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Kabinesi Dün istifa Etmiştir 
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K düste -Yeni ~idiseler oldu 
~TATORK MANAV A A DA 

Kudüs, l 7 (A.A.) - Hef kırmızı Kuvvetler de Dün Mavilere 
karşı Mukabil T arruza Geçtiler.. ~;;:::.~;,::~:"~E·h':~::~:: 
Bu·· yu·· kŞef Hareka"' tıBı· z' zat, ~:~~.~:~~:~!~:~~;;:,'.:::;:~ 

Asi lspanyol Kuvvetleri 
Arasında isyan Çıktı .. 
General f rankoya ait bir denizaltı gemisi Çana~kıle 

yakmların~a bir ıapuru ~atndı 

le i~aretle muharebe etmek 
tedirler. 

G •• d G • d • ı 1 Tedhiıçiler tarafından çı· o z e n e ç ı r ı er.. , ~:~~:,.1:!~~::~~::ı.~:·:~~; 
l>an Romanya Askeri İleyeti de Geldi. Böyle~ : 
Ce Manavralar da Bulunacak Olan Heyetlerin 
CelmesiTamamlaııdı. İlk Hareket Mavi Tara-

fe uyandırmııtır. 
Kuiüf, 17 (A.A) - Fi· 

liıtinde lı"arru:r: vskaları 

devam etmektedir. Üç Arap 
öldürülmüıtür 

, 

fın Bir Taarruzu ile Başladı .. 

Da -
dtılcii Harekatı 13iz:al Gôz 

1erı Geçiren Btiyuk Şef 
"-~t'nbul, l 7 (Hususi Mu
~Ud:"11lllzden) Çorludan 

tllıYor· 
Culbh . - k 

''nl urrelsi A t a t u r 

Trakya Manavra/nruw iştirak Edeıı Biı Kılan ız YTJrü 
yüş Halinde 

Bu suretle gelecek askeri 
heyetler tamam olmuıtur. 

Romen heyetı büyük 
Erkanıharbiye Reisln 'n Raı 

kanlığında ikinci Erkanı-

riyle gehıılt Gal1tta rıhtım ı n 

da Korgeneral Asım. Korge 
neral Cemil Cehit, Merkez 
Kumandanı Ihsan ve diğer 
subaylar tarafından karşıldn 
mıştır 

Muzıka Romen - Türk, 
marılarını çalmtf, asker ıh 
Uram resmini ifa etmltlir 

Doğu Muhteliti 

Giresonda~i maçı kazandı 
Gireson, t 7 (A.A.) - Do· 

ğu vilayetlerimiz sporcula 
1 rından müteıekkil muhtelit 

Londra, 17 (A .A) - Bir 
Msdrit telgrafı Toledo ve 

takım dün gece şehrimize Talaverda asi saflarında 

C. 3 denizaltı gemisi, Cito· 

dav Oögadlz adındaki cum 

hurJyetçi ispanyaya ald bir gelmiı ve ıporcularımız ta-
. isyan çıktığına ve asi tay- l 

rafından samımi bir ıurette posta vapuruna iki torpl ve 
karıılanmıştır Bugün Gire yarelerln Talaveranı bom- üç mermi aallıyarak vapuru 

ıon muhte lı tıle yapılan maçı bardan an ettiğini bildirmek Bozcaada açıldaranda ba· 
ikiye kartı üç sayı ile doğu tedlr. 

tarmııtır . 
viliyetlerimiz muhtelit takı fstanbul, 17 ( Huıuıt ) -

t Batmlan vapurun 79 kı-
mı kazanmııtır. spaoyol asilerine mensup 

1 

tiden ibaret tayfaoı, bidlıe 

ı Uzak SarktaŞiddetliHa ;~~:d:d.n~:ç::·!:: v:::~ 
va MuharebeleriOluyot .1.~:;,~::~·;.~~.~::;::.'' n 

General Frankonun, Ak· 

Maraşal ~an-Kay- Şekin hava filosu son günlerde olan 
çarpışmalarda 30 Japon tayyaresi düşürmüştür 

londra, 17 ( A.A. ) - ellinci yıl dön<imü mQnase 

denizde bir ablukaya baı-

laması için emir verdlfl ı6y· 

lendlii gibi, bunun, bir ec· 

nebi dentzalh gemlıl tara
fından yapıldıjı da rivayet 
olunuyorr. lıaa":"•nda Baıvekil İıımet 

~'tt· • Dahil ı ye Vekili ve 
~- 1 

Genel Sekreteri Şüluü 
~~- ~e maiyetler( olduğu 

harbiye Reisi ile bir Ge 
neralden ve Romanyanın 

Ankara ateıemiliterinden 

mürekkeptir . Heyet saat 

15, 15 geçe Romanya vapu 

Ankara, 17 (A A .) Bü- ı 

Uzak Şark hadiselerine dair beliyle veıJıği hediyeyi teı · 
muhtelıf menbalardan alı· kil eden yüz avcı tayyare 

nan haberlere nazaran dün sinden mürekkep hava filosu 

lıtanbul, 17 ( Radyo ) -
Bozcaada açıklarında batarı · 

••l ' lllanavra ıahasına 
llbiılerdır ·~ . tc.rı nhul, 17 ( Huıuıi ) -
1-1 Ud,n bildirlllyor: 

't '1•rlıklarmı tamamlıyan 
~..:'life alan menavra sa · 
"'t d,kı bütün kıtalar 
~'te l7 den itibaren hare 

t., aeçrnıılerdir. 
~atG'n'vra ilk defa Çerkez 
ıaı,ti'-deu hareket eden bir 
~'ti, kıtanın yürüyüşü ile 

J.t "'•ıtır . 
t' ~ 'vinın taarruzundan son 

'"rn 'ttu 121 taraf mukabil ta 
t~' Rtçtı. 

''~il ~hurreiıl Atatürk, Baı 
lıte V •ctıet lnönü ve Dahi 
'-''ı elcılt Şükrü Kaya ile 

)eti 
"'tr erı olduğu halde ma 
• ' • h t~lta a asını gezerek ha 
~•k Rôıden geçirmişlerdir 

'in~ erlerimiz ne~e ve se 
' lçfnd 'ff •k e vazlf elertni mu 
l,t, 1htle yapma" tadır 
d ..,,, 
it. evra devam etmekte 

1"llıra askeri heyeti de 
ı,t dün geldi 

lt,k''-buı, 17 (lfosusi ) -
ı._ ,, 
-""'ctlc rnanavrı:.larmda bu · 

'll,tta olan Romen askeri 
de dün ıelmııtır. 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

Irak· Kabinesi is
tifa Ett • ı .. 

Bekir Sıtkı Paşanın öldürülme
sinden sonra lrakOrdqsu.ndada 
Ciddi Bir ih ilaf Başgösterdi~ 

Ankara, 17 (A.A.) - l nln teıkilinl teklif etmlıtir. 

Şanghayda tiddetli hava ıon üç gün zarfında otuza ya 
kın Japon tayyaresi düıür -

muharebeleri olmuıtur. 

Çin kuvvetleri Horci ve 

Yangtaepao mıntıkalarında 

ilerlemektedırl;r. Japonlar da 

Nongo cephesınde taarruza 
geçmiılerdır. 

Çtnltler ıiddetli mukave 
1 met göıtermektedirler 

Şanghay limanındaki Ja 
pon donanmaıı amiral ge 

misi torpillenmek tehlikesi 
geçir mittir. 

Çin milletinin Maraıal 
Şan Kay Şeke, doğumunun 

ı'DÜftÜr. 

Jopon Diyet meclisi bu 
ay sonunda toplanacaktır 

Amerikalı kadın ve ço
cukların Şanıhaydan çıka · 
rılmasma baılanmııtır . 

. Japon tayyareleri Nanki · 
ni bombardıman etmeğe ,te· 

ıebbüs etmiılerae de Çin 
tayyareleri tarafından püs

kürtülmüılerdlr. 
Nankindekl Japon elçiliği 

memurlara ıeh irden ayrıl 

mıılardır . 

lan cumhuriyetçi J.panyaya 

ald poıta vapurunun kapta. 

na, hadise hakkında beya

natta bulunmuı ve denizalh 

gemisinin, General Frankoya 

aid olduğuna füphe etmedi· 
ğini söylemittir. 

Söylendiğine ıöre batan 

vapurda, kamyon, benzin ve 

gıda maddeleri vardı . Va -

pur, doğruca cumhuriyetçi 

lapanya limanlarına gitmek
te idi . 

Londra, 17 [ A.A. ] -

Royter Ajanıana Çanakkale· 

den bildirildiğine aöre, dün Royter Ajaneı Irak kabinesi · 

ntn istife ettiğini ve Irak or- I Çekoslovakya • 
duııunda ciddi surette karga l 

• Çanakkale civarında esra-

rengiz bir tahtelbahir Ctua 

dad De Cadlz ismindeki Is · 

panyol vapuruna sekiz obüı 

ve iki torpil almııtır . Vapur 
derhal batmıı ve tahtelbahir 

ıalık çıktığı · hakkında Ku ~ine On milyonluk bir kredi 
düste kuvvetli ıayıalar do 

laşhğını blldıriyor . açmıştn 
Bağdat, l 7 ( hadyo J 

1 

Londra, 17 (A A .} Çin 
Bekir Sıtkı Pa~ mn katl in maden • Maliye nazırının 

den sonra Irak kabinesinin 1 müessesatlle bir anlatma 

anlaş 

Çine 

yerinde kalamıyacağı söyle · 

niyor. 

Alakadar mehafıl, eski rl· 

calin tekrar iktidar mevkii· 

ne geleceklerini bildirmek 

tedlr. Kral, Cemil Elasgarı 

davet ederek, yeni kabine 

yaptığı ve bu 
ma mucibince 

Cekoslovakyadan slnal ma· 

mulat satın ahnman için on 

milyon stcrling mıktarında 

bir kredi açıldığı blldirll 

mektedir. • 

Meni faraf.ıt kanununun birinci maddesinde (Düğün · 
lerde alelıtlak cihaz teıhtrl , cihazm açıktan nakli, erkek 
tarafmdan iki kattan fazla P.lbise ihdası, düğün günle· 
rine münhasır olmak üzere bir günden ziyade çalgı çal· 
dın!ması, ziyafet verilmesi, nitan, çevre meraalmf ile 
ağırhk ve hedaya itası gibi israfat menedilmlttir.) 

Kanun ahkamına aykırı hareket edenlerden el li lira · 
dan yü-ı liraya kadar ceza alınmHı veya bir aydan altı 
aya kadar haplı ile mücazat olunacalclardır. Düğün me 
rasiml münuebetile lüzumsuz ve yıkıcı bir çok masraf· 
lnrın hiila yapılmakta olduğu bildirilmlıtir Sayın hal 
kı~ızın, ısrafı lf ade edecek bu gibi hareketlerden sa 
kınmalan aksi taktirde haklarında kanuni takibat yapı 
la cağı ilan olunur. 

de denize dalmııhr. 

Batan geminin kaptanile 

mürettebatından İ9 kiti Ka· 

radenfze gitmekte olan bir 

Sovyet vapuru tarafmdan 

' kurtarılmııtır. 

lıpanyol vapuru kaptanı 
tahtelbahlrin C 3 marka11 

na ve Franko bayrafmı ta · 

• ıtdıiını beyan etmiıtlr . 



• 

SAYPAı 1 TORltDILI 

Tuna A~nl aşmasına 
Karşı Almanyanın 

Endişesi.. 

Çin - Japon 
ihtilafı 
(Battarafı birınci Hyfada) 

hareket edecektir 

Çın hatlarının aerileri ta 
yareler tarafından bombar 
dıman edilirken Japon harp 
gemileri de Çinlilerin ilk 
hallarını bombardıman et· 
mektedir. 

Çekoslovakya ıazetel.ri· 
11ln çofu Frankfurter Zel 
tunr ıazetealnin Viyana 
muhabirinin Tuna mıntaka 
ıı hakkında yazmıı elduiu 
bir makaleyi mevzubahıet 

mektedlr. Bu makalede mu
habir, Çekoılovalr hikume· 
ti Hatvekili Dr. Hodzanın 
Tuna ha vzazı hakkındaki 

pllnına kartı Almanyanın 
endltelerlni ileri ı&rmilı, 

Çekoılovak matbuata bu 
endl,elere aebep olmadıiı nı 

yazıyor. Bu meyanda Ven 
ko ıezeteıl "Hodzanın Tu · 
na havza11 hakkındaki ıay 
retlerlne kartı Neurathın 

ıazeteıl ne diyor,. baılıklı 
bir yaz111nda ezc&mle tun 
lara yazıyor: 

Franldurter Zellunı ıaze· 
teıl ıon zamanda Çekoılo 

vak - ·Alman mlnaaebetlert 
hakkındaki mübahaae ve 
münakaıalarda rehberlik et· 
Ulı cihetle Hodzanın Tuna 
ha yzaıı hakkındaki teıeb 
blılerlne alt olarak yazdıiı 

yazılar •• verd•tı mihbet 
hlklmler dıkkate ıayandır. 
f. Z ıazetaılnln Çekoılovak 

hOl&nmetl Dr. Hodzenıa hüı· 
nO niyetinden f&phe etme
metl •e mumatleybln teteb
ba.lerlnde bazı mtbbet el · 

hetler 16rmeıl bu dava 
uıruacla mlıbet bir yardım 
teıkll etmekted•r Btzfm için 
•• kıymetli 16r6nen cihet, 
f. Z. ıazeteelnln 70 milyon
dan fazla lnıanın yaıadıiı 

•e tlbl bulundukları deYlet 
terin btrhtrtne birçok müı 

terek tkllNdi menfaatlerle 
baj1ı oldukları Tuna mınla 
kaıının haiz olduiu huıuıi 
karakterini tekdir etmeıldlr 
Menfaatlerin birllil eaa11 
Ozertnedır ki Hodza ekono· 
mtk bir yalunlaıma teteb· 
bChlnO kurmut ve lkttıadl 

mukarenet propa1anda11nı 
yaparken bu realiteyi hare 
ket Dokta11 ittihaz etmiıUr. 
O, Tuna devletlerinin poli
tik bakımdan da btrl91me· 
feri •çtn ekonomik ıahanın 

yeılne yol oldufunu g6r· 
mittir Yalnız teeHftf olu· 
nur ki F Z ıazeleıl Hod
•a nın Tuna bavzaaına mO
teallik teıebbOı Ye ıayrel
lertnln ıtyaeal manaıını la· 
mamlyle takdir edemlyerek 
yanht tefllr ve bük6mlere 
tapmakta ve r{iya bu te-
tebbüı •e ıa yretlerln Al 
manya aleyhinde tevcih edll
mit oldujunu yahut 1: u te 
t•bbGılertn Almanyanın it 
ttrakt olmak11.ıın yürütüle 
rek ıonunda Almanyanın bir 
emri vakt kar1111nda bıra 

llılmak lıtedlllnl zannetmek· 
tedlr. Halbuki Tuna havza 
ıında ıhudlye kadar daima 
akim kalmıt olan yakınlık 
•• beraberlik, bu havzada 
allka •e m•nf aatleri olan 
devletlerle daha ev~elden 
müzakereler yapılmakaızın 

tahakkuk ede•lyecefl ta· 
bildir. Allkadar devletlerle 
daha ev ve iden mlzakereler 
yapılmHı lüzumunu, ltalya 
ve Almanyanın lttlrakt ol
malruzın Tuna ha•za11oda 
bir anlaıma vücude ıetiril -
meılaia kaUyea lmklnaız 

oldufunu Dr. Hoclza timdi· 

ye kadar birçok defalar 
ileri ıürmüttür Alman ha· 
rlclye nazırı Neurath ile 
&ıkı alaka ve münasebeti 
mevcut olduiu malum olan 
bir ıazeteden böyle bir ha-
taya düımemeal beklenebi · 
lirdi. Tuna havzasında all 
kadar büyiik devletleri bu 
havza itlerinin halline •ıtt
ra" ettirmek ııbı bir fikir 
tloıdlye kadar mevzuubahı 
olmamııtır ve olamaz. 

Hu cihetler Dr. Hodza 
taraf andan timdi ye kadar 
çok defalar tebarüz ettiril 
mittir. Bütün bunlara rağ · 
men f. Z ıazetesinln düı · 
tülü hata, inatçılıktan bat · 
ka birteY defildır. F. Z ıa· 
zete1lnin makalesi, 16nün 
biitiln ıOçlüklerlne ve za 
manan anlayıııızhiına rai · 
men Tuna havzaaında ıl1a· 
ıal ve ekonomik tıllhat 

için halli lizımıelen meıe · 
leler m6ıbet ve ciddi bir 
tılcilde derplt ve mevzu· 
bahı edlldlil takdirde lili 
derecede olan ve birçoju 
kıymet ve ehemmiyetten 
iri bulunan ıhttlif ve ahenk· 
ılzltklerln ortadan kaldıral

maıı lozumunu teyit etmek
tedir Matbuatın takdık 
manevraları ne Tuna hav· 
zatının eMılı meselelerinin 
Ye ne de komıular arHın

dakl ihtilafların halline yar. 
eım edemez Mılan Hodza 
Bratlılavada söylediği nut-
kunda Tuna havza11nda lı · 
l&hataa Tuna devletleri ve 
Tuna ha vzaeında allkadar 
d~vletler ki Almanya dahi 
bu meydandır ara11nda htlı· 

nü niyetle yapılacak anlaı
ma ile tahakkuk edebilece· 
tını ve bunun için de za· 
man zaman mütaha1111lar 
marıf etiyla iıtitari mOzake· 
reler yapılma11 lazımıeldı 
iinl IÖJlemfttir Binaenaleyh 
F z. ıazetealnln ıüya Al· 
maayanın bir emrivaki kar· 
1111nda bulundurulacaüı ya · 
hut Tuna deYletlerl ara1ın -
dakl müzakerelerin Alman 
ya aleyhinde olacalı hakk 
and~ mGtelea ve P-ndltelerl 
ıehepılzdir ... 

Deylı Herdla ıazeleıinde 
(Sonu d6rdüncü sayfada) 

Marsilyada 
lir cııuıluk mıydını cı

kınldı 
Manilya telıraf merkezi 

memurla randan Adri1en 
Santanz lıimll biri, caıuıluk 
ıuçiyle tevkif edilmltllr. Bu 
adam, İspanyanın V alinıiya 
hftkdmetlnden tifreli haber 
ler alıp veriyor ve bu ha · 

Japon tayyareleri Nankin 
Şanghay ve Hangıov Şang 
hay timendifer hatların~ ta 
arruz etmektedirler. 

Tokyo, 14 (A.A) Şa 

nghayda bir Japon memoa 
ından bildirildiğine göre, 
86 ıncı Çin fırkası ıtmal 
mmtaka11 mahallesini ı11al 

ederek buraya mitralyözler 
yerleıtırmltlerdlr . 

Bu civarda öğle zamanı 

iki Japon jandarmasının kay. 
bolması enditeyi mucib 
olmaktadır . 

Londra . 16 ( A.A.) -
Uzak ıarktaki hidiıelere 

dair muhtelıf menbalardan 
alınan haberlere nazaran 

dün Nankln üzerinde bir 
buçuk ıaat ıOren ııddetli bir 

hava muharebeai olmuıtur. 
ÇinlHH bu muharebede a 1 

h Japon tayareıl dütürdük
lerlnl iddia etmektedirler. 

Diler taraftan Japon amiral 
dalreıinde Çin ha va üslerine 

yapılan hücumlu neticesin· 
de on yedi hangarın 52 ta
yareoln tahrip edildiği ve 
20 tayarenin de dOıürüldü . 
iünü, Japonların da ıekiz ta· 
yare kaybettiklerini bildiriyor. 

Bu sabah Şanıhay üze· 
rinde yeniden hava muha 
rebeleri olmuı, Fraoıız ma 

kamlara geçen!erde bombar 
daman edilmfı olan Franıız 
imtiyaz mıotaka11nın bundan 
böyfe ecnebi tayarelerine 
karı• himaye edileceğini 
alakadar makamlara bildir
mitlerdfr 

Şanıhaydaki bütün Ja
pon tebuı ıehir dııına çı 
karılmakta İnıllız, Franıız, 
Amerikan makamları da 
kendi tebalarının çıkarılma . 
11 1.;ln tedbirler almakta 
dırlar. 

Şanghayda hayat ve ti

caret durmuıtur. Bankalar 
kapanmıt. Nankindekl Ja · 
pon ıeferet memurları ve 
ıazetecıler ayrılmıılardır . 

Evvelki ı ün Şanghayda 
fran11z imtiyaz mıntakaaının 
bombardımanı eı n as ı n d a 
ölenlerin ıay111 687 yi bul
muıtur . 

Royter ajenıı Çın · Japon 
me.eleılnde lngllizlerln tam 
bir bitaraflık vaziyeti ala· 
cafının muhakkak olmadı

iını ve Çındeki lnglliz men · 
f aatlerinin muhafazası için 
icabı halinde tetbirler al 
mafa hazır bulunduiunu 
bildirmek tcdlr. 

berlerl ıonra asi hükumet ı~==----=--==-~ıı:=..==-

adamlarına satıyordu. Adri Çocu~ Esirgıme Kurumu 
yen Santanzın levktfınden 

ıonra yapılan tahkikat, Bııkınhğ1Rdln: 
Franıada çalıtan ıenlf 30 Ağuıtoı Zafer Bayra-
blr CHUI tetkilih mevcut 
olduiunu meydana çılcar- mına ra&tlıyan pazartesi ıü· 
mıthr . nü Kurumumuz tarafından 

Aralarında bir İspanyol fakir ve kimıeıiz çocu· 

da bulunan dört kiıi daha kların sünnetleri yapı 
tevkif edilmittir. lacağında n yardıma muhtaç 

Bu ca1uı tebekeıinin olanların 20 ağuıtoı tarıhi · 

merkezi Biarit tehrindedir. ne kadar her gün aaal 
Daha batka tevklfat yapıl - 15-17 arasında Balıkeıirpalu 
maıı beklentyor. bititillndeki Kurum Bat · 

(Nluuı Kronlkl) kanhfına mOracaat etmeleri. 

Altı Kazamızda T ütürt 
Mahkôaı Y8 mevkufların E k i 1 e m i y e c e k .. 
soy~tla~ı~a dı!r ldli~e ~·- Hazırlanan yeni k1nun proliilöl görı viliyıtiıizio . 

kıletının hır tamııııı sığırlık, Manyas, lalyı. Dursunbey, Bandırma. Bürhtı 
•0~~7u:ıim~:~d:~::~:ınv:~ ye ~azalınnda tütün ekilemiyecık 
ya mahkümlar hakkmda Ziraat Vekaleti yeni tü ı Eıkitehlr, Eliziz, İçel, fr 
yapılacak muameleye dair tün kanunu projeılnl hazır· yazld, Burdur, Çorum, 
Adliye Vekaletinden vila- lamaktadır. Veni projede tü· parta, Zonguldak, ~.~ 

tün sataıı ve tütün ekecek Karı, Kastamonu , Ko• yetlere mühim bir tamim --~ 
mıntakalar teıblt edilmif Kırıehir, Kayseri , Güm~~ 

yapılmıttır Bunda deniliyor bulunmaktadır. ne, Gtreıun , Niğde , Yo.,. 
ki : B h 1 .... , 

"Soyadını vaktinde teıçil 

ettirmemekte ıun'u taksiri 

olmıyan kimıclerln tecziyesi 

ceza prensiplerine uygun 

olamıyacağandan idare he · 

una göre arlç mem e· Çankırı, Maraı, Urfa, ~ 
ketlere tütün to '1umunu çı d · m. 
karmak yasaktır. J • k ... 

Çıkaran veya buna teıeb ütün zuııtı ısmın , •. 
büı edenler 25 liradan 200 sık olan ,·,ıa·yatlır 
liraya kadar cezaya çarptı 

rılacaklardır Tütün ziraatl k11me11 1' 
yetlerince bu noktanın göz Kanun projesi bilha11a sak olan vilayetler ıu11..,.. 
önünde bulundurulması ve 

ıoyadı almak için kanunun 

tayin ettiği müddet 2 7 937 
de bittiği için bu tarihten 
itibaren altı ay zarfında ka· 

rara bağlanmıyan huıuılar · 

da kanunda ayr1ca bir hü· 

lüm bulunmaması haıeblle 

ceza kanununun 162 inci 

maddeılnln 6 ıncı bendi hük 

müne göre müruru zaman 

tahakkuk edecetlnin nazarı 
dikkate alınması lazımdır ... 

tütüne lam bir devlet kon· dır: 

Siird viliıyetlnin ,-". trolü vermekte ve iyi, çok 
mahsul almak gayelerini he · 
def tutmaktadır. 

Beytüffebap kazasında tac# 
ekilebilecek tir. _ .. .a 

Yeni proje. eldeki kanun• Kütahyanın Uıak k•, 
ıöre, tütün ekimine müıaa· müıteına olmak üzere 
de veren veya k11men tah ğer yerlerde UlUin eki~! 
dit eden vilayetler liateılnde ıaktar . Van vlliyetlnln 7'"' 
ehemmiyetli deiitlklıkler d k d 5 haO inan aza110 a, ey ili 

liyetlnln Ceyhan kazall 
rlç diğer yerlerlnd~ -~· 

yapmalı.tadır. Yeni projeye 
göre, tütün ekimi tamamen 
yatak olan vlliyetler tunlar· 
dır: ekimi yasaktır. 

Ankara, Afyon, Antalya, itlecliin yalnız Bosl 
Ordu, Erzincan, Erzurum, kazasında, Mut villJ 

B i r K a r deş K a til i 
MahkQm Oldu .. 

Httlil, Muı kazaları 111 

na diğer b6t0n yeri 
Bolunun OOzce kaza 
maada dlier b6t6n yer. 
de, Çanakkalenln Btı• 
zaaından baıka dıter 

yerlerinde, DenlzllnlD 

Katil, attığı ~urşunlırlı kardısini öldürdüğü sabit u ve Çal kazalaranda• 

olduğundın 1 Z sene hıpse mahkôm edildi ~:n d~::. ';::~~d~o ... ; 
Şehre iki ıaat kadar me fığe taabet ederek onun ölü- zalarmda, AmaııyanıD 1' ,,Jll' 

ufe~e bulunan Yakup kö müne ıebep olmuttur. ya , Merzifon kazalar 
yünde blr ıene evvel ıece- O vaklttenberl devam Aydının Bozdoian. K•~ 
leyin bir düjünde oyun oy- eden talıkıkat ve muhake su, Nazilli kazalarında; j, 
namak yüzünden köy deli me dün ağır cezada netice irnenin lnoz kazaıınd•; V 
kanlıları arasında bir kavga lenmtıtlr tanbulun Kartal, Yalo••~ 
çıkmıf ve kavgada Abdul- Tevfllin kardeti A~dulla- talca kazalarından 111 ~ 
lah adındaki birisi taban hın athiı kurıunlarla öldü diğerlerinde; Tokadıo ~ 
ile Topal Mehmet adında iil anlaııidığından ıuçlu Ab Reıadiye, Artova; Bur -
birine atet etmitllr. dullah 12 ıene ağır hapıe ' Orhaneli. Karacabey k• 

fakat Abdullahın atfıiı mahkum olmuı. Topal Meh· ı larında; Samsunun reıtll!. 
kurtunlar kendi kardeti Tev met de bent etmlttlr. Havza, Li.dlk kazalar~ 

=H=a=la=l=C=a=d=a=I =G= •• ==d-- Diyarbekirin Silvan"~ 

Dün kınh bir vaka oldu 
Dün Halalcada bir yara 

lama vakaıı olmuıtur. 

Bu köyden Oıman oğlu 

45 yeılarındald lımall ko 
yun otlatma meeeleıi yü · 
zünden Tahir oilu 28 yaı
larmdaki Haaanla kavıa 

etmiıtir . Kavga ıonunda İı· 
mail Hasanı bıçakla yara · 
lamıttır. Yaralı hastahane
ye ıetlrilmittir. 

Tahkikata el konmuıtur. 

Sın~ıklın 2 O lira ile ~ı
ku ~ıplar çıhnmıs 

Bunanın Orhaneli kazaıı

nın Pata mahallesinden Ah 

met oilu Mehmet ve Balı· 
keıirin Ova köyünden Ha · 

san otlu Elmuan Y enlce 
mahallesinden mıırangoz 

Mubıin kar111 Muzafferin 
evine ıündüz kimıe bulun· 

onen e müıteına dlier b Üt 
yerlerinde; Stnobun :;)f 

~ bat, Ayancık kazal•'ı.-t~ 
Ve Balyada ÜÇ kil bçtr- Man1sanın Alaıehir. 

mi 'akalı 
. kazalarında; Trabzoll ~ 

Sürmene, Vakfıkebir, 
Balya ve Gönende üç kız 

kaçırma vakaıı olmuıtur. 
Balyanın Enverpaıa ma · 

halleıinden Haıan otlu ber
ber Hüseyin bu mahalleden 
Hüıeyin kızı lımeti, Göne 
nin Baba köyünden Seyit 
ojlu Hasan bu köyden Me 
hmet kıu Zehrayı, yine Gö 
nenin Ça vuı köyünden lı 
mail otlu Halil ve Oıman 

oflu Recep de bu köyden 
Mehmet Çavdar kızı Seyi 
deyi kaçırmıtlardır. 

Her üç kız kaçarma vaka 
ıının faillerı yakalanarak 
adliyeye verilmitlerdir. 

madıiı bir 11rada bahçe ka 
p11ınden içeri girdtil, yatak 
odasındaki sandıktan 20 il-
ra ile kırk lira kıymetindeki 
çamaıır ve bakır kaplarını 
çaldıkları iddia olunduiun
dan suçlular hakkında tah -
kikata baılanmııtar. 

1 k6; Kırklareli viliJ• 
Vize, Pınarhiıar, B• 
kazalarında; Balıkeılrfll 
sığırlık, Manyaa, BalJ•• ~ 

ıunbey, Bandırma. 86' :; 
ye kazalarında; Koe~ 
!ayetinin K.araeu, IC 

1
,,

Akyazı . Sabanca kal• ,. 

da; Malatyanın P•~ 
Arapkir, HekimhaD• 1' t1lfİ 
liye, Behisnl kazal.ı ,tJ 
Muflanın Marmarıı, "'~.-' 
tez kazalarında tiitlD ',.,J'-
yuak olacaktn. Yala•• •ff' 
Gaziantep kezaııod• .,..,. 

kil' ıankeyif 11 tütünO e it t• 
cektir. lzmirln ôdellld tt 

ö oo , 
zaaının dokuz k 1 1ıtlf'• 
t6n ekimi yuak ofae~ 

Proje netrl t'rl ~ 
muteber olacak ve lı•ll 

blf 
tatbikini göıtereP 

zamname yapda•ls 
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Sovyet itim Heyetinin 
kutupta Geçen iki AY
h k Mesai Raporu 
Şimal Kutu bunda kııla · 

lbtlct 1 
1 a o an Sovyet Heyet 
tQ~erı Papanin ve Krenkel, 
e •iıle &fağıdaki raporu 
160dermiıl erdir 
~utubda sahih buzlar üz· 

erırıd 
1~ e Yaıamağa haılıyalı 
L 

1 
ay oldu Muhite ve ma 

q•llı 
hlc terane tama miyle ahı 
bı, Buradaki hayahmızm 
kı tek hedefi var: Müm· 
dt n olduğu kadar fazla mik 

rd, ilmi tetkikte bulun "'•k. 
b fttdayette, her ılmi müıa
Q ede, kabine ve laboratuvar 
lıtr' 1 ed •ye erini hazan altüst 

.. :: Yeniliklerdi. Halbuki 
~'ilci Umi çahımamalarımız 
.. ' \'e yeni bir safhaya ··r-.a· ltaet •tUr. Çalııma ve tetkik 
"•le odfarımızı artık tam ota. 
itli benfmıedik ve milhim 
h·ı'bet neticeler alma mer-• ,,. 
ıı., •ne girdik. Faaliyetimi· 
caıc •on kati neUcesi ıu ola· 

tır : Kutub havzaıının 
"'rk hıç beı mıntakaaı bahıinde, 
1't ir kimıenln hakkında 
te~ hangi bir füphe ileri sü 
-~ı:Yeceğı lir kanaata var 
ta ' bunu tesbft etmek ve 
~bir fikir edinmek. 

•e ;n'; alimlerimiz Şirıov 
rı._ edotoz., durmadan etra
lttı'ldal:ı muhitin husuılyet
la, "1 kaydetmekte ve bun 
l&t~16ıerındc mütemmim tet · 
'-lf erde bulunmaktadır. Taa· 
~ttrııete vaktimizin yeUı· 
fatfe~li derecede zengin ma
~I ler elde ettik. ilmi tel· 
t. er · . 1 1 ~~hl Jçın a et erimiz ve 
fa.."da için kanlartmız azdır, 
"Gt il dolayı Şırıov, bazen 
''•t'"'•di surette yirmi dört 
de le Ç&ltımak mecburtyetin 
~'ı>ı ' 1rnaktadır . Zira aynı 
tılQ •ra erteıi günde lhtiya -

~•ı Vardır 
yl . 

illQı Qıdlye kadar tesbit ed· d,: olan keyfiyet vard1r, o 
~ili ~tup mıntakuında, Buz 
..._lıtl•llde, 3 000 metre de 
>tt,._ ine kadar hayvani ha 
ş1 mevcut bulundufudur. 

ta~,~lov ve Fedorovun illi· 
ıı._1 t, bulundukları zaman, 
~-1c,:'lktkleri biz. yapıyoruz. 

eıaıen, Jk imfzln me 

mur olduğumuz ev itleri de 
büyük bir zaman ve kuvvet 
almaktadır. Kampımızın bu · 
lunduğu buz parça11 üzerin· 
de. kutup 1azı dolayisiyle, 
uf ak gölcükler teıttkkül et
me ide ve ihtiyat erzak üs 
lerimlzin hemen her daim 
yerlerini değfştirmeği icap 
eylemektedir. Dizlerimize 
kadar ıu içinde, tonlar ağır 
l.ğmda eıya taııyoruz. Papa 
nin, ıularm akma11 için, bu· 
zun aathmdan denize kadar 
yaptığ~mız delık civarına 

kadar yollar kazmaktadır. 
Ayrıca, hemen her gün, ça
dmmızı örtmek üzere kar 
getirmek icap eylemektedir. 
Bütiio bu iıler ara11nda, ye 
mek plfirmek ve yahut her 
birlikte 4.000 metre ıu de· 
rinliğindeo nümune çıkar 

mak için de vakıt bulmak 
lazım gelmektedir . Ayrıca 

mettorolojl bültünlerini mun· 
lazam ıurette neıretmek iç· 
ln de daima vkkti aaatı kol
lamaktayız 

Y ammıza beraber aldığı 

mız büyük kitap paketini 
daha çözmedik. Belki de hiç 
çözemiyeceğlz. Zira, oku 
mak için bir tek saniye bt 
le vaktımız yoktur . 

Bizim için kitabın yerini 
ve gazetenin yerini. aldığı 

mız radyogramlar tutmakta 
dır . 

Kutupda, buzlar üzerinde, 
çok foal ve her cihetten çok 
enteres11.n bir hayat geçfrl 
yoruz. ilmi tetkikler haricin 
de yegane zevktmlz, muh· 
telif teıekktiller tarafından, 
dostlarımız ve akrabalarımız 
tarafından bize gönderilen 
telsiz mektuplarıdır. Herkeı· 
ten ricamu:, bize daha sık 

ve daha fazla ve geoit mek 
tup yazmalarıdır . 

Dünya benzin 
Petrol -
ihtiyatı 

Jeoloji Beynelmilel Kong
reıinde Sovyetler Birliği U 

l'(J 
ı .. , !ttoıuNIN MiLLi ROMANI No: 63 

t 'ilci . 
~~ ~ttd tn Zehranm Fıkre rına çeviriyordu.. Bir ökıü 
~Gk iil rnektupla beraber rük daha. Sonra derin bir 
~tat "~ birkaç aatırhk bir seslzltk .. 

Gtd Ça h . Kuru bir teıek · Genç kız kolıaatine ba · 

"' '" v dı't1-d, e Yarm allahe11 
t'ıa la geleceğini bil 
~ )t:ı:ı 
~,, nın son ııatırana 

'dı ~ Q lcız. derin bir nefes 

~ ~.Q: ~fif güldü. 
~F,~ l>ıt 1rnar ıevgilisinin en 
'çıt._. hareketini gözden '., ,,..,i "- le, ı, a çalııarak ona 

t •tı .,~lcıyor, yüzünde za 

~~t"- "" bel lren çlzıilerl 
L,,._~lrıek için baımı hu

karaolık divarla · 

kıyor .. Haata11mn ilaç alma 
zamant gelmiftl .. Ayafa kal· 
kıyor: 

- Bana müsaade edene· 
nlz ilacınızı getlreceiim, dl 
yor .. Ve oradan uzaklaıı 
yor .. 

Süat ses çıkarmıyor . Bir 
müddet onun ardından dal 
gın dalıın bakıyor . Sonra, 
birden gözleri küçilk mata 
da duran zarfa ilıti)'or Genç 

TOltKDIU 

im Akademeıl azaımdan 

Gubkln, dünya ihtiyatı hak 

kmda bir rapor okunmuı 

tur. 

Raportöre göre, dün ya pet · 

rol ihtiyatında Sovyetler Bt 
rliğinin payma düıeo hi11e, 

ıon ıeneler zarfında mühim 

surette fazlalaımııhr. 1935 

ıeneıindenberi, Sovyetler 

Birliğinde te.bit edilen pet 

rol ihtiyatı, evvelki mikda 

rız iki milline çıkmıı ve 3 

milyar 877 milyon tona ba 

lıi olmuıtur. Bu ihtiyatlar 

faal ihtiyat zümreılne dahil 
bulunmaktadır. Sovyetler 

Birliğinde teıbit edHen pet 

rol ihtiyatı, dünya ihtiyata· 

nın yüzde 54,8 ini teıkıl ey· 

lemekte ve bu suretle Sov· 

yetler Birliği petrol zengin 

illinde birinci mevkii almak· 

tad1r Raportöre göre, ikin· 

el mevki, 1 milyar 765,3 
milyon tonla Amerika Bir 

leıık devletlerindedlr Dünya 

ihtiyatına nisbetle Amerika 

Birleıık Devletlerinin payı, 

yüzde 25 tir. Hu suretle bu 

iki memleket elinde dünya 

petrol ihttyatının yüzde 79, 

8 i cemedılmit bulunmakta· 

dar Hun1ardan sonra, petrol 

bak•mından en zengin mem 

leket olarak, ııra ile, 395 
milyon ton ile Irak , 299 

milyon ton ile İran, 235 mi· 

lyorı ton ile Venezüella ve 

138 milyon ton ila Hollan· 

da Hindi.tanı eelmektedir. 

Dığer memleketlerle be· 

raber bunların dünya ihtı · 

yatındeki hi11eleri. yalnız 

yüzde 20,2 dır 

Raportörün tasrihahna 

güre, halen bütün dünyada, 

7 milyer 77,3 milyon ton 

petrol lhliyatı mevcuttur. 

Sovyet Akademi azasın· 

dan Gubkin, raporunun so 

nunda. bütün memleketler· 

de toprak altındaki petrol 

ihtlyatımn ayna tarzda ve 

aynı tekilde ölçiJlmeıi için, 

kongreye tek bir metod pr· 

ojeai teklifinde de bulun

muıtur 

YAZAN: Halil /Jedi hral 

mimar bir dalımlıkla unu · 
tulan mektubu, büyGk bir 
heyecan ve yürekten bir iı · 
tekle, hırıla açıp okuyor .. 

Gözlerine inanamıyor .. Bir 
daha okuyor .. Üçüncü oku 
yuıuo son sahrlarında luzıl 
ay yıldızı elinde küçük bir 
tlıeyle içeriye giriyor: 

- Şefika benl affet .. 
Aradan on dakika ıeç· 

mitti . Tabaka11ndan bir ıt 

fara yakarak genç kızın el 
lerlnl a vuçlar1 içinde sakla -
mala çahtan Mimar ıevloç· 
li fakat ürkek lrkek ıöyle· 
nlyor: 

General Göring Bütün 
Almanları Seferber Etti 

Fransızca Lentransijan ga-
zetesinin Berlin muhabiri 
bildiriyor: 

General Görtng, evlerde 
ki bütün çöp ve artıkların 

kullan1lmaaı hakkında bir 
emirname netrermiıtır. 

Bu emirnameye göre, 
nüfuıu 35,00o nl geçen bü, 
tün yerler, çöplerin ite ya· 
rıyan kmmlarmı ayırmak 

üzere teıkllit yapacaklar
dır . 

Diğer taraftan. mekteple 
rin yakanda açılacaiı naza 
rı titıbara alınarak, progra
ma bir mecburiyet konul 
muıtur. Her talebe, haftada 
iki gün, bol etle piıen ye
meklerdeki kemikleri ayı 

racaklar ve bunlara bilaha 
re iane olarak vereceklerdir 

Geçen ıene, Berlin mek · 
teplerindeki talebeler "ke 
mlk toplama lfl,, ile ciddi 
surette meıgul olmuılardı. 

Her ıabah talebe, evinden 

çıkarken, yemekten artan 
kemikleri toplayarak bunla-

ra mektebe getiriyor ve ıırf 
bu if için tahıla edilen ıan 
dık veya fıçılara atıyordu 

Bu usul gayet iyi bir netice 
vcrmlı ve ıeçen sene ta le · 
belerin 250 OOG kilo kemik 

topladıkları anlaıılmııttr. Bu 
netice üzerine, bu ıene bu 

uıulün, Almanyada bütOn 
mekteplere teımil edllmeıt 
kararlaıtmlmııtır . 

Bu kemikler en beklenil· 
medik muhtelif maddeler 

imaline yaramaktadır: Me· 
seli, kola, makine yağı, 

olein, ılfserin, mum, ıtearın, 
ıabun. 

5.000 Ton kemikten, 500 
ton yağlı madde, 750 ton 
besi yemi ve gübre çıkmak· 
tadar 

Sılıtı yıırrığı vı balı~ 
~ılçığı 

Eıa1en kemik toplanması 
«israfa kartı mücadele» nin 
ancak bir aafha11dir. Bir se 
ne içinde yalnız Münihde 
nüfuıu 750 000 dir. Bu mü 
cadele fU neticeyi vermittir: 
55 vağon kemik, 112 va 

- Saadetlme bir türlü ina· 
namıyorum .. Şefika, bunun 
bir rüya olma1ından o ka
dar korkuyorum ki . 

- Hila mı ıüphe ediyor
ıun Süat? .. 

- O kadar mesudum ki. . 
Sıtadet insanı hazan ıaıartır 
mıf derler, ne dojru .. 

Haıtabakıcı sesini çıkar
madı Genç ıubay avuçları 
na gömdüjü elleri dudakla 
rma yaklaıtardı.. Yüzüne 

dökülen kumral aaçlar genç 
kızın yanaklarında beliren 
kızılhiı örterken Mimarın 
alev alev dudakları beyaz 
ve ıüzel parmaklara aankt 
yaktı. 

Birkaç dakika ae11iz dur· 
dular . Şef ika, btU6n bir tüp -

heyi daiıtan mektuba rnaau 
miyet dolu gözlerle bakar 
ken ha1ta1mın ıaçlarında 

ıninen ellerini artık çeki· 
fordu ki gülerek ona baktı: 

- Her hakikati anladm 
deiıl mi Silat .. 

- Fakat okadar ha1ret 

ğon kağıt 80 vağon cam, 
42 vağon demir, 37 vağon 
teneke, 1 O vağon mine. 

Bu rakamlar, yalmz, Al 

manyada resmi "tavsiye,, 
lerin ne kadar büyük bir 

ıüratle yerine getirıldiğint 

değil, ayni zamanda hüku

metin "iki ucu biri birine ee · 

lirmf'k,. husuıundakl azimle 

rini de göstermektedir. 

Ofarıi emrediyor, bunu 

derhal yapmak lazımdar. 

Yeni liltede herıey var 

· dır, salata yaprağmdan tutun 

da berber dükkanlarında 

zayi olan saçlar, balık kıl 

çığmdan tutun da, kumaı 

haline gelen böcek kadav 

ralarma kadar herıey .. 

Almanyırnın propağanda 

ve reklam t~ıkılatmın ne 

kadar kuvvetli olduğu ma · 

lümdur. Şımdi her tarafta 

bu husustaki reklam ve pro 

pağandalan görür ve duyar· 
ıınız . 

"Eğer Almanyada aile 
b a ı ı n a h a f t a d a bir 
parça ekmek israf edilıe, 

bu , senede 90 000 ton buğ 
dayın mahvolması demek· 
tir ,, 

"Almany,.da, haftada, 8 
mılyon tüb diı macunu ıa · 

tılır; yani senede tam 416 
milyon tüh. Boı bir tüb va· 
sat1 olarak 12 gram ağtrh 

ğındadar Eğer boı tübü ge· 
tirlp teslim etmektense dı · 

ıaraya atarsanız. , bu , ıene· 

de 4 992 ton kalaym kay 
bolmaıu demektir ki, bunu, 
ecnebi parasıle, ecnebiler
den almak mecburiyetinde 
kahrtz .,. 

Malumdur ki, Almanya 
bilhassa yağlı maddeler, te 
reyağı, makiney!lğı ve bu
na benzer maddeleri bul 
makta 11kmtı çekmektedir 

Bunun .için Genera 1 Göri· 
ng, bütün Alman gençhğinin 
ormanlara gidert:k orada 
Kayimağaç meyvelerlle Ka
yin kozalığı toplamalarını 

emrelmi§Ur. Çünkü bunlar 
la mükemmel yemek yağı 

yapıldığı anl111ılmııtır . 

ediyorum ki Şefika . Bunu 
daha iyi anlamak için mut
laka Fikreti görmek isterim .. 

Neden? .. 
- Zebranın muum ol· 

doğunu o da bilmelidfr .. 
- Zehrayi nereden tam

yor ıunuz?. 
- Onu tanımam ama, 

mektupta adı geçen Hikmet, 
naıılsa benim bir arkada· 
ıımdar . 

- Ciddı mi ıöylüyonun .. 
Ay, bu çok tuhaf. 

- Evet.. Bu itte mutla· 
ka bir yanlııhk olmaltdır .. 
Çünkü Zeynep bana ıöz 
vermiıti .. 

- Zeynep mi. . Kim bu 
kadm? .. 

Bu hikaye uzundur . . 
Şefikacıfım .. 

Neler söyliyorsu Süat .. 
Herıeyt sonra anlatı· 

rım .. Yalnız Zehrayi mut· 
laka kurtarmak Jizuu. 

Bu imkanaızdar Slat .. 
Artık if itlen geçmlt .. 

Daha evlenmemitler 
deiil mt? . 

3 SAYPAı 

Deliliğin 
Tedavisi 

Yirmi bet ısenedenberl 
cerrahhkla kayda deter bir 
terakki görülmemlıtlr, de· 
rıiliyordu.. Fakat Avrupa 
gazetelerinin haber verdl
ilne göre Lizbonlu doktor 
Moneiz ile Vaıingtonlu dok· 
tor Fremanm yaptıkları tec· 
rübeler iyi netice vererek 
bir cerrahi ameliye ile de
liliii izale etmenin kabil 
olabileceği anlatılmıttlr. Hu 
doktorlara ıöre delilik mu · 
hayyllenln ifrat derecede 
hassa1iyetidir; ve ıu halde 
ha11aıhiı tevlit eden mer
kez kaldmlınca delilik de 
ortadan kalkmak llzımdar .. 
Bu ameliyeye tabi tutulan 
hastaların biraz zekalarını 
ve tamamiyle delilıklerfat 

kaybettikleri aıörGlmüıtür. 

Şimdilik kafl bir netice de · 
ğll mi? . • 

AtatiJrk 
Manavralarda 

{ Baıtarafı birinci sayfada) 
yük mana vralarda hazar bu
lunmak üzre davetli bulu . 
nan Romen ve YoıuslavJa 

aıkeri heyetleri bu ıabah 
lıtanbula gelmtıler ve mera· 
simle karıılanmıtlardır. 

Manavralara davetlı bu
lunan askeri heyetlerin ı• 
lifi tamam olmuttur. 

Ankara, 17 (A.A )- (Çor· 
lu mananalarını"takibe me· 
mur husuıi muhabirlmtaden:) 

Hüyük Trakya manavra· 
ları 17 atuıtos sababnulaa 
itibaren buıün Çerkez ki
yünden hareket eden bir 
kırmızı tOmenle bir mavi tü
menin Manika lc6yün6D ce· 
nup ıırtlarında karıılaıma· 

aile baılamııtar 
Muharebe evvela mavinin 

taarruzu, ıonra da karmııının 
mukabil taarruzu halinde 
cereyan etmlttlr. 

Atatürk refakatlerinde 
Baıvekil lımet lnönG, Dahi 
liye Vekili ~ükrü Kaya ve 
maiyetleri erkim olduiu 
halde ıelmiıler ve manana 
sahasını gezerek hareklta 
lttirak eden birliklerin vasi · 
yetlerini ıözden ıeçir· 

mitlerdir. 
Mana vra devam ediyor. 

- Evet.. 
O halde l1tanbulda 

kardeılme bir telıraf veri · 
rim, vakayi kııaca anlata 
rım . Yarın fikretle de ıö 
rflıürüm . dedi.. Genç kız 
ümitsiz boynunu büktG: 

- Geç kaldık Slat, de
di . Ve ıonra tll ve elli: 

- Bir genç kızın kırılan 
ve çlinenen lzzellnefatni 
tamir o kadar m6tk6ldOr ki • 
lklıi de ıusmuı, blrbirlertne 
ıe11lz bakıyorlardı. 

Gece bütün ae11lzliii1le 
hastahaneyi sarmıf, tenha 
ve kimsesiz koiuıta aama 
saatin tıkırhlarından baıka 
seı yok . Şef ika haıtaaını 

fazla Gzmemek için birden 
ayala kalktı: 

- Diğer hastaları Jokla
mama müsaade edenin de
ğil mi Saat, dedi . Elini 
uzattı ve sonra· yan tarafa 
le ayan ört6yü hutaıına 6r · 
terken haflf bir kımıldan· 
ma oldu. 

SOROYOR -



SAFYA 4 

Pazartesinden ba~ka her 
gün çıkar Sıyasa l gazete . . 

Yıllığı : 800 Kuru~ 

Altı Aylığı:400 

Say ısı: J n 

Gunu ge ı,: nı ~ ayılar 2 5 

Tuna 
Anlaşmasına 

~ Karşı Alman
yanın endişesi 

• 

( Ba ıtnrafı ikinci sayfada ) 
okunduğuna göre. lngıltere 
de bürolarda ve evlerde ça 
lııan Alman kızlan lngi lte · 
redeki; Nazi casusluk teıki· 

latı lçerlıinde çalıırnaktadır-
lar . • 

İngiliz emniyeti umumlye
ılnln yabancılarla me~gul 

olan datreıl, yapılığı sıkı tah 
kikat neticesinde lngilterede 
yerleımek hakkını kazaomıı 

bir çok Almanların bile Na 
zi teıkılatına dahil olduğunu 
öğrenmlıttr 

fnglltereye gelen A lman 
larm takip edıldikleri mey
dana çıkmııtır. 

Bürolarda ve evlerde {a 
lııan kız iıçilerin muayyen 
bazı malümat toplamaları 

istenmektedir . Bu kızlar, 
Almanya heıabına toplana -
cak olan bu malümatla ala 

kadar olmak iıtemezlerae, 

ıöyle bir tehdıt altında ka 
lıyorlar: 

" - O halde "lıder ler, ıl

zio buradaki ikamet tezke . 
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