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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Cumartesi - 2 ikinci kanun 1937 

Almanya 
Rus. Fransız anlaşmaıı
nın, tadilini istemiştir. 

Fiati (100) Para 

Bitaraf Hey' et, D·ün Saııcağa Vardı 
~ ____ __.......... - ..,, ......__..,,._.._._._.. 

Mü-şahid heyet dün San-1 ~tatürk 
' Y enı yılı halka 

cağa vasıl olmuş ve tetki 
kata başlanlıştır 

tebrik ettiler 
lstanbuJ, 2 (Hususi) - Bü

yük şef, evvelki akşam lstan
bul'u teşriflerinden bir müd
det sonra Park otelini şeref
lendirdiler ve orada bulu-

Heyet, Yenice istasyonunda kendilerini karşılıya·n 
l -L Hay'Lıların (sözlerind~7ı: .. müt~hassis oldu. 

nanlara: 
- Arkadaşlar, burada be· 

nimle beraber bu geceyi ge· 
çirenlerin 937 yılı uğurlu 
olsun. 

~··' 

AntaklJa' dan bir görünüş 
lstanbul 2 (Hususi) - Mü- bundan müsterih olmalarım 

ıahitler, dün akşam Sancağa söylediler. 
vasıl oldular. Türk gençliği, Gene Antakyalılar heyet-
müşalıitlerin müvasalatını derin ıen bir ricada daha bulundu· 
bir sevinçle karşıladı. Hey'"et, lar. Bu da Antakya ve hava· 
derhal tetkikata başlamış, ilk !isinde Suriye ve Fransız me· 
müşahedelerini tcıbit eylemiş· murlannın alevi diye hitab 
tir. edip Türk kütlesinden ayrı 

- ·Adana 2 (Hususi)- Yenice tutmak istedikleri kütlenin 
tamamen Türk olduklarını ve 

istasyonunda müşahit hey' eti 

karşılıyan Hatayla iençler, ada 

let dairesinde hareket edilme
sini rica eylemişlerdir. 

Murahhaslar cevaben An· 
takya'lıları gösterdikleri bu 

nazikane taleplerin gözönünde 

tutuldutunu, bitarafane tet

kiklerine hiçbir kuvvetin mü

dahalesi imkanı olmadığını, 
her Türk'ü dinlemek için her 
fırsatı hazırlıyacaklarını, bütün 

ihtiyar amiral 
tekaüd edildi 

Berlin 2 (Radyo) - Alman 
donan mas• F orşeter, yaşının 
ilerlemesi dolayısile bugün 
tekaüde ıevkedilmiş ve ami· 
ral, derhal istirahata çekilmiş
tir. Amiral Karlı donanma 
kumandanlıtına tayin edilmiş· 
tir. 

· bu kütlenin eski Hititler ol· 
duklarını ve hatta mezar taş· 
ları tetkik edilince Alevilerin 
nasıl saf Türk kütleleri olduk· 
lannı göreceklerini, Arap'la· 
rın bu kütleleri hiçbir zaman 
Arap camialarında saymayıp 
daima hakaret ettiklerini, son 
zamanlarda mahsus maksat· 

Buyurdular. Hazır bulunan· 
lar, Atatürk'ün bu sözlerini 
büyük sevinçle alkışladılar. 

larla bu kütleyi Türk'lerden 
ayırmak maksadı ile Arap 
camiasından sayınağa kalktık· 
larını söylediler. 

-----·~· ........... ___ _ 
Londradan Amerikaya 

tayyare postalan 
tesis olunuyor 

•• 
Dk postayı yapacak olan tay

yare, binbaşı Lindberg ta
rafından idare· edilecek 

Londra 2 (Radyo)- lns-iliz 
tayyare kumpanyaları, Londra 
ile Amerika arasında ye-;;f-Q; 
tayyare postası tesis etmişle-;.:
dir. Bu hafta Londrada;-kal· 

kacak Ölan-KiledÖn°Ya 8d;;' -- -
daki trimotör, ilk postay1 )8·1 
pacaktır. 

Bu tayyare, meşhur tayyareci .. 

binbaşı Linbe-rg'in~~d;". 
dir. 

Kaledonya~ adındaki t;yyare-

şimdiye kadar Londra -Kahire~ 
postasını yapmakta idi. 

. 

Kolonel Lindberg 

1 ...... t----4-------
Ademi müdahale komitesi, kontroJ ltalya Kralı 

Hastalığı savuşturdu 

ltalga kralı Amanoel 
Roma 2 ( Radyo ) - Bir 

müddettenberi hafif surette 
rahatsız bulunan ltalya kralı 
Viktor Emanoel, iki günden· 
beri iyileşmiş bulunuyor. 

Kral, dün sefirlerin ve ltal· 
ya başvekili Mussolini ile as
keri ricalin yılbaşı tebriklerini 

bul • 

kararının derhal tebliğini istedi 
General Frankonun harp gemileri, bir lngiliz 
yük vapuruna ateş etti fakat tutturamadı 
Cebelüttaıık, 2 (Radyo) -

General Franko'ya aid harp 
gemileri, Hayfa' dan Livcrpola 
giden lngiliz bandıralı Etriyil 

yük vapurunu tevkif etmek 
istemişlerse de rvapur durma· 
mıştır. Bunun üzerine harp 

gemileri vapura ateş etmişler 

ve fakat bir zarar vermeğe 

muvaffak olamamışlardır. 

İngiliz vapuru, harp gemi

lerinin eline geçmeden yoluna 

devam etmiştir. Sa!ı günü 

Liverpola varacağı tahmin 
olunuyor. 

Londra 2 (Radyo) - lspan· 
ya işlerine ademi müdahale 
komitesi, ispanyada kontroJ 
tesisi hakkında vermiş oldu· 
ğu kararı, dün hariciye nazırı 
M. Edene taktim etmiş ve 
bunun derhal Bura-os veMad· 

rid ~ükU.etint bild&rilaıuiai 

Asiler top başında 
dilemiştir. müdafaa komitesinin bugünkü 

Vazedilecek olan kontrol resmi tebliğinde, her iki tara· 

hava, kara ve deniz mürasa

litı için olacak ve çok şamil 

bulunacaktır. 

Paril 3 (Radye) - Maclricl 

fın mücadele de bulunduğu 

ve Milis tayyarelerinin, Tero· 
el istasyonunu bombardıman 

etti ti bildirilmektedir. 

Başvekilimizin Türk 
basınına iltifatları 

-----•c:----
Vatand'lşların,her gün bir gazete 
aramaları, zevk veren bir şeydir 

Ankara, 2 
( Hususi ) 
Başvekilimiz is
met lnönü, ha
sın almanağına 
şu yazıları yaz· 
mışlardır: 

" 937 yılında 
Türk basınına 
neş'eli ve ve-

rimli çalışmala 

dilerim. Türk • 

basını, çıkan yıl 
için büyük ulu· 
sal mes' eleleri 
y ü r Ü t m e k t e, 
yurddaşlara se· 
vinç verecek 
ba~arılar ka-

zandı. Türk ba -
sınının, gerek yurd içinde ve maktadır. Vatandaşların, her 
gerek Arsıulusal alanda tesiri gün bir gazete aramaları, ümid 
göze çarpacak surette art- ve zevk veren bir şeydir •• 

~--------~-----·~---------------
0 ış bakanımız Atina se-
yahatından memnun ·-

Tevfik Rüştü Aras, Cenevreye 
tekrar gideceğini söyledi .. 

lstanbul, 2 (Hususi) - Ha
riciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras, vukubulan beyanatında 

şunları söylemiştir: 

- Atina'ya uğradım. Dost 

ve müttefik Yunanistın'dan, 
çok, pek çok memnun olarak 
dönüyorum. Cenevre mesele
sine gelince; oraya tekrar 
gideceğim." 

Dün sirkeci istasyonun
da merasim yapıldı 

------~---~~~~-ilk tren, süslü olduğu halde 
--;;;r ,Edirneye hareket etti 

--Stanbul, 2 (H JSUiİ) - Şark 
demiryolLmnın hikj n:!tİm ~ 
geç nesi mfüusebdile dü..!!,_ 
Sir'<eci ista;yonu ıda m _ıaiim 

yapılmış ve fst1'lbul valisi 
MJh.ddin Ü3tj ıd=t{ bir söy· 
le ı vererek bu m.!sud hadi· 
seyi kutlu la .iıkta'l sonra süs
lenmiş oldu~u halde Edırne'ye 
susi bir tr ~n hareket etmiştir. 

lstanbul, 2 ( Hususi ) -
Hususi tren, Edırnede büyük 
tezahüratla kar~ılanmıştır. 

İstanbul valisi Muhiddin 
Üst.inda~, istasyo;ıda şu söy-
levi ve mişti.: 
"- 937 senesinin ilk gü· 

nündey:z. İlk işimiz olarak, 
Avrupa kıtas ndaki demiryol· 
larımızn ilk trenini kaldırıyo· 
ruz. Türkiye cumhuriyeti, yeni 
baştan demiryolu yaparken 
bir yandan da yabancı el-
lt!rde bulunan bütün demir· 
yollarını kendi eline almıştır. 
936 senesile beraber memle
ketımizde ecnebıler ile işleni· 
len demiryollarının sonuncusu 
da tarihe karışmış bulunmak· 
tadır. 

Bü1ük haf bakanın timcndi· 

lstanbul flalisi Malaiddi11 
Üstündal 

fer siyasetinin bu parlak mu
vaff akıyetini candan kutlar, 
muvaffakıyetler dilerim.,. 

DükDökend 
Kaptan oldu 

Londra, 2 (Radyo) - Dük 
Dökend, kaptan rütbesini al· 
m11tır. 
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~ahife 2 (Ulusal Birlik) 2 ikinci lcinun 937 

,-- Esir Müteahhidi -U~J Almanya'da iktısadi vaziyet çok fenadır 

T A M AN G O Bazı gıda maddeleri için vesika usu
Çay zeriyatı 
Hazer denizi sahillerinde 

Lenkoran, Astara ve Zakatal 
mıntakalarında bataklık halin· 
den :çıkarılan arazi üzerinde 
halen çay zeriyah yapılmağa 

başlanmış .ve burası Gürcis· 
tan'dan sonra Sovyetler Bir· 
liğinin ·ikinci bir çay deposu 
haline getirilmi~tir. Buredaki 

-9-
Açlık azabının korkunç tas

virlerile okuyucumu neden yo· 
rayım. Yalınız şu kadarını söy
liyeyim ki, her bisküvi parçası 
bir kavga çıkarıyor, neticede 
zaif ölüyordu. Fakat onu, kuv
vetlinin öldürdüğünü sanmayı
nız. Bu cinayeti yapan açlıktı. 

Birkaç gün sonra gemide 
Tamango ve Ayşe'den başka 
kimse kalmamıştı. 

• . "' 
Gece! Deniz köpürüyor. Rüz· 
gar şıddetle esiyor. Etraf iyi
ce karanlık. Kıç güverteden 
geminin burnu görünmüyor. 
Ayşe, kaptanın odasındaki 
yatağa serilmiş. Yatıyor. Ta
mango, onun ayakları ucunda. 
Her ikisi de uzun zamandan· 
beri, sessiz bekliyorlar. 
Ayşe nihayet : 
- Tamango -diye bağırdı· 

bütün bu ıstırabı benim yüzüm· 
den çekiyorsun . 

Tamango, sert bir sesle ce· 
vap verdi: 

- Ben ıstırap çekmiyorum. 
Ve kendinden kalan bir ya· 

rım bisküviyi kansının yatağına 
attı. 

O, bu bisküvi parçasını 
hafifçe iterekı 

- Kendin için sakla dedi. 
Ben aç değilim. Hem, neden 
yıyeyim? Saatim gelmedi mi 

Tamango, cevap vermeden 
kalktı. Sendeliyerek güver· 
teye çıktı. Devrilen direkler· 
den birinin ucuna oturdu. 
Batı, göğsünün üzerine düş· 
müştü. Karısım düşünüyordu. 

Ansızın, deniz ruzgarınm 

gürültüsü arasında, kuvvetli 
bir haykırış işitildi. Bir ışık 
görüldü. Bir ikinci haykırış 

işitildi. Bir ikinci haykırış 

duyuldu. Büyük, siyah bir 
gemi, Esperansm yanından 

sür'atle g~çti. O kadar yakın· 

ki serenler Tamangonun başı 

üzerinden sıymk gibi oldu. 
Fakat o, çanakhkta bulunan 
iki kişinin, direkte asılı fener
lerle aydınlanan çehrelerini 
görmedi. Nöbetçiler hala ha· 
tırıyorlardı. Fakat rüzgar ge· 
milerini şiddetle sürükledi. 

Karanlıkta gözden kaybol· 

dular. Nöbetçilerin, kazazede 

gemiyi gördükleri şüphesizdi. 
Fakat şiddetli rüzgar, bordo 
etmiye müsaid değildi. Bir 
müddet sonra, T amango bir 
topun alevini gördü ve patla· 
yışmm gürültüsünü işitti. Ar
kadan, bir diğer topun alevi 
rözlerini kamaştırdı. Fakat, 
hiçbir gürültü duymariı. Daha 
sonra, herşey gözden silindi. 
Ertesi gün ufukta, yelkenliden 

eser yoktu. Tamango, tekrar 
yatağına yattı. Ve gözlerini 
kapadı. Kansı Ayşe, ieceleyin 
ölmiiftü. 

. . . . 
. . . . . 
Ne kadar zaman geçti, bil

miyonam. La Bellon adlı bir 
lnriliz frt>rateyni, mürettebatı 
tarafından terk edilmiş olduğu 
anlatılan direksiz bir gemi 
ıördü. Bir şalupa indirip ya· 
naşblar. içeride ölü bir siyahi 
bdmla, kemikleri çıkık, mum· 
yayı anduan zayıf bir adam 
bulundu. Önce ölü zannetti· 
ler. Tetkik• edince, hayat eseri 
oldutu ıöriildü. Gemi Kinı$· 

•: Çeviren: Besim Akimsar 
ton'a gidinceye kadar, cerrah 
onu ihtimamla tedavi etti, Ta
mango, tamamiyle sıhhattaydı. 

Ona hikayesi soruldu. Bil· 
diklerini anlattı. Ada sakin· 
leri, onu asi bir siyahi o!arak 
linç etmek istediler. Fakat 
vali, insaniyetli bir !adamdı. 
Tamanho, tonu alakadar et
mişti. Belki de haklı idi. 
Çünkü nihayet, sahasını mü
dafaa için uğraşmıştı. Sonra, 
öldürdüğü adam(ar dn lngiliz 
değil, Fransızdı. Ona, esır 
gemisinden kurtarılmış bir 
siyahi muamelesi yazıldı. Ser· 
bes bırakıldı. 

lünün ihdası düşünülmektedir. 
Güclükler artmakta devam ederse, Alman hükumetinin yarın 

? 

şiddetten başka bir hal çaresi mevcut olmıyacak 
bir vaziyet karşısında kalmasından korkulabilir. 

La Republique' de Jean-Pier· genel kurmay toplantılarını 
re Gerard yazıyor: artırdığı kaydediliyordu. Nir 

Almanya'dan aldığımız ha· hayet dün, Almanya'nın sefer-
berler iyi değildir. Bu büyük ber edilebilir vatandaşlara 
milletin bugün içinde bulun· pasaport vermeyi kaldırmış 

duğu maddi ve manevi vaziyet veya hiç olmazsa son derece 
son derece endişe verici bir tahdid etmiş olduğu öğreni· 

mahiyettedir. liyordu. 
Evvela iktısadi bakımdan Yorksehire, Post, Manhester 

Almanya'nın durumu kötüleş· Guardian veya Newa Crenicle 
mekten hali kalmıyor. Tah· gibi muhtetif zihniyette gaze-
didler her gün biraz daha tcler dün cidden telaş verici 
fazla artr..aktadır. Yağ ve yu· makalelerle doluydular. 
murta o kadar nadir nıadde- Bedbinlere hak verilecek 
ler haline gelmiştir ki, gıda mahiyette olan şey, Bertin 

maddeleri için vesika usulü- hükumetinin almakta olduğu 
nün ihdası düşünülmektedir. 

6 aydanberi yağ tevzi edilme
miştir. 

Fakat Alman evolüsyonu 
bilhassa manevi bakımdan 

endişe uyandırıcı gorunuyor. 
Bil!yoruz ki bir zamandanberi 
orada aJtmakta olan bir amele 

Alman iktısat nazırı 
Doktor Şaht 

liz matbuatı büyük kaygular 

göstermiye başlamıştır. 

Evvelki gün, Führer'in en· 

düstriyeller koferanslarını ve 

hayret verici tedbirler serisi· 
dir. Birkaç gündenberi gene 
zabitlerin toplanmasını hızlan· 
dırmak için, liselerin son sı· 
nıflarım ilga etmiş ve .. Harp 
bakaloryası,. usulünü ihdas 
etmiştir. 

Almanya hiçbir zaman mu· 
vazeneli bir memleket olma· 
mışhr. Toprağının fakirliği ile 

çay rzeriyatı 264 hektarı tut· 
maktadır. 

nüfusunun mikdarı arasında 

mevcud olan tezad bu mem· 
leketin bütün dramı, belki de 
Avrupanın bütün dramıdır. 
Hitler rejimi "Alman milletin1 
manen yükselmekle" ırkın bü
yük kusuru olan gururu çok 
tehyiç etmiştir. Çalışkan, da· 
ima disipilnli, olan Almanın 
kaliteleri arasında ne itidal, 
ne de ölçü vardır. 

Santimantal, heyecanlı ve 
hatta saf olan Alman, bütün 
fedakarlıklara bütün şiddetlere 
amadedir. Tenkit hassasından 
mahrum oluşu, otoriteye tapışı, 
onu mükemmel bir insan ma· 
teryeli haline koymaktadır. 
Almanyanın bymeti, şeflerinin 
kıymetile ölçülür . 

Almanya daima meçhul pe· 
şinde görünüyor. Daimi karar· 
sızlığı dünyanın mukadderatı 
üzerine ağır çöken bir tehlike 
yaratmaktadır • 

Bu da, hükumet konağında 
çalıştırılıyor demekti. Yiyece· 
ğini temin için ona günde altı 
"su" (metelik) veriliyordu, çok 
kuvvetli bir adamdı. 75 inci 
alay miralayı onu gördü ve 
alay bandosuna zilci olarak 
aldı. Biraz lngilizce öğrenmişti, 
fakat konuşamıyordu. Kendi 
kendisinden intikam almak is· 
ter gibi fazla rakı içiyordu, 
birkaç sene sonra hastanede 
göğüs iltihabından öldü. 

lli ili 

-----+-•-----
Tütün satışları 

Bu sene 32 milyon kiloyu 
bulan Ege mıntakası tütünleri 
piyasanın açıldığı 3/11/1936 
gününden 30/11/1936 gününe 

ajitasyonu vardır. Renötesi 
işçilerinin son derece aşağı 

olan ücretleri bir sefalet ve 
hoşnutsuzluk hali idame et· 
mektedir ki bunun ani bir 
şekilde, faşist diktatörlükte 

mevcud o\mıyan, grevleri te· 

zahür ettiği görülmüştür. 

Güçlükler artmakta devam 

ederse • ve beklenmedik bir 
değişiklik olmadıkça bunlar 
artacaktır. - Alman hükumeti· 
nin yarın şiddettl!n başka bir 
hal çaresi mevcud olmıyacak 
bir vaziyet karşısında kalma· 
sından korkulabilir. Doktor 
Şaht "yeni muhasara politi· 
kasına,. devam olunduğu tak
dirde böyle bir infilakın 
önüne geçilmez bir hale ge· 
leceğini söylemiştir. 

Bu sene içinde Avrupada 
harb olmıyacakmış .. 

kadar takriben bir ay içinde 

satılmıştır. Henüz satılmıyan 

bir milyon kilo engin tütünler 
de satılmak üzeredir. 

Bu sene mahsulün rekolte· 
sinden bir misli fazla olması
na rağmen mahsulün evsafca 
iyi olması, inhisarlar idaresi
nin piyasada devamlı surette 
nazımlık vazifesini ifa eyleme· 
si gibi amillerin de tesirile 
bir ay gibi kısa bir zamanda 
ve çok iyi fiatlarla satılmış 
ve Ege tütüncülerinin yüzü 
gülmüştür. Satış fiatı vasati 
olarak (70-120) kuruş arasın· 
dadır. 

Sistemetik bir tarzda Al
man 'lara muhalif olmıyan in· 
giliz'lerin git-gide daha bariz 
endişeler izhar ettiklerini mü· 
şahede ediyoruz. Uzun zaman 
"Fransız korkusu,. na gülüm
sedikten sonra, şimdide lngi· 

İzmir 
den: 

vakıflar direktörlüğün-

1 - lzmir'de Mezarlıkbaşı'nda vakıf arsa üzerine yaptırı· 
lacak 5145 lira 94 kuruş bedeli keşifli gazino binası 
inşaatı 30/l 2/936 tarihinden itibaren 20 gün müd· 
detle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 19/ 1/937 salı günü saat 15 te lzmir vakıflar 
direktörlüğünde direktörlük odasında toplanacak ko
misyon önünde yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid imalat ve eksiltme şartnamelerini istekliler 
vakıflar direktörlüğünden bedelsiz alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 385 lira 95 kuruştur. Ek· 
siltmeye gireceklerin teminat makbuzunu, banka mek
tubunu ve Ticaret odasında mukayyed olduklarına ve 
fenni ehliyeti haiz bulunduklarına dair vesaiki teklifle-

s 
rile beraber vermeleri lazımdır. 
Eksiltmeye girecek müteahhidlerin kendilerini .ı mimar 
veya mühendis olmaları veyahud inşaatın her türlü 
kanuni, idari, fenııi mesuliyetlerini kabul ve ifa edecek 
mütehassıs mühendis veya mimarla bütün muamelelerde 
müşterek ve mes'ul olmak üzere birlikte çalışmaları 

şarttır. 

Ayni zaınanda bu eksiltmeye girebilmek için laakal 
on bin liralık bir binanın in~aatını muvaffakıyetle bi· 
tirmiş olduğuna dair resmi fen hP.yetlerinden verilmiş 
veya tasdik edilmiş belgeler göstP.rmesi mecburidir. 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale 
kanunu uyarınca yapılacaktır. 

7 - Teklifnamele.. 2490 sayılı kanunun 32 nci madde· 
sinde yazılı şekilde hazırlanip en geç 19/1/937 salı 
günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde lzmir 
vakıflar dircktörlüiüne verilecektir. 30 2 6 10 (1629) 

Gençler, bu sene ay ziyaları altında pek 
az öpüşmek fırsabnı bulabileceklerdir 

Paris'te çıkan Pari Söir ga- Fransız köylüsü, siyasal haya· Muharrir, madam Berften 
zetesi muharrirlerinden birisi tımızda bu ıtene büyük roller sonra; oyun kağıtlarile istik· 
yeni sene münasebetile Pariste oynayacaktır. hali keşfetnaekle maruf ma· 
isimleri herkesçe bilinen mü· - Ya Leon Blum kabinesi? dam (Blnş Oriyön) Ü da ziya-
neccim madam Pert ile madam - Evet, Leon Blum kabi· ret ediyor ve onunla şöyle 
Blans Oriyön'u ziyaret ederek nesi, dediğimgibi birçok müşkü- konuşuyor: 
1937 yılının, ne gibi mühim lata maruz kalacak. Fransayı ida - Bu sene harp olacak mı? 
v~kayi ile yüklü olduğunu ken· re edenler, bu sene daha fazla - Hayır, busene Avrupa· 
dilerinden sormuştur. Müneccim terakki etmiş sosyalist bir da harp yoktur. Almanlar da, 
kadınlarla muharrir arasında kadroya meyledecelderdir. (Devamı 4 ünca sahi/ede) 
geçen muhavereyi aşağıya derç ---------• ~~-------

ed~:~:.:ir, madam Bert'eso- ispanya dahili har
ruyor\937 senesi bize neler bının altıncı ayı 
getirecek? 

- 1937 senesinin Sinyalı 
kamere meyyal olduğu için 
gençler, bu sene ıçinde sev· 
diklerile pek te iyi geçinemi· 
yecekler, daimi ihtilaflar ve ni-

Madrid'in kapılarını çalan asiler 
payitahtı zaptedemiyorlar 

zalarla karşılaşacaklardır. Bu 

itibarladır ki bu sene, çiftleş· 
miş olanlar arasında da pek 
çok ayrılmalar olacaktır. 

- Ya harp? 
- Hayır! harp, zannettiği-

niz kadar yakın değildir. Gerçi 
Fraıısa'da, dahili bir takım ni· 
zalar çıkacaktır. Fakat sene 
sonunda bütün bunlardan eser 
kalmıyacaktır. Bununla beraber 
size şunu da haber vereyim ki 

Faşistlere taraftar olan ln
~ilizce Deyli Meyi gazetesi 21 
llkkanun 1936 tarihli nüsha· 

sın da (ispanya' da altı ay) baş· 
lığı altında yazdığı bir başma
kalede diyor ki : 

lspanyol sivil harbı altıncı 
ayına girmiş bulunuyor. Bütün 
bu müddet zarfında lngilizle
r.n görebildikleri bütün hadi
seler ateşten harflerle yazıl· 
mı~tır. bizim politikamız, is
panya mücadelelerinden uzak ... 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başd k . Büyük. Salcpçioğlu ura . karşısında 
-~~~==============~ 

durmak olmalıdır. Bu iş, hiç 
hır suretle lngiltereyi davet 
etmiyor; lngilterede hiçbir ba· 
hane ile bu işe burnunu sok· 
mamalıdır. 

Bundan altı ay evvel, Is· 
panyada bir ekaJliyet hüku· 
meti ve Sovyet Rusyanın kuk
lası olan halk cephesi hüku· 
mdi, vatansever ceneralleri 
silaha sarılıp milletlerini mü· 
dafaa etmeğe mecbur eyle· 
mişti. 

Kızıl bir zulüm, bütün is
panya tarihini tozlar, toprak· 
lar içinde yere seriyordu. 

Bütün vatansever lspanyol· 

lar, general Franko'nun bay
rağının arkasına toplandılar. 

Kızıllar ise on dört yaşına 
kadar çocukları silahlandırarak 
müdafaaya giriştiler ve papaz· 
lara, rahibelere ve toprak 
sahiplerine karşı genio ölçüde ; 
kıtallerc, mezalime giriştiler. 

Altı ay sonra F ranko or· 
dularrı, kızılları Madritte sıkışbr 
mıt bulunuyorlar. Fakat dı· 
[Dnt1111ı 4 il ı:;J ı~\l/ıl ı / 
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- . •nnel 
- Sus diyorum sana, yok-

sa süpürge sopasını kafanda -
kırarım senin hal 

O Zaman kızı kolunu yüzü
ne dayıyarak, ağlamağa baş
ladı. Bir yandan da gözünün 
ucile annesine bakıyordu: 

Annesi öfke ile odadaki 
koltuk gidince konsolun önü 
açıldı. 

Annesi gözlerden birini 
çekti, içinden bir demet anah· 
tar çıkardı. 

Sonra, kızının ağlıya ağııya j 
kendisine baktığını görünce, 
gene hiddetle: 

- Ben sana gösteririm, 
dedi. Seni odaya kilitliyeyim 
de gör bak sen utanmaz, ar
lanmaz, terbiyesiz seni!: 

Annesi, bu öfke ile kızına 
hain hain bir kere daha baktı, 
sonra rodadan çıktı, kapıyı 
patadacık kapıyarak anahtarla 
bir biri üstüne iki kere kilit· 
ledi. 

Kızcağız, o zamana kadar 
biraz yalancıktan ağlamıştı. 
Fakat, annesinin bu hareketi 
karşısında !kendini yatağının 
Üzl'!rine attı ve hıçkıra hıçkıra 
ağlamağa başladi. 

Odada kapalı kalmıştı. An
nesi sokağa gideceğini evvel· 
den söylemiş ve aralarında 
lci kavga asıl bundan çıkmış
tı. O da gitmek istiyor, an
nesi olmaz! diyordu. 

• • • 
Birdenbire aklına geldi: 
Annesinin o anahtarlan al

dığı yerde başka anahtarlar 
vardı. Acaba onların içinde 
oda kapısını açan anahtar 
yok mudur? 

Gözleri parlıyarak lcalkh. 
Konsola koştu. O öözü açtı. 

- Yaşadık! 
Konsolun gözünde, bir alay 

anahtar vardı. Onları aldı, bu 
sefer kapıya koştu. 

Fakat, tam o sırada bir 
kedi sesi geliyordu. 

Hayır, bahçeden değil, daha 
yakından . Sanki lbalkonda 
imiş gibi. 

Hemen balkona çıktı. Ke
diyi gördü. Ağacın bir da!ın
da durmuş, aşağı bakıp bakın 
bağırıyordu. Yani, aşağı in
miyordu. 

Bu, alt katta oturanların 
kendisi idi. Kızcağız, kendi 
derd ini unutmuş, şimdi onun 
dezdine düşmliştü. 

- Pis, pisi dedi. 
Kedi kafasını arkasına çevi

rerek yukarı kaldırdı ve ağ · 
zını açıp gözlerini kısarak, 

yalvaran bir halde: 
- Miyav! dedi. 
- Gel, yavrum, gel... 
- Miyav ... Miyav ..• 
Sanki uçup gelecekmiş gibi 

çağrı yordu: 
- Gel pisi pisi pisi, gel. 

Zavallı kedi, yukarıdan 

kendisine yardım etmek isti

yenden bir fayda çıkmadığını 
görünce gözlerini gene aşa
ğıya dikti ve atlıyacak iibi 

bir hareket yaptı, fakat cesa

ret edemedi, gene durdu. 

O zaman balkondaki kız tek· 
rar: 

- Pispis, dedi • 

Kedi baktı. Kız, elindeki 

anahtarları çınıır çıngır salladı 
ve: 

- Al, pispisi, al 1 diye ağa· 
cın vanından dokru aşağıya 
attı . 

Kedi, bu hareketle şevke 
geldi ve avcılık daman tutarak 

atalan şeyi yakalamak sevda· 
sına düştü: 

Kaldırdı kendini aA-açtan 
aşağıya attı.. Yere atlar atla-

maz, anahtarlara doğru koştu. 

Elile bir tokat vurdu ve oyna

mağa başladı . 
Kız kedinin d~rdine düşüp 

kendi teessürlerini unutmuştu. 
Şimdi onun sevincile neş'ele
niyordu. 
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Birverirsen bin~ kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yü7 lerce vatandaşınızı zengin etmiı hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyaca&-ını lcim iddia edebilir. 

' Gençlere seçim • • • an ı T .. 
hakkı verildi Der Zee 

sucatı 
• • e ının • 

1 Sovyetler birliğinde 18 ya- & Co. 
{tnı doldurmuş olan bütün 

Halkapınar ku .......... _ ş abrikası 
1 gençler, Köy Sovyetlerinden 

Merkezi icra Sovyetine kadar 

bütün meclislere seçmek ve 

seçilmek hakkını haiz bulun

maktadırlar. Sovyet gençliği, 

bu hakkından tam surette is

tifade etmekte ve memleketin 

iş hayatına olduğu gibi sosyal 

ve siyasal hayatına da büyük 

ve geniş mikyasta iştirak et

mektedir. 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSAİP I 
CORPORATfON - NEVYORK çıkardığı kumaşlar: 

" EXECUTIV " vapuru 3 J s v 1 a m 
ikinci kanunda bekleniyor, a g 
NEVYORK limanı için yük ! 
alacaktır. 1 

"EXMOOR,, vapuru 13 ikinci ' 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alac2ktır. 

AMERICAN EXPORT LINES-

THE EXPORT STEAMS

HIP CORPORATION 
PiRE' den AKTARMALI 

"EXETER,, vapuru l ikinci 

kanun PiRE' den hareket ede

cektir. BOSTON ve NEV-

YORK için kabul eder. 

Zait 
e ucuzdur 

Yeni yaptlracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

s 1 rleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

1 

Köy Sovyetleri arasında 25 
yaşından aşağı olanların mik

tarı 350,760 kişidir. Bu mik

tar köy Sovyetleri azalarının 

mecmuunun yüzde 26.4 nü 

teşkil eylemektedir. 9000 den 

fazla genç başkan ve 24,000 Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 

,._. .. aıım .. ıam:am~m:mmmlll!lll .................. , 
genç sekreter vardır. 

Nahiye Sovyetleri azaları 

arasındaki gençlerin sayısı 12 
bin ve şehir Sovyetleri azaları 

arasındakilerin sayısı ise umu

mi yekunun yüzde 17,7 sidir. 

•• 
Fratelli Sperco 
vapur acentası 
Acentamıza aid te
lef on numaraları, 
ikinci kdnun 1937 
tarihinden itibaren 
aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir. 
Numara 2004 ye. 

4143 • 
rıne: 

ARMEMENT H. SCHULDT -
HAMBURG 

•TROYBURG. vapuru 18 
ikinci kanunda bekleniyor. 

ROTTERDAM, HAMBURG 

ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

)OHNSTON WARREN LINES 
LTD.-LIVERPUL 

.. DROMOS" vapuru 10 ikin· 

ci kanun, LINERPUL ve AN

VERS'ten bekleniyor, BUR
GAS, VARNA ve KÔSTENCE 
için yük kabul eder. 

•Vapurlar:ın isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkmda bir taahhüde giri-
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 

ZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• ..... _. . ' , "' 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

-• 
Numara 2005 ye. , 

riiıe: 4~:1 şu-, 
Olivier ·· 

No. 
2
:-

2008 Kamçıoğlu 
Doktor , Cilt oe Tenasül hastalıklar 

1 
ve elektrik tedavisi 

Ali AgaJı lzmir • Birinci beyler sokağı-

Mücellit 

Ali RIZA 

Çocuk Hastalıklan Elhamra sineması arkasında 

rekisı Limited . . mütehassısı ' No. : 55 

Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 1 lkıncıBeylerSokağı No. 68 Telefon: 3479 
vapur acentası • Telefon 3452 • ~' . - -·~ ' - •• 

Birinci Kordon Recs binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
•AD JUT ANT,. vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON· 
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN.. vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL'den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO" vapuru 15 ikin

ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 
.. EGYPTIAN" vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ıe SN~\J)~t\'dın gelip y;.tk 
çıkaracaktır. 

.. ALGERIAN ,. vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVER

POOL ve SWENSEA' dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"ANGORA" vapuru lima

nımızda olup yüklerini çıkar-
maktadır. , 

Tarih ve navlun1ardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

'l 

t 

N~A , 

1<uruf o~ ıu u-' 
' 

p •• • Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,.böbreklerı 
UrjeD rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Almanya, Rus- Fransız itilAfnamesin
de tadilat yapllmasını istiyor 

Mütecavizin Uluslar sosyete&İnce tayin edilmesi teklif olun
du. Bu teklif kabul olunursa Almanya reyini verecek 

Paris, 2 (Radyo)- Almanya Hariciye Nezareti, Rus ·Fransız anlaşması etrafında lngiltere'nin Berlin sefirile uzun müzakere· 
lerde bulunmaktadır. 

Alakadar mahafilde söylendiğine göre, itilafnamede bazı tadilat yapılırsa Almanya hükumeti reyini verecektir. istenilen ta· 
dilat, mütecavizin Ulus!ar sosyetesince tesbit edilmesi keyfiyetin kabulüdür. 

-------•ıt~· ~ ~ H ~eı~•a-------

Amerikada umumi grevi Kudüste çok müdhiş 
gittikçe artayor bir kasırga oldu 

~~--------··--- ~-------~ Grevcilerin, bir milyona baliğ Tahkikata giden lngiliz heyeti 
olmalarından endişe ediliyor bugünlerde Londraya dönüyor 

Nevyork 2 ( Radyo ) - dikçe müzakereyi kabul etmi· Kudüs, 2 (Radyo) - Filis· Kudüs, 2 (Radyo) - lngi· 
Umumi grev ilan etmiş olan ~yeceklerini bildirmişlerdir. tin 'in muhtelif yerlerinde çok liz tahkik komisyonu, bu ayın 
amele miktarı, 37 bine baliğ Alakadar mahafil, grevcile- müthiş bir kaşırga vukubul· onunda vazifesini ikmal ede· 
oluyor. Jeneral motörs mües· rin, az bir zaman içinde bi.. muştur. Telefon telleri tama· cektir. Heyet azaları, biletle
sesesi müdürleri, fabrikalar milyona baliğ olmalarından men parçalanmıştır. Bir milyon rini şimdiden tedarik etmiş· 
amelelerden tahliye edilme· endişe ediyorlar. kasa miktarında portakal lerdir. Evvela Mısır'a ve ora· 

------•~•~• ... •~ mahvolmuştur. Kum yığınları, dan Londra'ya ıidecekleri 

ltalya her meselede Al- münakalatı kesmiştir. • ........... !~~y~ .. e:-iyo_r. __ _ 

manya ile beraber imiş lngiltere ~ütçesinde 
(Jurn~I~ d'lt~l!a~ Berlint mtuat- 2~0:!i?~~~ _ 8!~. ~!~ı;~~!ı~~m!~~ 
hedesının samımı suret e a - nenin ilk dokuz ayı için bilhassa silahlanma proiramının tat· 

b.k d·ı k ld v a yor biki neticesinde 24 milyon 800 bin lniiliz lirasın• balit olan 
1 e 1 me e O ugonu Y ZI bir açık kaydetmektedir. 

Roma 2 (Radyo)- Jurnale 

d'ltalya gazetesi, yazdığı bir 

makalede, ltalya'nın, her mes· 

elede Almanya ile beraber 

olduğunu kaydetmekte ve Ber· 
lin itilafnamesinin samimi ve 
kalbi bir şekilde tatbik edil· 
mekte olduğunu ileri sürmek· 
tedir. 

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

Arjantin ispanya 
Komünizm aley- En büyük alimi-
hindeki kanunu ni kaybetti 

k b l • Salamank 2 ( Radyo ) -
a u ettı ispanyanın en büyük alimle-

Boenos-Ayres, 2 (Radyo) - rinden profesör Omanimo, 
Arjantin parlamentosu, komü- bugün ölmüştür. Profesör, 
nizm propagandası hakkındaki krallık zamanında altı sene 
kanunu uzun müddet tetkik hapse mahkum olmuş ve ha· 

etmiş ve 4 muhalife karşı 17 pishaneden çıkınca Salaman-

reyle tasdik eylemiştir. ka üniversitesine profesör ta· 

---• yin edilmiş ise de cumhuriyet M Lebrun hakkındaki propagandalarına 
• devam ettiğinden Kanariyaya 

Yılbaşı münasebetile sürgün edilmişti. Cumhuriyet 

ziyafet verdi ilan edilince Madrid'c avdet 

Paris, 2 (Radyo) - Bugün 
yılbaşı münasebetile Fransız 
reisicumhuru M. Lebrun, Eliza 
ıarayında başbakan Leon 
Blum ile bütün nazırlarlar ve 
askeri ricali, parlamento ve 
ayan reisi ve azalarının teb· 
riklerini kabul etmiş te öğle
den sonra parlamento ile 
ayana giderek tebrikatı iade 
eylemiştir. 

Reisicumhur, öt1eden sonra 
Eliza sarayında bütün nazır· 
larla meb'usan ve ayan reis
lerine ve askeri ricale bir zi· 
yafet vermiştir. 

Reisicumhur, akşam üzeri, 
istirahat için (Esterol)a hare· 
ket etmiştir. 

••• 
Y ankesecilik 

Mezarlıkbaşı'nda sabıkalılar· 
dan Mehmed oğlu topuz Ah-
met Ali oğlu Mehmed'in yan· 
keticilik ıuretile cebinden beş 
lirasını ealdıtından yakalan· 
••tbr. 

eden profesör, son zamanlar· 

da general Frankoya iltihak 
eylemişti. ____ .._ ___ _ 

Polonya 
Litvanya'ya nakil 
vasıtaları geçirt-

• 
mı yor 

Varşova, 2 (Radyo) - Po
lonya hükumeti, Polonya'nın 

Litvanya' daki ekalliyetlerine 

yapılan muameleden dolayı 

Varşova'dan Litvanya toprak· 
larına hiçbir nakil vasıtasının 
geçmemesin; emretmiştir. ---.. ··----
Komünist 

kadın 
Son harplerde öldü 

Paris, 2 (Radyo) - lspan· 
ya komünist lideri Madam 
Pasyonara, son muharebeler 
nnuında maktul clüımüıtür. 

Şan Şulyan 
Hapishaneye 

sevkedildi 
Nankin 2 (Radyo) ....: Asi 

general, mahkemenin kararile 
10 sene hapse mahkum oldu· 
ğundan dün tevkif edilmiştir. 
Mahkumun affı, yılbaşı müna-
sebetile bugün mukarrer iken 
gelecek haftaya kalm1ştır. ---·· ... ··---ispanyada ~dahili 
harbın altıncı ayı 
(Devamı 2 nci sahifede) 

şardan gelen yardımlar ve 
enternasyonal kıtalar saye· 
sinde hükumet merkezinin 
düşmesi daha gecikecektir. 

Nasyonalistler, üç sebep 
dolayısile kazanacaklardır. 

1 Çünkü arkalarında bütün 
asil \'e Allahtan korkan lspan
yol'lar vardır . 

2 - Çünkü, askerleri kud
retli ve kumanda heyetleri 
muktedirdir. 

3 - Nihayet, İtalya ve 
Almanya hükumetleri, lspan· 
yada kızıl bir hükumetin bu
lunmamasına esaslı surette 
karar vermişlerdir. 

İngiltere, Fransa ve öteki 
hükumetler de ·bu lüzumu ne 
kadar çabuk idrak edecek 
olurlarsa o kadar çabuk Is· 
panya çekişmeleri ve Avrupa 
gerginliği ortan kalkacaktır. 

Madrid etrafındaki harplar, 

nasyonalistlerin istedikleri gibi 
cereyan etmektedir. Madrid 'i 
çepeçevre çevirerek müdafaa 
etmekte olan kızıl kuvvetler, 
general Franko'nun kullan-
diğı taktik sayesinde, onun 
arzusu dairesinde muharebe
ler kabul etmeğe mecbur 
kalmışlardır. 

Madrid, her ne kadar, va· 
tanperverlerin sandıkları gibi 
ansızın düşmemişse de eninde 
sonunda, muhakkak düşe· 
4ektir. 

Pasaport ver
miyorlar 

lstanbul 2 (Hususi) - Fran· 
sız konsoloshanesı, buradan 
Suriye'ye gitmek istiyenlerin 
pasaportlarını vize etmemek· 
tedir. 

M. Muta 
Dün vazifeye baı ladı 

Sem 2 ( Radyo) - bviçre 
Cumhurreisliğine seçilen M. 
Muta, dün vazifesine başlamış 
ve sefirleri kabul eylemiştir. 

••• 
Busene içinde 

Avrupada harb 
olmıyacakmış 

/ Baştaraf ı 2 inci salıif ede J 
bizim gibi harp istemiyorlar. 
Fakat Uzak Şark'ta, çok mü
him hadiseler olacak, lngiliz 

ve Fransız müstemlekelerinde 
tahavvüller vukua gelecektir. 

1937 senesinde diplomatla· 
rın planları o kadar değişe· 
cektir ki, dünya buna şaşacak· 
tır. Hiç ümit edilmiyen dev· 

letler birbirlerile ittifaklar ak· 

dedecekler, eski anlaşmaları 
devireceklerdir. 

- Ya aşk? 
Madam Blans Oriyön, elin· 

deki kağıtlara dikkatle baktık· 
tan sonra: 

- Bilmem ama, bu sene 
aşkın yıldızı çok sönük görü -
nüyor. Gençler, ay ziyası al· 
tında sevdiklerile pek az öpüş 
mek fırsatını elde edebilecek
lerdir. 

- Fransa için ne görüyor· 
ıunuz? 

- Uçurumun kenarına ka· 
dar gideceiiz, fakat düşmiye
•tiı. 

-Ali paşa ve kira Frosini .. . . . .. 
Y anya gölünün kanlı f acıası 
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Kira Vasiliki, Lambro'ya de-
di ki: Benim yerimi kapmak 
istiyeni sen .öğrenmelisin .. 
- Limbro, bana bak. Va· 

ziyet mühim ve naziktir. Be
nimle vezir arasına birisi gir· 
miştir. Bir zaman içinde 
meydana çıkarmak lazımdır. 
Biliyorsun ki ben bu sarayda 
nüfuzumu ve hükmümü kaybc· 
dersem buradaki Hristiyanla· 
rın hepsi de mahvolacaklar
dır. Ali paşanın zulmundan 
hiçbiriniz kurtulmıyacaksını:zı:. 

Laınbro genç Rum kadınına: 
- Evet, dedi. Ben bildiğin 

gibiyim. 
Kira Vasiliki: 
- Şu halde, Lambrocuğum, 

gözünü dört açmalı ve kendini 
her ihtimale göre hazır bulun· 
durmalısın. Hiçbir şeyi anla
madan gizli tutulan şeylerin 
aslını elde etmekten geri dur
mamalısın. Bütün duyduklarını 
ve gördüklerini bana bildir
melisin. En ziyade dikkat ede
ceğin şey, benim yerimi kimin 
bkmak iıtediğini öğrenmek 
olacaktır. Kimdir bu kadın, 
ben bir Türk, veya Müslüman 
olduğununu sanıyorum, bu işte 
Tahir birinci derecede bir rol 
oynamaktadır. Çünkü tecrü
bem vardır; paşanın kadın 
deUilı bu hiç sevmcditim 
zalim bir adamdır. 

Sen en ziyade bu tilki ıu· 
ratlı herifi kolla. Ne varsa 
ondan i',treneceksin. Dedi. 

Lambro vaziyeti ciddi bul· 
du; Ve: 

- Merak etme Vasilisar 
(Sultan demektir) Emirin da
hilinde bütün kuvvetimi aarfe
derek çalıtacatım. Beni bu
rada tutan ancak senin Ali 
paıanın zevcesi olmaktadır. 
Beni de bu ihtiyar ve zihin
siz zevcesi olmağa icbar eden 
şüphe yoktur ki milletimizin 
rahatı ve saadeti arzusudur! 
Cevabını verdi. 

* • • 
Lambroyu sarayada herkes 

paşaya aadık bir adam olarak 
tanırdı. Dışarıdan bazı pa
paslar ve rum sergüdeleri de 
kendisini kabahath görürlerdi. 
Ve birçok işlerde çok sadık 
görülmeğe muvaffak olmuştur. 

Yukarıdaki muhavere, gerek 
Vasiliki'nin ve gerek Lambro· 
nun T cpedelenli olan sadakat 
dereçesini pek güze( gösterir. 
Lambro, aldığı bu direktif 
üzerine daha Kira Vasiliki'nin 
yanından çıkarken faaliyete 
koyuldu. Bir bahane icat ede· 
rek Tabirin yanına gitti. 

Tabirin ağzından bir haber 
almak imkanı yoktu . Lambro 
da evvelden~ emin olduğu bu 
hakiki ziyareti ile bir daha 
öğrendi. Bunun için Tabirin 
hareketlerini sıkı bir tarassut 
altında bulundurmağa başladı. 
Tabirin, Lambro'dan hiç şüp· 
hesi yoktu. Lambronun ken· 
disini takip edeceğine ihtimal 
bile vermiyordu , 

Lambro, kısa bir takipten 
50nra, cidden şüpheli bazı ha· 
reketlerin mevcudiyetine inandı. 

- Bizim Kira Vasili ki ya
man '(adındır. Bir şeyler var, 
hem de bu işin ip ucu Tabi· 
rin eliıuletlirl •Diye liyleıuli. 

Bir iki günlük tetkikat nr-· 1 
ticesinde Lmbro hayretler 
içinde kaldı, 

Bir gün odasında, birkaç 

günlük takiplerini zihninden 

a-eçirmeğe başladı. 

Düşündü, nihayet: 

- Bence gördüğüm ve 

işittiğim şeylerden çıkan netice 

şu olabilir; Baba Ali paşa ve 
oğul Muhtar paşa ayni ka
dını seviyorlar; Vasiliki' de 
Muhtar paşayı seviyorl işin 
en mühim noktası bizim Va
silikki hem Ali paşayı hem de 
genç oğlu Muhtar paşayı elde 
tutmak istemesidir! Dedi. 

( Arkası uar) 

Müzayede 
ile fevkalade 
büyük satış 

3 ikinci kanun 937 pazar 
günü öğleden evvel saat on 

buçukta Tramvay caddesinde 
Köprü vapur iskelesi karşısın· 
da 681 numaralı hanede ma· 
ruf iki aileye iid birçok lüks 
mobilyaları açık artırma sure· 
tile satılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanında 
üç aynalı mavondan mamul 

saybur, dört köşe anahtarlı 
36 kişilik ceviz yemek masası 
ve 8 adet iskemlesi, maruken 
kanape ve iki koltuk, bronz 

birer buçuk kişilik Avrupa 
mamulatından iki adet karyola 

maasomya, mavun iki kapılı 

kıristal camlı şifoyeralı ay-

nalı dolan tuvaleti ve iki 
komodinusu, fevkalade zazif 

ve nadide elektirik avizeleri, 
mükemmel kadifeli kanape ve 
iki koltuk, mavi yatak odası 
tuvalet komidonsu divan ve 
şifonyeralı dolabı, tekrar kır· 
mızı yatak odası takımı, Ame-

rikan kanape iki koltuk, lüks 
iki adet salod gramafonu ve 

birçok plaktan ile beraber, 
yeni bir halde Singer ayaklı 
üç çekmeceli elektirikli nakış 

ve dikiş makinesi. beş lam
balı Telefonken markalı radyo, 
Amerikan dıvar saatı, sarı ve 
bakır mangallar, emsalsiz 16 
parça tam bir misafir odası için 
kanape takımı ve perdeleri, 
iki adet şemşiyclik, birçok 
perakende Avrupa yemek 
iskemleleri, yeni bir halde 

madeni sobalar ve boruları, 
sepet takımı, ctejer sigara 
masaları, oyun masası, çift 

kanatlı aynalı dolap, tuvalet, 
yağlı boya tablolar, bronz 
kornizalar, perdeler, kübik 
orta masası; Amerikan yaziha· 

ne koltuğu, halı ve birçok 
Isparta seccadeleri vesairel 
birçok lüks mobilyalar açık 
artırma ıuretile satılacaktır. 
Ayni zamandft biitün konforü 
haiz ev kiralıklar. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat Artırma Salonu 
Aziz Şıml:: 
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