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Prens Nikola öldü 
Atina, 8 (ö.R) - Kralın amcası Prens 

Nikola vefat etmİ§tir. 

Not - Prens Nwola ayni zamanda Yu- 1 

ıoalavya krallık naibi prens Polun ve İngil

tere kralının kardeti Dük dö Cloocesterin ka
ym babasıdır. 

~1ATt ( 5 ) KURUŞTUR Cümhtıriyetin ve Cüm1luriyet eserinin bekçisi, sabahları ı;-1kar siyasi gazetedfr YENt ASIR Matbaasında basılmıttır 

.H. Vekil. • 

PERAPALASTA BAŞVEKİLİMİZİ ZİYARET ETTİ 

Atatürke tazimatlarını arze t 
Basın mümessillerine beyanatında "Balkan An· 
~nb devletleri her hususta mutabıktırlar. ,, dedi 
Sürpriz .. 
8erisi 
'Yen.iden 
8aşlıyacak mı? 
du~lrnanya~lik bütün 
Uç{a~a büyük merak U) andırdı. 
nld~c~ Ray . kurulu!!unun beşinci 
k~11 onuınünü kutlamağ:ı hnzırlanır
lltıdaen gözde bazı simaların iş ba
t;ıJ; b· Uzaklaştırılması, 14 gene
taıt ırden tekaüde sevki, 49 gene
fllıtı n kYerleri değiştirilmesi manidar 

1 

:ıt t.an kurtulamazdı. 
hp ·H~tler bu muazzam deği~ikliği 

ırag:\ ~eden lüzum gördü? 
deıı kncı bır 3(> Haziran hadisesin-

13a 0rktuğu için mi ? 
lcccU~n dini, hazan askeri sahada 
~ 1 eden bir muhalefeti kat'i o1a

A '2nıek i tediği için mi ? 
lcrj ~~erlerin politikaya müdahale-

flı Jı:e k . . . a sm ıçın mı? 
p unların hepsi muhatemeldir. 

ltıarıakat değişikliğin asıl hedefi, Al
llıea~'ada fikir ayrılıklarının büyü
lıtıit ı~e Yer bırakmadan c:vahdetli
'~ aırc» bir jdareyi hakim kılmak 
titı u~udur. Bu arzu general Goerin
ııq iman ekonomi cihazının başı-
~jtrn~si ile başlamıştır. 

Yakında mühim görürnıclcrc sahne olacak olan hariciye vekalet l1i11ası 

İlitanbul, 8 (Hususi) - Harici-jrupi:.dan &chrimizc geldi. Sirkeci lstanbulda bulunan mebuslar ve 
ye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras garında Reisicümlıurun seryaveri daha birçok zevat tarafından kar
bu sabah scmplon elcspresle Av- Celal, vali Muhiddin Oııtündağ, - SONU UÇONCO SAHtFEDE -

Büyük Ziraat kongresi 

lstanbul ve lzmirde 
hazırlıklar başladı 

ViLAYET 
UMUMi MECl/Si 

Gizli 
Bir celse yaptı 

Kongreye verilecek raporları hazırlamak 
icin tetkikler yapılacaktır Vilayet meclisi dün öğleden son-

• _ . ra vali B. Fazlı Güleçin riyaaetin-
Jstanbul, 8 (Hususı) - Martta! fasıal rapor hazırlamak üzere şehrı- de toplanmıttır Eski zabıt kabul 

Ankarada toplanacak olan büyük mizde tktıaat ve Zirat vekaletlerine edildikten sonr~ meclise gelen ev· 
Ziraat kongresi hazırlıklanna baş-il bağlı r~mi ve yan resmi daireler rak üzerinde konuşmalar olmuf· 
lanmıstır. Kongreye muhtelif mah- mümessillerinden mürekkep bir ko- tur. 
ıuUerimizin vaziyeti hakkında mu-1 -SONU IK1NCt SAHiFEDE - Lekeli humma hastalığına kartı 

- köylerde mücade1c etmek üzere 
tedariki İcap eden Boğu hizmet1c
rinin köy bütçelerinden teminine 
imkan görülemediği anlafıldığın
dan bu it vilayet bütçesinden ay
rılacak tahıiıatla hnfarılacaktu. 

Memleket hastanesine 937 yılı 
-SONU iKiNCi SAHiFEDE -

-----·~ 

arkadaşlan 

BERLİN HAYRET iÇİNDE 

Alman politikası 
Hiç bir değişikliğe uğ
ramamış bulunuyormU.s 

Pam, 8 (ö.R) - Fransa harici- münaaebetlerinin aalih yolunda in· 
ye nazın bay Delboau ziyaret eden kipf a devam edebileceğini bildir· 
Almanya sefiri bay Hitler tarafın- mittir. 
dan Alman diplomasi ve ordu lru- Berlin, 8 (ö.R) - Alman gaze
mandasında yapı1an ıon deiif iklik- telcri Ahnan diplomasisindeki ma
lerin Alman harici ıiyaaetinde bir liim değiJiklikten sonra yeni harici
tebeddül manaıını hiiz olmadığını ye nazın B. Von Ribbentropun BerJ
.!~ bilh~ Almanyanın ~~_ile_ - SONU OÇONCO SAH1FEDE -

BÜKREŞTE SiY ASİ CINA YET 

Sovyet maslahatgüzarı 
ortadan kaybolmuştur 

Hadise büyük merak uyandırmıŞtır 
Bükreı 8 (ö.R) - Sovyet Cüm·ı--------_:_......_ __ 

buriyetleri Birliğinin Bükrq masla- a•mzD12E121:1D:1!:211::ZZll!'2't:mm:z••• 
hatgüzan evinden esrarengiz tart- Jiol 

lar içinde kaybolmuıtur. Bu sebep- Faizleri 
le bir tecavüze kurban gitmif olma- indiren 

kanun ıma ihtimal verilmektedir. Sovyet 
sefirinin Moskovaya hükümetince 
geri çağmlmasından beri Sovyet 
aefarethaneaini idare etmekte olan 
diplomat sefarethaneden çıkarak 
evine avdet etmek üzere otomobi
line binmİ§ti. Rus 90för kendisini 
evine bıraktığını ve ancak kapı ar
kasından kapandıktan sonra oradan 
aynldığmı temin etmektedir. o an
dan beri Sovyet diplomatından hiç 
bir haber abnamamı,tır. 

-0---

BUyUk MUlet Mecllslne 
verllmı,11r 
-0---

Ankara, 8 (Hususi) - Faiz 
haddinin yüzde sekiz buçuğa 
kadar inmeıi hakkındaki kanun 
Bilyük Millet Meclisine verildi. 
Yeni kanuna göre faiz hadleri
ni muvazaa suretiyle gizliyen 
hakiki veya bülmıi phıılara 
tefeci denir. Bu gibilere tefecile
re ait kanuni hükümler aynen 

tatbik olunur. 

Bükre:t, 8 (ö.R) - Sovyet sefa
rethanesi mahafilinde kaybolan maa
lihatgüzann bir ıiyasi cinayete kur
ban gitmiş olması ihtimalinden bah
sedilmektedir. m2PZJ t Z Z$*fyZPJ !2":1 , .... 

tlc 1 hakıka düne kadar Rayşver 
ın~ll'la~Jarınm dış politika üzerinde 
~~38ır olmak istedikleri muhak
Av ı. Orta Avrupa ile cenubu şarki 
~~t\ıPada, Almanyaya kat'i tefev
tıır1 t~.ınin edecek olan bir politika 
}'a ~Urcvviçleri, hatta Sovyet Rus
~it: ) .. ~~laşma pahasına bile olsa, 
lt~kkoropa fikrinin bir an evvel 
~~ ı-f k e!tirilmesini istiyorlardı. 
'Mcin ıtlerı endişeye dü~üren şey 
f~ .~ampfo ında hararetle müda
fj~:ttıgi bir fikrin orduda yayılmış 
tııq11 sı değildi. O bu fikirlerin za
llip~sıf ortaya atılmasından doğacak 
tıi11 ~erden, Berlin-Roma mihveri
dtrı ır .. sarı:ıntı geçirmesi ihtimalin
.,~t\l urküyordu. Almanya A
ile h rl.~yı yutma gününün geldiği
~ enu~ kani değildir. Bir müddet 

Milli Küme maçları başlıyor 
'\~: sabırlı olmayı, cenubu şarki 
lı~lctlliıda_ dostluklar şebekesini ge
~ A.~eyı tercih ediyor. B. Hit
tlirıc ~an ordusunun kumandasını 
~4irn a ınakla dış politikada biricik 
~tctl'ıi t~lduğunu cihana göstermek 
'lttlirı~·t Aynı zamanda Roma -
~ı~n b~~yo mihverinin yapıcıla
~lf)ıa ırı sayılan Von Ribbentropu 
~ıt"1ckı d~ş politikasının başına ge-
' '<:.:: de Romada yerl~mesi 
~Nu lKtNCt SAHlFEDE -

Kaşif ~midt, Piyanova ve arkad~7. .. 

Müthiş Hava f dciası 

Sovyetlerin U. B. S. S. 
kabili sevk balonu 

lzmirde 14 maç 
Federasyon hakemler işini 

vermiyecek şekilde 

yapılacak •. 
suitefsire meydan 
idare etmeli 

' ŞEVKET BiLGiN 
tjcq-7JJJ ... ;oz7..7..7.7../.zL7.zz~zz:r. Bir talim uçuşu _yapa.,.ken M,•rmanskın 

ev/et ~ cenubu garbisinde parçalandı 

ikinci milli küme maçları, pa
zar rinü Ankara, İstanbul ve iz. 
mirde, ayni zamanda bqlıyor. 
Milli küme maç1arına batlanırken 
«Yeni Asır» ıekiz milli küme ta
kımını ıelimlamak ve Türkiye 
için başarı ve fayda ümidini izhar 

elem· Jl d ~i Mosko\•a, 8 (ö.R) -Ta~s. ajan-
ıryo arın a ,sı bildiriyor: u.ss 26 kabılı sevk ..,ll - o ı balonu bir talim uçuşu yaparken 

)erıa1 111rn ve talebeye Muı-manskın 277 kilometre cenu-
tenzliat bu garbisinde par'-'a1anmıştır. 18 

letl\nkara, 8 (Hususi) _Dev- !kişiden ibaret olan mürettebattan 
bet dcıniryolları idaresince ta.le- 13 ü ölmüş. üçü ağır ıurette yara
tetı e~ ~"Ve muallimler için yeni lanmıştır. Yalnız iki kişi felaket· 
Q\l ~ılat~ tarifeler hazırlanıyor. ten snğ snlim kurtulabilmi!1erdir. 
ler l'enı tarifelere göre muallim- 6 Şubatta saat 20 de Pılsenov 
)e k; talebeler hakkında §İmdi- l k~!ü ahalisi bal~.nu bir aralık g~r-
~ tariiar tatbik o1unan tenzilat- . mu~ler, sonra gozden kaybetmıt· 
liııd elerden yüzde elli nisbe- i2l 1erdi. Bu aralık büyük bir gürültü 
tıt e tekrar tenzilnt yapılacak- ~ duymuşlar ve bir felaket ibtima-

• lini göz önünde tutarak geyiklerin 
- SONU 7 INCI SAYFADA -

~~~~~~~~~~~~~ 
etmekle bahtiyardır. 

Milli küme maçları için ikiter 
Sular çekilmeğe defa birbiriyle kar~ııa,acak olan 

bu sekiz takım, üç ay gibi kısa bir 
basladı zaman içinde elli altı maç yapa-
~ caklardır. Yapılacak 56 maçın yir-

Son yağmur1ar üzerine Gediz ve mi ıekizi latanbulda, on dördü lz
Mendres mıntakalarmda mezru ara- mirde, 14 Ü de Ankarada yapı· 
zi sular altında kalmı§tı. Sular çekil- lacaktır. Milli küme takımları fÖY- Alsancak ı:apuru 
meğe b8§1am1f ve tehlikenin önü ledir: . larımıza, seyahatleri halinde ve- li cihetle birlilite, ta.kım kadrola· 
alınml§tır. Ankara: Harbıye ve Muhafız- rilecek tahsisat evvelce cYeni rında yer alacak oyunculara izin 

Menemende 4000 dönüm, Ba- gücü.. Aıır» sütunlarında taf ailatiyle ya- temini meselesi kalır ki, bunun da 
ymdır mıntakaaında da 9500 dönüm lzmir: Oçok ve Alsancak. zılmııtı. Yani seyahat tahsisatla- vilayet ve futbol ajanlığı kana-
mezru arazi, aon yağmurlardan za- latanbulı Fener, Betikt.t, GU- nna yüzer lira ili.ve edilmek ıu- liyle ve kolaylıkla halledileceği 
rar gönnüttür. Manisa mıntakaam- net ve Galataıaray. retiyle takımlann daha geoit ne- tüpheıizdir. 
da da ıular çelrilmiftir. Milli ldbne maçları içle ıakım- Eea almaları temin cdilmiıtir. Ma- - SONU BEŞlNCl SAHlFEDE -
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~SEVME~ 
INQ'.2ll2E24.'J MI ? 

SEVİLMEK 
rT.L77:Z"O'Q2ZJ Mİ ? 
~«:nına:o 

• 

'S • • 
Af.fANGJSI 

İYİDİR?~~ 
............. •••••••••••• . 

Bn. Aynur Pamir diyor ki: 

"Sevmek yıpranmış bir kelimedir. Ama yine 
güzeldir. Ben sevmeği tercih ederim.,, 

- Yazınız hazır mı? 

- Anketinizle kim meşgul oluyor 
efendim?. 

Kartımızda ancak 17 • 18 yaşında 
tahmin edebildiğimiz çok genç bir ba
yan var. Pencerelerden akseden nkş.am 
günetinin yaldızlı ıtıldarı, koyu siyah 
saçlarla çerçevelenen bu çok genç çeh
renin hatlarını ciddileştirmişf r. Mavi 
gözlerinin berrak bakışlarında. ko!lU· 
'fan bir hal var. 

Sevimli mioafirimize yer göstererek 
ismini aoruyoruz. 

- ismim Aynur Pamir .. 1zmire yeni 
geldim. Anketiniz beni çekti. Cevap 
vermek istiyorum. 

- Hayır, hiçbir fey hazırlamıt değilim .. Söylesem olmaz mı? 
- Bir mülakat lütfedeceksiniz? 
- Estağfurullah ... Mahzur görmiyornanız cevab:mı kay~'!t• 

menizi rica edeceğim .• 
- Buyurunuz.. 
- Anketinizin mevzuu sevmek mi, sevilmek mi daha iyi •• Sev-

mek 1ıpranmıt bir tabirdir ama yine güzeldir. Ben sevmeyi ter
cih ederim. 

- Niçin? 
- Benim aörebildiğim veya anlayabildiğim kadar izah ede-

yim ı intan zekiYeti, meYkii, prestiji, serveti veya f(>hreti için se
vilir. Daha bir yığın sebepler saymak kabildir. Fakat ben bu ka
C:lannı yeter sanıyorum .• 

- Ya güzelliği ne yaptınız? 
- Güzellik saydıklarımdan biriyle beraber olmadıkça çekici 

olmıyor. insan zeki değilse, serveti, mevkii, töhreti yoksa sevil
mit olmanın yalnız hayalini besleyebilir. Yalanla beılenmit yap. 
macık bir sevgi yüzüne gülse sevildiğini zanneder. Ben kendi he
sabıma bu tekilde ıevilmif olmaktansa hiç sevilmemeyi tercih 
ederim •• 

Sevmeie ıelince o bambatka bir ,eydir. insanın yakınlarını 
sevmesi, onlann iyiliğini, aağlağını, saadetini temenni etmesi, ha
yata bailanbsı için lrunretli bir sebeptir. Sevmekte hem baharın 
çiçekleri hem de sonbaharın dökülen yaprakları vardır •. Bu iki 
imajdan ikisi de ayni derecede güzel, ayni derecede duygulu de
ğil midir? Sennek yatamaktır. Ben annemi, lcücük karC:etim Ay
sell sevdiğimi duydukça yatadığımı anlarım. Onları &evmeıey
dim muhakkak ki bedbaht bir kız olacaktım. 

- Hepsi bu kadar mı Bn. Aynur? Ya bir yabanc~yı sevmek 
ihtimalini dütünmediniz mi 1 

- Bir yabancı .• Bakınız bunu bilmiyorum İf te... Bu &ualiniz 
cevapsız kalam olmaz mı? 

- Biz tahsi konutmıyoruz. Sıkılacnk ne var? 
- Siz tahsi konutmıyabilirsiniz. Fakat anl·et;niz ahsi olm~-

yı icap ettiriyor. insan duyduğunu söyliyebilir. Ben bu kad rmı 
söylemek, hem doğrusunu isterseniz, mini mini Aysele sevgimi 
bir gazete sütununda yatatmak için buraya geldim. Sözlel·imi 
kaydetmek lütfunda bulundunuz. Zahmetinize teşekkür ederim. 

Zeytinyağı fiatleri Mal istiyorlar 

ŞEHiR 'HABERLERi 
imar TOPRAKSIZ KöYLüLERE 

· Toprak tevzii 
---0----

Garaj santral yakında 
ihale edilecek 

Belediye daimi encümeni dün 

toplanarak, ya,pılacak bazı ihale İf- B • f ti •ki • 
lerini gözden geçinni,tir. Dün ga- azı çı 1 erın 
raj santralın ihalesi yapılacaktı. Bu istim

edjlecek İf .o~ be§ gün sonraya tehir edil- 1 A k e 

1
• 1 e 

ml§tir. 1 a ı 
Dün toplanan Belediye encüme-

' ni §-:ırimiz ihtiyacı için satın alın
ması takarrür ede!l 12 trambüsün 
iha esini y:ıpmı~tır. 

Yeni trarnbüsl~ mazotla müte
harrik olat,.:{, daha geniş, iki kapıla 
olncaJ: ve 34 kişi istiap edecektir •• 
Bussing flrmaınndan ~atın alınan 
cvvellci otobüslerde görülen mah-
! zurlı:ır bu def alınını~ t-ı:rübelere 

göre tadil edilmiş vine en müsait 
şe.rtı teklif eyliyen Bussing f7ması
mı iho.'e edilıniı:tir. 

Yeni trnn.!biit!er fuarın lruşndın
dan evvel lzmire gelmiş ve işleme
ğe b:ı§lamış bulunacaktır. 

--=--
Bonoların 

temin 

Sürpriz 
• • 

serısı 

Yeniden 
1 

Başlıyacak mı. ;" 
- BAŞTARAFI 6 iNCi SAH~ İt· 
muhtemel olan §Üphelcri önlern•fl 

B d W• 'kl'W' k 'k ~c ,ot' u egıfı ıgm e onomı . bİ' 

yal sahalardaki tesirine gelınCC:~i 
taraftan parti ile devlet arası ııJık· 
jüridik münasebetlerdeki karart fll~ 
diğer taraftan ordunun ek01j° kl~t 
işlere sık sık müdahalesi zoru rıt' 
yaratmaktan hali kalmıyordu. ~ak· 
ral Goering dört yıllık planını t . ıeı 
kuk ettirmek için bütün seJ"\''.~ıı 
üzerinde yalnız kendi idar~~rıa 
mutlak kontrolü elzem oldu8'.ııi11 
kani idi. cAngriff> gibi iş cephcS~aS' 
organı olan bir gazete <torga0 lcS' 
:·on karhosı»diyc tavsif ettiği bıı •e!' 
bil müdahalelerin belirdiği her )·.a· 

d · ı·w 'h · ld "untl iy-e temız ıge ı tıyaç o ug . •er-
ret etmekle bu müdahalelerın J İ!' 
siz ve zararlı olduğunu göste~ 'dY 
tiyordu. işte üniter-vahdetli bır 

1
1 

,,0 

renin askerlik, ekonomi, sosr şır 
dı-.; politika cephelerinde bütun rııı· 
mulü ile yerleştiğini görmek ~ ol· 
su yapılan değişikliğin se~fııt" 
muştur. Bay Hitlerin nu. 1111 
bir kat daha artmışbr. Şirndı 0rş• 

Bugünlerde yeniden hakiki manasiyle Almanyanırtsıı· 

l 
• b ki . Sıhhat Vekaletinin daveti üzerine An· memİftİ. Bunun tahıisatı "Verildiği için kipsiz diktatörü diyebiliriz ... ~,ı· 

yükse mest e enı VOT I karaya giden isün müdürü doktor .B. çift hayvanı mübayaa edilerek d~bat nun içindir ki Alman dış polıt 
11
J6 

Gayri mübadillerin iıtihkaklan- 1 Ziya Fuat avdet etmiştir. Habet- aldıia· cöçmen kardqlsimize teni edilecektir. nın bundan sonraki tezaht:;i.~· 
nm tasfiyesi için Maliye veki.letince mıza göre Sıhhat Vekileti, iskan müdü- tzmir vilayet.ine mürettep olup ta be- sürprizler serisinin yeniden .. ~ 
yapılmakta olan tetkikler hayli iler-,1 rüne talimatında cöçmenlerin terfihleri nüz arazi ve toprap lcavupmyan kö,.lü- cağını tahmin edenler bugünku ~el 
lemiftir. ifine Uaıni aurette ehemmiyet verilme- len bu ay toprak tevıii ifine batlana- şikliği büyük bir programın har tıf' 

Gayet mevsuk bir membadan alı- 1 sini ve en ufu bir ımlbya meydan ve- caktD". Göçmenlerin muhtaç bulunduğu noktası saymakta ve «dikkatt' 
nan haberlere göre hazirana kadar n1memeaini istemİflir. toprak, baza çiltlilderin vilayetçe i.tim- siye etmektedirler.. ıflf 
hazırlanan layiha kanuniyet keabe-I 936 yalı içinde lzmirc celen ve henüz laki ıuretiyle temin edilecektir. Ş~VKET BILG 
decel· yeniden yapılacak bir tevzi- evleri müteahhidine ihale edilmiyeo 160 Aynca, fİmdİye kadar ikmal edilemi- d d 
at il~· uzun ,uardan beri sürünce- göçmen evinin derhal ihalesi münaıip yen eaki iskan itlerinin tuliyeai ve biran Bele iye e 

d k 1 by • de bir son verile- görülmÜf ve tahsisatı verilmiıtir. Bu ev- Önce intaçı için, iakin müdürünün riya-
me e a an u lfC kad 'k 1 d'I-!. la . d L!- b. "hd edil -'-. B Beş senelı"k pla"'nıfl cekt• lcr nisan ayına ar t ma e ıu...., o • seluı e utr üro ı ıtı ecc:atir. u 

~ . 
Vekalet yeni tevziatı derpiş ey- caktır. büro yalnız iskan i~leriyle uğraf&hk ıe- mali projest _ .. dti 

lemekle beraber evvelce tevzi olun-f t~ vi~ayetinde isk~n edilen göçmen· nelerden beri devam eden bu iıin ıonu- Dün Daimi Encümen to~lao~-. 
b lar d kı metıendirilme- lere ftmdıye kadar Ç1ft hayvana veril- nu getirecektir. 

muş ono ın a Y -- - -- müteakip belediye reisinin • 1'1' 
•İ için çok ehemmiyetli tedbirleri p 80 .. yu·. k ğında tehir meclisi azalarının.,. oP': 
gözden uzak tutmamaktadır. raa. miyle belediye devair rüesası tiİ'-

Piyasada mevcut bonolar tama- •liiit narak belediyenin bet aene~ ,.-_.; 
men itfa olunacaktır. plinmın tatbiki için mali ~ 

Gayri mübadil bonolarının alına- Fuarına iştirak Ziraat kongresi derpİJ eden bir projenin Dl~ 
cak yeni kararlar dolayuiyle yeni- ıini yapmıtlardır. -A' 

den yükselmesi beklenmektedir. ediyoruz -BAŞTARAFI 1 tNCI SAHiFEDE- Bu husuıta hazırlanmİ! o~ 

F 
--ko- llesl Mart ayı içinde Progda açdacak olan misyon tqekkül edecektir. je bugün Şehir Meclisine 

uar w eml k • . d d b"' .. k b" Bu komisyon ay buma kadar tet- cektir. fuara m e elimız e e uyu ı.r -:r 
Fuar komitesi dün nk~ıtm rw Dr. Beh- ehemmiyet verilmektedü-. Çekoslovak· kiklerini ikmal ederek raporunu ha- • ... 

çel Uzun ba~kanlığındıt toplanmış, fuar 1 d A 1 k ti . zırlayacaktır. V /LA YET J 
. . ka ya an ve orta vrupa meme e cnn- ** J IC çalı•maıarmı eözden gecınn•' ve bazı - UMUM MECLı ,;:ı. 

ı~ · 1 l · den milyonl re ziyaretc;inin ve it adam· IZMIRDEKI HAZiRUK ~,.Jı 
rnr ar l!l mıı ır. . .. • fu BAŞTARAFI 1 iNCi s & Lltf,J:>'~ -=-- lnnnm ziyaret edeceklerı. bu mühun · Şehrimiz Ticaret oda11, Ankara- - .. • ~ ' fı,r 

arda Türkiye i~ırau.t üriinleri maddeleri da toplanacak olan Ziraat kongreıi- butçesmden ayrılan tahsııat1 ııır. için de bir pavyon aynlmışbr. Büyük bir ne bir rapor hazırlıyacaktır. Oda ı taneye gelen haıtaların fazla 1 ,ıtı 
Çek Eirmıısının haz;rlıtdığı bu pavyonun katibi umumiliği, kendi tqkilitına dan kafi gelmediği için d~İoıe•İ 
m:ıvaffa!: olrrum için l!cr türlü im.kin· apğıdaki tamimi göndermiştir: jbin küsur lira tahsisat ver•# 

Manisada 
Kö v kalkınması 

hırdan i tifode edilmiıtir. Bu yalmılarda. Ankarada, Ziraat istenmiştir. Bu if bütçe ene 
1 Pavyonu luwrlaynn finnanın müdürü vekaletince, bir Ziraat kongresi iç-inine havale edilmlştir. f tır 
tzmire gclm~ Tü:kofü müdürünü ziya- timaa d vet edilecek ve memlekete Merhum doktor B. Muı!a \,~• 

1 

ret ctmiftir. ait umumi zirai meseleler görüıüle- verin hafidi. olup Kız Lı~~r 
cektir. ta.bsiline devam _eden Bn. .. n11 lr lzmir tücarlan bu fuar i~in ihraç 1 ;.,u"' 

Baza fumalann zeytinyağı piyaaaımı Almanyada yedi firma memleketi- lktıı;at V ekiletine bağlı ve Zirai nm mekt~p ta~s11a.!.ı o an b•"'tıı 
·~o..i-..-''- .·,.;.. .ıl'--':Vet go"ıt•rdikJ...: L ___ mizden zal1ir•, ........ p, ı.e:-ezte ve gun" nülc 1 ürünleri nüm~nelcrini Türkofis~ vermi,. 1 1 1 . ~ t• bakım nd ranın verılm""•ı encumene _.._rJ 
u-r- --c:a ·-· ....... ... ... .,. ~ .. ~-... mese e er e zıraı ıcaret • ı an . • . """"' • tD": 
tüccarlar tarahndan iddia edilmektedir. satın elmak i tediJderini alakadar ma- ı l lerdir. Bunlar tamif edi!miftir. Prag fo. alikalı daireler bu lcmıgrede mev- edılmıfbr. Meclıı hundan aı-•"' 

l::ıma bildinnişlcrdir. Ke:ıdileri Türk ih- anndn lzmir ve 938 lzmir Eu:.rı İ!iİD a'.J" zuubahis edı'lm' ..... 1•01• veya karara gizli .bir celse aktederek .. ··Ol-ele' Malum olduğu üzere bu ıeneki zeytin- b" ,_.. L- •- ""' av 
racat evleriyle lanl§tınlmı§ltr. rı tr KOfC ıuızıruınmıttır. bag"lanmasını arzu ettikleri bususla-1 bazı ışler hakkında gorut 

yağı rekoltesi 23 milyon olarak tahmin ----- 1 Türkofis müduru" .. B. C~al Ziya, dün 1 ~t 
n şimdiden tetkik ve tesbite batla- yapmıştır. L•tİY~ 

eCfilmi.tir. B- aait üzerine fiatler 34,5 "ehı·r meclı·sı" - 1

1 J beraberinde Çek finnası mümessili ol· lard Meclı's bayram mu"n-.. e~~~k· 
.,.. -s- ":I' mış ır. .. .. .. • . .. .. - atJı." 

kunıttur. . . . .. ··- duğu halde belediye reisini ziyaret el· Zirai kalkınma meselesi memle- onumuzdekı salt gunu topl 
1ngiltereden ve ltalyadan zeytinyağla- Şehir meclısı bugun ogleden sonra sa- 1 Manisa viliyetince köylünün kal- mİf ve Prag fuannda yapılacalc reklam ketimizin hayati mevzulanndan bi- tır. 

at 16
·
30 da içtima ederek, riyasetin 9 ı kınması içw çok mühim bazı ted- · t • • .. •• .. ·· B .. ·· _.... Çek n" halın' de bulundug"undan bu"'tu"'n nmm satuı almak üzere müsait teklifler mil · al . · il cnru corufmuttur. u gonqmeue 

yon s50.ooo lır de unar programa birler alanmı11tar. Manisa Ziraat da- · · · • • k.li. b li k lan ehe 
yapılmaktadD'. Fakat bazı finnalann cU· hakkındaki mali projesini tetkik edecek-1 . . akt"' ~ lel .. k' alan firmalan ıçm 938 lzınu fuarmda bil' pav- lef ı l u mevzua yı o m-

1 
ıresı tr or ve ae dor ma m yn1 d ·· ·· "im'' f' miyeti verecektir. 

ya, hariçte zeytinyafı piyaaasuıın düttü- lir. Mali proje, çolc mühim bazı eııu:lar lbed rek k" l"' •· f , z·ar·•t yon a lNlSI a IOl'llfU Uf ur. 
ce e oy unun enm - 11 Ege iktısadi mmtakasi, zaman 

ğünü ip.a ederek fwsattan istifade etmek taıunaktad1r. usullerine uygun bir tekilde çabt- K zaman bir çok zirai meselelerle kar-
iatedikleri, batta piyuaya bir mİldar mal 1T ı· M=-- masanı önliyecektir. Makinalar si- aragöz oyunu §ılaımışbr. Bu zirai meseleler içeri-
ç.karmağa tqebbüı ettikleri öğrenilmit- ya ı enemende pariş edilmi§tir. . Y:aruı Halkevinde karagöz oyunlanna ıinde henüz halledilmemiı olanları 
tir. Vali B. Fazla Güleç dün öğleden ıon- Menisa ziraat müdürü bay A~ı devam edilecektir. Karagöz oyunlan bü- da vardır. Hususiyle, bazı ihraç 

ra saat 15 de Mencmcnf! citmİf ve Ku-ı lzmire gelmiıtir. Kendisi ziraat daı- yük bir rağbetle karşılaımaktadır. tnlu- maddelerinin §&haslar tarafından dik-
Piyaaa uilam olduiu için çıbnlmalc bilay abidesi çevresindeki ağaçlanma iti· resiyle temas ederek meyvalı ve lap eserlerinin karagözün anlal!fıyle çok kat ve ihtimamla hazırlanmamaaın-

istenilen babttlerin fayda venniyeceği ni gözden ceçinniıtir. Kubilay abidesinin 1 meyvaaız ağaçlar sahn almaktadır •. cuip bir ıekilde ifade edilmesi, bil!ıaa- dan dolayı harice sevkinde bazı müt
mubakkaktır. Zeytinyağı piyasası yüksel- etrafında mükemmel bir parlc meydana Sabn alınan ağaçlar tehir ıokaklan- aa köylü \ 'C çocuk nıhlan üzerinde mü· kilata tesadüf edilmektedir. Bu mad
meie müateiitir. getirilrnelıttedir. 1 na dikilecektir. &."lit bir tesir bırakmaktadır. deler arasında ticarethanenizin iıle-

ZEVKINfZI TATMiN EDECEK RUHUNUZDAKi TEKMiL SIKINTILARI GiDERECEK YEGANE FiLiM . 
MEŞHUR F E R N A N D E L iN EN GOZEL 

FRANSIZ KOMICI KOMEDiSi 
KAHKAHA ... GENÇLiK .•. NEŞE ... ZARAFET ABiDESi. .. 

G Ô R .. İŞİT .. SÖYLEME .. 
3.000.000 Fran11z frangına mal olan bu muazzam filimde dinleyeceğiniz nükteli sözlerin ... ltitilecek tarkıların zevkine pi.

Jan yoktur •• Bunlardan batka en modem danalar . •• HaYai tarkıları ... Ve danaları ... Muhtetem revü sahneleri görülecektir ... 

PROGRAMA iLAVE OLARAK 
PARAMOUNT JOURNAL ... RENKLi MIKI VE KAMERiN ARZ ·ETRAFINDAKi DEVRi... 

TEKMiLi BUGON 

TAYYARE SINEMASIND .A 
SEANS SAATLER/ HER GON 2.30 - 4.40 - 6.50 ve 9 da .• CUMARTESi - PAZAR 12.20 DE iLAVE SEANSI YARDIR 

rini ilgilendiren toprak mahsulleri- i 
nin bulunduğu ve bunlann da ıizce 
malu sebepleri olduğu tahmin edi
lebilir. 

Bu itibarla, itlerinizi ali.kalandı
ran toprak mahsulleri veya zirai me
seleler hakkındaki mütalia ve dilek
lerinizin Ziraat kongresinde mevzu
ubahis olmasını istemek, ayni za
manda bir memleket meselesi telik
ki edilmelidir. 

Odamız, mıntal<anın zirai mese
lelerini toplayıp kongreye ulqbra
caimdan ticarethanenizi atakalandı-
ran mahaullere ait mütalia ve dilek
lerinizin tez elden bildirilmesini ri-
ca eder, aayıJanmazı ıunanz. 

--=--
Ell#ktrik tarifesi 

On bet lwn1f olarak tesbit edilen elek
trik kilovat tritılİ, tasdik edilmek ize. 
re nal-. nlciletine ıöocl.amiftir. 

,. 
Çok acıklı 
bir ölüm . 

Aydın mebusu bay ~-: 
T opçoğlunun validelerı .,,;. 
tüccardan Aydınh bay :,,,,,, 
Ayaydın ile general O . .,_, 
Tufanın hayın validel~ ,1' 
yan Ayıe T opçoğlu rn~P' ,.a' 
olduğu zatürreeden t•f• diit' 
olamayarak maalesef ... _iM' 
gece Karapınardaki ~, 
rinde rahmeti rahmana 
TUflllUftur • çır 

Cenazeleri bugünk5! _.-1 
f&IDba günü sabahı ,._..~ 

nardan ekspresle ~ 
sabah ıaat dokuzda V 
istasyonundan~._.....). 
meralli camiine ke~lst' 
Saat on buçukta n..-sı~ 
hndıktan sonra b lr"' 
önünden Gümrük ~~ f!llJ" 
dar elde tatmarak ~ıı:a.H" 
raıime nihayet v~ 
sonra otomo!>illerle. aile ,, 
Asri mezarbğmc:laki • 
beresine tevdi~__:.... 

Keder gören ~ ~ 
nın .teesaür~e .lf~ ,;' 
aamuni taZlyetleriıniZ' 
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lngilterede 

DEYLi EKSPRES GAZETESİNE GÖRE işsizlerin adedi 
gittikçe çoğalıyor 

ltalya, Alman dostluğunu bırakarak dy!::.~.:.,~~ı~t ... ~~~!:i!:~ 
• 1 •ıt ··ı ı kt lngiliz propaganda ıervislerinin de 

Yıne ngı ere ) e an aşaca )f ~§ın8:geç~i!mi!tir.Propagan~atah-
sısatı ıle bırlikte radyo ve sınema 

Mussolininin 
çekmek 

ispanyadaki 40 
kararını vereceği 

bin gönüllüyü 
ümid ediliyor 

• 
gerı 

t londra, 8 (A.A) - Daily Eks- lerinde bulundurmak üzere kafi da takviye kıttala.rı yollanması da-
cı gazete . . d' 1 'k h' . . . ı,· · aının ıp omah mu- kuvvetler elde bulundurmak ihti- ı ıcap etmıştir. 
-1(

1 Yazıyor:: : yacındadır. ltalyadaki mali ve ekonomik si-
.. u hafta sonundan evvel B. D'. t ft I hA d' luntılar <l:!. durmadan büyümekte 
nıusso)' . . . ıger ara an 5panya a ıse- 1. . . k" 
0 " ınının en bellı batlı rolü I . . b h . d h l . k' berdevamdır. B. Musso ınının es ı ,naya • erının a sın e ava ın ısarına h''k" ... 
Le)d cagı dramatik hadiseler ~ B M j· . F k dostları ltalyan u umet reısını 
"&n"ed~ebilir. Alman - ltalyan te- u~~ay~nb. · usao mı dran ~~a terketmekte veyahut dostlukları-

u tin" d 1 • muesaır ır surette yar ım ıçm 1 h · 1 k d B M \er un ve ost ugunun kuv- , .. . . nın araretı aza ma ta ır. . us 
1 

1!n_den fÜphe eder gibi olan Mus çok muhım mıktarda adam ve ı solini bunların yerini dolduracak 
; ını sanıldığına göre ispanya- harp malzemesi göndermek la- adamları güç bulmaktadır. Bütün 
>tn 40 bine yakın askerlerini ge- zımgeldiğini anlamı~tır. Bu ise lbu sebepler dolayısiledir ki B. 
f!T Çe~rneğe ve müteakıben lngil- çok pahalıya mal olacaktı.Ve mu-1 Muasolini ltalyanm Jngiliz aleyh
~~ ıle Yeniden iyi münasebetler kabilinde fazla bir menfaat ta ge- tarı propagandasına ezcümle Fil a' etmeğe hazırdır. tirmiyecektir. listinde ve Mısırda nihayet ver-
~d: Mussolini Almanyada.ki son Fazla olarak Habe,istan da B. mesi ve Akdenizde lngiliz menfa-
_dıseleri pek yakında Avustur- M 1. . . d"" .. d'" kt d' atlerine hürmet göstermeği taah-.r• & b" 'h . . usso ınıyı utun urme e ır. . . 1 h 
•-k . ~r ı tımalın önüne geçebil- z· H h l h l . hüt eylemesı tartiy e mu temel 
~ ır k d' . k ıra a eş er arp yo una yem- l k k d' · b" · 'k d ol. .,.ın en ısıne apı komşusu . . o ara en ısıne ır ıstı raz a 

rak kuvvetli ve büyük bir Ger- den gırmış bulunuyorlar. Habe-ıbulunacak olan lngilterenin dost-
l'Qen • . . .. . . . - - -lu d~vletını görmeği hiç te ar- tıstanda muhım hır kuvvet ıdare- lugunu elde etmege dogru tevec-
~ıyen ltalya Brenner geçit- ai lazımdır. Hatta aon zamanlar· cühe karar vermi~tir. 

Amerika, lngiltere, Ja - Nafıa vekili 
Ponya deniz silahların- Teknik okulunda 

da anlaşamıyorlar 
---0---

İstanhul, 8 (Hususi muhabirimiz
den) - Nafıa vekili B. Ali Çetinka
ya nafıa teknik okuluna citmiş ve 
yeni yapılan binayı gezmiş ve na
fıa i§leriyle meJ~ul olmu§tur. Japon matbuatının neşriyatı menfidir 

V· ~ ~ıngton, 8 {A.A) - Ameri-
'lla. bahriye tefi Amiral Leany meb
h n ıneclisinin bahriye encümeni 
~ur~nd~ yaptığı beyanatta Ame
~ bırle9ık devletleri donanmasının 
fi llıleketin müdafaasını temine ki
ltl 'leldiğini ve her hangi diğer bir 
...:Uelle bir deniz paktı veya antantı 
il V~t bulunmadığını bildirmişt!r. 
, . \ Yanat Londrada Amiral daire
~': Amerika birleşik devletleri 
~ rıyeai mümessilleri arasında ce
~~n etmekte olan görü§melerden 
t&~·çok endiJe gösteren kongreyi 

l ın için yapılml§ bulunmaktadır. 
~kyo, 8 (A.A) - Salahiyettar 

mahafil Japonyanın zırhlılar mesele- Aman ya da 
sinde İngiliz - Amerikan talebini ka-

bul etmesinin muhtemel olmadığını Yeni iktısat nazırı 
beyan etmektedir. Bu meselede üç 
devletin beraberce hareket etmele- vazifesine başladı 
rinden dolayı hiddete ICapılmı§ gö- Berlin, 8 (A.A) - Dol.tor Şah-
rünmekte berdevam olan bugünkü tın yerine gelen yeni iktısat nazırı 
Japon gazetelerinde Japonyanın bu Valter Funke vazifesini tevdi eder
talebi kabul etmesi lazım geleceğini ken Göring demiştir ki : 
ima eden hiç bir teklif yoktur. Fiili hizmette bulunan askerlerin 

Japon gazeteleri hükümeti kendi- yeni iktısat nezaretine girmesi Al
sinden talep olunan malumatı ver- manyanın her sahada müstakil kuv
mekten imtina ederek mukabil ted- vetli ve serbest olmak için yorulma-

b. 1 'ttih d · tm v t "k ı dan kuvvetlerini teksif ettiğini dün-
ır er ı azını erpıJ e ege e~vı .. k d' 

l kt d. l yaya goslerme te ır. 
ey eme e ır er. G'" · · k b' · h dd _ orıng yem a ınenın son a e 

lf. Vekilimiz ı kadar dört senelik planın tathikin~ Ista n bul da :ü::~;ti~~mesi lazım geldiğini ili-

servisleri onun idaresi altında ola
caktır. 

Roma, 8 ( ö.R) - İngiliz gazete· 
leri İngilterede iısizler aayıımın art
makta olduğunu kaydediyorlar. 

«Daily T elegraph» gazetesine gö
re ipizlerin sayısı 937 batından 938 
hqma kadar 135 bin artinqtır. 
«Daily Hcrald» gazetesine göre ra
kamlar daha vahimdir. Ağustostan 
beri iısizlcrin sayısı yarım milyon 
e.r\mıtlır. Gazete bu felaketli vazi
yetin önüne geffmek İçin geni§ mik
yasta nafıa itlerine giri§ilmesini tav
siye ediyor. Aksi takdirde vaziye
tin vahim bir §ekil alabileceğini ya
zıyor. 

Havalarda 
Vukua gelen bir 
kaza ve kırılan 

bir rekor 
Kıbrıs, 8 (A.A) - Tayyareci 

Clouston te~ebbüs etmiş olduğu ha
va seferini terke karar vererek Ada
nadan lngiltereye dönmek üzere bu
radan geÇerken yere inmek istediği 
aırada düşmÜJtÜr. iki tayyareci sağ 
ve salimdirler. lngiltereye per§embe 
günü deniz tarikiyle dönmek niye
tindedirle~·. 

Kazanın tayyare lastiğinin patla
masından ileri gelmi' olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Paris, 8 ( ö.R) - Binbaşı Rossi 
10.250 kilo ağırlığı la§ıyan tayyare
siyle 16 saniyede yerden kalkar~' = 
şimdiye kadar ltalyan tayyarecileri
nin elinde olan sür'at rekorunu ka
zanmağa teşebbüs etmiş ve üç saat 
uçuş neticesinde İtalyanların 428 
kilometresine karşı 438 kilometre 
sür'at temin edere~ t~bbüsünde 
muvaffak olmuştur. Binbı:.:ı Rossi 
ayni zamanda 2000 kilometrelik sir
küvi üzerinde 2000 kilo yükle, 1000 
kilometrede 500 kilo yükle ve 500 
kilometrede bo§ olarak ta sür'at re
korlarını kınnı•lır. Hava nazm ken
diaine bir tebrik telgrafı göndermiı
tir. 

Çember/ayn 
Avam kamarasında 
be vanatta bulundu 
Londra, 8 {A.A) - Dün Avam 

Kamarı!.smda başvekil bay Çember-
~ llAŞTARAFI 1-tNCI SAHiFEDE - ler önümüzdeki haftalar içinde Do yçJand la•ın şu beyanatta bulunmuştur : 
otndı. Perapalas oteline indi. Ankarada toplanacak olan Bal- Al 1 d .. d .. Muhtelif müesseseler ve teşekkül-
~ e~de istirahat etmekte olan bat- kan Antantı konseyinde ehemmi- man SU arına on U ler tarafından İngiltere hakkında ya
t:tıl B. Celal Bayarı ziyaret ede- yetli görüşmeler vukubulacağını, 1 Lizbo.n, 8 (A.A) -. ~o~çlan~ hancı memleketlere istihbarat ver
lleı Cenevre görüşmeleri, Peşte, Türkiye - Yunanistan - Yu~oslav-ı adındakı Alman zırhlısı ıle ıkı denı- mek hususundaki gayretleri tevhit 
k Rrad ve Sofya f('masları hak- ya ve Romanya arasında sarsıl- zaltı gemisi Almanyaya dönmek eylemek üzere bir hususi komite 
t ın~a İzahat verdi. Öğleden son- maz bir doslluğun teyidi, Roman- üzere dün Lizbondan hareket et- teşkil olunmu§tur, ve reisliğine Ro
~ •• 0 lrnabahçe sarayına giderek yadaki değişiklikten sonra bat- mitlerdir. bert Vansiltard tayin edilmiıtir ... 
~t'1'1ciimhur tarafmdan kabul gösteren bazı yersi:.ı: şüphelere ni- İspanya sularında Doyçlandm ye· Filhakika hükümet bir kaç zaman-
•u\lndu. Büyük Şefe tazimlerini hayet vereceğini yazıyorlar. Ayni rine Admiral Seher kalacaktır. dan heri memleketimizi ve milleti-

lldu. gazetelere göre Tüı kiye hariciye mizi yabancı memleketlere tanıtmak 
llARJCIYE VEKJL/MiZIN vekilinin Cenevrede Romanya ha- Ber/in hayret hususunda halen yapılmakta olan 

1 SôZLERI riciye nazıriyle teme.sları gibi Bel- muhtelif gayretlerin mümkün oldu-
)e •tanbul, 8 (Hususi) - Harici- gradda Yugoslav başvekiliyle vu- z'ct'n Je ğu kadar tam ve müessir bir surette 
l>uıvekili basın mümessillerini ka- kubulan temasları da Balkan An- , u~ işlediğinden emin olmak ihtiyacını 
~e ederek son seyahatinden tantınm cenubu ~arki Avrupada - BAŞTARAFI 1-INCt SAHiFEDE- duymaktadır. Bu tanzim komitesi 
•unrnu~ döndüğünü söyledi. Ve sulhu ilgilendiren meselelerde tesgadende B. Hitlerle görüJmÜ! ol- hunun için vücuda getirilmiştir. 

arı ılave etti: tam bir mutabakat içinde olduk- masına bazı ecnebi gazetelerin at- "'V?/..-O"//.//.Z/77/.77.7/7..////.7..ZX~ 
ll-li; Kat'iyetle söyliyebilirim ki larını ve görütlerindeki birliği bir fettikleri manaları hayretle karşıla- ~ l..J lk • k " • N 
•uat an Antantı devletleri her hu- kere daha meydana koymuştur. maktadırlar. Alman harici siyasetin- s na eVl OŞeSl 
ihtil~f ınu!abıktırlar Aralarında DELBOS VE PARiS ELCiMIZ de büyük değiıiklikler bekliyen tef- ~~~/./.7.7.7/.7//////727/1/.z/7.J 

a lı hıçbir nokta yoktur. Paris, 8 (A.A) - B. Delbos dün sirler de protestolara sebep oluyor. 1 - Evimiz nlonunda her hafta pcr· 
BELGRADDAKI Türkiye büyük elçisi B. Suat Da- Alınan gazetelrine göre Hitler-Rib- ıem~ günü ak~amları ıaat 20 de bütün 

a l GôROMELER vaz ile Yugoslavya orta elçisi B. bentrop mülakatı Alman harici si- yurddaşlara karagöz c-yunu oynanacak-
...._:.,grad, 8 (Hususi) - Gazete- Puritchi kabul etmittir. yasetinin umumi hattını teyit et- tır. Parasız olan bu karası;öz oyununa bü-

F
- mekten başka bir şey yapmamıttır .. tün İzmirliler davetlidir. • f Fakat harici siyaset sahasında bir 2 - Halkevimiz mü!tahkem mevki ransa maarı nazırı deği§iklik muhtemeldir. Bu da, ta- bando ıefi B. Galibin idaresinde bir 

l<ahirede Abidin sarayında bü
yük bir ziyafet verildi 

•ark.ahire, 8 (ö.R) - Fransa maarif nazırı B. Jean Zay Abidin 
llir~~kna .giderek kralın kabul defterine ismini kaydettirmittir. 
Fra zıyaretlerde bulunduktan sonra Fransız nazırı MHırda 
)ett"z .~üfuzunun inkişaf halinde olduğunu ve bunu memnuni-

}(c ~Ufahede eylediğini Havas ajansı muhabirine- söylemittir. 
turıda ıre, 8 (Ö.R) - Fransız maarif nazırı B. Jean Zay'in huzu
"-kka kKral Faruk Sanat Dostları Cemiyetinin te,ebbüsiyle ta
l~ın u . eden Fransız Sanat sergisini açmıt ve muhtelif pavyon· 
ı.y ~l 21Yar~t etmittir. Aktam Abidin ıaraymda Kral, B. Jean 
'bet ~~ergı ınütctebbisleri terefine bir ziyafet vermittir. Hükü-

er anından birçoiu da · ziyafette hazır bulunmuılardır. 

bii dört senelik ekonomi planı esas- Halke~i bandosu tqkil edecektir. De
larmın takviyesi İstikametinde ola- vamlı ve hevesli çalışmak hevesinde olan 
caktır. Ceneral Göring hu hususta müzisyenlerin kayıtlarına yaptırmak üze· 
kat'i beyanatta bulunmuştur. Göz- re evimiz sekreterliğine ba~vurmaları bil
lük çerçevelerinde ve dolma kalem dirilir. 
uçlannda altın kullanılması mene- 3 - Evveke yazılıp ta daktilo der-
dimi,tir. sine ba~lıyacak olanların 9/2/938 çar-

Viyana, 8 ( Ö.R) - Von Papen tamba günü ıaat 5.30 da Halkevine ıel
yerine Almanyanın Viyana sefareti- meleri. 
ne kimin tayin edileceği merakla 4 - Dumlupınar okulundaki evimiz 
beklenmektedir. Şimdiye kadar bah- felsefe kursunun her çarpmba ıünü saat 
aedilen ,ahıiyetler hakkındaki tah- 8 den 9 a kadar devam ettiğini ve bu 
minler resmen teeyyüt etmemiJtİr. kuraa bilaistisna bütün yurdda,lann de-

Roma, 8 ( ö.R) - Dantzigden vam edcbilcceiini bildiririz. 
bildirildiğine göre bazi Leh gazete- 5- 9-2-938 çartamba sünü ıaal 18 de I 
leri Alman hükümet adamlarının f&· evimiz ıoıyal yardım komitesinin ve aa- I 
hıalarına kartİ mütecaviz nqriyat- at 17 de halk dershaneleri komitesinin 
tan dolayı miiaadere eclilmialerdir. haftalw toplantası varclar. 1 

---
~ --

B. konseyi 
Ankara da 

'::JAYFA 3 

16 Şubatta 
toplanacak 

Yunan, Yugoslav başvekilleri Romanya 
harici ve nazırı ayın 14 ünd~ gelecektir 

Jatanbul, 8 (Hususi muhabirimizden) - Balkan Antantı kon
seyi ayın on altıaında Ankarada toplanacağından Yunan bat· 
vekili General Metaksaı, Yugoslav batvekili B. Stoyadinoviç ve 
Romanya hariciye nazırı B. Miceıko ayın 14 ünde tehrimize ge
lecekler ve doğruca Ankaraya gideceklerdir. 

Konsey toplantıaı münasebetiyle batvekilimiz ve diğer vekil. 
)erin- cumartesi veya pazar günü Ankaraya dönmeleri muhte
meldir. 

Başvekil ve vekiller 
lstanbulda bazı tetkikler yapıyor 

lstanbul, 8 (Hususi muhabirimizden) - Şehrimizde bulunan 
ba,vekil B. Celal Bayar ve diğer vekiller te.tkiklerine devam et
mektedirler. Batvekil bugün Perapalasta bazı ~iyaretleri kabul 
etmitlerdir. Öğleden sonra saat 15 de Yıldızdaki harp akademi· 
sini ziyaret eylemi,ler ve akademide kumandan General Ali F u
at tarafından kartılanarak 3 saatten fazla kalmı,lar ve akade
minin her taraf mı gezmitlerdir. 

C. H. P. Merkez heyeti 
Istanbulda bir toplantı yaptı 

Istnbul, 8 (Hususi muhabirimizden} - Dahiliye vekili ve parti 
genel sekreteri B. Şükrü Kaya vilayet parti merkezinde me,gul 
olmu,lardır. Parti merkez heyeti bugün saat 15.30 da Şükrü Ka
yanın ba,kanhğmda toplanmıştır. Toplantıdan sonra B. Şükrü 
Kaya saat 17.30 da emniyet direktörlüğünün yeni ta~ındığı Be
lediye hanındaki (Eski Sanasaryan hanı} daireleri gezmiş ve 
muamelatı teftis etmistir. , . 

ispanyada elçimiz ha
karete maruz kalmamış 

Roma radyosunun haberi yalandır 

Ankara, 8 (A.A) - Dün ak•amki Roma radyosu netriyatında 
Madriddeki Türkiye elçisinin ve elçilik erkanının hakarete ma
ruz kadıkları hakkında bazı haberler ititildi. 

Anadolu ajansının tahkikatına göre mesele Türkiye elçiliği
ne mülhak bir binaya hükümct polisi tarafından girilerek içinde 
bulunan lspanyolların götüriilmüt olması hadisesinden galattır. 
Bu hadise hükümetimizle İapanya cümhuriyet hükümeti arasın· 
da henüz görüşülme halindedir. Tarafımızdan yapılmış olan pro
testo tahkikat safhasına girmit bulunuyor. Elçimize, elçilik er• 
kanına tecavüz vukua geldiği haberi. hakikate külliyen muhalif
tir. 

Fransa hüküm eti hudut
larında tedbirler aldı 
lspanyol tayyareleri Fransa arazi 
sine tecavüzleri menedilecektir 
Paris, 8 ( ö.R) - İspanyol tayyarelerinin Frans1z arazisine le· 

cavüzlerinin devamı ihtimaline kartı hudutta Burnadam nahi
yesinde tesis edilen hava müdafaa bataryaları iki günden beri 
meçhul bir tayyare üzerine kuru sıkı ateş etmekte olduğu zanne
diliyordu. Halbuki bu tayyarenin Barselon ile Paris arasında i,. 
leyen ve Air-France kumpanyasına ait olan bir ticaret tayyaresi 
olduğu anla,ılmıftır. Bu kumpanyanın bu hatta işleyen tayyare· 
lerinin ispanya harbından beri hadiselerden içtinaben sahili ta· 
kip etmeleri kararla,hrılmıştı. Halbuki tayyarelerin eski seyir 
hatlarından geçmeği tercih ettikleri anlaşılmıttır. Air-France 
kumpanyasına tayyarelerinin harp mıntakalarından verilen em
re göre geçmeleri ve tayin edilen rotadan ayrılmamaları lüzumu 
bildirilmiştir. 

Paris, 8 (ö.R) - ispanyadan bugün harp harf'ketlerine dair 
yeni bir haber geımemitlir. Buna mukabil Lloyd kumpanyasına 
mensup bir lngiliz vapuru tarafından bu sabah saat 1 O da çeki
len ve Marsilyada da alınan bir telgrafta çok alçaktan uçan meç
hul milliyette bir tayyarenin görüldüğü bildirilmi~tir. Vapur bu 
sırada 3 mil süratle ilerlemekte idi ve 41 derece fimal arz dairesi 
ve sıfır derece 5 şarki tul dairesi üzerinde bulunuyordu. 

Pravda gazetesi 
Almanyadaki hadi~eleri nasıl tefsir ediyor 

Moıkova, 8 (A.A) - Pravda gazetesi Almanyadaki son h~
diseleri milli sosyalistlerle askeri mahfiller arasındaki mücade.
lenin yeni bir safhası saymakta ve bu hadiselerin la 1934 seneal 
30 Mayısında Hitlerin ordu teflerini memnun etmek için bütün 
orduyu eli altına almağa çalışan Roehm ve diğer milli soıyaliıt 
rüesasmı feda etmesinin bir neticesi olduiunu iddia etmektedir. 
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A 1 C 1 d Meyerin ay.nı kadın oldukların~. 

a ın v ıyan anavar ar an öy;iim~~ra~:ag:1M:;!i·L?et.°·di1~ 
hitap ediyor. Bana cŞer Minnİ> d~ 
di. 

H c 
''Mavi Sakal ,,dan ''Landı-o,, ya kadar evlenme 
yolunu cint;ıyetlerine en kestirme yol olarak 
seçen (iz~~vaç katilleri) cinayetler tarihinin 

kanlı safıif elerini 
doldurmuşlardır 

duvaklarla 

Minni Mullerin dükkanına pervasız· 
ca gidiyordu. 

MlNNI MEYER 
Minni Meyer adını taşıyan kadını 

• 
1evyorkun yakın kasabalarından bi

rinde tnnımıştı. o genç, nuri"l yapılı 
idi. l ledwigin o tarihteki adı Jelcs 
Doucet'ti. Fransız olduğunu iddia 
ediyordu. Minni Meycrin taı:;ralı ka

sında sevimli bir Prens gibi bin 
bir '{ece masallarının hayallerini can-
1 ... ndırmıstı. Hedwig. Minni Meve .. in 
az önce anasından 8000 dolarlık bir 
..... rvct'" kondu~unu öğrenmi'}ti . Q .. 
run üzerine düşmc.'3 İ, btı genç ka
dınla evlenmesi n n"U'inlii'ri, tı 
rrcncliği için dei{ildi. 8000 dolar bun
hrın çok üstüde bir ')'er tutmu~t:u. · 
Minni 28 yasına bncmı•h. FaJ~ t·ha
tırı snvılır cirkinlerdcndi. ·Evlend;k-
1 ri n:ün bütün servetini yanına al:a ... 

insan knsabı Vaydman hadisesi de elinden kaçan kadını düşünüyor-( r:ık bahyı sevahatine çıkmı,c;JarcL. 
seri halinde cinayetler faillerinden du. Bugünkü avı f.lzi F renzcl ndını t Adirondack dağlan -ar~:,rnda: k.ayb!. 
bilha a kadınlara musallat olanlar taşıyan bir geçkin kızdı. Kırkını a - olmus kücük hit otelde bu b lavı rrr.
üzerine nazan dikkati celbetmİJ hu- mış olmasına rağmen saçları hala al- zintisi yalnız iki gün ürmüstü. Hetl
fonuyor. · tın gibi parlıyordu. Teni taze. açık wirc yumuşak ve şefk~lli görünmü~. 

«Mavi Sakal>dan «l.andro>ya ka- mavi gözleri neşe açan pırıltılar i- hilhl!ssa karısına «cep harclığı» olan 
dar evlenme yolunu cinayetlerine çind~ yanıyordu. Doğrusu bir erkek. 8000 dolarıf'l eyic• muh faza f'tm• .. 
en keştirme yol olarak seçen cizdi- Elzi F rnnzelle temiz ve saf bir aşkla tıini sık sık tekra"" etmi~ti . Yine kendi 
vaç katilleri» cinayetler tarihinin bile alakadar olabilirdi. Hedwig, bir ısrarı üzerine o 8000 d'1l?,.ı karı.,ının 
sahifelerini kanlı duvaklarla doldur- ay evv l Amerikanın bol güneşli bir ı:ı:özleri önünde bir 7.nrf kovarak oJ 
muşlardır. Amerikanın en me~hur plajında onunla tanışmış, bu sefer telcinin ka"lasına t 0 slim etmİc;ti. Gü~ 
hikayecilerinden Bn. Şarlok Dock· cFredrick Chmldh adını takınmıştı. nesli bir günde ~ezintiye çıkmırylar
stadere «Mavi Sakal» adlı hikayesi- Münasebetleri çabuk ilerlemişti. dı. Ansızın sevimli prenq;n manyeır 
ni ilham eden çle bu cinayetlt!rin Hedw!g, btiyük 8ir aska tutulmuş leri değismi ti. Ö J .. ki Minni koca
kendilerine mahsus olan görünü le- görünüyor. Evlenme.d~n b3hseaiyor- "ına yor~un veya hasta mı olduğunu 
ridir. du. Zehir, güzel kadının varlığın::ı so mu~tu. 

Şimdi hikayeyi okuyalım : çabuk yııyılmış, t ~itini ös!ermişti. - Evet biraz yoruldum cıcıın. 
Allnhım, şu kadın\ar ne budala Elzi Fr~nzel sehirlerin gürültüsüh- vadi f! hal.im olan §U teoede bir~z 

. .. 

§eyt rdir. den, bn . aöndüre-n .~ lnyişindett hoş- otur~lım. Etrafı seyrederiz. 
Bir tatlı söz, bir iltifat onlan elde lanmıyordu. lıülvaları s&.kin bir Minni onn inanarak büyiik bir te,c;- dan vazgeçti. Bir (evkaİade tesadüf Minni kendisinden şüphe mi ediyor· 

etmeğe kafi ... ı köşkte Sf'' diği adamla ba!!başa ya- limiyetl ilerlemişti. Fakat bir an dl- eseri olarak lmrşıla.şacnğı Minni, bir du? Bıı merakı çok sürmedi. Minni 
B. · · · · · k J d ı ı ı k znmanlf}r kendi karısı olan Minni ağır ağır başını kaldırarak ona bakti ır çam yarmasına mınımınıcı- şama tı. 1 e wig,v, r ı c ı görünmiis- mustu i her sey der'!işmişti.Hedwi~ I b'I w • • 

ğim deyiniz. Kukını aşmış olan, bir tü. Lüks otomobillerinden, sevimli tebessiimünii kaybed~n bakıslan ile 0 sa !, c tanımıyacagın~ emı~d~.Onu ve: 
taze bahar çiçeği ile kanşlaşmış gibi komşularından bahsetmişti. Ayrila- ona bakarak ellerini knbaca yakala- tanıdıgı zaman gençtı. Zaıftı ve - Herr Scmidt tanıdığım bir a
«Matrnazel. Mis, frölayn> suretinde cakları gün, mağazasını sattıktan dığı zaman karsısındaki adamın kor-' Fransızca konuşuyordu. Şimdi ise dama çok benziyorsunuz. dedi. Jules 
hitap ediniz. 18-20 yaşındaki kör- sonra kendisiyle evlenmeyi ve tasnv- kunç bir canav;r oldu~unu anlamış- saçları kıralmış. şişmanlamıştı. Al- I Doucct adında bir Fransıza .. 
peye de sevgiyle eğilerek «Madam~ vur ettikleri cennl"te gitmeği vaad- tı. Anlnmıstı f"'ltnt is iş~e-n gec-mi~til manca konuşuyordu. Dünle bugünü - Ben mi bir Fransıza benziyo
diye esleniniz. Dinlemeyi biliniz. etmişti. Elzinin gözlerindl" şu elin- O bileklerind~ yakalııdığı kadını arasında münasebet yoktu. Uzak bir rum? Hele şu Jules Doucet ismi bir 
Muhatabınızı anlamış gibi görünü- den kaçırdıgwn kadının baktotlarını ha- gÜzleri önünde duran kavelara çar~ ta~ih.tc eline geçen bir fırsatı kaybet- romandan alınmışa çok benziyor. 

~ mıc:ıtı B ·· . b' f t d h ö 1 E · h · · · B' nüz. Bilhassa onlara yapmağa hazır tarlatan hiç birsey yoktu. Bununla parak parçalanar..a2ı ümidiyle boşlu· ~ · ugun yenı ır ırsa a a - Y e... yı ta mın ettınız. ır 
olduğunuz şeylerden bah ediniz. O- beraber ona evlenme yaadında bu- ğa savunnustu. Fakat RÖzleri inanıl- kaçırmıyacaktı. hayat romanından alınmış bir isim. 
muzlarını ok§Bymız. Göz kapakları- lunduğtt giin a~zından kaçırdığı bir maz bir ma.nzarn kar~ısında deh et . BULUŞMA Bir kadın, geçen zamana rağmen 
nı veya saçlarını öpünüz. Ellerini kelime Hedwig üzerinde kötü bir te- içinde kalmıştı. ~ Ce~~ş adı.mlarla yürüyor, tabel.~- kendine hiyanet eden erkekği tanir 
avuçlarınızda sıkınız. Kulaklarına: sir yapmıştı. Cüzcl kadın altın saç- Minni bir ceset haline inkılap ede· lnrın.'~ımlcrıne ve numaralarına goz Her Fredrick .. Cildin, ismin ve hat
cHayatımın kadını ensin» diye h- larla bezenmiş olan ha.mı onun o- çeği yerde saman yığınları üzerine g~ırıyordu'.. M~tev~zi .. görünüşte ta sesin değişmesi onu aldatamaz. 
sıldayınız. Onu elde ebneğe muvaf- muzlarına koyduğu zaman: düşmüş ve tepenin eteğine kad~r b;~. ~kk~I dukk~nı onun?,e durdu. Senelrdenberi sizi cezasız bırakmiı 
fak olursunuz. - Kendimi rüyada ianıyorum yuvarlanmıştı. Tepeden onun yerin- Kuçuk bır elektrık ampulu vitrini olmanın azabı içinde yaşıyorum. 

Hedwig Schiller bütün bunları hi- Fredrick, saadetime inanamıyorum. den kalktığını, dipdiri koştuğunu an~~ ış_ıklan~ırı.yJOrdu. . · Şimdi beni~ gibi kim bilir daha kaç 
liyordu. Yirmi yaşındanberi müstear Minni bunl,ırı duysa ne diyecek de- görmüştü. Kudurmuş bir çılgın gibi ınnı ve ~~~zı. Fı:enzI:ın ~~ba~ kadını boşluklara yuvarladığınızı dü-
adlarla evlenmek mesleğinde ihtisas mişti. arkasından taslar atmıştı. Korku v~rer.7k ke~dısını bekl~ıklermı du- şünmekteyim. Elinizden nasıl kaçh-
sahibi olmuştu. Her evlendiği kadını Minni... bahtsız kızı kanatlandırmıştı sanki. s~ndu. Hal~ne bi~ çe~i düzen verdi: ğımı söyleyiniz haydut herif ... 
soyup sogw ana çevirdikten sonra öl- Elzi hayatta kı'msesı· o1madıg-mı, )' ld 'b. .. d k b 1 t Bıraz daha ılerledı. Nıhayet daha eyı Bu ilk darbenin tesiri geçince ken-

ı ırım gı ı goz en ay o mu u. vd 1 b" cl"kk. ·· .. d b 
dürüyordu. Kasaplık hayvanları hiç kim e ile münasebeti bulunmadı- Ludvig bir im otele dönerek kansı- al J dm anBmlış ır u • ~n onun e . u_- dini topladı. Tedbirli bulunmak la-

bah .. d d'kt ] d H lb k' 1 el f • b' k k b . ·-· un u. u uşmn yen ışte burası ıdı. d K' d .. 1 .. El . . k mez aya gon er ı en sonra par- ğını söy iyor u. a u ı ev enm e- nın ecı ır azaya ur an gıttıgın- _ .. ,. . . zım ı. ın ar goz erını zının açı 

çalıyarak satılığa çıkaran bir kasap rinde mütaleası sorulacak bir şahıs den bahsetmeyi, teselli bulmaz bir . C~ =el dukkan dedı .. Içerıden ağır mavi gözlerine çevirdi. Onların şaş
sükuneti ve metodu ile mesleğini ya- gibi bir Minniden bahsediyordu. matemzede gibi hareket etmeyi dü· hır çıkolata kokusu gelıyordu. Ken- kınlık içinde olduğunu gördü. 
pıyordu. Hurafeler devrinin mavi Minni ... Bu isim ona yabancı gelmi- şündü. Fakat muvaffak olacağını disini ~~kliy~n se~vet~ .ku.caklı~o.r- - Bunlar ağır bir şaka değil mi 
sakallarını ve asrın büyük canilerini yordu. Yırtıcı pençeleri arasından zannetmiyordu. Tekrar onu bulmak mu.ş gıbı sevınçle ıçerı gırdı. Elzının Mayn Libe Elzi ... Bu hücumlardan 
taklit ediyor, sadizm tesiriyle karı- kaçan genç kızın adı da Minni Me- için tepeden inmeğe cesaret edemi- ta2:e çehTesİ, kıvrak kahkahasiyle hiçbir şey anlamıyorum. 
larını zehirliyen, Çimento kalıpları yer'di. yordu. 7..aten buluşmaları imka~sız karşılaştı. Elini sabırsızlıkla •evdiği Geni§ ellerini \Jzatarak Elz.ininki
içine gömen, veya bunlardan daha Bir dakika bu isim kendisine kar- bir şeydi artık... a~amm koluna geçirdi. Onu dük- leri yakaladı. Kendisini seven kadın 
az dramatik bir şekild~ yok edenler- ~ı yapılmış karanlık bir ihtar gibi gel- Acele otele gitti. Bagajlarını yap- kanın İçine sokarak masa başmda ellerini çekmemişti. Bundan mem-
den Örnekler alıyordu. , di. tı. Otelciye bıraktığı 8000 dolarlık oturan başka bir kadına takdim etti: nun oldu. Elzi heyecanda idi. 

Bilhassa münzevi dulları veya bir - Minni, Minni diye tekrar et- zarfı Qldı. Hareketinden evvel kansı- .-· . ~~:drick, işte Mi~ni ... Sevgili - Minni falcılık mı yapıyorsun~ 
erkeğin hoşuna gitmek ümdini çok- ti. na: clhtiyar çılgın> bnşlığını tası yan Mınnıcıgım .. işte F redrıck... Hep tahminlerele söz söyliyorsun. 
tanberi kaybetmiş olan geçkin kızla- Bu tekrarlavışta koskoca bir bir kaç söz yazdı. Bunda tanıdıkları- Zaten bu takdimi bekliyordu~ M;- Yanıldığın muhakkak diye haykırdı. 
rı seçiyordu. istifham saklı idi. nın kendisiyle alay etmemelerini js- sa başindaki kadının ba'kışları kendi Mösyö Fredrick Schmidt'dir. Kendi-

l-ledwig becerikli idi. Hayatında Elzi Frenzel izahat vermeğe ]ü- terse dilini tutmasını ta\•siye etti. bakışlariyle buluşunca yirmi yıl sinden Mna bahsetmiştim. Benim 
yalnız bir defa, o da canavarlık kar- zum gördü: Bu tavsiyeye uymak belki güç işti. gençle tiğini zannetti. Bu karşısında müstakbel kocam .. 
yerinin başlangıcında muvaffakıyet- - Minni Muller, biricik dostum- Fakat Minninin n~ kadar çekingen duran kadını nerede olsa tanıyacak- Minni genç arkadaıına şefkatle 
sizliğe uğramı~tı. En çok canını sı- dur. dedi. Bizden bir kaç adım ileride tabiatli olduğunu biliyordu. Macera- tı. Bdki kederden biraz zayıflamış. baktı ve sesinin ağırlaşan ciddiyetin
kan şey de bu muvaffakıyetsi:ı.liğin bir bakkal dükkanını idare ediyor. sını anlatmağa cesaret edemiyecek- saçları kıralmış bulunuyordu. Fakat den hiç birşey kaybetmiyerek de-
hatırası olmuştur. Akşamları odası- O da, benim gibi bir münzevidir. ti, · gözleri hep o kestane rengi gözlerdi. vam etti: 
nın gölgeleri arasında guya bir kadın Akşam mağazasını kapadı mı bulu- Hesabında aldanmamıştı. Nevyor- Halavetli bakışları .... Bu sefer onlar - Hayır Elzi sen bir haydutla 
onu korkutuyordu. Uykularını ka- şuruz. Erkekler lrnkkında kanaatleri ka zorluksuz döndü. Günlerce gnze- kendi İ.İ7erinde dola~tıkça ağırlaştı. evlenemeuin. Burada eski kocam
çırması lazım gelen bir çok hayaller, hiç te eyi değildir. Fakat sizi görünce teleri takip ettiği halde Minni-J ules Melankolileşti. Bir tereddi.it anından dan bahesttiğimiz zamanlar sana 
yolu üzerine düşerek cinayetinin hoşuna gideceğinize eminim. Belki Doucetnin macerası diye bir satır ya- sonra sordu: kalbimi hançcrliyen hakikati söyle
kurbanları olan bahtsızlar içinden de taliime kışkanac.ak.. zıya bile rastgelmedi. Dehşet iç.inde - Fredrick, Fredrick Schmidt ... memiştim. Bu çok müthiş bir macera 
hiç biri onu düşündürmediği halde Minni adının kafasında yarattığı uçar gibi kaybolduğu dakikadan iti- Size hiç başka bir yerde rasgeldim idi. Şimdi karşımızda duran bu adam 
yalnız elinden kaçırdığı kadından hudutsuz endişeler derhal dağıldı. haren bir daha Minniyi görmemişti. mi? Çehre bana yabancı gelmiyor. karşıma dikilmi ti. Yalancı sözleri 
korkuyordu. Ve yeni kurbanlann- Elzinin dostundan şüphe ve endişe Fakat o gündenberi bu kadının ha- - Daha evvel gÖrÜ§mek şerefine ile tıpkı !enin kalbini avladığı gibi 
elan her birinin bakışlarında onunla etmesine sebep yoktu. yali gözlerinden ilinmiyor, her yer· nail ol aydım unutmazdım Frolayn. beni de avlamıştı. Balayı seyahati
karşılaşmaktan ürküyor, onu arıyor- Kim bilir, belki de Elzinin işini bi- de onu takip ediyordu. Şimdi bile Bu Frolayn kelimesini biraz çeke- miz esnasında beni yok etmek iste
du. Günün birinde bir Nemcsis gibi tirdiktcn sonra ötekini elde etmesi yeni kurbanının evinde onu takip rek telaffuz etmişti. mio, projesi akim kalınca ona ema
ona rastgelmek korkusu, Hedwigten icap edecekti. Günlerdenberi kafası- etmekteydi. Bir Örtü işlemekte olan Minni an- net et9iğim küçük serveti ~larak 
daha az haşin kalpli bir insan için nı okşıyan bu projeler hala yaşıyan Garip bir hissi kablelvuku nabız- sizın iğneyi parmağına batırdı. Kan kaçmı§t1. Giderken bana bir mektup 
vicdan azabı sayılabilirdi. Son kcşf- kadının hatırasını unutturmuştu. O lannm darebanını artırmı§tı. Bir &n çıktı. Bu kan lekesini hırsla seyret- bırakmışb. Senin ıu kendisine inan
ettiai kadının apartımanına giderken kadar ki Elzi Frenzelin sevıili dostu aeri dönmeyi düıündü. Sonra bun- ti. içinden_ cfena allmeb diyordu. clı~ın adam Minni MulleT ile Minni 

Elzi şiddetle atan kalbi üzerine e-

lini koy~u: . . . lan· 
- Mınnı bu söyledıklerın ya~ l 

Böyle şey olamaz. F redrick.. BöY' 
~y oJamaz değil mi? la· 

Hedwig, telaş ifade eden bakış 
rını iki kadın üzerinde gezdirdi. 

- Bir§ey anlamıyorum Ma~ 
Libe ... Ben biıtün hayatımca naın°'. 
lu bir Alman olarak yaşadım. Şa~ 
lacak şeye bakınız ki arkadaşını% t 

. ye 
bakııta bir Fransız, hem de cına d' 
işlemiş bir Fransız olduğumu id " 
ediyor. . 

Başıni tekrar Minniye çevirdı: 
- Frolayn yalvarırım size ba~ 

dikkatli bakınız. Bu J ules Dou:,:. 
hiç bana benziyor muydu? O da _1J 

nim gibi neşeli miydi) Benim r"" 
kırlaşmağa yüz tutmuş sangın saçlet 

'b' f110"' mı taşıyordu? O da benim gı ı d'1 
aut bir yuva kurmak peşinde mi:Y ı 

- O günden bugüne çok zarnall 
geçti Herr... O znifti.. Saçlafl,,°1~ 
rengine gelince, bunun ne de~ 
rar) Saçlan boyamaktan dah~ ıed 
lay bir şey yoktur. Onun da s0.\u 
sizinkiler gibi yuvarlak ve ınavı 1 ~ 
Ve seneler o gözler gibi bunlarırı 
hayvnnt pırıltısını kaybettirmernir 
tir. I 

Hedwig bu cevaptan sükunet b~~ 
muş göriindü. Kahkaha ile gülerc::-. 
Elziyi kendine çekti; 

- Arkadaşınızın tanıdığı ad~ 
zaif ve rsmermi§ ..• Gözlerim ın~·J.. 
olduğu için haydut inu telekki eu' 
meliyim? Mayn Libe Elzi bu gözlet" 
de Fredrick'in çirkin ruhunu göril" 
yor musun? 

Elzi tamamen müsterih olnıu§tO· 
Arkadasınn sert söylemek sırası 00

' 

gelmişti~ 
- Minni çok aptalsın .. Herf red .. 

rick'in istese bile bir Fransız göriirt~ 
miyeceğine eminim. 

Minni: 
- Aşıkların gözleri kör oh•; 

muş ... Hiç tanımadıklari erkekler•: 
iğfal tu7.ağına dü en kadınlar baht9

• 

çılgınlardır yavrum .. 
Hedwig: · 
- F rolayn beni sevmediniz. ~ı: 

na çok teessüf ederim. Fakat h~ 
kımda o kadar ço,k kptü şeyler d~ .. 
ündüğünüze göre söyledikleriniD0 

delilini vermek lanmgelmez mi? 
- Hatırımda ve kalbimde Jcafa.ıt' 

dan başka delillerim yok ... Fakat yr 
lan söylemeğe ne mecburiyetim "'"''' 
inan sözlerime Elzi... ~ 

Hedwig muhavereyi kisa kes(Yl 
istiyordu: ~ 

- Bir yalan önünde ricat eCfec
1 

.. 
değilim. Elziyi elimden kimse ~~ 
maz. Evlendikten sonra karıın Y'. 
akşamları izi ziyarete gelecek~: 
Buna emin olunuz. Suçlamaları 
rakalım. Dost olalım. ı 

Hedwig elini uzatmişti. Mi0~ .. 
görmemezlikten geldi. Eliiye efJ1flıı 
yet vermek istiyen bakışlarla bak;~ 

- Elzi yalvarırım sana ... Bu a 
mm yalanlarına inanma.. Ontı ~ 
şından defet. Güzel bir villan. flel 
dükkanın, rahatça ya§amak için 
şeyin var .. 

Elzi alaylı olarak ilave etti: d' 
- Kendini unutuyorsun, sefl 

varsın ... 
Minninin yanakaları kızardı: cJ8• 
- Seni kaybedersem bir k~.,s~· 

ha bedbaht olacağım. Bu muh~ tİ' 
fnan ki saadetine mani olmak ıt il" 
yen bir kadın değilim. Tehlike arı' 
da beni yanında bulacakaın .. 

Elzi: _ fil' 
- Anneliğe ihtiyacım yok·~ 

san yatağını nerede yaparsa 0 ıidi 
uyur. Bana fU geçirdiğin fevka ~ 
maceradan bahsetmeyiıin ha>;et ytJ 
dilecek ıeydir. Düne kadar doğtllEJit 
söylemediğini itiraf ediyorıuo~ef· 
yalan diğer bir yalanı davet "ır' 
Sözlerine niçin inanmıyacağıJl'I' 
lıyorsun. ıt . teJ',e 

- Sözlerime inanmak. 19 

gözlerime bale.... . ~· 
- Yalnız sana değil. 8.r11~iıı" 

manda sevdiğim adamın sozl Jc•" .. 
~kıyorum. Minni taliime k~ycli .. 
maktan utanmıyor musun? ~ t
ğim adamı benden uzaklaıtı~til p el" 
çin çok zalimane bir usul intıh3 
tin. ___.-/ 

Bir facia ..... (J 
J{or 

Moıkova, 8 (A.A) -
ajanıı muhabirinden : ~ili· 

U RSS 6 adındaki Sovyet ef.Je' 
sevk balonunun Munnanslı bir """ 
tinde Kandalakıha yakınında~ 
fırtınası eınuında bir ~~· ttet>-'d"' 
parçalanması üzerine nıüre. i ~· 
dan ·· ı,:.· "imli u··"'- kit ·-.:....a. on uç 1Ufl o f• ,.. .,.,fP" 
lanmlf ve üç kiti de öiüınde" ..... 
mUflur. 



Türk - Alman ticareti 

• 
Yazan: Kemalettin Şükrü 
................................... .................... 

BiZANS SARAYININ i Ç YUZU 
........................................ , •.•.•.•.•........ .......•..•.••••..••....•. 

-118- 1937 Almanyadan ithalitımız ço- · 
~ 

ğalmış ihracatımız gerilemiştir 
Bodrum koridorlarının esrarı 

Dar yoldan yürüdü. Geride tehlike 
ne olduğu meçhuldu. Karşısına 

rastladı. Bu merdiven nereye 

vardı. Önde ise 
bir merdiven 
çıkıyordu? 

Bu gerilemenin baılıca sebebi diinya f iatlerindeki ehemmiyetli 
sukuttur. Bugiinkü vaziyet daha müsaittir 

Alınanyada Türk ticaret odasmm reti 1936 da takriben 198 mi.iyon incir, Badem, Balmumu, Kayİsi'. 
elde ettiği muvakkat rakamlar, Tür- Mark yapmışken 1937 genel ticareti Kendir, Zeytinyağı ve tiftik kontİ.n• 
kiye - Almanya ticaretinin 11)37 yı- 206 milyon Mark tutmuıtur. Buna gentlerinin bittiği, Bağırsak kontin· 
lmdaki inkişafı hakkmda ilk bir fikir göre genel ticaret yeniden 6 milyon genti. ile munzam tütün kontingenti 
vermekte.dirler. Alman rakamlarma Mark çoğalmışttr. ithalatçılar arasında tevzi edildiğin
istinaden hesap ettiğimiz ille netice- Şimdi elimize geçen Türk istatis- den bu iki maddenin de yakmda ta-

Her halde bir taarruza uira· da bunda bir fevkaladelik görme- j Acaba yukarıda Angelakinin lere göre, Türkiye-Almanya ticareti. tiklerine göre dahi, 1937 dememle- mamen ith:- i edilmi~ olacağı bildiril-
mıttt. diler fyarnwıda mı idi? 1936 yılına karşı '937 de oldukça ketimizin Almanyadan ithalab ço- mektedir. 

Kaf uına ikinci bir topuz veya Yalnız, hayrete düten Soradon Hıtimal... önemli değişiklikler arzeylemekte- ğalmıt ve fakat Almanya ya ihracatı Sözü geçen ürünlere ait kontin-
tokmak )'emenıek için birden ııç- olmuttu. Bu sırada ic avludan dıt avluya dir. Şöyle ki, Almanyanm Türkiye- azalmı!;!tır. Türk rakamlarına göre, genlerin tamamen verildiği bildiri( .. 
rayarak ayağa kalktı. O. Panayotiai beklivordu. iki başka utak çıktt. den ithalatı gerllemiş, buna mukabil Türkiyenin Almanyadan ithalatı mekte ise de. bunlardan şimdiye ka· 

Kendisine hücum edene hücum Panayotia ile beraber gelecek Bunlar, Panayotisin, Hıriıtidi Türkiyeye ihracatı önmeli nisbette 1936 da 41.7 milyon lira iken 1937- dar ne miktarınm bilfiil ithal edilmiı 
etmek için arkasına ıaldırdı. yabancının petİne takılacaktL hakkında emir verdiği ve Hıristidi yükselmi~tir. 1937 yılmdaki Türk- de 48, I milyon liraya çıkmış, yani olduğu bilinmemektedir. Bu cihet an 

Kim1e yoktu. Gelmediğini görünce merak et- yerine· bilmiyerek bizzat Panayo- Alman ticareti 193 3-36 yıllan tica- 1 ,6 milyon lira, yahut takriben yüz- cak Alman dış ticaret istatistiklerinin 
Ne arkasında.. Ne önünde .• Ne ti. tiıi karanlıkta, ağzını tıkayarak retiyle karşılıkh olarak aşağıda gös- de 20 kadar çoğalmıştır. Türk.iyenin neşrinden sonra tesbit edilebilecek-

Cle yanlarında kimsecikler yoktu. Yalnız Panayotiı değil, y&ban- çuvala ko.--.n adamlardı. terilmiştir : Almanyaya ihracata ise 1936 da 60 tir. 
Eğildi. Yeri yokladı. cı da gözükmemitti. Sorıı.do·~ onlara da ıordu. Yıllar Almanyanm Alman yanin milyon liradan 193 7 de )0,4 milyon Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
Az kalıın bir kahkaha kopara- Ne olmuşlardı? Cevap verdiler. Türkiyeden Türk.iyeye liraya dü,müş, yani atkriben 10 mil- bankasının kliring heeaplari bakiy~ 

cakb. Utaklara ıordu: - Gördük. Bize buraya gelen ithalatı ihracatı yon lira, yahut yüzde 20 kadar ge- leri hakkındaki 22.1 . 1938 tarihli 
- Ulan amma da apdal ve aer- - lçerde daha insan var mı? yebancı hakkında emirler verdi. rilemiştir. neşriyatından Türkiye - Almanya 

ıem imitim. Diye söylendi. Kafa- Utak 'r, kimsenin kalmadığım Sonra gitti. 1933 37,9 36,3 Buna göre Türkiyenin Almanya kliring hesapları yekununun 14.7, 
ma yidiğim yumruk veya topuz ve hatta içtima odasının ıtıkları- - Yabancı hakkında mı? 1934 67.) 50,9 ile ticaret plançosu 1936 ela 18,3 milyon Üra olduğu anlaşılmaktadır. 
'değil, deliğin kapanan kapağı nın bile söndürüldüğünü söyledi- - Evet... 1935 93,4 67,3 milyon liraya mukabil 1937 de yal- Diğer taraftan. Merkez bankasm-n 
lmif... ler. - Bana da onun için emir ver- 1936 l 18,5 79,4 mz 2,3 milyon lira ile aktif kapan- 19 Ağustos 1937 tarihine kadar Al4 

Acıyan hatmi eliyle uğuttu.rdu. - Panayotia nerede? mitti. 1937 muvakkat)95,0 l 1 t ,O mıştlr. manyada Reichsbank'a yatmlınış o• 
- Eh ..• Dedi,. Pauayotis cenap- Utaklar, Kumbarosu yolcu et- - Ne yapacaktın ıen. rakamlar Genel ticarete, yani ithalat ile ih- lan paralan ödediği ve bu suretle te-

ları timdi iki kat bodrum albnda.. tikden aonra onu bir daha görme- - Herifin pefine düsecek ve.. Yukarıdaki istatistikten anlaşildığt- racatın yekununa gelince: Türk is- diye gecilanelerinin 6 aylık devrelere 
~ııl mesele biran evvel buradan mitlerdi. - BiTMEDi - na göre Almanyanm Türkiyeden tatistikleri 1937 yılındaki genelTürk inhisar eylediği istihbar edilmiştir. 
ııvıtmak.. Anıına belalı yermi• ithalatı 1936 da 118,S milyon Mark- ve Alman ticaretini 98,5 milyon lira ilci memleket ldiring muamelatında 
ha... Mı·ıı"ı Ku·· me ·maçları tan t937 de takriben 95milyon Mar- olarak kaydetmektedirler. 1936 da- nisbi bir salab ifade eden bu vaziye-

Uzaktan munı ıtıkları gördü. ka düşmüş, yani 23.S milyon Mark ki genel ticaret 101,7 milyon lira te rağmen, Almanyada Reichsbank4 
Bu ıtıklar, komplocuları tetyİ nisbetinde azalmıştır. Buna muka- tutmuştur. Bu halde genel ticaret Verrechnungskasse nezdindeki ala4 

eden Ufaklarin ellerinde ta4ıdık- I A t bil Almanyanm Türkiyeye ihracatı 3,2 milyon lira niabetinde, yani. yüz- caklarımız yekununun son hafta i4 
lari tamdanlardan geliyordu. -BAŞTARAFI 1 tNC S H FEDE- re, seyircilerden itidal tmenni ede-- 1936 ela 79,4 milyon Marktan 1937- de 3 kadar azalmtşbr. çinde 42 milyon Marka yükseldiği 

- Panayotisi arayorlarsa .• Ya BiR ENDISE VAR riz. de takriben 111 milyon Marka çık- Almanyaya ihracatımizdaki geri- mevsuk menbadan öğrenilmiştir.Son 
buraya gelirlerıe.. Geçen seneki milli küme maç- Pazar günü, milli küme maçın- mış, yani 31 ,6 milyon Mark nisbe- lemenin hangi ürünlerde vaki oldu- zamanlarda neşredilen harici ticaret 

1 larında acısını müteaddit vesile- da ahnacak netice ne olursa olsun tinde çoğalmıştır. ğu ancak bir müddet sonra tam kat- istatistikleri muvakkat rakamlanna 
tle 0 zaman hapİ yuttuk demek leriyle rekt"tgwı"mı·z irin. daha aı'm- ı'kı· takımı tetf ;ı eden oyuncular 

t• Vak !l t k• • k 1 k 1 .,. .,.. · y Bunun neticesi olarak 1937 yılı iyetle tesbit edilebilecektir. Şimdiden nazaran, Almanyanın Uk'-"'nunl937 
ır. ıo. pos e ıml o ay o ay d'd hak l · t t d.. .. ' ı· l · · b•t Ka 

•..1 ld' D ld" ı en emmese esıne emas e - ufunere.c ve ı .~su ıyet erını ı e- ticareti 16 milyon Marklık bir farkla muhakkak olan cihet, ihracatı en zi- ayında Türkiyeye ihracah 18 milyon 
oe ıtmem. e ırtmem amma kt f d b 1 Ew f t k k k'' d d. l b"" l b'I d.... d l'kl d b me e ay a u uyoruz. ger u - re oynama mev un e ır er. Almanya için aktif, yani Türkiye ··a..!e geriliyen ürünlerimiz arasında 200 bin Marka yükselmiş ve Türki-

oy e 1 İe 1~!~ de ık er. e a•ı- bol federasyonu, her türlü dedi- Temenni ederiz ki, bütün maçlar- için pasif kapanmıştır. Halbuki son bilhasas üzüm, fındık, pamuk, yün yeden Almanyaya ihracat ise evvel· 
mır. ne ge ecegını e esbremem kodulara mani olmak istene, ha- da muh&faza edilecek ahenkle senelerin ticaret plançosu daima az ile diğer kuru meyvalarm buJundu- ki aylar seviyesinde, yani 3.5 milyon 
a •• Etr f bak d kem itini her hangt bir suitefsire mütenasip neticeler alınabilsin. veya çok farkla Türkiye için aktif ğudur. Mark olarak kalmıştır. 
Karaanınlıka olduıng"' 

1
; • b" e .. ·meydan vermiyecek bir şekilde RAKiPLER KUVVETLiDiR bulunuyordu. Son aylarda Almanyaya ihracatı- 1937 senesi 12 ayı zarfmda Tu .. r· 

u ıçm ır f Y go- ·d l'd" 1 • Ank 1 ' k 1 k d remedi ı are etme ı ır. zmır - ara zmır ta ım armm ar,ıım a Genel ticarete, yani ithalat ile ih- mızın azalmasında başhca sebepler, kiyeden Almanyaya 9S milyonMark 
Elle;l ile yokladı. Sağında ve maçlarının İstanbul hakeoılerine, yer alacak .?ta~. alta .değerl~ rakip racatm yekununa gelince: 1937 yılı dünya fiatlerindeki ehemmiyetli su- değerinde ihracat yapıldığl ve buna 

ıolund · I k d d Ankara - lstanbul maç~armın iz- takım, bugunku vazıyetler1yle iz· müsait bir netice arzetmektedir. kut dolayısiyle. pam. uk. ve yün. gibi mukabil Almanyamn Türkiyeyel il 
a 11 a ıvar var 1

• • hak I · f · t b l · k l d d h ·ı ·d Ş T k Al ' ba dd l h h 1 dl mır em er me, :z:mır - Gtan u mır ta ım arm an a a 1 erı e, öyle ki, ür iye - manya tıca- .zı ma e e.rm ıç .. •t .. a e ı eme- milyon Mark kıymetinde mal ihraı1 
- Geri dönüp u•akların eline maçlarının da Ank"'ra hakemi...._. daha hazırlıklıdırlar. Rakı"pler l b Ih f d k ~ 

d ..... ~- mış o ması, ı assa uzum ve m ı ettiği, yine harici ticaret istatistikle· 
ütmekten ise doğn: giderim. Her rine tevdii se.rttır ve bunun akıl, kuvvetlidir. Ankaranm iki kuvvet- madığına göre, milli küme tertibi gibi bazı mühim maddelerimiz için ri muvakkat erkammın mütaleann· 

ha~i~:~::.:~~~ bir tarafa çıkar. suitefıirleri körükliyecektir. li rakibi. lzmirde daima ivi bir ka- delik usulünün aynidir. Fakat, ge- kontrol dairelerinin her türlü ihtiyaç dan anlaşılmaktadır. 1936 senesinde 
Ayaklan ile baıdağı yeri yokla- Geçen sene, en b ita.-af olduğu bul yüzü görecekleri gibi lıtan- çen seneki maçlardaki mütahede- ve talebi karşılıyacak derecede ithal Türki.yeye ihracatm 118 milyon 

ki maçlarda bile fzmir halkım mem~ bul takımları da lzmirde en iyi ka- mizle, milli küme maçlarının da- müsaadesi vermemeleridir. mark ve Alınanyadan Türkiyeye 
yaOyo baya ileriledi. L nun edemiyen B. Sazi Tezcanm bul ,arrtlarm1 bulacftklardır. Mem- ha serbest tartlar altında cereyan 2-29 SON KANUN 1938 HAFTA- ihracatın ise 79 milyon Mark olduğu 
(I•• n e, yirmi adım Kadar yürü- hazan lzmir takımtarı lehine te- leket sporunun yükselmesi için ya- ettiğini anlamıtt&k.. LARI DURUMU göz önünde bulundurulursa, ithala-
uAyağma bir fey takıldi. celli eden kararları bil~ lzmir ptladcak temaslarda. her çeyin üze- Bu itibarladır ki. milli kümenin Almanya ile ticaretimizin son haf- bm1Zda 32 milyon Marklık bir ço-
Eğilip baktı. Yokladı. sporcul~rmı v-e seyredenleri mem- ri.n e iyi oyun ve iyi spor ruhu ha- ilk maçında, ötedenberi ahttığı- talardaki genel durumu ile mühim ğalma müşahede edilmektedir. 

8 • d. b ... .. nun edemedi~ine rröre, hakem kım olacaktır. mız Oçok - Alsancak muhafaza- bazı iktisadi hadiseleri ve başlıca iki memleketin 1937 mübadela· 
ır mer ıven asamagmın o- .• d 'b 1 . "d k ld t . l' 1 "llA kü' k" l'" h"''-• 1 ak l 'nü d b l d ışın e •aı e erı orla an a ıra- zmır ı oyuncu ar, mı ı me ar oyun usu u aıum o amıyac ihraç ürün erimizin piyasa vaziyetle- ttndaki ehemmiyetli azalış ve çoğa· 

Dn 11e .. '!1unukyor u. d ... ·ıd· An" cak sebepleri hazırlamak lazım- maçlarında kaıden tek tekme bile gibidir. Serbest oynarken daha rini aşağıda bildiriyoruz: laıı, bilhassa son üç ayhk devrede ba· 
ufunu ece 11ra egı ı. ı d . k ff k 1 Al ak l ..., kar r I" .d. ır. atmayı, tek favule bale yer verme- ço muva a o an sanc ,. e e.. Yeni senenin ilk ayı birinci ve riz bir şeklide görülmektedir. Filha· 
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• y k MACLARA BAŞLARKEN yi hatırlarından geçirmiyecekler· man itibariyle faik bir vaziyette ikinci haftalan içinde ithalatı kontrol kika llkteşrin iptidasından Ukkanun 

- e 0 uru. 0 ıun.. a ısmet.. M'll" k'" t ·· d·r M 1 d b Yuh · l O k k d · · d da" 1 · d 'd ·1 "' ba 1937 'h k Diyerek merdivenirt basamakla- .. 
1 

ı ı. dume Am
1
aç arına pazar gu- k' · k akç dar a.

1 
8:za1:'d « l a» hçe- o

1
anb•t_çoFakun a0rtıskın _ akıyı herece tre erm en yem en ven mege ş- nı ayetine adar Almanyan'm 

rı akl b b nu zmrr e, sancak stadında ece a ar ı erı gı en er, sa a- a a ı ır. at ço ta ımı azar- lanan mahdut bazt ithal müsaadeleri Türkiyeye ihracatt 44.5 . milyon 
nı ay arının ucuna aaa asa Al d l • • ·k· 1 ki d K · "b · l Al d 1 · l Al l · · M k d çıkmağa baıladı. . sancF:.k - Oçok ~a~ımları ma~ı a ~er a an. ı:ırmı ı ı oyuncunun, ı ... ı ar.. uvv~t ıtı arıy ~. s~- o ayısıy e manya i e ticaretımız- ar eğerinde olduğu halde, Al-

. "1r ıle ba.lanıyor. lzmırm futbol mu- ay?ı gaye ıçın spor yapttk!arın~ ~ag~ faı~ oldu~unu, he~ goren goz de kaydedilmiş olan nisbi faaliyete manyaya ihracatlmız ancak 1 O.S 
vazenesiyle, mevcut ve malum daıma hatırhyacaltlardır. Bıttabı ıddıa edıyor. Bızce netice, maçtan mukabil Son Kanunun son iki hafta- milyon Mark kıymetinde kalmışhr. 

1
• Kkomplocular, Panayotisin ge-. kıymetlerivle en kudretli iki ta- alakadar makamlar da ta,kınlık- sonra kendisini gösterecektir. sı umumi bir durgunluk devresi ol- Halbuki 936 senesi aynı' 3 aylık dev~ 
ıp endilerin • im d ... ·· ·· · A • • • ı l.l ...,a ıgmı gorunce kım olan Oç«>kun ve Alsancak'm lara mam olacak tedbırlerı zama· ikinci hafta maçları yapılırken, muştur. Bilhassa son 15 gün zarfm- redeki ihracatımız 45,4 milyonMark, 

teker teker çıkmaga hatlamıtlar- yapacakları ilk temu, her feyden mnda alacaklardır. fzmir sahasında Betiktaf takımını da elahiyetli kontrol dairesinin üzüm ithalatımız ise 22.3 milyon Mark 
dı. Esasen usulü hep biliyorlardı. evvel takımlarımızın milli kiline fki milli küme maçında, lzmir alkıtlayacak ve gÜzel oyununu ve fmdıklarımız için ihtiyaca yetecek değerinde idi. Bu rakamların lcat"i 
Ve her vakıt onlara Panayotis maçlarında tesisine mecbur ol- takımlarından hangisi kazanır, seyredeceğiz. Takımlarımızın ha- derecede ithal müsaadesi vermemesi ifadesinden anlaşılıyor ki, bu ihraç 
~ehberlik etmezdi. Kendileri sıra dukları ahenge bir ölçü olacaktır. derainiz. Bizce bu, birlik maçı de.. kiki miyarı, itte fU Betiktaf tema- bu ihraç ürünlerimiz üzerine mua- mevsiminde Almanyaya sabşlarımlZ 
de çıkarlardı. Yine öyle yaptılar. iki takımdan iyi bir oyun, kulüp ğildir. Tertip itibariyle, mağlubun sında kendisini gösterecektir. mele yapılmasına imkan bırakma- bir sene evvelki devreye nazaran 
~.T«:tYİ vazifesini gören ufaklar idarecilerinden hüsnü niyetle ida- elimine olması mevzuu .babiı ol- SEMlH NAZIM mıştlr. dörtte bir nisbetine yaklaşmaktadır. 
f%P!I~/%'/~-;,~ ·---i"ZB'ırl.9'AL ' on lanı~ bulunduğu mah~ll;;- götü;:=- bir erk~kle ya~kta yahyor .-B~ h~U dım. Kendisine - yetişerek öldüre.ce- ikisi de yerlerinden kalkarak bir4 

HALK MASALLAR/ mek için geldim. J gördüğüm gibi hemen kılmcınu .çe- ğim sırada eğer affedersem keyfiye- birine sarıldılar. Sonra hep birden 
Bu sözler Tibet hükümdarının bir 1 kerek o hainlerin ikisini de öldürmek tin nasıl olduğunu doğruca aöyliye- Tibet hükümdarının sarayına gitti• 

Evvel Zaman 
içinde 

kat daha memnuniyetini mucip ol- · kasdiyle Üzerlerine yürüdüm.. Hal- ceğini beyan eti. Ben de o takdirde ler. Rıdvanşahı orada birkaç gün mi~ 
du. Hemen ihtiyar Mukbilin elinden 1 buki o adam nastlsa elimden kaçıp affedeceğime söz verdim. Bunun ü- safir ettiler. Hakkmda fevkalade ria4 
yüzüğü aldı, onu orada bıraktı. Rıcl-f kurtuldu. Evvela kadının iııini biti- zerine sergüzeştini bana baştan ve yet ve ikram gösterdiler. Nihayet 
van şah ile beraber atlara bindiler 1 rip sonra o herifi takip etmek niye- tafsilatiyle anlattı.» . Rıdvan cümlesine vada ederek keni 
ve Nayman hakimesinin bulunduğu 1 tyile ona hücum ettiğim sırada hain Tibet padişahı bunu müteakip memelikine müteveccihen hareket 
yere gittiler. 1 kadın ayağa kalkarak affım istirham Mukbil ile Dilnüvazm macerasını da etti. 

f'IZZ"~Lrin, Tlbet padişahı bigünah ve masum 1 etti. Lakin ben onun yalvarmasına vezir Aliye, zevcesine ve Rıdvana Payitahtına vasıl olunca Tibet pa· 
iken türlü hakaretlerle saraydan ve 1 katiyen kulak asmıyarak kılıncı sal- yukarıdan aşağıya anlattı. Hepsi dişahiyle zevcesinin sergüzeştini ve
payitahttan tardedilmiş olan mazlun ladım. Kılmc yüzüğün bulunduğu birden taaccüpte kaldılar. ziri Muhsine nakletti. Muhsin bu VU· 

zevcesini öyle perişan halde gördüğü eline tesadüf eti. Eli kesildi, yere Sonra Tibet padişahı Rıdvan de- kuattan mütehayyir olmakla bera
gibi yüreği parça parça oldu, hemen düştü. O saniyede kadının suratı de- di ki : her bunu fusat addederek Rıdvan 
koşup onu kucakladı ve özür diliye- ğişti. Gayet çirkin, yüzü buruşuk - Bizim başımızdan geçen fela- şahı Şehristana olan sevdasından 
rek affını talep etti. bir kocakarı haline girdi. Istıraptan ketler işte böyledir. Bu İşte sizin de vazgeçirmek ümidiyle birçok nasi-

Yazan : METiN ORBAY 
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SABIRLI AŞIK 
Melike bu işin kasti birşey olma- kıvrandığı halde bana sağlam kalan bize eyliğiniz ve gayretiniz geçmit- hatamiz sözler söyledi ve şehristanın 

... Tibet padişahı bu sözleri bitirdiği 
~~d~ karşıdan Rıdvan Şahm dolu 
Czgm Üzerlerine geldiğini gördü. 

erek heyet ve kıyafetinden gerek 
ahnı · · d ' n c1n9 m en alelade bir adam ol-
~adtğmı anlıyarak vüruduna mun-
azır oB R d ki . di v ';· 1 van ya aşıp attan ın-

e selam vermesiyle beraber: 
- Ef d' · getirdim.en ırn, sıze güzel bir haber 

Dcmes· ·· · du ~ 1 uzenne Tibet şahı ne ol-
gunu sord R d . . _ N u. ı van dedı kı : 

:ıcv . ayınanlılarm hakimesi olan 
ccnız ha t d kend' · . ya ta ır. Arzu ederseniz 
ısını b .. ugun g'" b·ı· .. ore ı ırsınız. 

Bu haberden Tibet hükümdarı zi- dığmdan öyle bir beladan böyle biraz eliyle yerdeki elini göstererek dedi tir. Onun için bilhassa teşekkürler da böyle bir büyücüden baska bir 
yadesiyle mesrur ve mahzuz oldu. müddet zarfında kurtuldukları ve ki: ederim ve size kartı peyda ettiğim şey olamıyacağını ima etti. · 
Cenabıhakka teşekkür ettikten son- yeniden birbirine kavuştukları için «- Zevcenizin heyetine girmek- muhabbet ve meveddeti izhar için Vakıa Rıdvanşah böyle olacağını" 
ra Rıdvan şaha dönüp dedi ki: şükretmek ve şimdiki saadet geçmiş liğime alet olan şu yere düşen yü- her ne talep ederseniz deriğ etmiye- tasdik etti. Ama ne çare ki Şehris-

- Siz benim sergüzeştimi öğren- elemleri unutturacağı cihetle bunu züktür. Şimdi buradan firar eden ceğim. tanın aşkı zail olmıyordu. Her dem 
mişsiniz. Siz de kim olduğunuzu ba- kale bile almamak 18.zımgeldiğini adam da başka bir yüzüğün hassası Burada zevcesi söze kanşarak ko- onun visalini düşünerek adeta mec-
na bildiriniz. söyledi. ile sizin şeklinize girmiştir. Aman casım ııöyle ikaz etti : nuna dönüyordu. 

- Efendim, ben ecnebi bir ada- Ve sahtekar kadmın hakiki zevce-'! efendim, beni affediniz! - Efendim, kendi1Jine hitap et- Rıdvan şah bu hasret ve iştiyak 
mım. Sergüzeştimi size başka zaman si olmadığını nakletmesini rica eyle- . «Halbuki o melun karı sizin gibi tiğiniz zat Çin padişahı Rıdvanşah- haliyle vakıt geçirmekte iken bir gün 
naklederim. Sevki talile bugün zev- di. Padişah: (afif ve bigünahm bu hale giriftar ol- br. periler zuhur ederek kendisint sara
cenize rastgetdiğimden başına gelmiş - Ben, dedi. Sabah erkenden ve~ 

1 
masma sebebiyet verdiğinden sizin Bunun üzerine Tibet hükümdarı\ yandan alıp götürdüler. Ertesi sabah 

olan belayı naklettiği gibi vezir Ali zir Ali ile ava çıkmıştlm. Yan yolda intikamınızı almak imkansızdı. He- mehcup ola~ak: . . .. kadi~~det üzere erkanı devlet Şahm 
de bu sab..'4h. sizin başınıza gelen hal- geri dönmek icap etti. Kasra gelip; men başım bedeninden ayırdım.Kaç- - Efendım, SlZe ıcraeı la.-ıım o- 1 hu~uruna 

1-.ı:_.lr :,.:n geldikleri ve 
leri anlattı. Bu dakikada vezir Ali te daireme girdiğim zaman bir de 

1 mağa nıuvaffak olan öbür melunun lan merasim ve hürmette hihniyerek hütürndarr Çıteır•9, ·~ ··bolduğun1: 
ile z•vceniz birliktedir. Bendeniz aizi bakbm ki zevcem verine 'lecen kadm da cezuım vermek icin takibe ~la- kusur ettim. Af buyurursunuz. d.ed.i. ı ~ 0 ec.ı.· ~Dl- ,. 

~~ 
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BÜYÜK VE TARİHi MACERA TEFRİKAMIZ Anka~ada müthiş cinayet 
r 

ORBAY N. Y2zan: 
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Yirminci Asır Korsanları 
akla hayret veren cüret ve 

korsanlıklar bazen kendi 

Bir adam, metresi ile bir oldu, ikinci 
etresini boğduktan sonra parçalaClı 

Bu müthiş faciayı meydana koyan Ankara zabıtası,öldürülen kadı
nın parça parça edilmiş cesedini toprağa gömülü sandıktan 

çıkardı ve katilleri yakaladı Çin korsanların1n 
kurnazlıkla yaptıkları 

aleyhlerine de neticeler 

Geçen per~embe gunu öğleye 

1 
doğru, Demir fırka (eski atpaza-

V er İ y O r d U 1 r1) !3olis me~kezi baş ko~ise;i B. 
. Halıd Y enelın odasma, yırmı bes ı 

Ondan sonra gemiye hakim olan ameliyesine girqmişti. kurtarmak i~in güve~teye ate~ v_er~ı- ; yaşl~rında kadnr b:~ ııdam S?iri~ 
orr.nnlar vurgunlarını Bias kör- Kurtulanlar geminin yolcuları ler. Mühendıs ve zab,tler gemmın ıs- yor. 
ezine se\•kediyorlar ve burada a- idi. içlerinde korsanlardan da vardı. tike.metini o suretle düzen.ediler ki ; « - Dört günden beri karım 
caklannı aldıkdan sonra gemi- Sahilde ise hiç kimse gözülaniyor- mıgmın c?~:ın~ ko:sanlann t?~- 1 Kezbanı kaybettim. Her tara~~ ~~- 1 •i serber.t bırakıyorlardı. du. lu olarak iltıca ettiklerı kısma gıdı- I rutturdu:n. bulamadım. öldurul-
F evkalade vaziyetler \'e rnecbu- Gemideki yruıgın sabaha kadar yor ve onları boğuyordu. 

1
mesinden \.:orku!orum'> diyor. 1 

iyetler olmadan edam öldürme- sürdü. Nihayet haydutlar km·tulU§ çare-
1 

B': adam, Hısaraltı, Yanıklar 
orlardı. • Yakalanan 18 lto:-san sahilde Mıl- sini gemiyi terhetmekte buldular. sokar.anda. 1.1 numaralı e~d: otu-

Çin korsanlannın tecavüzlerine dılar. k' b" "k d 1 d . . d' d'l lran, Ke~kının Avsa.r koyunden 
bu ıuretle uğrıyan cemilerin ekıeri- Gemi Çin ticaret §irke~ine ait lren V, k uy;I &an a ı enıze ın ır 1 

er. I tbrahim oğlu Alidi~. Kendisi sev-
inin İngiliz bandırasını la§ımalann adını taşıyan bir gemi idi. Şankhay- eG aç. ı a:~l .. d" _ , yar elektrikçi olduğunu söylemek-

lngilterede haklı olarak bir asabiyet dan kalktıktan birkaç s:ınt sonra ve emıdeJD er yangını son urmege t d · 
uyandırdı. Hele 21 Mart 1927 de I öğle yemeği zamanında içeriden bas- uğrB§tılarsa dn muvaffak olamad~- ı e P:İi!, derhal tahkikata ba~hyor. 
Svotovdan Hong-Konga giden Hap- kına uğram,ıtı. lar. lmdatknna yetiıen buka bır Alini kaybolduğunu söylediği ka-
sang gemıaının yine aynı ıekilde ** gemi sayesinde kurtuldular. Bu ha-' rısı Kezban, diier adile Kezik, ev-
korsanlann cüretli tecavüzüne ma- Asıl konanlann kendi hayatlarına dise, deniz haydutlannm vurgun ve 

0 

lerde hizmetdlik vapan bir ke.dın- ~ 
ruz kalmaıı üzerine lngilizler hare- girmezden önce Sunning gemiaine I soygun maceralarının daima muvaf-

1 dır. Calı,tığı yerler ve ortadan ~ ~ 
kete geçmek lüzumunu hissettiler. yap·lnn tecavüzden de kısaca bahs- fakıyetle neticelenmediğini de gös-

1 
yok oldu~u 30 son kanun pazar • . , "\ 'f.~ ~~\ 

Artık korsanlara adamakıllı bir edelim. 1 termektedir. !gününe kadar olan hayatı teabit · "· :ı.;~~ ' ..., ı: ..... ı. ~P. 
d k 1 · h tt~ 15 5 • 1936 d '-1! B tt dl 1 l Katil metresi yl<' birlikte .. ers verme zamanı ge mı§, a a onteırın a ıuı. u er- Resmi rapor ve istatistiklere göre e i meie ca ıaı ıyor. 
geçmi§ti. field End .S"'-ire kumpanya.s"?a. ~en- 1921 ıeneai ile 1933 senesi araaınd~ ı BtR KöR DOC>OM . eden zabıta memu.rları, ~iraz ~on- dığa ... Halk arasında bir kan tJt•

1 

lngihere hükümeti birkaç hup sup Sunnıng vapuru ayın on ilrisıncle b I lan k lıkl Polis. cidden çol< esrarlı göziı- ra hüviyetini teabıt etmı,lerdır. ma telakkisi vardll'. Katil, mıkna"' 
gemisine koraanlann merkezi ve ya- Şanghavdan kalkm1S. Honk-Konga ve u ~;re! b ~ap~d orin 

37 
~ ken bir hadise ile kar,ı karfıyadır. Sungurlulu Ane isminde olan hatan ayrılamıyan clemir parçm• 

tağı olan Bias körfezini basmaları gidiyordu. yüz ki!i Çinli ve iJ.:i ki§İ sa~~·~ Y~ u m ır. u g~ 1 Çünkü Alinjn, dahi\ tahkikatin ilk bu kadın, polise, Alinin metresi gibi, kurbanının yanından kokı.yo( 
mırini verdi. de Avrupalı yo!cusu vardı. Bundan mı ıcınde hırkaç defa soyulan gemı-

1
safhasında bir yalf\nı tesbit edil- olduğunu söylemiştir. Bu ifade, ca uzaklaşamaz; ~a•ırır ve ne .I.a .. 

Ve bir gün ansızın Jngiliz harp g~ bqka gemi zabitleri ve mühendisleri ler de vardır. miııtir. Kezban, Alinin karısı de- vakayı büsbütün ytni bir mecra- dar zeki olursa olsun kafasını iş• 
mileri bu yere baskın yaphlar. Fakat, de bir hayli yel<i'ın tekil ediyordu. ** r,H. metresidir. Ali hu vaziyeti ya sokmuttur. Cünkü Ali, karısı letemez ve İradesini kaybeder:: 
dediğimiz gibi konanların teıkilih Bir de Rus tabiiyetinde bir kadın var Buraya kadar yazdıklarımız kor- · ~öyle i:rah f'diyor. dediği Kezbandan gayri bir de 1 Ane ve Ali gözlerini bu sandık-< 
f(>k geniı ve muntazam olduğundan idi. 15 SonlCJrinde ilk uğrak limanı sanlarm nl'.sıl ltorsanlık ettikleri hak- 1 «-Belediyede ukımız yapıldı. metresi olduğunu hiç haber ver- tan ayıramıyt>rlardı. Tecrübeli vd 
lngiliz harp gemilerinin aldıkları em- olan Amoydan dokuz otuzda kalk- kında bir fikir vermek içindir. Şmdi Haftaya nikah olı!caktık.» memittir. bilgili polis, odanın kötesinden bu 
ri öğrenmi§lerdi. Karaya çıkan as- mı§tı. Şilang burunu hizasına gelin- bu korsan te§kilatının iç yüzünü an-ı Evvela Kezbanı, bir yabancı Anenin yakalanması, Aliyi sandığa doğru ilerledi. Onu aç .. 

erler vakıi. birkaç yüz evin yaktı- ce gemi içeriden baskına uğradı. latacağız. elin ö!dürdüi!ü ihtimali üzerinde epiyce ı1aşırtmıştır. mak İçin elini kapağına götürdü. 
lar. Fakat burada ve evlerde tek in- Yirmi beş korsan, usulleri üzere Aleko E.Lilius adında cesur bir ' duruluyor. Cünkii vakavı haber «- Ben, demi11lir, Aneyi iki Yere çömelmif ol.an . Anede_n 
ıana rastlamadılar. silahlarla hücum ettiler. Gemide . . b k I 1 veren Alinin kendisidir. Ve Kez- senedir lamnm. Kendisini bir za- hmltıya benzer •hafıf hır ses, hır 

h ı .. da delikanlı gazelecı u orsan arın es- . . . · I · K d' t · d Id Korıanlar vurgun isse erını - mevcut silahlan topladıktan sonra . . A ..... ı ban hır hafta sonra karısı olacak- manlar sevmt~tırn. Önce erı ez- en ışe ve ız ırap se~ı uyu u. 
ha evvelden içerilere tqımağa vakıt soyguna basladılar. Makiatları, Şan- rarengız teşkilat ve hayatlnnnı og- ı tır. Bu iki hadise ''arken katil ola- hımın haberi vokh:. Sonraları far- Polis sandıi!ın ka\pağını sert bir 

e fınat bulmu§lardı. ghaydan yüklenmiş on sandık içinde renmek için onların arasına kablınış ' rak ilk h~tıra Ali nasıl gelebilir? kına vard•. Kezbandan gizli o)a- hareketle açtı, hayret! içi e~ki ka-
Böylelikle baıa çıkılamıyacağı an- bulunan~ yüz bin dolan ele geçir- ve ko.raan gibi yqamış, onlarla bera-\ Fakat polis, bu zahiri görüşe rak Av~enin evine giderdim. Ken- dı~ c_amaşırları.' ta?ak ve aaıre do

la§ılınca bu sefer bqka bir usule mekti. Halbuki te!adüfen bu para her hır macera hayatı yqamak ı.ev- 1 rağmen ve kendisine hiç his~ettir-:diai Kezbanın kaybolduğunu ha- lu ıdı. Ba4ka hıç bır •ey yoktu. 
müracaat edildi. son dakika&:ı ~anglıa~da .kal~ı~ dasına kapılmı§ ve bunda da muva.f- 1 mede~ t~hkikatta Aliden başlamış 

1 
her e.lır.ca bana gelmi~ .. istersen KAZILAN VE öRTOLEN 

4.L lngiliz tahtelbahrine körfezi sandıkların gemıve yukletıimesın- fok olarak bir kitap yazmı§tır. 1930- 1 tır. Alı hır sabıkalıdır. Bundan ev- beraber arnyalım, dedı. Ben onu TOPRAK 
daimi terusut vazifesi verildi. den sarfınazar edilmişti. . da basılan ve (Çin korsanları ile be- •vel soygunculuk ve diğer suçlarla 1 dün yolda görmü, ve Kez banın Sandıkta aradığım bulamıyan 

Tahtelbahir, kendisini gösterme- Bunu haber alan korsanlıınn hıd- be W'th Ch' p· t ) d jmuhtelif zamanlarda mahkum ol-'kaybolduğunu aöy)emiftim.» tecrübeli ve bilgili polis, Kezbanın 
f k ld , b' . h d kt ra r- ı ınesae ıra es a ını 1 · h I k b . · ilen gözcü -vazi esine oyu u. c.et ve asa :vetıne u ut yo u. ki ah da k f mutlur. Kezban. iiç senedenberi Alinin jf adesinin son kısmı ya- aya tının esrar ı a i etı ıçin mu• 

Filhakika bir müddet sonra kör- Kaybettikleri ~ervetİ:'ı acısını çı- tll§ıyan t ın ço enteresan va- metresidir ve çok zaman i, bula- landır. Çünkü zabıta onu gözden hakkak bir feyler bildiğine kani 
feze doğru bir gece ... Aysız bir gece 

1 
karmek için yoku!ann çartıa§ırlarına kalar vardır. madığı için onun parasile geçin- ' bir dakika kaybetmemittir ve Ali olduğu Ali ve Anenin gözlerinin 

~ıklan tamamen söndürülmüş bir vanncaya kadar soymağa başladılar. -BiTMEDi- mektedir. 1 A . .. m" ne de onunla ayrılmadığı odanın hu köteıini hi· 
. • • k .. 1d v .... 1 B d ed 1 • ne yfeyı gor Uf, d'kk I k 1 .. ıemınm gırme uzere o ugu goru - u soygun evam en:en gemı- Bunun başka sebebi daha var- .k i.ur Ortay• bir de Ay- raz ı ate arattırma uzumunu 

. 'ki üh' d" . ıls 1... f ' onuşmu~ı . ... d d 
dü. . v• mn ı m en ısı, nas a UCMJ tara - H J k dır. Ali Kezbandan daha genç ve tenin <:ıkması zabıtanın sabıkalı uy u. . ~, 

Gece karanlıkta .ve hıc degılae ta bulunan kamaralarında u~u~lup a V a C l. l Ve S p 0 r güzeldir. tkiainin dt: beraberce 1 Ali üz~rindeki olan ,üphelerini ~ene sert btr har~ketle aandıı-
mecburen yakması ıcap eden fener- kalmışlardı. Bunlar fırsattan ıstifade 208 • • kt bir vesika fotoğrafcısında aldır· 'k etlend'ırmı'•tı'r yerınden kaldırdı. Bır hafka tara .. 
, _ __! akmad ·· f ec1 ed k ban 1 ld ı 'ki ıncı sayısı cı ı uvv ... · f k . ıerı y an aeyruse er en ve ere ta ca arını a ı ar ve ı • dıkları resimler buuu ispat edi- SANDIKTAN A YRILMIY AN a çe tı. 1 
bilhaua koraanl~n yatağı b~ kör: kifi, te~ başlarına k?raanlara kartı TORK Hava kurumu tarafından,yor. GÖZLER Sa~~ığın .~ltınd.aki toprak, .o~~ .. 
feze gelen gemı her halde fupheli koymaga karar verdıler. her hafta muntazamen çıkanlmakta SUNGURLULU AYŞE D'- f Al'd . nın dıger kofe1erınden farklı ıdı. 
bir . !..J' . ilk d f .. . a.... d '"bet 1 (H 1 k S ) f d ıger tara tan ' en gayrı B . d h . h 'd' gemı ıuı. e a guverienm ,,,_.,ın a no o an avacı ı ve por mecmua- Ali tara ın an zabıtaya müra- .. h l .. . d l l unun rengı a a aıya ça ı ı ve 

Tahtelbahir hemen IU yüzüne çık- bekli yen iki Çinli korsanı kur,unla sının 208 inci aayıaı da bermutat caat edildiği gün olan pertembe ıuhpk~ker udzerınld ek ya~.ı mı ı• .0 t~n kabarıktı. yeni kazılan ve sonra 
. ld"'rd l O 1 d k . .. de t .. l . . . . 1ta ı at a o u ça ı er emıt ır. d ld 1 b' k b . h ve: ô u ü er. n ann yar ımına oıan zengın mun reca ve guze resını- gecesi Alının evıni göz hapsine h' b' . . l t' o uru an ır çu ura enzıyor• 

rh ' 
·- · · · · ~ıobe - ı J km T · _..J · ' . ve ıç ırıaı esası ne ıceye varma- . . . - De al stop.... dıger ilu Çınlı de aynı a te ugra- ere çı qtır. avsıye euerız. alan polıa gece yarısından sonra K b ··ıd·· k h' b' du Polısın elı bu toprak parça-al ' .. .. . • mıtlır. ez anı o urece ıç ır · . '. 

Emrini verdi. Gemi bu emre - dı. .. . .. . . A b~~~~a ~~·ı ~rt~lü hır kadının gir- sebep tesbit edilememiıtir. Kaldı sım.n _üzerınde ılk araı~~rma ~are-
dın§ etmedi. Yoluna devam etti. Muhendısler, olenlerın sılihlan- _.,,,.. __ r_.-_.,,..n_.r,."...,.__.,,_::n dıgını gormu~tur. Bu kadın etra- k' b I d .. d b . b ketını yapınca, yere çomelmıı o-

L lru kı b• hd' tt ld ı · b' ) · d d" .,.,,,,.J.7~..A.JtJ,.,.J...1_,~.J.J.L.Fv....r..f~"'"-tff. ı u <a ın, uç sene en erı era-
4· . ru ıı ır te ıt topu a ı, m a ı ar ve gemı za ıt erın en or- S t k l •• fına bakarak ve hiç patırdı etme- b . d d ~ Al' k b -1 lan ve her dakika gittikçe sararan 

bu da tesirsiz kaldı. düne verdiler. Şimdi adeta bir harp a ) mO Or miye çalışarak yürüyordu koy- derın eb!t~~a kıgı ltye çAo 1· :1g ı- bir yüzle hadiseleri takip eden 
1 d 

. ' ır ve u un omıu arı, ının o-
Bunun üzerine tahtelbahirden üat b8§ a ı. Kullamlmı§ biri 75 beygirlik nunda bir bolıça vardı. Kapıyı nu zaman zaman ·dövmesine rağ- Aneden inilti halinde bir aes çı .. 

üste ve dolu üç menni geminin bor- Korsanlar t~ınnı§lardı. Ku~~un- Gazojen diğeri 80 beygirlik ma- eliyle ve iç~rde ?lanın onu tanıyıp men kadının ondan hiç. ayrılmadı- kıyor: 
dasını parçaladı ve güvertede yangın lar vızlayor, yaralananların ve olen- t t"' l · t lıkt t · d açabileceğı aekılde kararla,mıf - k .. 1 · b h «-Orada ne arıvor sunuz? o. . ·ı~LJan I f l d .. zo mo or erı aa ı ır. ZDlll' e · gını ve ço gun erı Of geçen u . - · 
çıkardı. Feryatlar yükseldi. lerm .•ı~ nı a an. t~y a ar . a mu- Tahsin Piyale makarna fabrika- muayyen darbele~le vuruyordu. adamın bütün zahmetlerine ve rada ne var aankı? .. » 

Kadın erkek kendilerini at~ten hendıslerın tarafına ıltihak edıyorlar· .. t Kapı aralandı ve ıçeri girdi · ti · k ti d ~ .. ı · KEZBAN iN PARÇALANMIŞ 
d 

sına muracaa . Al' . . · ezıye erme a an ıgını soy emış-
kurtarmak için denize ahlınağa baı- ı. . . . . 1 _ 5 S.G Bu kadın, ının evınden sabah- }erdir. CESEDİ 
ladılar. Tabii tahtelbahir kurtarma Bır aralık korsanlar, kendıleruu, &ZT.L7ZZ7/JZLX/L/LL.T.LZ..aaV.ZM. leyin çıkmıttır. Kendisini takip Zabıta, nihalıet, dün, ve günün Polis, bu yeni doldurulduğu 
~rz:zrzy.zzzzz ~...Zil'Y"'~IY.SC,..LT./Jl'.'L'a7/~, tutmuısunuz. Dünyada hangi lruv- · - Size gözlerüne iyi bakınız .. De- çok erken bir saatinde Alinin için kolayca kazılan çukurdaki ilk' 

Par). sıı· Kadın -vet vardır ki bir kadını namus ve
1 

dim .. Onların size bir mana ifade et- evinde ara~tırmalar yapmağa ka- toprak tabakasını attıktan sonra 
!Jerefi ile beraber hayahnı, bqını da 1 memesi imkansızdır. rar vermittir. sert bir cisimle kar•ılafmıttır: bu, 
kurtarmaktan menetsin. 1 - Bana ifade ettiği ve hatırlatb- Polis ?1emurları bir te~ t~pr~ keailmif bir kadın bacağıdır ve bu 

- Ya bu kadın bir anne iae .. Ve ğı manayı size açıkça söyledim. O odadan ıbaret o~an eve gırdıklerı bacağın arkasından kesik bir baş, 
r:/&Y..ZA'~A# aükiitu ile yavrusunun hayab lrur- 1 kadar.. zaman Ali uyuyordu. Odanın de- ikinci bir bacak iki kol ve ortadan 

-53 tulacakaa.. j - O kadar mı?. Evet Hakkınız koru çok basitti: yerde bir yatak, b'"I" .. b' :. d k l t . . . · " . . .. . . o unmuf ır gov e çı arı mıt ır. 
Fılıp daha sert ve daha ınaafsız var .. Hatırlıyamaz.aınız .. Fakat bıh- ko,ede hır mangal, hır sandık, ka- Henüz çürümemil' olan ve fakat 

- Planlar bu gün Fransaya ia
de edilmiJıe benim yüzümden ia
de edilmiştir. Onları, sizden çala
nın elinden ben satın aldım ve si
ze vermek üzere getirirken tevkif 
edildim. 

-Yalan ... 
- Yalan değil, hakikat .. 
- Size inanmıyorum. 
- Elimde inandıracak delilim 

var, ,ahidim var. 
- Biraz evvel beni biçaklamak 

İatiyen üç hayduttan biri mi •a
hid ... 

- Hayır .. Asıl suçlu.. 1tlediği 
bütün tudarı, cinayetleri bana 
yükliyen hnltiki mücrim. Yaptığı 
habaset ve denaetleri ona önünüz
de itiraf ettireceğim. 

- Sahi mi aöyliyorsunuz? 
- Yalan söylemeğe ay'cıJ<. mecbu-

riyetim yo~..J_:- ~~~~!:,'
1 

.. \bi bu adam 
.J .J • t(;QQl\..e,ul&ue• & • , .. 

t urr " ttı" v • v 011a &~ın o-
"- e ızı • ~~ • 
"" e \!ı~ ' cL '\irim • • ..ny,ı:euı 

\e~l V' 

- Lüzumsuz birtey .. 
- Neden? 
- Çünkü bu uzun zamandanberi 

oynadığınız komedyalara yeni bir 
aanhe ilive etmekten bqka birteye 
yaramaz. 

- Ben mi komedya oynıyorum? 
- Evet siz .. Dwünün bir kerre .. 

Eğer masum olsa idiniz birinci defa 
kendinizi bir cuus diye mahkum et
tirir mi idiniz? lkind defa tevkifin iz
de üzerinize yüklenen ağır suç it
hrunları altında neden sustunuz. i
dam kararı alıncaya kadar neden 
kendinizi müdafaa İçin tek bir söz 
tek bir kelime söylemediniz 7 

Parisli kedın, göz kapaklarını in

cevap verdi : . 1 niz ki bu gözler sizin yüzünüzden pının arkasında iki hof rakı ıi4esi, kuru bir toprak aİtında bütün ka• 
-Yalan .. Hep yalan .• Daima ya- çok ağlamı§tır. iki eski sandalye, bir ufak masa d' k . k 

ı S• be · d bed~ 1 1 B · .. .. d .1 ı_ .... d b' k .1. 'd' nını em ırere rengı ararmıt an.. ız nım rıazanm a e ı o a- •ı - enım yuzum en mı. Kapının onun e ır eçe aerı ı ı ı. 
1 

b .. 
1 

b' l .. 
k .. · 1 · ·ı · hl' E t s· ·· · - . o an u vucut parça arı ır ettırı-

rka l' mucrkımkerın, can
1 

ı eakrmkeln takse ı- 1 S' - vela.. ıfze glıktucenmıbeyorum ... 
1
• Odanın agır ve ~~~altıcı hır hav~- lince Alinin metresi Kezbanın ce· 

e ı, en or uncu o ar a ac ı- ıze yapı n ena an n nası sı vardı, fakat bu tun bunlara rag- d. d k 

ı l degı-'lsem •'ız h t b"' b d b" . . . 1 d' se ı mey ana çı mıttır. ruz.. meıu • aya ımın en u- men ura a ır cınayetın lf en ı- . . . , 
Parisli kadın yüzba§ıyı kolundan , yük i§kencesi olan ısbraplanmdan ğini ve bir insan hayatına nihayet .. -~~-bıkalı Ah, metre_sı?ın kanh 

tuttu. 1 mesul değilsiniz .. Böyle olmakla be- verildiğini anlatan hiç bir delil ol~su karfısınd~ kendım kaybet .. 
- Gözlerime bakınız .. Dedi.. iyi raber ben bu i§kence ve ısbrabı ai- yoklu. mış olmasına ragmen: 1 

bal:mız .. Bu gözler size hiç bir §ey : zin yüzünüzden çektim. Zabıta memurları içeri girdik- - Onu ben öldürmedim, onu 
hatırfo.tmıyor mu? j Filip, tatlı ve elemli bir sesle söy- ten yarım &aat kadar sonra Ayşe buraya, öldürenler gömmüt ! » de-. 

Filip, Parisli kadının gözlerinin lenen bu sözler kar§ısında rıkkate geldi. içeride, Aliden başkasını mittir. Fakat, odanın bir kö,esin .. 
içine baktı. . . . . . ı gelmedi. . _ ve bilhassa polisleri görünce ren- de dehşetle bu . ı:n?n.zar~.Y~. s~.yre .. 

- Onlar, dedı, bana sızın elmızde 1 - Susunuz.. Diye bagırdı.. Su- gi hafifçe sarardı, fakat hiç birşey den Ane; sevgılısının sozunu ta .. 
az kalsın hayatımı nasıl kaybedecek

1 
sunuz .. Yine yeni b!r yalan söyliye- söylemedi, bir köşeye çekildi. mamlamasına meydan bırakma .. 

olduğumu hatırlatıyorlar. Onlar ha- . ceksiniz.. Polis, Kezbanın aşıkı ile, Kez- dan atılmış: 

dirdi. Derin derin içini çekti. 
- Çünkü, dedi. Ağzım 

idi. Söyliyemezdim. 

na, bütün hayatımda büyül< bir acı ' Perisli kadm, göğsünden bir fo- banın rakibi olan kadının her ha- «-Hayır, demiştir. Onu Ali öl· 
olarak duyacağım ve elemli bir ~üp- toğraf çıkartarak yüzba§ıya uzattı: reketini, büyük bir dikkatle kon- dürdü, hem de elektrik teliyle 

tıkalı henin burgusunu sokuyorlar. Ben-j - Bu resme bakınız .. Dedi. Bak- trol ediyordu. Odada hiç bir sea boğdu, ben de ona yardım ettim. 
den çaldığınız planların kopyasını mamz lazım .. Çünkü bakmanızı i&- yoktu ve her kes susuyordu. Polis, Beraber parçaladık ve çukurn 
bir düşman memlekete satmı§ olma-f tiyorum.. Aliye yeni hiç hir ~ey sormuyordu, gömdük .. » 

bir nız §Ü~h.eıi.. .. .. • ı Sö~. ,..c sesteki tatlı, f~~~t ~İrane ?•.ve. metresinin ü~tüne sevdiği Kezbanm ~es~dinde ~topsi ya: 
Parıslı kadın daha buyuk bır he- ton yuzba§ıyı hayrete dü§urdu. Res- ıkmcı metres, önlerıne bakıyorlar- pılmıştır. Polıs, ılk tahkıkatla be 

yecanla $CJ"du : 
1 

cıi cldı. Evvela lalta}'l bir halde bak- dı .. Biraz önlerinde olan bir san- raber evrakı adliyeye vermif ve. 

- Ağzınızı knpıyan kimdi? 
- Beni avucu içinde tutan 

adam ••• 
~c sakat bir kandırma yolu 
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,. ·-Müthiş 
ANKARA RADYOSU : 
Öğle neşriyatı: 
Saat 12.30-12.50 de muhtelif plak 

neşriyatı, 12.50-13.1 S te Plak: türk 
-BAşTARAFt 1-INCI SAHiFEDE _ musikisi ve halk şarkıları, 13.15-13. 

Hava facıası 

lsianbul iiniversitesi artırma, eksilt
me ve pazarlık komisyonundan: 

1 - 379965 lira 88 kurut ketifli lstanbulda Cerrabpafa 
hastanesinde yapılacak Şirürji Kliniği binası kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuttur. 

~ ıırıtbeir~ı ,bf nf. 
,~ .. -lct 30 da dahili ve harici haberler. 

~ .. ik~eri kızaklarla imdat kolla· Akşam neşriyatı: 
b Ron_ ermitlerdir. Kazanın vuku- Saat 18.30-19.00 da muhtelif plak 
'd uldugu tahmin edilen mıntaka· neşriyatı, 19.00-1 9.30 da türk mu
b a. arattırmalar yapılırken 7 Şu- sikisi ve halk şarkıları (Makbule Ça-

2 - Bu ite ait şartnameler funlardır: 
A. Eksiltme tartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırlık genel tartnamesi 
D - Özel fartname 
E - Keşif cetveli, tahlil fiat cetveli, mesaha cetveli 
F ·Proje a.tta tafak vakti bir grup Bloe· kar arkadaşları), l9.30-19.4Ste saat r0 nun 18 kilometre garbında ha- ayarı ve arapça neşriyat, 19.45-20. 

onıuı enkazını bulmuttur. 1 5 te türk musikisi ve halk şarkıları, 
.. Cörüt imkanlarının azalması (Hikmet Rıza ve arkadaşları) 20. 

İsteyenler bu fartnameleri ve evrakı ketif bedelinin yüz binde 
befi nisbetinde bedel ile Güzel Sanatlar akademi&i tatbikat bü
rosundan alabilirler. 

1ii:tiinden balonun bir tepeye çar· 15-21.00 de ajans haberleri, 21. IS. 
~ak parçalanmıt olmasına İm· 21.SS te stüdyo salon orkestrası. 

3 - Eksiltme 24/2/938 Perfembe günü saat 16 da Oniversİ· 
te rektörlüğünde yapılacaktır. 

11:an verilmektedir. ISTANBUL RADYOSU: 
R k Öğle neşriyatı: 

t u aza Moskovada büyük bir Saat 12.30 da plakla türk musiki-
t~llÜr ve matem havası yaratınıt- si, 12.SO de havadis, 13.0S te plakla 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 bin 950 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan batka atağıdaki vesika· 
lan getirmesi lazımdır. 

•• k türk musikisi, 13.30 da muhtelif "'O& ova, 8 (A.A) -Tas ajan· 
••ndan: plak neşriyatı. 

S Akşam neşriyatı : 
b akanın bulunmakta olduğu Saat 18.30 da plakla dans musiki· 
le~ tütlesi Groelandm tark sahil- si, 19.00 da Şişli Halkevi gösterit 
v rı oyunca ilerlemekte herde- kolu tarafından bir temsil (Bir ki-

1937 senesine ait 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından 
alınmıf in~aat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat 
mühendis veya mimar değilse intaat müddetince fenni mesuli
yeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimarın noterden tas
dikli senedini veyahut ta bir mühendis veya mimarla müttereken 
taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

&nıdır. tap), 19.30 da konferans, Doktor 
k Moskova, 8 (ö.R) - Sakanin Fahrettin Kerim (Rüyalar), 19.SS 
y '!_tup heyetini tatımakta olan buz te borsa haberleri. 20.00 de Necmed
ıı'ıtını birbirine carpan bankiz din Riza ve arkadasları tarafından 
11.tc;alarının karma karıtıklığı ~ tür kmusikisi ve halk şarkıları, 20. 

~a~ında cenuba doğru akıntıya l 30 da hava raporu, 20.33 te Ömer 

5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evvel eksiltme komisyonu batkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların en ge: üçüncü mad· 
dede yazılı saate kadar gelmit olması ve dıt zarfının mühür mu· 
mu ile iyice kapahlmıt olması ıarttır. Postada geçikmeler kabul 
edilmez. «722» ' 

lıı olarak •Ürüklenmekte devam Rıza tarafından arapça söylev. 20. 
j~ektedir. Buz kayagının diğer-: 45 te Nezihe ve arkadaşları tarafın- Ödemişte muazzam güreşi 
erı. arasında par~alanması ihti- dan türk musikisi ve ~alk şarkıları, , . _ kur 

lrıa.Jı h r l ld • d 1 21 15 te Fasıl saz heytı · Okuyanlar Çocuk Esırgem. umu tara-" e an mev<".u o ugun an · · • 
.. ıerindekl cesur ")imler de kıy- ' lbrahim, Ali. Küçük Safiye, Kanun fından : 12 ıubal 1938 cumartesi 

il.Yasından bir diğerine atlamağa 1 det Kozan, T anbur Salahıttın, Ke-

1 

ödemışte : 
lıer an hazır bulunuyor ve bu 51.1 man C:vdet, 21. 1 S .te orkestra, ~2. Yarı~ Dü~ya Süleyman , 
~a.da tetkiklerine de bir taraftan 4S te aıans haberle51, 23.00 te plak- Manısalı Rıfat 
devanı ederek vaziyetlerini mun- la sololar, opera ve operet parçaları, Manisali Ali I 
ta.1:aman telıizle haber veriyorlar. j 2~.20 de son haberler ve ertesi gü- Dramalı Hasan 
'r ehJikeli vaziyetten kendilerini nun programı. Bulgaryalı Molla Mehmet 1 
kıırtarmak için müstacel tedbirler AVRUPA iSTASYONLARI: Işık köylü ömer 
a.lııınıaktadır. gibi Türkiyemizin tanırunıt daha 

1 
HAFiF MUSiKi, bir çok pehlivanlarının ittire.kiyle 
6.4S Paris kolonyal: Plak, 7 .1 O güre§ yapılacaı-tır. 1 

Berlin kısa d&lgası. Hafif musiki Başa 70 lira 
1 (Neşeli popuri) 8, 1 S devamı. 10.30 B&J allı 35 lira 

Paris kolonyal: Plak. 13 Berlin kısa Büyük orta 25 lira J 

. Sanayi erbabı , i§çi, usta ve tek- dalgası. Hafif musiki, 13.1 O Bük- Küçük orta 15 l~J 
1118Yenler için çıkan bu değerli mec-1 reş. Plak konseri. 14.15 Paris kolon• Ayak hli la d .5 .!ıra 
Tıı11a.nın ikinci Kanun 938 nüshası 1 yal: Konser nakli. ( 15, keza) 14.30 1 ~eden pe van r a ı~tırak1 
çthnııtır. içinde: Bükreş: Plak konseri, 17.10 Prag edebılırler. 

(Küçiik sanat erbabımızı koruyan Brüno Fok orkestrası, 17.45 Berlin 1 6 - 8-9 (218) 
~edbirler - Kimyanın yeni bir başarı- kısa dalgası. Eğlenceeli konser. 18 · -
~n • Orgpnik cam • Türkiyede k~-1 Bükre~ Giurgea orkestrası 18.30 J tZMlR SULH HUKUK MAH
dir ve keten endüstrisi. Radyo ders-' Peşte Çigan ork~strası. 1 ~.50 Berlin, KEMESlNDEN : 

YENi ESERLER: 

Endüstri 

9--15-13-21 394/228 

'. •ıEMENS 

ELEKTRiK 
~11 OTO R LE RI 

1 

Sanayide Siemens Motör ve 
malzemesini kullanan rahat eder 

M. TEVFİK 
BAYKENT 

METALLUM 
. lambaları deposu 

Pettemalcılar 77 /79 
Telefon : 3332 

Ieri • Tayyare motörü - Endüstride 1 kısa dalgası. Hafıf musıkı l 9.5o Peş-1 Varali ile Nigar, Süzan, Bedi;ı., 
elektrik- pratik motör bahisleri -ma· il Ate: Radyo korkest~as2t 1 2415·0Be5 .

1
'.rakg: İ Salih, Sadi ve Osman, Mehmet, Şa- 1 .._ 

den k 1 h" B .. k bonman onserı. . r ın ı- hab . . •· ıf 1 ,.•••m••-•••-ı# 
k. a.p amacı gı - ugun ü ma-

1 
d I H .1 l 1 22 4s ın vesaıre şayıan mu ... sarr o j 

111 'hl A" . I . k sa a gası : avaı ıava arı . d ki I .rde b" . . K · .. eve tezga ar. gaç ış en - o - 8 .. k k . ki' u an zmı ırıncı arantına 1 'U/AU'.TL77'Z77.7/XZZL/./L'TT./.TC71 
lllJen ka • F 'l'k Uf k 1 u reş onser na ı. 

/IU'flf t1iNı 
ÇtlFI 

21 
Menemen 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI '" 

:BBNKASl 
Belediye riyasetinden: 

Belediyemiz nümune fidanlığında mevcut satılık fidanların 
cins ve fiatleri afağıda gösterilınitlir. İlliyenlerin müracaatleri 
ilan olunur. 

Cinai 

Akasya 
« 

Sofura 
« 

Tespih 
« 

laf andan 
Katalpa 
Badem 
Zerdali 
Palmiye 

(( 

Lüküıtürüm 

« 
Dallı servi 
Gül lbrtim 
Trabzon hurma31 
Dalsız servi 
Dut 

• 

Yatı 

2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

2 
6-9 384 

Fiati K. 

10 
20 
10 
20 
10 
20 
5 
s 
5 
s. 

10 
20 
15 
25 
~ 

5 
25 
25 
10 

(211) 

ynagı. rezecı ı - a a- OPERALAR OPERETLER: tramvay Cl\ddesinde kain 580/l ve G 11 H ~I 1 
telye • 1 . h. ) 'b' h ' d d 1 o rıı 11 en - ızmet masası gı ı er 9 .15 Berlin kısa dalgası. Opera 582 sayıda mukayyet 8 o a ve e-1 . l e 1m1 
f" ealeğe mensup sanatk&rlar için çok musikisi, 20. 25 Viyana: Beethove-: niz kenannda bir mikdar bahçeyi ve 
:nr1alı . ve pratik yazılar vardır· 23 nin • Fidelio» oper,.sı 21 Peşte Go- ayrıca banyo odalariyle mutbahı 1 

k& ıi41 n._~ri n:ıemlekette Türk sanat· unod'un ~Faus• operası. ı' müıtemil olan ve tamamına 4500! MI.TAT OREL inhisarlar umum mu··du··rıu··g" u··nden·. 
ldr arının _bılgiıine hizmet eden bu ODA MUSiKiSi: , r k . t takd" ed"I · ah-1 
~ d! ve kıymetli eseri okurlarımıza 22 45 Berlin kısa dalgası: Küçük :a ıyme .1 ~ I •.en f!Vtn ı::arı 1 Adr Be I N zad 1 - idaremizce Çamaltı Tuzlasında yaptırılacak elektrik san-

"•iye ederiz. oda ~usikisi konseri. ı emece verı en ıza eyı fUyu . . • ı . es - Y er uman • e tralının tartnamesi değittirilerek dizel esasına müatenit ola· 
RESiTALLER: n~ istinaden 14/3/93~ pazartesı gü- ıokagı Ahenk matbauı yanın- rak yeniden tanzim olunan tartname ve tablo teması mucibince 

le.lıkik b' . dd • 18 30 B !' k d 1 p · nu saat on bette lzmır sulh Hukukl da. Numara: 23 tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuttur. 
lla.ıı atı ızzat mu eıumumi B. .k· .. 2e0r ıBn .. kısa . aşgaksı. '.l'.taanl~ 1 mahkemesi salonunda sat••ı yapıla- Muayene saatleri : 10--12, J.f a Arıkan ile muavinlerden B. musı ısı. u reş. ~r ı resı ı. ..... 15,30 _ 17. Telefon: 3434 il - Bu intaatın montajı da dabil olmak üzere muhammen 

llsevtn idare etmitlerdir. 23.35 Prag, Brahmsın pıyano sonat-, cakhr. Bu arttırmada tahmın olu- W'/211 fr.LZ7Tr/T.TLZ77.). bedeli sif lzmir 65000 lira muvakkat teminatı 4500 liradır. 
ed!~ikat, .dün akfam • ikmal ları . nan bedeli yüzde yetmiş beıi nisbe- 111 - Eksiltme 31/111/938 tarihine rastlıyan Pertembe günil 

1lınıt ve lkı suçlu da tevkıf edil- 2030 Berlin kısa dalgası: Vals tinde bedel verildiği takdirde salıibi- saat 15 de Kabatatta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 

lılllitlerdir. Muhakemeleri yakında musikisi 23.20 Viyana. ! ne ihalesi yapılacak aksi takdirde ga-! komisyonunda yapılacaktır. 
a.,1 ak 1 ı.... .. d h t ı k "ki 1 iV - Muaddel fartname ve proı· eler 3.25 lira bedel mukabilin· •Yac tır. tıf on "9 gun a a uza ı ara ı n-

ı / ba de inhisarlar umum müdürlüğü tuz fen tubesiyle Ankara ve iz· 
CiNAYETiN SEBEPLERi . cı arttırması 30/3 938 çartam 

C 
ı mir bat müdürlüklerinden alınabilir. 

lı't inayetin hakiki sebepleri, tes· • günü saat on be,te yine dairemizde V - Münakasaya, Hornsby, Roolston, Sulzer, Deutz, M. A. N. 
kı ~ilmit ıribidir. Ortada Alinin NEZLEYi 1 yapılacaktır. Atlas Benz, Guldner, Krupp, Deutache Werke firmaları girebi· 
lı 11 ançlıit, Anenin tahrikinden 1 Gayri menkul üzerinde hak tale· lir. Bundan gayri girmek isteyen firmalar fenni ,artnamede ya-
chtlı:a bir de para meselesi var. 1 İHMAL ETMEYİNiZ binde bulunanlar ellerindeki resmi

1 
zıh takatta bir dizel tesisatı yapmıt olduklarına dair idarenin iı· 

d '"5ünki.i Kezban pazar günü öl- '. VE DERHAL vesaik ile birlikte yirmi gün İçinde teyeceği evrakı re&miyeyi inhisarlar tuz fen tubesine ibraz etme-
1~müt ve pazartesi günü iki • dairemize müracaat etmeleri lizıın- !eri ,arttır. Aksi halde münakaıaya ittirak edemezler. 
d;;ı; Ortajı, Üç beti biryerde Ye 1 HAKiKi VALDA dır. Aksi takdirde haklarmda tapu si- Frankfurt Uluslar arası biçki akade- vı - Eksiltmeye ittirak etmek isteyen firmalar tartnameye 
... tt altını bankaya gidip bozdur.1 cili malıim olmadıkça paylaımadan misinden diplomalı uygun olmak ü:ı:ere ihzar olunmut fiatsiz son tekliflerini yedek 
'"Ufl d B I h ' Karantioa Tramvay caddesi No. 519 aksam fiatleriyle beraber ve projelerini tetkik edilmek üzere ek· ... ar rr. un ar, izmelc;ilik hariç kalacaklardır. sa.p ·· • .. · - lZMtR siltme gününden 15 ırün evveline kadar inhisarlar umum müdür· 
lı.'tika.n. Kezbanın, senelerdenberi OKSURUK • GRiP, 80GA2 Şartname 25/2/938 tarihinden 1 1 

ti RINOAN Sl.zl lüg"ü tuz fen tubesi müdür üğüne verme eri ve münakaıaya itli· 
~ rdiii paralardır ve Ali, met- HASTALIKLA itibaren her kesin görebilmesi için •tıj • KORUR VE TEDAVİ rak edebilmek için de münakasa gününden azami 2 gün evveline 
)'o llln Paraıı olduğunu da bili- EDER açıkta ve gayri menkulün evsafı da lZMIR BIRtNCI lCRA MEMUR· kadar verilen tekliflerin kabulünü mutazammın mezkur fUbe-

tıtııı,.. f&rlnamede yazılıdır. . LU<lUNDAN : den vesika almaları lazımdır. 
-tr Müzayedey.e iştirak etm~ i~.ti- Bayan Kıymetin 500 küsur lira Vll - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki ve V inci 

ı:o~a.ktillerin kırk sekiz saat gibi yenler !"ymeti m~~enenın yu%·ı borcuna mukabil ipotek eylemif ol- maddede yazılı eksiltmeye ittirak vesikasiyle güvenme parasın! 
l ısa bir :zaman içinde yaka· & • de yedı buçuk nisbetinde pey akçe- duğu Karfıyakada donanmacı ma- ihtiva edecek olan kapalı zarflar ekailtme günü en geç saat 14 e 
)~ti asını temin eden ve cümhuri- • ıi veya milli bir banka teminatı ib- hailesi Selimiye sokağında kain 8 kadar yukarıda adı geçen alım komiıyonu batkanlığına makbuz 

n t tm le· l" d Ga · ~•-· ı h · b bo dol mukabilinde verilmit olmalıdır. «Bıt 712 lıııl &tmu ve seri adaletini, fa· Kulafınrzda olsun raz e e n azım ır. yn meıuı.u· numara 1 anesı u rçtan ayı 
ede il.tında muvaffakıyetle temsil lün vergisi veaair kanuni mükellefi· dairemizin 938/2013 numaralı dos- 9--15-22-1-7-14 (393) 227 
"a.z~f :ı:abıtamızı hararetle tebriki yelleri satıcıya yüzde iki buçuk ele!- yası ile açık arttırma suretiyle satı- tarihine müsadif pertembe günii sa- takdirde hakları tapu sicilleriyle la• 

e ıayarız. ~ liliye ve ferağ barçlan alıcıya aıt lığa çıkanlml§tır. at on birde birinci icra memurluiun- bit olmadıkça •alt§ bedelinin paylq-
Tıııı~"~k?miaer BB. Halit, komiser .ı:· .J olupil ihektale. bedeli defe.ten ve pefinen 1 - Mezkiır hanenin methalin- da yapılacaktır. 1'bu arttırmada tak- masından hariç kalırlar. 
Tıııır~1vını izzet ve Niyazi, polis me- ;;: i ver ec ır. den bet ayak merdivenle çıkılınca dir edilen kıymetin yüzde yelmit Yukarıda yazılı gayı-i menkul a.rt-

a.r1 Ah h~,. :; ihaleyi müteakip müıteri ihale be- solda birbirine geçme iki ve kartıda betini bulmadığı takdirde arttırma- tırmasına ittirak edenw muhammen 
tit, l{ ·· . met, A met Şerif, F e- ~ delini vermediği veya veremediği bir olmak u'"zere üç oda ve bir sa- bak' kı t' .. d ed' b uk · be ' lt1ı·· ~snu. , Hayı-i Salaheddin ve j j _._d. d . kul ekr be ya iştirak edenlerin teahhütleri ı yme ın yu~ e Y ı. ~ç. nıs tın· 

l(!y iki 3 tat< ır e gayrı men l ar on t lon sol yandan girilince aıağıya ini- kalmak üzere satl§ on bet gün daba de pey akçesı veya mıllı hır bankanın 
la..ız h~ . ırün devamlı ve fası·ı liE- gün müddetle arttırmaya konulup lir alt katta mutbak, çamll§ırlık, kö- temdit edilir. Ve ikinci arttırması 1 teminat mektubunu tevdi etmeleri 
ı .. ı ır çalıtma neticesinde suç· 1 y d iki' b ~ a.r1 b 

1 
talihine ihalesi yapılacak. Arada t&· ı mür ük ve la§lık koridor ve buradan 4/938 tarihine müsadif cuma günü p.rllır. üz e uçuk dellaliye 

llıitle d'u ar~k .kanuna teslim et• hakkuk edecek ihale farkı hiç bir çıkılınca bahçe ve bir hela mutbakın ayni mahal ve ayni saatte yapıla- müıteriye aittir. Ve f&rlname 25/2 
~eri rolır. B~ huzur ve sükun ör- ı Her çqit küçük, büyük yeni mo· hükme hacet kalmaksızın vecibesi- üat katında bet ayak merdivenle çı- caktır. Bu arttırmada en çok fiat 938 tarihinden itibaren her kese açık 

11.tıın an ttehirde vatandat I deller ıelmittir. ni ifa. elmiyen müfteriden tahsil olu- lahr üç küçük odadan ibaret ve bir verenin üzerine ihale edilecektir. bulundurulacaktır. Şartnameyi gör-
t"<:a. ... ve hakkına yapılacak her nacaktır. Daha fazla malıimat a). taraça ve elektrik ve burgu suyunu 3 _ İ§bu gayri menkul üzerinde mek ve fazla tafsilat almak iıtiyen-
k11;~~ün Türk polisinin çelik ' lzmir Tilkilikte YENi tZMIR mak istiyenler dairemizin 937 /1283 havi hanenin tamamına ehli vukuf· bir giina hak talep edenler yirmi gün ler dairemizin 938/2013 unnıarali 
trııı 1 kartısında daima boyun 1 numaraaına müracaat etmeleri Jüzu. ça iiç bin Jiıa kıymet takdir edilmif- zarfında evrakı müsbiteleriyle bir- dosyuı ile birinci icra memurluğuna 
ticıı ~e mahkum olduğunu bu ne-' ECZANEStNDE mu ilin olunur. tir. lild.e dairemize müracaatle hakları· ınüracaa.t etmeleri ilan olunur. 

ır daha ishal ediyor- 1 413 (229) 2 - Birinci arttırma 17/3/938 nı kaydettirmeleri lazımdır. Aksi 421 (232) 



Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ in tesirinden 

emin olmak için lülfen mar-
kasına"tt dikkat ediniz. 

~ ~em .......... llii::!l .. lllil:!l ...... -. .... ~ ........ -..-ı ... 

AYNI F ABRiKANIN 
MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletleri 
MIELE Elektrik süpürgeleri. 
iZMIR ve civar umum satı~ de-

posu: 
Mi$LEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bufoarı No. 11-21 
Telgraf: KAUKi - tZMiR 

8S8~ :uoppı 

,.. .. 5 

' 

nazarına: 

• LE ı 
Krema makin alan geldi 

Bu makinalar dünyanın her yerin
de sütçülük aleminde büyük şöh- ı 
ret kazanmış ve en verimli maki-

ne olarak tanınmıştır. 
Son &İı>tem yeni modellerimiz 

gelmiştir. 

Bayanm hakl:ı var 

RADYOLIN 
Dişleri :ve diş etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzun 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik di~ macunudur. 

Sabah öğle ve akşam her yemek!cn sonra giinde 3 defa 
d;ş/erinizi lırcalayınız. 

-
Foça C. n~üddeiumunıiliğinden: 
Ke~ifname mucibince iki yüz eBi lira tahmin edilen Foça ceza 

evinde yapılacak cüz'i tamirat ve tadilatın ihalesi 16/2/938 çar
famba günü saat 1 O da İcra edilmek üzere münakasaya konulmuş 
olduğundan talip olanların mezkur ~ünde münakasaya ittirak et
mek, şartname ve kellifnameyi görmek üzere muhammen bedelin 
yüzde yedi buçuk teminat parası ve ehliyetnameleriyle birlikte 
Foça müddeiumumilik daire"

0

""de te~ekkül edecek komisyona 
müracaatleri ilan olunur. 1- 3- 6--9 (325 (181) 

Kızılay cemiyeti lzmir merkezinden: 
Merkezimizin mutat yıllık kongreıi 15/2/938 tarihine müıa

c!'if Salı günü saat 16 da Halkevinde aktedilecektir. Cemiyete ya
zılı üyelerin kongrede hazır bulunmaları rica ve ilim olunur. 

(230) (419) 

9 ŞUBAT ÇARŞ 

lZMtR BELEDiYESiNDEN: ·- &2 

1929 senesi o/o 8 fnizli İzmir belediyesi istikrazının 31/12/937. 
tnrihi itibariyle icra edilen ketidesinde kur'a isabet edip piyasa
dan ref'i icap eden istikraz tahvillerinin numaralarını afağıda 
bildiriyoruz. Gerek amorti isabet eden tahvil bedelleri ve gerek
se 8 numaralı kupon faizleri İzmir ve fstanbulda İf Bankası gİfe
lerinden dönecektir. 

YILDIZ 
(100) liralıklar 10 Kanur.usani 938 de yapılan kur'a ke~idesi KADIN DİKİŞLERİ ıJe 

ŞAPKALARI atelyesi Nu. 
9 

S4 
115 
143 
197 
247 
276 
301 
346 
372 
397 
452 
48n 
530 
597 
663 
701 
743 
i89 
837 
837 
939 
991 

1043 
1063 
1095 
1123 
1134 
1153 
1175 
1227 
1239 
1286 
1304 
1328 
1361 
1407 
1432 
1464 
1498 
1524 
1542 
1569 
1591 
1628 
1649 
1664 
1668 
1704 
1746 
1768 
1790 
1805 
1831 
1875 
1907 
1923 
1956 
1975 
2001 
2038 
2053 
2077 
2099 
2123 
2151 
2172 
2204 
2221 
2240 
2270 
2316 
2343 
2353 
2387 
2417 
2450 
2479 
2506 
2533 
2550 
2565 
2581 
2620 
2646 
2671 
2718 
2742 
2771 
2813 
2839 
2876 
2894 
2921 
2964 
4034 
4089 
4135 
4157 
4202 
4234 
4256 
4272 
4290 
4341 

Nu. Nu. Nu. 
27 46 54 
S8 100 102 

119 121 126 
156 164 177 
205 221 225 
256 264 266 
279 284 290 
308 309 329 
347 357 358 
374 381 384 
400 420 430 

. 458 466 470 
489 4S5 501 
558 573 581 
605 6i0 625 
677 680 692 
710 712 735 
752 7SS 765 
791 792 800 
839 848 868 
902 913 931 
952 960 961 
993 999 1015 

1048 1049 1054 
1070 1072 1076 
1116 1118 1119 
1124 1129 1130 
1135 1137 1146 
1154 1164 1165 
1193 1206 1213 
1228 1230 1234 
1248 1257 1259 
1287 1288 1290 
1306 1308 1316 
1335 1346 1348 
1378 1380 1391 
1409 1422 1425 
1439 1447 1453 
1481 1486 1487 
1501 1503 1504 
1529 1537 1538 
1549 1552 1554 
1574 1582 1587 
1601 1613 1614 
1632 1637 1644 
1653 1656 1653 
1667 1669 1671 
1693 1696 1698 
1725 1731 1734 
1748 1753 1761 
1774 1777 1783 
1791 1800 1801 
ıeos 1819 1s20 
1839 1849 1851 
1883 1897 1898 
1911 1912 1915 
l935 1947 1S48 
1958 1959 1965 
1982 1983 1989 
2008 2013 2018 
2040 2041 2044 
2056 2063 2065 
2084 2092 2096 
2101 2102 2110 
2131 2132 2135 
2159 2161 2163 
2174 2177 2194 
2206 2216 2217 
2225 2229 2230 
2243 2245 2262 
2276 2281 2286 
2322 2333 2334 
2344 2346 2348 
2356 2373 2376 
2388 2393 2408 
2427 2434 2437 
2458 2460 2467 
2487 2490 2493 
2507 2514 2516 
2534 2538 2545 
2551 2552 2558 
2567 2573 2577 
2588 2591 2610 
2632 2635 2642 
2655 2662 2666 
2672 2698 2699 
2722 2723 2727 
2749 2759 2763 
2772 2793 2805 
2820 2826 2832 
2842 2843 2851 
2877 2884 2888 
2895 2910 2911 
2928 2933 2938 
2981 2995 4001 
4046 4047 4060 
4092 4094 4100 
4138 , 4143 4148 
4165 4194 4199 
4214 4215 4231 
4242 4245 4250 • 4259 4263 4264 
4276 4280 4282 
4299 4325 4328 
4353 4359 4363 

Nu. Nu. Nu. 
64 4379 4394 

113 4412 4420 
141 4456 4475 
178 4749 4754 
243 4781 4786 
274 5514 5519 
293 5528 5533 
33115549 5553 
370 5578 5581 
389. 5610 5614 
450 1 5649 5653 
478 5699 5703 
519

1 
5713 5718 

593l 5750 5771 
6281 5808 5813 
694 5848 5852 
74l j 58S9 5902 
7671 5937 5954 
832 5975 5977 
883 5992 5997 
937 6530 6546 
986 6589 6610 

1025 6681 6683 
1061 . 6702 6703 
1082 6722 6728 
1122 l 6757 6768 
1131 6783 6793 
115 ı 1 6842 6852 
1167 ' "6873 6875 
1220. 6895 6913 
12381 6937 6964 
1276 6995 6999 
1300 7028 7033 
13231 7055 7068 
1358 7031 7102 
1404 l 7128 7131 
14271 7162 7186 
1460 7343 7349 
1488, 7380 7383 
1521 7415 7436 
1540 7~89 7492 
15&1 7535 7537 
1588 7582 7586 
1624 7641 7653 
164G 1 7674 7687 
165~ 7723 7725 
16$3, i760 7761 
1702, 7778 7781 
1743( 7819 7853 
1766 7883 7885 
178& 79!3 7915 
18~ı 7940 7950 
1s2i 7971 7972 
1855

1 
7935 8503 

1906 8556 8558 
19171 8591 8592 
1952 8622 8625 
196S 8638 8644 
1992 8583 8695 
2037j 8724 8725 
2048 1 8755 8783 
20721 8833 8850 
20981 8875 88Sl 
212J 8928 8945 
214? ,. 8959 8964 
216S 8998 9000 
2200 1 9029 9030 
221sl 9045 9047 
2235j 9060 9063 
2268 ,· 9076 9081 
2:!05 9091 9093 
23371 9115 9118 
2351 9137 9161 
2379 9177 9186 
2413 9224 9226 
2442 9258 9261 
2470 9273 9278 
2494 9296 9302 
2518 9314 9315 
2549 9331 9335 
2562 9356 9357 
2578 9382 9384 
2616 9399 2400 
264419414 • 9415 
2667 9445 9448 
2709 9462 9468 
2733 9480 9485 
2765 9506 9511 
2807 9530 9541 
2833 9562 9564 
2857 9572 9575 
2893 9596 9616 
2919 9622 9626 
2943 9639 9642 
4016 9665 9676 
4062 9697 9713 
4111 9757 9762 
4149 9791 9792 
4200 9817 9818 
4232 9839 9841 
4252 9881 9892 
4266 9909 9919 
4284 9932 9933 
4332 9943 9944 
4371 "9970 

Nu. 
4397 
4423 
4481 
4755 
5503 
5522 
5538 
5558 
5594 
5617 
5670 
5705 
5722 
5780 
5830 
5872 
5928 
5960 
5981 
6522 
6555 
6627 
6695 
6709 
6729 
6777 
6800 
6854 
6877 
6916 
6984 
7010 
7035 
7070 
7112 
7140 
7193 
7363 
7386 
7455 
7517 
7542 
7592 
765G 
7693 
7726 
7763 
7789 
7872 
7896 
7916 
7955 
7978 
8517 
8568 
8594 
8628 
8648 
8706 
8732 
8801 
8855 
8884 
8950 
8969 
9001 
9036 
9048 
9066 
9082 
9098 
9120 
9164 
9206 
9227 
9266 
9289 
9306 
9317 
9336 
9362 
9387 
9402 
9428 
9449 
9472 
9488 
9516 
9544 
9565 
9579 
9617 
9631 
9653 
9677 
9731 
9766 
9797 
9819 
9851 
9893 
9923 
9936 
9948 

Nu. 
4403 
4424 
4494 
4756 
5507 
5523 
5541 
5561 
5595 
5637 
5678 
5706 
5735 
5789 
5845 
5886 
5930 
5964 
5987 
6525 
6574 
6632 
6696 
6715 
6738 
6779 
6831 
6857 
6879 
6918 
6987 
7013 
7041 
7072 
7123 
7144 
7312 
7364 
7395 
7458 
7518 
7553 
7593 
7663 
7699 
7731 
7765 
7798 
7876 
7898 
7930 
7950 
7987 
8551 
8572 
8617 
8631 
8654 
8715 
8736 
8803 
8860 
8894 
8951 
8976 
9013 
9040 
9049 
9070 
9087 
9105 
9124 
9173 
9208 
9229 
9267 
9294 
9308 
9322 
9343 
9366 
9394 
9405 
9440 
9453 
9475 
9494 
9522 
9550 
9566 
9582 
9618 
9633 
9660 
9687 
9737 
9768 
9803 
9827 
9863 
9902 
9924 
9938 
9952 

Nu. 
4405 
4439 
4499 
4769 
5513 
5524 
5546 
5564 
5606 
5648 
5679 
5710 
5749 
5793 
5846 
5888 
5932 
5971 
5990 
6527 
6579 
6642 
6697 
6721 
6742 
6780 
6840 
6866 
6885 
6935 

• 

Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım :ı.evkiniıiıı 

inceliklerini tatmin edecek dikif, atel· 
yesi açıldı .. 

Bayram için siparişlerinizi accle ediniı. 

P ARiS, LONDRA, VtY ANA MODALA· 
RININ YOKSEK MODELLERi TAKIP 

VE TATBiK EDJLIR. 

M. ETİMAN 
ve SAİME ÖZGÔREN 
PARIS DiKiŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adrese dikkat ediniz: 
Hükümet caJJeai Şamli •okak Nu. 28 

TL. 2535 IZMIR -
iLAN 

T.C. Ziraat bankası lzmir 
den: 

şu besin-

6991 Bankamıza 5145 numaralı ipotekli ikrazat hesabiyle borçhı 7026 ı Karakulak Hasan, lbrabim, Fatma ve Havvaya ait Balçovada K•· 
;g~~ ı ha oğlu Çe,mesindeki (22,975) dekar tarla ve ve zeytinlikte~ 
7125 bankamızca ( 4,595) dekan tefevvüz edilmekle mütebakisı 

7149 \ (3202) numaralı kanun hükümlerine tevfikan kırk beş gün müd· 
detıe açık arttırmaya konulmustur. lak ihale 28/3/938 Pazarte· 7316 si günü saat on be,te bankamı~da yapılacaktır. Alicı çıkmadığı 

;!~ ı veya sürülen pey alacağımızı karşılamadığı takdirde arttırma da· 

7473 ha on be~ gün uzatılarak ihale 12/4/938 Sah günii saat on beşte 
bankamızda yapılacaktır. Bankamız, alacağım karşılayacak mik· 

;~;~ l tarda pey sürülmediği takdirde satı•ı geri bırakabilir. 
Arttırma şartnamesi her zaman bankamızda görülebilir. Ba~· 

~:~~ 1 ka İpotek sahib~lacaklılarla diğer alakadarla;m bu gayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masraflara dair olan 77H> • iddialarını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde bankamıza bil· 

~;~ 1 dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle· sabit ol· 
7808 r madıkça satı, bedelinin payla~masından hariç b&rakılacaklar· 
78781 dır. (234) 423 
79061 c 
7937110446 10455 10458 10461 10472 10697 10700 10710 10717 107~ 
7966 10476 1047Z 1048, 10483 10485 10729 10731 10733 10739 107 
7988 10490 10492 10493 10494 10495 10743 10746 10748 10753 10165 
8552 10497 1osoo 1oso2 ıo5o4 10506 10161 10116 10189 ıo195· ıosoı 
8580 10508 10509 10510 10513 10514 10810 10817 10818 10828 ı~f 
8619 10515 10525 10530 10534 10535 10837 10845 10848 10860 lUo" 
8636 10539 10545 10547 10549 10555 10869 10879 10896 10910 t09!i 
8681 10556 10558 10571 10572 10573 10919 10920 10930 10946 10974 
8720 10574 10575 10580 10586 10590 10960 10961 10963 10964 109 
8753 10594 10599 10601 10607 10619 10977 10985 10990 10997 
8831 10622 10658 10662 10664 10666 ( 154) adet ~ 
8869 (1000) liralıklar 10 Kanunusani 938 de yapılan kur'a k~ş;Jeı 
8906 Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. N&ıo6· 
8958 11011 11022 11031 11037 11042 11281 11287 11289 11300 ıı3 
8997 11045 11046 11048 11055 11056 11320 11324 11326 11331 1133~ 
9018 11080 11094 11109 11117 11152 11358 11378 11392 11406 1141, 
9044 11164 11165 11179 11187 11192 11422 11423 11426 11433 ı1431 
9051 11193 11196 11204 11212 11213 11435 11443 11448 11451 114S 
9071 11246 11252 11260 11262 11273 (55) adet 
9089 2-9 342 (190) 
9111 1 - Be~ yüz otuz sekiz lira otuz ten tedarik edilir. . 
9136 yedi kuruş bedeli keşifli gümrük İştirak için yüz altı lira elli )<&J~ 
9174 kanısında otobüs bekleme mahal- ruşluk muvakkat teminat makb1l~te 
9217 Ji b~ş mühendislikten tedarik edi- veya banka teminat mektubu 

1 ~ 
9237 lecek proje, keşif ve ş~rtnamele- söylenen gün ve saatte encürllel'I 
9271 ri veçhile 15/2/938 sah günü ~a- gelinir. ti 
9295 at on altıda açık eksiltme ile iha- 2 - Senelik kirası 60 lira J>edt t 
9312 le edilecektir. iştirak için kırk li- muhammenli üçuncü Kahra111a11

1:. 
9325 ra elli kuruşluk muvakkat temi- sokağında 28 sayılı bahçe ve kıl tci 
9354 nat makbuzu veya banka teminat nin bir senelik kirası başkatiplikt~ş 
9381 mektubu ile söylenen gün ve sa- ıartnamesi veçhile 18/2/938 c1l ·ıe 
9398 atte encümene gelinir. günü saat on altıda açık arttır~" Ji· 
941~ 2 _ Senelik kirası (125) lira ihale edilecektir. l§tİrak için cJor~ ,t 
944 bedeli muhammenli mezarlık ha- ra elli kuruşluk muvakkat tem~te 
9456 . makbuzu ile söylenen gün ve 5şll 
9478 şında 2/1 sayılı barakanın hır se- .. 1. . 

I"k k" h k encumene ge mır. • 
1

1!9) 
9498 ne 1 ırası aş atiplikteki şart- 27- 2- 9- 15 273 ( ı-... 
9528 namesi veçhile 15/2/938 salı gü- Beher tonu 66 liradan 2970 ~l'I 
9551 nü saat on altıda açık arttırma ile bedeli muhammenli 45 ton ~~.toclt' 
9568 ihale edilecektir. i~tirak için do- makina ve elektrik mühendis~ıgtll Jıi· 
9592 kuz lira elli kuruşluk muvakkat ki mali ve fenni Jartnamelerı .,6~ d• 
962 j teminat makb~zu ile söy!e?en gün le 25121938 cuma günü saat 1. Jf 
9634 ve saatte encumene gelınır. açık eksiltme ile ihale edilecektl~r~lı1' 
9662 3 - ·- Senelik kirası kırk beş li- tirak için iki yüz yirmi ÜÇ ır eY' 
969 ~ ra bedeli muhammenli Damlacık kk . akb 11 ., 

9753
t> caddesinde hastane kar~ısında muva • at temınat m u~. teııt11 

banka teminat mektubu ile soY. 
9784 4/1 sayılı deponun bir senelik ki- gün ve saatte encümene gelin~zı 
9807 rası baş katiplikteki •artnamesi 9_ 15_

1
g_22 (ı33) ~ 

9836 
veçhile 15/2/938 sah günü saat 

9867 on altıda acık arttırma ile ihale Tashih 
9903 kedilecektir. htirak İçin üç lira eHi Gazetemizin 

11211938
. tar~ 

9925 uruşl~k "?.uvakkat t.~minat mak- 19""' 

9940 
buz~ ıle soyl~n~n gun ve saatte nüshasında İzmir belediyesı ,şJı· 

9953 
encumene ~ehnır. senesi yüzde sekiz faizli istikr"~t11'' 

25-29- 2- 9 256 (146) villerinden kur'a isabet edell. tJ J,ıalll' 

(1046) adet 
(500) liralıklar 10 Kanunusani 938 de yapılan kur'a keıidesi 

1 - Bin dört yüz yirmi lira be- ralarından beş taneainde terllP §llğt• 
deli ke,ifli bayındırlık sahasında Dr. sı olmuştur. Keyfiyeti aynen "' 
Mustafa Enver bey caddesinin iki da tashih ederiz". 

Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. Nu. 
10015 10018 10022 10028 10029 10221 10227 10232 10248 10293 
10039 10043 10054 10055 10057 10294 10304 10313 10320 10324 
10082 10099 10115 10122 10125 10326 10336 10349 10352 10354 
10133 10135 10142 10153 10161 10360 10371 10383 10397 10413 
10166 10l68 10176 10177 10187 10414 10422 10424 10432 10437 

yan aokaiında 200 metre boyda Y anht 
yaptırılacak lağım 18/2/938 cuma 1764 
günü aaat on altıda açık eksiltme ile 9463 
ihale edilecektir. Ketif ve prtname- 10023 
leri 2490 ıayıh kanun mucibince 10530 
bedeli mukabilinde bat mühendislik- 11492 
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Olivi Ve Şiire. DEUTSCHE LEVAN 

TURAN rabrikaları mamu!ltıdır. Ayna zamanda 1 uran 
tuvalet ıabunlaranı, traş eabunu ve kremi ile gUıeUik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
htlar için lr.mlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'l Akyazılı ye j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

I 
\ , 

~ 

Saç Eksiri 
1 

Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

~!'-rıo köklerini kuvvf\tlendirir ve besler. Komojen saçların 
. 1( asıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

'tl::ojea Kanzuk 1aç eksiri maruf ecıaneler!e ıtriyat mağazala
~ulunur. 

t (Arti) Anelin Boyaları 
ttı~1kiba.r ve kıymetli 
~~ Yaları her cins 
••c-.Jt J'1 boyamak için 
de er~Uda veya alkol
~n,. •mele üzere Al. 
tind.1!'111 Bannen ,eh 
,. '<:l(t en bü ··k L _ 

- fahrik Y1l uo-tittt.. .. Uından ge-
dtaiu:!; llluvaff ak 0 (. 

lc-11 b z ARTI mar. 
1>_.. OJa.la.rı 9 EY LO L 
el• •ra.t d •iew- b-L el>Oıunda \•e 
l'a. cı ı a.ra.tçı ve bo-
1-t~ :: da ara yı nız. 
~e~C\ıt k karlı hem de 
1l'İaid; ~ovaların en 
1-ıc r · er cina gom-

• '• tr-•-~e l Q cuc, POI 
Qenaı; . nza it. erı marangoz 
~tın. d d a enomuzda bulacaksınız. 

-

Fiatı her keseye elverifli. 
1 

BGrGk radrolar1n evsaf 
' ve kudretinae ~ 
Lüks g6steritli. 
, bir radro 
~ 

tiaA VEREREK s .PARTO ~ 
ALINI'l . \ 38 MODELİ 

SA TJŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

···············~;·~·~·~~····~~~;·~·~~~~······· ·······~ 

c: U' ·- : 
Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır. -iki 

defa aüzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

· Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioilu Hanı karı1.1111da Batdurak - bmir 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
meı fiatler dahilinde sab1maktadır. 

LıMITET TE- LINIE 
Vapur acentası G. m. b. H. 
BİRINCl KORDON REES HAMBURG 

BiNASI TEL. 24 43 ATLAS LEV ANTE - LlNIE, A.G. 

Lllerman Lines Ltd. BREMEN 
LONDRA HA'ITI DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 
ra, Hull ve Anversten gelip yük çıkara- MACEDONIA vapuru 2 şubatta bek· 

leniyor. Anvcrs, Hamburg ve Bremen 
cak ve ayni zamanda Lond.ra ve Hull 

limanlarından yük çıkaracaktır. 
için yUk alacaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- ILSE L-M RUSS vapuru 3 şubatta 
bekleniyor. llamburg, Bremen ve An

tldasında Londra, Huıt ve Anversten 
vers limanlarından yük çıkaracak ve 

gelip yUk çıkaracak ve aynl zamanda 
Rotterdam, Hamburg ve Brcmen liman-

Londra ve Hull için yük alacaktır. ları için mal alacaktır. 
LtVERPOOL HA Tl'I ERNST L-M RUSS vapuru 16 şubat-

MARDtNtAN vapuru 5 şubatla Li- ta bekleniyor. Anvers (Doğru) Ham• 
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka- burg ve Bremen limnnlnrıruı yük ala· 
racak. caktır. 

MARDtNtAN vapuru 20 şubatta ge- AMERIC "ili' EXPORT LINES 
lip Livcrpool ve Glasgov için yük nla- The Export Steamship Corporalion 

cak. EXTAVIA vapuru 11 şubatta bekle. 
LESBtAN vapuru şubat orta."'ında Li-"' niyor. Nevyork için yilk alacaktır. 

verpool ve Svanseadan gelip yilk çıka- EXHIBITOR vapuru 20 şubatta bek-
racak. }eniyor. Ncvyork iç.in yilk alacaktır. 

DEUTSCH LEVANTE - LtN!E STE ROYALE HONGROISE 
ANDROS vapuru 9 şubntta Hamburg DANUBE MARmME 

ROYAT. NEERLANDES 
KUMPANYASI 

OBERON vapu~ 7/21938 tarihinde 
beklenrnekt!! olup Rotterdam, Amster-

TIS Z A motörU 4 şubata doğru 
bekleniyor. Budapeşte, Bratislava n 
Viyana ve Linz için yük alacaktır. 

DUNA motöril 15 şubatta bekleniyor, 
Budaoeşte, Bratislava, Viyana ve Llm 
için yük alacnktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 10 şubatta Kös
tenccyc hareket edecekür. 

JOHNSTON V ARREN LINES 
LlVERPOOL 

dam ve Hamburg limanları için yük ala- INCEMORE vapuru 27 şubatta bek· 
caktır. leniyor. Burgas, Viyana, Köstence, Su· 

STELLA vapu& 8/2/938 tarihinde lina, Galab: ve Ibrall limanlan içln ytUi 

b ki kt 1 "k" U t hli ed alacaktır. 
e enme e o up yu un a y en DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

sonra Burgas, Vama ve Köstence li-
0 manları için yilk alacaktır. SLO 

BAALEBEK motörU 12 şubatta bek· 
UL YSSES vapuru 18/2/938 tarihin- )eniyor. Iskcnderlye, Dieppe ve Norvec.ı 

de beklenmeke olup yükUnü tahliyeden umum limanlarına yUk alacaktır. 
sonra Burgas, Varna ve Köstence ti- ARMEMENT H. SCHULDT-Hamburg 
manları için yük alacaktır. MARITZA vapuru 9 şubatta beklenl· 

STELLA vapuru 21/2/1938 tarihin- yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
de beklenmekte olup Rotterdam, Ams- için yük alacaktır. 
tcrdam ve Hamburg limanları için yük Illndakl hareket tarihleriyle nav· 

alacaktır. tunlardaki değişikliklerden acenta me-
SVENSKA ORlENT UNlEN ısuliyet kabul etmez. 

AASNE vapuru 7/2/938 tarihinde Daha fazla tafslllt almak için Birln-
beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg el Kordonda v. F. Henry Van Der Zee 
Gdynia, Dantzig, Danimarka limanları ve Co. n. v. Vapur acentalıtına mUra· 
Isveç ve Baltık limanları için ylik ala- caat edilmesi rlca olunur. 

caktır. TELEFON No. 2007/2008 

FINN vapuru 22/2/938 tarihinde ge- ------------
llp Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dant- eder. 
zlg, Danimarka ve Isveç ve Baltık li- Daha fazla tafsilAt için ikinci Kordon· 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN Telefon : 3937 

1 manlan için yük alacaktır. da Fratelli Sperco vapur acentasına mU· 
1 SERVtCE MARlTlME ROUMAIN racaa: edilmesi rica olunur. Navlunlal'-

STJÇEA VA vapuru 14/ 2/938 arlhln- daki ve ilanlardaki değişikUklerden 
de beklenmekte olup Malta ve Marsil- ncenta mesullyct kabul etmez. En korkunç düşman ve en 

mükemmel silah 

Soğuk algınlığına kar,ı kend~nizi GRIPIN k'lfeleriyle koruyunuz. 
SOOUK ALGINLIOI: Bat, dit, GRtPtN: Otümekten mütevellit 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. haıtalıklara mani olur. 
GRIPIN bütün ağrıları dindirir. SOOUK ALGINLlöl: Kırıklık, 
SOOUK ALGINLIOI: Nezle, grip neteaizlik te•lit eder. 
ve bir çok tehlikeli haatahklar do- GRIPIN: Kınkhğı geçirir. Neteni-
ğurur. zi iade eder. 

GRIPIN 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

lıim oe markaya Jiklıat. Taklitlerinden ıakınınl.%. 
m rr em n1 w:azm s= n 

Daim on Daim on 

No. 8038/40 V No. 8038/40 
DAIMON markalı bu fenerler küçüklüğü Ye bafifliii itibarile 

pe fazla raibet bulmuftur. Ayarlı ve altmıt metreliktir. Daimon 
fenerlerinin yüksek meziyeti pilleri az ıarfetmeaindeclir. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civan No. 'IA/9 HU.
nü Öz öclemitli. lstanbulda : Tahtakalecle Jak Dekalo Ye Şaı. 

ya limanları içir yük ve yolcu kabul Telefon : 2663/4111/4221 
.......... -===------iiiiiiii ....... lii8iiiii • . ~...--..... ---ı;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiliiimiiiiiiiiiiiiliiiiial. 

Grip ve Nezleye 
30 kuru,ıa silahlanmak gerektir 

( Korizol Kemal ) 
Grip, nezle ve enfhtenza gibi mikrôpları ağız ve burunda 

ya.ayan hastalıklara kartı 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

HlLAl. 
ECZANESi 
KORlZOL 
KEMAL 

Bayan - Kız o fİfe (Korizol Kemal) mi? · ... 
Kız - Bilmem üuıimle (Hilil Eczanui) yaıy« (Kemal Ka

mil) yazıyor •• Eoet eoet (Korizol Kemal) de yasıyor ••• 

lzmir Kızılay merkezinden: 
S/2/9'J8 tarihinde Hülriimet konaiı salonlarında verilen Kı

zılay baloaunda çekilen kıymetli etY• pi1anıoauncla numaraları
na iaabet eden ef ya cetYelidir. 

Numara Et1anın ismi 

371 Abajur 
50 Sedefli müce'fher kutu 

1595 Sedefli re1im çerçne1i 
719 3 metre ıiyah ipekli kumat 

1730 T. C. harita.mı havi balı aeccade 
410 4 metre ıiyah emprime kumat 
980 2.50 metrelik portakal renkli kumat 

1735 S metrelik bej renkli ipekli kuma' 
10 4 metrelik gri ipekli kumat 

110 Radyo (231) 420 



Ak denizde korsanlık meselesi 
B. Eden Avam kamarasında ehemmiyetli beyanatta bulunmuştur 

Mütearrızların mes' 0

yet·ı Asiler taarruz ediyorlar 
karş ltalya korsanlığa 

yaparken Italyan 
Sovyetlere y ·· kle. 

sı 
..., 

ege 

iş. or a ığı ~md·ye dar r köy işgal ede-
liye i il e • ava muharebesinde altı ' e 

~ _ }1 ve a yan ·ayyaresi düşürüldü 
Londra, 8 (Ö.R) - Avam Kn- İngiliz te§ebbfüıüne İtalyanın ate- Baraelon, 8 (ö.R) ·- Milli müda-

marasındaki beyanatında bay Eden le ile muvafıl: bir cevap vermiş ol-ı fan nezaretinin tebliği : Şark ordu-
1ngiliz filosu gibi ltalyan ve Fransız ması iyi bir tesir yz.pmıg.tır. Lond- sunds dHıman geni§ mikyasta tay-
filolarmın da kendi kontrol mmta- ra siy~:;i mah<lfili de lngilterenin iş 

1

1 yare ve to~u faaliyetinin himayesi 
kalannda au altında görülecek tah- bir:iği tek ifini hemen kabul etmek- nltında ~imal mmtak:ısında taarruz 
telbahirlere ateı edeceklerini bildir- le hrılyanm h;Jsnii niyet gcstermİ§ 

1 
hareketine dün de devam etmiıtir •• 

mi§tir. oldu-u fikrindedir er. Bu hareketin Kuvvetlerimiz Siera Malojadnn çe-
1spanyada ıivil ahalinin tayyare- Berlindeki "'On değ~ikliklerle ayni 1 kilerek bir ric'at hareke!i yapmıtl&r-

ler tarafından bombardımanı hak- :camana tesedüf ettiği rnü§ahede dır. Bu sebeple Alhambra köyü dü§-
kında bir çok suallere cevap verir- edilmekte ve İtalyanın böyle uysall mamn cli..,c!c kalmııtır. 
ken bay Eden demİ§tir ki : «Majes- ~örünmcsinin 1ngiltere tarafından Moela de T erucl cephesinde iıe 
tenin hükümeti bu husustaki lliui- hayati Akdeniz ve 1sp:myol mese-

1 
Cümhuriyet piyade kuvvetleri 1065 

yatını bildirmqtir.» Hariciye nazın lelei hnklnnda Roma ile açmak is-
1 
tepesini zaptetmİ§Ierdir. Burası ge-

bu mesele hakkında üç ,ubatta tat- terliği müzakere üzerinde müsait te- ~n gü~ zaptedilen 1040 tepesinin 
rih ettiği lrıgiliz hareket hattını le.~- siri olı:cı:iı kc;.ydedilmektedir. yanındadır. Dü§manın tiddetli bir 
rar teyit etmi§ ve giri§ilen te~ebbü- lT AL YAN GAZETELERi NE mukabil taarruzu parlak §ekilde püa-
ıün neticesini iki güne kadar öğren- YAZIYORLAR ? kürtülmii§lür. 
meği ümit ettiğini bildinni§tİr. Bay Terucl civarında on birde büyük 
Eden demiJtir ki : B• Eden Ro::na, 8 ( ö.R) - ltalyan gazc· blı- hava muharebesi olmut ve her Barsclonun bombardımanın da yaralıların nakli 

«Size temin edebilirim ki majeste j Milletler cemi yeli paktını ihlal eden telerinde Al:deniz hadiseleri hak-ı iki taraftan otuzdan fazla tayyare-! tılmııtır... Kuvvetlerimiz Alham- Grandi tarafından yapılan tekiİf{ 
hükümeti bu mes.eleyi çok müıtacel hir tecavüz harekeH te1.kil ettiğini kında g~rip haberler intiJar ediyor •• 

1 
nin İ§tirak e!tiği bu muharebede av-

1 

ra deresi sahiline vardıkları gi- kabul etmiıtir. 
telakki etmektedir. Ve Fransa baş- bizzat kararl~tır2.Jllaz. Bununla be- Bunlara cöre nasyonalistler lngiliz 

1 
cı tayyarelerimiz tarafından üç Al- bi ayni adı taııyan köyü ve daha bir Sovyet hükümeti bu teklifi ibraı. 

vekili tarafından aon günlerde ya- raber §Unu temin edebilirim ki n- 1 'apu:-hı.nmn torpillenmai mesuli-
1 

man monoplam düşürülmü!tür. Ha-, çok köyleri, 1160 tepesini İ§gal et- la kartılamıştır. 
pılan teJebbüs gibi beynelmilel ma- giliz hükümeti her ha:rgi bir millet yetini im.bul ctmiyerek bunu Cüm-, va bataryalannuz da bir Yunker mitlerdir. Zaptettiğimiz harp sahne- Bu hususta muhtelif hükürnetl~ 

tayyaresiyle bir Savoya tayyaresini ainde temizlik devam etliyor. Zira ile müzakereler cereyan etmekt~ 
~ ı: hatluımız içine, üçüncü meçhul burası cesetlerle doludur. Ede~ yann veya öbür gün Gra 

markalı bir tayyareyi de hntlanmaz Siera Malojada muhasara edilmi§ ile tekrar gör.Ü§erek kendisine .• ~ 
lıuici.-ıe c!ü~ürmüşlerdir. olan iki dütman taburu kaçmağa te- hususta elde ctJilen neticeleri b~· 

recek ve 1ngiliz ~ ltalyan münatl .. 
betlerinin ıslahı için mevcut ünkil1• 
lar hakkında müzakerelerde bulu• 
nacaktır. 

Jspanyol sularında 1.arakol ı·a 1 ı ı;orcn b r Ingıliz 1 arp gcmiri • 

hiyette her letebbüse müzaherellc lnrr:f,ncla h;>anye.va mL?sellah kuv- huriyctçilerin bir tclıriki olarak gös-1 

İyi haber alan mahfeller f rantl 
ile 1talya arasındaki münaıebetlerd' 
de böyle bir salah husule gelmesi '!: 
zım geldiğini beyıın etmekte ve bır 
hassa garp Trablusunda Tunus h.,. 
dudu boyunda dört ltalyan ko~ 
duıunun manevra yapmakta oldlli" 
hakkmdaki haberin endİ§e uy~ 
dığını ilive eylemektedir. 

BELÇiKALI GöNOllOLER 

bu)unmaja hazırdır. ı.·etler göndt!rilme~ini bizim de akit- teriyoriarmı§.. ltalymı gazeteleri l 
iT AL YAN TA YYARELERI }erinden oldu~umuz karı§mazhl' Sovyet tahtelbah · rlerinin tahrik hn

Brüksel, 8 { ö.R ) - Rek•lt( 
cMetropole» gazeteıi 1ıpanyol cildi" 
huriyetçileri tarafında harp ~ 
Belçikalı gönüllüleri on, on be! biti 
arasında tahmin etmekte ve bıPıi'" 
nn komünist propagandası ~ 
dan aldatılarak 1ıpanyaya gönderil'" 

Ame!e mebuslarından biriıi Bar
se1onu bombardıman eden tayyare
lerin ltalyan olduklarını aöyliyerek 
hükümetin Romada da tqebbüate 
bulunup bulunmıyacağmı sormuş 
ve bay Eden fU cevabı vermiıtir : 

ASKERi HAREKETLERiN 
MESUUYETLER1 

cEcnebi kwnandanlıklar her as
keri hareketin tam mesuliyetini ka
bul etmelidirler.» 

Bu bombardımanların Milletler 
Cemiyeti paktının ihlali mahiyetin
de olup olmadığı sualine cevap ola
rak ta bay Eden demİ§tir ki : « ln
giliz hükümeti ne gibi hadiselerin 

mukavelesinin ihlali mahiyetinde te- reketleri ihtimalinden de bahset
Jakki eder ve bu itib~ria bizi vaziye- mekte ve şiddetli tedbirler alındığı
timizi yeniden düıünmeğe aevkede- nı yazmaktadırlar. Nihayet ayni ga
cek bir vaziyet ihdaa ettiklerini ka- zetelere göre Fransadan her gün 

Asılcr .. ı elinde olan Salama.nka §ehri bir ha.ı·a bombardımanında harap oldtı .. 

bul eyler.» kamyon ve vagonlarla külliyetli FRANKONUN TEBUöt tebbüs etmİ§lerae de tamamiyle im

INGILTERENIN AZ1MKAR mühimmat ve silih Katalonya hu- c_ı ____ .__ 
TAVRI ~, 8 (ö.R) - General 
___ ··_ dudunu geçm~e ve Baraelo~. yolu- 1 F~anko umumi karargahının tebli-
P~, 8 (ö.R) _Fransız maha- nu tutmakta unıı. 1spanyol cumhu- ğı : Albambra mıntakasında ileri 

fili B. Edenin son nutku münaaebe- riyetçilerinde hizmet etmek üzere 1 hareketimiz bugün devam etmİf ve 
tiyle lngiltereyi azimkar ta\•ır ve ha- Fransada gönüllü pilotlar yelİ§tiri- I dütmanın ıiddetli mukavemeti sür
reketinden dola:yı tebrik etmekte ve liyormu§. Deniz :yoluyla Baraelona , atle kınlmıtlır. Kesif kitleler halin
general Frankonun iki lngiliz va- aevkiyat tehlikeli olduğundan Belçi-ı' d~ çekil~n düım~n taraf~mızdan_ ta
purunu tahrip etmekle yanlı§ bir he- ha ve lngiltereden gelen mühimma- kip edılerek agır zayıata ugra
aap yapını§ olduğunu kaydeylemek- tın da Fransa tarikiyle karadan la-

ha edilmişlerdir. 
GöNOllOLER MESELESi 

Londra, 8 (A.A) - iyi haber 
alan mahfellerde aöylencfiiine g~ 
re Fransa hükümeti ispanyadaki ec
nebi muhariplerin yüzde eDiainin 
geri alınmaaı için diplomui kanaliy: 
le bir itilifa varılmaıı hakkındaki 

diklerini ve timdiye kadar bir "" 
bin kiJilik zayiat verdiklerini ideli' 
eylemektedir. , 

Gazete gönüllü yazılmak he~etl· 
nİn kesilmesi için ölen veya c~~ 
gerisinde kur§Una dizilen Belç~ 
gönüllülerin eaamiıinin neırini bir 
kümetten talep etmektedir. 

~~~~~:.~;ı:~t~•"t:::ı~: ~FE~~!tn.!:::ıo':r.;-:;ıU zak Şarkta muharebelet 
----------------~-----------------------~--

Fransada dahili vaziyet ..., 
soguga Müthiş bir 

şiddetile fasılasız 
rağmen bütün 
devam ediyor 

Memur sendikaları birliğinin kon
gresi oldukça gürültülü geçmiştir 

Paria, 8 (ö.R) - Uzak Şarktan ge-ı 1 Paria, 8 (ö.R) - Tokyodaa ,,al' 
len haberlere ıöre muharebe Çinliler ve ....... Japonya ...... rildiğine göre lnciJtere, Franaa ye~ 
Japonlar anumda aon tiddetle devam • rika tarafından yapılan mütterek ter-
etmektedir. Japonlarm bava bombardı· F Tansa lngiltere ve biite Japonya müabet bir cevap ·~ 
manian birbirini takip ediyor. Bu aa- k ie mütemayil değildir. Batvekil )}11.;. 

Paria, 8 (ö.R) - Memur sendi
kalan · birliğinin kongresi tarafından 
öğleden sonra yapılan İçtima olduk
ça gürültülü geçmiJtir. Baza delege-
1eT federal büroyu umumi grev ilan 
etmediği için tenkit ettiklerinden 
genel sekreter mutedil bir lisanla 
cevap vermi~, memurların elde et
tikleri faydalardan bahsettikten aon
ra umumi grevin bir ihtilal demek 
olduğunu, biitün faaliyeti durdur
makla kalmayıp hükümet otoritesi 
yerine de adeta yeni bir otorite ilca
me ettiğini söylemi§ ve delegelerden 
böyle bir ihtilale hazır olup olma
dıklarını sormuıtur. Genel sekreter 
bu münasebetle komünist partisinin 
demagojik faaliyetini tenkit etmis
tir. 

Bundan sonra umumi mesai kon-

haux dinlenerek memurların amele 
taleplerine müzaheretlerini istemi§ 
ve demiıtir ki : 

clıçilerin dileklerini yerine getir
memek için bize devlet bazineıinin 
00§ olduğunu ıöyliyorlar. Fakat ha
zinenin bo! olmasından biz mesul 
değiliz. Zira devlet kasalarını ida-
reye biz memur edilmedilc. Ekono
minin striiktüründe (bünyeainde) 
ıslahat elzemdir. Devletle sermaye 
arasındaki münasebetler değitme
dikçe sermaye ile it arasındaki mü
nue~tler de değişmez.» 

Paris, 8 (ö.R) - Harici siyaset 
hakkında per§embe günü mebusan 
meclis· nde iatizahlar yapılacak ve 
hararetli bir cebe açılacaktır. Bu 
müzakereler ertesi gün devam ede
cektir. 

emur sendi-

kalan kongresi memurların sendika balı Hang-Yang ıebrini bombardunan Ameri anın müşte- meclisinde pek mübim beyanatta.,.,. il 

hakkını tanıyan kanun layihasının ebnİflerdir. Hava müdafaası bir Japon k f bb.. [ • mutlur. Fakat B. Edenin aon be~ re eşe us erıne meclis tarafından kabulünü İatemİ§- tayyareain.i diifürmeğe muvaffak olmut Londra, Paris ve V aıingtonun nİY. ~· 
tir. Bu layiha ilk halle cepheıi hükü- ve diğerlerini uçırtnuştar. Bu sebeple za. cevap Vermek niye- hakkında Tokyoda ıüphe bar~ 
meli tarafından meclise verilmifti. yiat pek fazla değildir. Buna mukabil ta. Japonya sarih bir cevap v~ 
Başvekil B. Chautemps memur sen- Han·Keu hava limanına karıı Japonla- tinde değildir bu devletler de ailabJanma sab...,..-
dikalan federaayonu reisine gön- nn yaptıklan hava hücumu 7 ölü ve bir ....................................... serbestliklerini geri alacaklardır. ~ 
derdiği bir mektupta kanun layiha- çok yaralaya sebep olmuılur. Bu sırada clir. Vaıington, 8 (ö.R) - Amer~ 

r kab 1" A-1... - Japon taarruzuna kartı prop:ıganda se- Londra, 8 (ö.R) - cDaily HeraJd. ,losu umum kumandam Amiral Llbe>' 
sının dmtmec .'sçtir. e u une ~cagı- yabatJeri münasebetiyle gençlik tarafın- Çin münakalit nazır vekilinin beyanatı- messiller meclisi bahriye komiayo11" 
nı va e ış • d b" ·· • ı d b f d d" 1 • · • 

F 
. (ÖR) G'zli ih ._

1 
h an ır numay~ yapı ıyor u ve 20000 m naklediyor. Buna göre Japon a lo· ra m an m ellllllftir. Amıral 

arıs, 8 • - 1 lıa a- kiıı:iJ!'- b. halk ~ h l" -•- •·-· ih imal" d ç· · •- rkma d l k • ·.nıt . . . . . l -.- uı; ar yıgım &va unanı yaaı- --.ı t m en mın ao sına se· onanmasının mem e etm, emnı" -
reketı komıtesı reıslerınden genera nında toplanmı1tı. Fakat Japon tayyare- hep yoktur. Çünkü Çin bükümeti timdi- selametini müdafaa elmeğe kafi I ~ 
J?usseigneur huta olduğu~d~ ad- lerinin ıelmekte olduğu haber verilir ve· I den Hindi-Çinide kamyonlarla harp mal· ğini ve diğer hiç bir milletle hiç bit~ 
lıye nazırı s.ulçunun tedavı edılmek rilmez nümayifçiler dağılarak sığınakla- zemesi ıetirtebilmektedir. Çin bükümeti veya antant mevcut olmadığını aöyl 
üzere hastaneye nakline müsaade ra çekildiklerinden aralarmda zayiat ol- cenubi Çini demir yoluyle Hindiçiniye tir. ~ 
vemıiıtir. Cemiyetin faaliyeti ve maınl§lır. bağlamak fikrindedir. Diğer taraftan Çi- Beyanatın hu son kı.smı LondraP d 
gizli ıiliıh depolan etrafında tahki- Diğer taraftan Kuo üzerine Çinlilerin nin garp eyaletleri ile Hindi.tanın Bir-1 giliz amirallığı ile Amerikan nı~~ 
kat. de~am etmekt~ir. ltalyan. gaze- taarruz -~keti~in muvaffakıye~e 

0

de- I many~ eyaleti ~mda da ~ harp mal- leri arasmda son ~lard~ ~~pd~ 
tecılennden Roaelli kardetlerin na- TIUD etb111 de Çm kaynaimdan bildu-il-ı zemesı ve mühimmat naklıyatmda kul- zakerelerden ben emnıyetaizlige d 
•• ı öldürüldüiü de mehallinc:le yeni- mektedir. Çin ileri kollan ıimdi tehrin lanılacak bir demir yolunun tesisi dütü- olan kongre azalaruıdan bazıJarıPI" 
den teabit edileceldir. üç kilometre cenubu 1rarbiaine ıelmitler- nü!melıtedir. ılifelerini teakine mataf buhmuyorcJ" 


