine katacak tehlikeh bı 
hangı sene -gene orman a yır- almağ b 1 t . 1 a aş amış ır. 
mi eaşında bır kıza rast ge - J.f •• •• •h CdV dim. Hücumla zorlad~m ve UZUM J r8 P

1 derhal bıçakladım. Cebındc 5 /B t ,ı 1 · · aJıi/ıdı J r 
d B d 1 aş ara1 ı ıncıs ,, "e 

kron var ı. u parayı a a • lara ihracat için vesi~• "e' 

dım. Baston ve bıçakla 0 mişlerdir. İhracatçılar, bU dıt• 
yerde yarım metre derinli~in~e sikalarla sevkiyat yapanııl" 
bir çukur kazarak, cesedı ın· • 'le 

• • _,.1,ilfl/. 
dirdim, üstünü tekrar toprakla Yeni Türk-Alman kleı-" ı,rt 

e5'' ~ ticaret anlaşmasının iı ,ıııJ' örttüm. 
1916 da da, gene ormanda 

30 yaşında bir kadını yere 
serdim. Giyinişe bakılırsa, bu 
da bir lişçi kadındı. Bu kadın 
şiddetle mukavemet gösterdi. 
Fakat hakkından gelerek, ken· 
disini bıçakla vurdum. 

Eski dava dosyaları karıştı
rılınca, evvelce aylarca bir ti· 
marhanede kapatıldığı öğre
nilen bu adamın sözlerine bu 
itibarla doğrudan doğruya 
inanılmamıştır. 
Cesetlerin bulunması ve ka

yıpların araştırılması yolunda 
uğraşılmaktadır. 

Şimdiki halde kat'i bir ne
tice alınamamışsa da Kari 
Rayı, bu kadar kiıiyi öldür-

hakkında şehrimize bell jş~r· 
temmim malumat aelınedl a,_ı• e .. e ır 
Haber aldığımıza go~ 'iS y•· 
lindeki ticaret heyet•~ ~ 
kında lstanbula döne at' ~· 
ancak üç . dört gün,.'° bfl-" 
laşmanın metni alaka 
tebliğ edilecektir. . ,~· 

.. l ·ht· ali ileflJ -~· muş o ması ı ım P°' 
rülünce, put çıkarına~t•p,e~: 
ruyu söylediğine yeoı_ın de '~ 
tedir. Suçlular ekserıye ıde b1' 
sini iddia ·ettikleri ba ~ 
tersine 1, .fi! çı. 

Fakat, netice ne çık f4"ıJ' 
sın, bu adam •Yu~ dif~ 
turyanın Landrüsü,. di>7) b' 
!•nımıyor. Bu (unv~'i1.ede 
edip etmediği, dah• bflf 1 
belli olmamakla b#'• 
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