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~Sancağa· Fransız Asl{erleri Getirildi 
............ h y;;;;:;s 

kt F k 1 • Çekoslovakya anca a ranSJZ 8S er eri Demokratları büyük 

Türk evlerine yerleştirild.i zaJer kazandılar 
Prag, 8 (Radyo) - Çekos· 

lovakya'nın 209 belediye dai
resinde yapılan seçimde de-

l'ürk gençleri mütemadiyen tevkif ediliyor 
ve bunların bir kısmına ıiıeydan dayağı 
atıl~yor. Halk, derin bir heyecan içinde 

mokratlar büyük bir ekseriyet 

almışlardır. Ekser mmtakalar-

da diğer yazılar 

muşlardır. 

mağlup ol-

-----·-·---

Antakyadan bir görünüş 
~lstanbuU 8 : ( Hususi ) - halle işine gucune bakabili
, ncakta · derin bir heyecan yor. lskenderune . getirilen 
~~üm sürüyor. Halk, tatbik Fransız askerleri, Türk mahal-

t
ılen tedhiş siyasetinden güç lelerini tutmuşlardır. 

•• • tJ Evvelk; gün, hiç yoktan ih· 
omunıs er das olunan sebeplerle kardeş-

~ilkumeti müşkül terimizden bazıları tevkif edil
miş ve bunların bir kısmına 

'ttevkie soktular meydan dayağı atılmıştır. Da-
. ~aris, 8 (Radyo) - Komü· yak yiyenler, ayni zamanda 

Uerin aldıkları vaziyet do- zindana atılmışlar ve ihtilattan 
~Yısile Fransız kabinesinde menolunmuşlardır, 
~ıt ihtilaf havası esmektedir. lstanbul, 8 ( Hususi ) -
~şbakan M. Leon Blum, Sancaktan gelen haberlere 

~ llıenist partisine mensup göre, gerek Antakya'da ge· 

~ ~.~larla temas etmekte ve rekse İskenderun' da ve hava-
t ı bir karar vermelt:rini lisinde yeni hadiseler olmuş 
lernektedir. ve Türk gençlerinin mühim 
...___ t • t bir kısmı yakalanarak tevkif 

edilmiştir. 
Fransız ... delegesi, Türk'lerc 

karşı reva görülen mezalim· 
den dolayı vukubulan şika· 

yetlere kulak asmamaktadır. 

---··· 
Amele fe 

rasyoın 

e-

Dün toplandı 
Paris 8 (Radyo) - Amele 

federasyonunun bugünkü top· 

lantısında, uzun müzakereler 

olmuş ve ispanya ihtilalcileri 

aleyhine sözler söylenmiştir. 

Hatiplerin bir kısmı, Fransa

nın müdahalesini istemişler, 

bir kısmı da hükumetçe takip 

olunan bitaraflık sıyasasını 
tasvip eylemişlerdir. 

•• 
Macar heyeti ~ 
Berlin'e gidiyor 
Budapeşte, 8 ( Radyo ) -

Macaristan' daki Alman ekal

liyetlerini alakadar(eden husu

sat hakkında Alman ricalile 

konuşmak üzere bir Macar 
heyeti Berlin'e hareket et
miştir. 

Pol Bonkur 
Uluslar sosyetesinde 
Fransayı temsil 

edecek 
' Paris 8 {Radyo) - Uluslar 

sosyetesinin önümüzdeki top· 

lantısında Fransa'yı M. Pol 
Bunkur temsil edeceğinden 
Hariciye Nazırı M. fvon Del-

M. Pol Bonkur 
bos Cenevre'ye gitmiyecektir. 

Sefirimiz ----------------------~----........................ ---------------------------
/;'ransa Dış ba-
4Qnile konustu , 

r/~~ris sefirimiz Suad 
. arıs 8 {Radyo)- Paris se· 
'Ilı. 

~~· ız Suat Davas, dün akşam 
~o •ciye Nazırı M. lvon Del· 

s . . 
Ud Zıyaret etmış ve uzun 

det konuşmuştur. ------... ·----
Fransa 

~atbuat kanunu 
~a.t1,tıs, 8 (Radyo) - Fransız 
~I ~llıentosu, yarın sabah ve 
\~en sonra toplanarak yeni 
~t Uat kanununu müzakere 

~ektir. 

Milisler, asilerin bir tayya 
re hücumunu def ettiler 

-------------~-.-·~---------lhtil81cilerin, bugün büyük bir taarru-
zac kalkışacakları haber veriliyor~"' 

Paris 8 (Radyo) - Madritte 
çıkan Eraldo gazetesinin ver
diği habere göre, ihtilalciler, 
bugün büyük bir taarruz ha· 
zırlamaktadırlar. 

General F ranko, Naval Kar
nero ile İlyeska' daki kuvvetle
rini takviye etmiştir. 

Paris 8 (Radyo) - Dün, ge
neral Frankonun riyasetinde 
toplanan bütün ihtilalcı gene-
raller yeni kararlar vermişler
dir. 

Paris 8 (Radyo)- ihtilalcı
lar ellerine düşen Marksistle
rin bir çoğunu kurşuna diz· 
mişlerdir . 

Paris, 8 (Radyo) - Gene· 
ral F ranko, Borgus hükume
tini tasdik eden devletler 
sefirlerine mükellef bir ziyafet 
vermiş ve bir söylev vererek, 
dünyanın kurtulabilmesi için 
komünizmin ortadan kaldml
ması lazım ıeldiiini söyle-

Madrid'de bombarlardan harap olan bir cadde 
miştir. man olduğu anlaşılan 14 tay-

Paris, 8 . (Radyo) - Milis yareye karşı ateş açmışlar ve 

kuvvetleri; Madrid'i bombar- bu tayyareleri kaçırmaka mu· 

dıman etmete a-elen ve Al· vaffak olmu~lardır. 

Balıkçılar kongresi 
Dün sona erdi _________ _....~ .... ---------

Ekonomi Bakanımız Celal Ba
yar veciz .. bir söylev verdi 

Ekonomi bakanı Celtil Bayar 
Ankara 7 (A,A)- Balıkçı- miyet vermektedir, bu ehem- . 

hk kongresi bugün mesaisini miyet her şeyde olduğu gibi 
bitirmeden önce iktisat vekili!:' büyük dahi Atatürk'ün ilha-
Celal Bayar şu nutku söyle- mından feyz almıştır. Bana 
miştir: bir gün hükumet reısımız 

- Arkadaşlar ; sizi buraya İsmet lnönü aynen şunu söy-
toplamaya karar verdiğimiz ledi: 
zaman acaba bir faydasız ha· - Biz Türk medeniyetini 
rekette mi bulunuyoruz diye bugünkü seviyesinden daha 
ufak bir endişe geçirmiştik. ileri götürmek ve yükseltmek 
Buradaki çalışmalarınızı gör- için denize inmeye mecburuz. 
dükten ve kararlarınızı oku· Denizcilikte deniz ticaret ve 
duktan sonra isabetli bir ka· sanayiinde yükselmiye mecbu· 
rar verdiğimize kanaat geldi, ruz. Hükumet reisi büyük 
Cumheriyet hükumet:, balıkçı- önderin ilhamile milletimizin 
lığa alelumum deniz işlerine, medeniyet seviyesinin daha 
sanayi ticaretine büvük ehem· (Devamı 4 üncü sahifede) 

~~·~·----.. ·~--~---------
M. Eden Avam kamara-
sında beyanatta bulundu 

--------~-~-----------
Is pan yaya gönüllü gönderen 
memleketler eyi etmiyorlar 

Londra, 8 (Radyo) - Avam 
kamarasmın ldünkü toplantı· 
sında, hariciyelnazırı M. Eden 
vaki suallere cevap verirken, 
lspanya'ya gönüllü gönderen 
memleketlerin bu hareketini 
iyi görmediğini söylemiş ve 
bu gibi hareketlerin, devlet· 
lerin, devletler arasındaki mü
nasebatı hallaldar etmekten 
uzak kalmadığını ilave eyle
miştir, 

Londra, 8 ( Radyo ) - M. 
Eden; Avam kamarasının bu 
günkü toplantısında, Kadiks
ten beş bin Alman gönüllüsü
nün İspanya'ya geçtiğini ve 
Rusya'nın da yardımlarda bu· 
lunduğu ve bu hadiselerin, M. Eden 
esefle kaydedilmcğe şayan olduğunu söylemiştir. 

...... ~~··-·~-----~-------...! 

Karadeniz 
Fırtınaları 
başladı 

Bükreş 8 {Radyo) - Kara
denizde, çok korkunç fırtına· 
lar hüküm sürüyor. Romanya 
sahillerinde bazı mi.iessif ha· 
diseler vukua geldiği ve ba
lıkçı kayıklardan bir kısmının 
battığı söyleniyor. 

Leon Degre 
Suikasttan kurtuldu 

Brüksel S (Radyo)- Belçika 

Marksistleri Lideri Leon Dugre 

ye suikasd için tabanca ile 

ateş edilmiş ise de atılan kur· 

şunların hiçbiri isabet etmemiş 

ve Leon Dugre kurtulmbştur. 

Zabıta, suikastcıları aramakla 
meşguldür. 

---
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sahife 2 (Ulusal Birlik) 8 Birinci kanun 936 

Adsız Yüzük 
•u~ A A -- JAPON I'l"I'IF AKI •• 

1 
özbekis an 
operası 

Zabıta Romanı 
No. 12 Nakili: Fethi Y. Eralp. 

Ali, hafif çakır keyfi olduktan 
sonra, bu eğlentinin sebebini 

anlamak istiyordu. 
Böyle düşünüp dururken 

ansızın kapı açılıverdi. Ve 
Ustabaşı gözükmüştü. 

Bay Aliyi görünce: 
- Ooo! Dostum.. Neden 

kapıyı çalmadın? 
Ustabaşı keyifli idi. 
Aliyi kolundan yakalıyarak 
- Haydi gel sen de eğ-

lencemize iştirak et. Bizi 
memnun bırakırsın. İçeride 
yabancılar yok. Hepsi bizden. 

Bu sözler üzerine bay Ali
yi adeta sürüklercesine ıçerı 
soktu. 

Bu vaziyet karşısında evde· 
kiler hep birden ayağa kalk
mışlardı. Yeni gelen misafiri 
selamlıyorlardı. 

içeridekilerin sayısı oldukça 
çoktur. 

Şen ve neş' eli idiler!. 
Ustabaşı Bay Ali'yi onlara 

takdim ediyordu: 
- Size dostum Bay Ali'yi 

takdim ediyorum. 
Değerli genç muharrirleri

mizdendir. Kendini daha kü
çüklüğündenberi tanırım .. 

Bu sözlere dinliyenlerden 
hep birden ceva;' olmak 
uzere: 

- Yaşasın genç muharrir 
diye bağırmışlardı. 

Pek gürültülü fakat candan 
olan bu vaziyet genç muhar· 
riri adeta şaşırtmıştı. 

Renkten renge girdi. 
Kızardı!. Bozardı!. 
Ter döktü. 
Bu hali gören ustabaşı: 
- Yahu ne sıkılıyorsun 

böyle! Dedim ya yabancılar 
arasında değilsin ki .. 

Hem böyle olsa bile ne 
çıkar. Sonra karısına: 

- Bana bir bardak getir 
demişti: 

Biraz sonra soluk soluğa 
gelen kansının tam yanlarına 
geleceği sırada ayağına birşey 
takılmış. Ve zavallı kadın 
yere yuvarlanıvermiştı. 

Bir tl\rafa fırlıyan bardak 
tuz-buz oldu. 

Hemen başına üşüştüler. 
Bereket versin kadıncağıza 

birşeycikler olmamıştı. 
Bu işin böyle oluşuna hep· 

si de senindi. 
Ağızlardan çeşit çeşit laf

lar çıkıyordu. 
- Geçmiş olsun! 
- Çok şükür birşey olma-

1 dıl Ustabaşının yanına yana
şan ihtiyarca bir kadın, mi· 
safir duymasın diye kulağına: 

- Usta! Her halde uğur· 
suzluk bu adamda! 

Zavallı kadıncağız az daha 

sakatlanacaktı. Bereket versin 
ucuz kurtuldu. 

Diye söylendi. 
Biran için telaşa düşenler, 

gene eski neş' elerine avdet 
ettiler. Bu kere usta başı 
başka bir kadına: 

- Haydi koş sen bir bar
dak getiriver .. 

Kadın istenilen şeyi getir
meğe giderken usta başı ba
ğırıyordu: 

- Sakın ha dikkat eti. 
Sen de karım gibi yuvar· 

lan mal.. 
Bunun üzerine hep birden 

gülüştüler. 
Biraz sonra usta başı geti

rilen bardağı nefis şarapla 
doldurarak Bay Ali'ye uzatır
ken: 

- Haydi yuvarla bakalım 
şunu; biraz açılırsın!.. 

Fakat ustabaşının bu hare· 
ketine karısı mani oldu. 

- Dur ayol! Ne yapıyorsun? 
- Ne yapacağım şarap 

veriyorum?j 
- iyi anladık amma! 
Belki 1 bayın karnı açtır. O 

zaman şarap ona dokunur! 
Karısının birşey demesine 

meydan vermeden: 

- Bay Ali her halde kar

nınız açtır. Ne getireyim? 
Bay Ali birşey diyemedi. 

Yalnız tebessüm ediyordu. 
Ustabaşının karısı: 

- Etli bamya .. Pilav . .- • 
Tavuk suyundan yapılmış 

nefis çorba .. Taze piliç kızart
ması. Börek vesaire .. 

Daha sayacaktı. Fakat ko
cası sözünü kesti: 

- Haydi ne getirirsen ge· 
tir!. BÜtün bu haller bay 
Aliye birşeyler söylemek im
kanını bırakmıyordu. 

Hele yemek işine büsbütün 
şaştı. Allah allahl 

Ne kadar çeşitli şeyleri 
Belki bu çeşitler lokanta da 
bile zor bulunur. 

* • * 
Bay Ali artık (çakır keyif) 

denecek dereceye varmıştı. 
Şarapla dolu bardaklar dolup 
boşalıyordu. 

Biraz sonra bay Ali'nin 
aklına birşey geldi ; 

- Niçin oluyordu bu eğ
lence? 

Öyle ya sabepsiz hiçbirşey 
olur mu idi bu dünyada .. 

Şimdi sıkılmıyordu. Bu suali 
açıkça herkese sorabilirdi. 

Netekimde öyle yaptı; 
- Bu eğlentinin sebebini 

anlıyabilir miyim? 
( Arkası var) ... 

Sıhhat Bahkyağı 
Norveçya balıkyağlannın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: ~:~~:nd;alepçioğlu hanı 

·~~~~~~~~~~~ 

Bu anlaşma, doğrudan: doğruya 
Sovyet Rusya aleyhindedir. 

H --·--Ucüncü enternasyonalin hizmetlerini bilvasıta görenlere 
ağır tedbirler almak tabiri, Çekoşlovakya'ya veyahud 

Şimali Çin'e açık bir hücume kadar gidebilir. 
anlaşması hakikatte komünist 
Rusya aleyhinde bir ittifaktır. 

Dünyada hiçbir devlet, ken
di hudutları dahilinde kömü
nizm ile mücadele edebilmek 
için Japonya ile Almanya ka
dar techiz edilmiş değildir. 

Bu iki devlet, her ne kadar 
memleketlerinde bir komünizm 
hareketi olmasından korktuk
larını söyliyorlarsa da böyle 
bir tehlike yoktur. Dışardaki 

komünizm ayrı meseledir; fa-
kat bu Japonya ile Almanya· 
yı alakadar etmez. En kurnaz 

Alman - Japon ittifakı imzalanırken 

bir propagandacı bile Alman
yanın gayri kanuni bir saldır
ganlık etmeksizin ne İspanya
yı, ne de Çekoslovakyayı ko· 
münizme karşı müdafaa ede· 
bileceğine bir kimseyi ikna 
edemez. Fakat Rusya, faşist 

hükümranlı davasına karşı 

büyük bir tehdiddir. 

Mançester Gardiyen gaze
tesinden: 

Alman - Japon muahedesi
nin birçok defalar tekzib edil
miş olan metni nihayet Berlin
de ne~redildi. Şeklen bu mu
ahede komünizm aleyhinde 
müşterek hareket kararını ih-
tiva eden iki madde ile bir 
protokoldan ibarettir. 

Bu itilafı imzalamak üzere 
de Berlinde hiçbir vazifesi ol
mıyan Almanyanın Londra se
firi Fon Ribentrop seçilmiştir. 

İmzalanan itilafın bundan 
ibaret olduğu ve hiçbir gizli 
askeri maddeleri bulunmadığı 
kabul de edilse gene proto-

tanya'nın t:mid yanaşacağını 

etmemekle beraber, zannı

mızca, bu davet, İtalya ile 
siyaset aleminde .. evet efen-

dimci,, vaziyetinde bulunan 
bir takım küçük devletleri 
istihdaf etmektedir. 

Anla~manın bütün bu ke
lime ve prensipleri arkasında 

daha derin manaları olması 
lazımdır. Umumi surette ko· 

Japonya da, Almanya da 
Rusya' dan korktuklarını iddia 
ediyorlar. Tabii her ikisi de 
Rusya'yı kıskanmakta ve on· 
dan nefret etmektedirler. Her 

münizm aleyhinde bir anlaşma ne kadar zaman zaman dar-

kıl ığına bürünen Japon-Alman (Devamı 4 üncü sahifede J 
~---~--... --·~·~·~ 
Aşk yüzünden kor-

Moskova' da Devlet Konser· 
vatuarına merbut Özbek Ope· 
ra studyosunda 47 talebe ça· 
lışmaktadır. Bu genç talebe· 
nin 28 i erkek, 18 u kızdır, 
ve ekserisi köylüdür. 

Bu studyonun hedefi, ôı· 
bekistan Cumhuriyeti için 
milli bir opera vücuda getir
mektedir. 

Özbekistan'Jı bu gençler, 
yüksek çalışma kabiliyetleri ve 
tabii ~müziksel hasletleri do· 
layısile, bilhassa bidayette kar 
laştıkları biitün güçlükleri yen· 
mişler ve Avrupa müzik melo· 
di ve tekniğini benimsemiş· 

lerdir, Şurasını da kaydetmek 
lazımgelir ki, sesleri nazarıdik
kate alınarak · seçilen bu genç 
talebenin bir çoğu, Moskovaya 
ilk ayak bastıkları zaman Av· 
rupa müzik aletlerini ilk defa 
görmüş ve Avrupa] müziğini 
ilk defa işitmiştiler . 

Özbek stüdyosu, halen Öz
bekistan operasının ilk reper· 
tuarını hazırlamakla meşgul 
olmakta ve • ·nç artistler 
"Faust" ve "lvgen Oniegin,, 
operaiarı üzerinde çalışmakta· 
dırlur. 

Özbek artistlere bir Avrupa 
orkestrası refakat etmektedir. 

Ayni zamanda Taşkend'de 
de, halen Özbek milli müzik 
aletleri üzerinde tetkikler ya· 
pılmakta ve bu aletlerin sen· 
fenik orkestranın muzikası 
mecburiyetlerine adapte edi· 
lebilmesi için uğraşılmaktadır· ,, 

... ~ · ............... : ., ı., ~'. . 1 • 

Birinci sınıf mutahassıs kunç bir cinayet 
kolun ikinci maddesi, en cid- - ----• D D • Af• 
di ve en ehemmiyetli bir kıs- Rakibi ve patronu olan metresinin kafa- r. emır t 
mını teşkil etmektedir. Bunda sını keserek bir valize koymuş ve kaçmış. Kame, ıoğ[u 
deniliyor ki: k k d k 

Bir hafta evvel Varşova'nın ·arısının en isini ter ettiği cı·lt ··e Tenasül hastalık/af 
"Her iki tarafın da selabi- ., ~ 1 

en aristokrat bir mahallesinde ilk günler nereye gittiğini an-
yet sahibi makamları memle- ve elektrik tedavisi 

tüyleri ürpertici bir cinayet lıyaınamıştı. Bunu anladığı 
ket içinde ve dişarda komü- İzmir - Birinci beyler sokağı• 

ika olunmuştur. O gündenberi dakika Kazankinin ticaretha-
nist enternasyonalinin hizme· k f d f Elhamra sineması arkasında efkarı umumiyeyi büyük bir nesinede i vazi esin eıı isti a 
tine çalışan ve onun emirle- k ld A d l N heyecanla saran bu cinayetin edip çe i i ra an gün er o. : 55 
rım dogv rudan do;ı....uya veya h k l k 

~· bir aşk faciası olduğu meyda- geçiyor ve er es vanm .a-
bilvasıta infiz ve icraya çalı-

na çıktı. Varşova gazetelerinin rısını unuttuğunu zannediyor-
şanlara kendi kanunlarının 

tafsilatını uzun uzun yazdıkları du. 
tayin . edeceği en ~ağır ceza- bu facianın esası şudur: Halbuki İvan karısını çok 
lan vermeği teahhüd ederler." 

Varşovanın en büyük zen· seviyor ve Luizayı bir türlü 
Buradaki " Dışarda " keli- b gilerinden ve piyasasnın da unutamıyordu. Maneviyatı it-

mesi Almanya ile Japonya'nın k k 
en muteber ccarlarmdan 38 in bir halde daima arısını 

gayri memleketleri kasdettiği yaşında lgnaf Kazanki isimli elindrn kapan eski patronun-

cihetle anlaşmanın "Tedafüi" bir zengin, bir senedenberi dan intikam almak çarelerini 
mahiyette olduğu iddiaları Luiza isminde bir kadınla met- düşünüp duruyordu. Karısı 
çürümektedir. Üçüncü enter- res hayatı geçiriyordu. Evli kaçtıktan sonra bir gün bile 
nasyonalin hizmetlerini bilva- olup kocasını terkettikten son çalışmağa muktedir olama· 
sıta görenlere karşı ağır ted- ra zengin tüccarla yaşıyım Lu- mıştır. 
birler almak tabiri de lspan· iza 28 yaşlarında çok güzel Nihayet geçen hafta pazar 
ya'ya müdahaleden tutunuz da ve güzelliği nisbetinde de süs akşamı eski patronundan in-
Çekoslovatya'ya ve yahud şi· ve mücevherata düşkün bir tikam almak için hazırlığı pla-
mali Çi :ı'e açık bir hücuma kadın olarak tanınmıştı. Lui- mm tatbike karar veriyor ve 
kadar gidebilir. Bu protoko- zayi taniyanlarm söylediklerine ayni gece tedarik e1tiği büyük 
lun dördüncü maddesini oku- göre, kadın bu düşkünlüğü bir bıçağı paltonun altında 

hatta hastalık derecesinde bir saklıyarak Luiza ile sevgilisi-
yan bir kimse orada "Zaruri nin oturduklart apartmana 

··d f a t db' l · · t kd' iptilaya bile vardırmıştı . 
mu a a e ır erını" a ır Luizanın kocası bi! sene kendisini kimseye hissettirme-
etmek üzere daimi bir komis- den girmeğe muvaffak oluyor. 
yon kurulacağı kaydını gö· evveline kadar ignat Kazan- fvan apartımana girdiği za-
rüncn artık bu varken ayrıca kinin ticarethanesinde muha- man gece çok ilerlemişti. 
bir de 'gizli askeri maddeler siplik hizmetinde bulunan 30 Luiza yatak odasına çekilmiş 
bulunmasını lüzumsuz saya- yaşında ivan Novak İsminde uyuyordu; Kazanki de salonda 
bilir. bir gençti. Karısı bir gün ticarethanesine aid mektupları 

En enteresan olan taraf, kendisini görmok İçin çalış- yazmakla meşguldü. İvan'ın 
ikinci maddedir ki diğer hü- tığı daireye geldiği vakit tüc- salonun kalın perdeleri arka-
kiimetleri de bu anlaşmıya car Kezanki ile tanışmıştı. sında saklı olduğunun farkında 
iştirake davet etmektedir. Bu ilk tanışmayı takip eden olmadığı için rahat rahat ya-

Ne Japonya, nede Almanya bir kaç tesadüften sonra Lu- zısına devam edip duruyordu. 
böyle bir davete büyük Bri- iza zengin tüccann tuvalet ve Ivan bir senedenberi ken-

ı-ı:n~----..----• mücevherata olan iptilasını dini yakıp kavuran intikamını 

Doktor 1 temin edeceğine kanaat geti- almak için en müsaid!qakikayı 

1 
rerek günün birinde kocasının beklerken ansızın perde arka-

Al• AgaA h yuvasını terkedip kaçmış ve sından fırlayıp elindeki palayı 
hemen ertesi gün zengin Ka- bir yıldırım süratile eski pat-

Çocuk Hastalıkları zanki Luizaya mükemm~I bir ronun yazı masasına eğilm:ş 
mütehassısı ~ apartman kiralamıştı. Kadın olan boynuna indirdi. Bu 

lkinciBeylerSokağı No. 68 k 

Telefon: 3479 ,, 
sanın üzerine düşmüştü; vü· 
cudu da salonun döşemesine 
yıkılmıştı. 

İvan en ufak bir telaş ve 
korku eseri göstermeden ko· 
pardığı kafayı orada bulduğu 
bir ufak valize yerleştirere~ 
beraberine alıp geldiği gib• 
kendini kimseye hissettirn1e· 
den savuşup gitmişti. 

Gece yarısın iki saat ge?· 
mişti. Luiza uyanıp da sevgı· 
lisinin yatmamış olduğunu 
görünce salona gidip ne yap· 
tığını görmek istedi. Salonuıı 
kapısını açtı; yazı masasının 
üstünde kanlan görünce haY~ 
kırarak ileriye doğru bir j~ı 
adım attı ve ayakları scvgih· 
sinin başsız vücuduna takıldı. 
Kadın müthiş bir çığlıkla 
olduğu yere yuvarlanmıştı ... 

Komşulardan bir iki kışı 
bu çığlığı işitip polise haber 
verdiler. Gelen polisler ve 

L . 'yı 
çağırılan doktorlar uıza . 
ayılttılar, fakat cinayete daır 
hiçbir tafsilat alamadılar. 

Bütün şüpheler Luizanııı 
kocası üzerinde toplanmıştJ' k 
Onu yakalayıp getirdiler. 1 f 
isticvabında cürmünü itira 
· · f · B .. ·· t fs'ılatile ıtıra ettı. utun a 
yaptığı cinayeti anlattı. yalnız 
her türlü ' tazyiklere rağme~ 
alıp götürdüğü rakibinin kb~ 

ır 
fasını nereye koyduğunu . 

Telefon 3452 ocasını terkettiği deügnn kuvvetli vuruştan Kazanki'nin 
---~• itibaren orada yerleşti. İvan kafası vücudundan ayrılıp ma-

türlü söylemedi. ivanın . Y;e 
kında cinayet mahkemesııı 
muhakemesi olmuştur. 

~I 
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vapur acentası 

~ife 3 

~er kasaba ve köyden geç
'\e birer ikişer tane koca

kuyu kazdırmıştı. 
ier kasaba veya köyden 
dığı zaman bu kuyular 
::ılarla doldurulmuş, üstleri 
1 

lllü t" ş u. 
·U kuyuları dolduranlar 
ıa. ya ölü girmişler, yahut 
gömülmüşlerdi. Kuyucu 

'ad paşa için bir insanın 
Veya diri olarak gömül
~~de bir fark yoktu. 

' Başkalarıne ibret dersi 
ek için başkalarının önün
sııçlunun boynu vurulur, 
·İ dersi verilecek kimse 
:ıınayınca kelle kesmek 

) rıe diye yorulmalı? 
Ctdi? 
lnadoluyu bir sömürge 
kullan&n devşirme vezir

~t Anadolunun öz çocuklara 
~rıdaki kavga son dereceyi 
Uştu. Bazı açık gözlerde 
aralık bulanık suda balık 

1llıak hevesine düşwüşlerdi. 
•<ltdan en meşhuru (El
:tan)lı Karabacak Süley
dı. 

tiarabacak Süleyman henüz 
Yedisinde dağa çıkmış, 
~aya karışmıştı. Bir gün 
JUsuya düşüp de yalnız 

ısj kurtulunca,; 
:ıj· Töbeler ols~n. artık 

1tni dine ve ilme verece-. 
'J· 
'Yerek bir medreseye ka-
~ a.tmış, bir ' daha meyda
•ık 1 ınamıştı. 
~at kargacık burgacık 
ese kitaplarından bir ka
~a okuduktan sonra He· 
~ çıkınca kendisini he-

\,kadar büyük görmeğe 
~ıştı. 
~ahacak Süleyman şimdi 

~, taslıyordu. 
Utükleme, kurşun dökme· 

'i'q~}'ıptan haberler birbirini 
a· 1Yordu. 
ltkaç vaaz verdi ve ce-

~ 

~ 

~ ~ ~ 

1 ~ 
,, '/ 

hennem ateşile cennet bahçe· 
!erinden bahsetti. 

En sonra asıl maksadına 
geldi: 

- Allah bilir ya, bir müs
lümanı diri diri gömmek en 
büyük kafirliktir. Bundan önce 
gelen hiçbir peygamber, hiç 
bir halife ve sultan en kor
kunç düşmanlarına bile bunu 
reva görmemiştir. 

Kuyucu Murad paşanın ve 
beraberinde bulunan Yeniçe· 
rilerin yaptıkları zulümler 
halkı bezdirmişti. Frenk ille
rinin dört yanından esir edi
lip de fstanbul'a getirilen bu 
(Kafir oğulları) sanki müslü
manlarm kökiinü kurutmak 
istiyorlardı. 

Yüzlerce eşi gibi o da bir 
rüyadan, Allahın ve Peygam
berin kendisine mukaddes bir 
vazife verdiğinden, kıyam gü
nünün geldiğindenE bahsetti. 
Birkaç elebaşıyı toparladı. Fa
kat halk soruyordul: 

- Kuyucu Murat paşanın 
ordusuna kiminle karşı koya
rız? Biz bir avuç silahsız, dü-
zensiz adamız. 

- Bizim de hesapsız ordu
larımız var. Yalnız farkı şu-
dur ki Murat paşanın ordula
ları herkese görünür, lakin bi
zimkiler herkese görünmez. 
Kaşlar birer çengel gibi kıv· 

rıldı ve ağızlar açık kaldı. 
Karabacak Süleyman çıkıştı: 
- Bire imansızlar, dileyen 

elbet gösteririm. Var mı di
leyen .. 

Ayni zamanda etrafına top· 
ladığı serserilerden birine bir 
şeyler fısıldadı: 

O da diğerine söyledi. 
Fısıltı ağızlardan kulaklara 

ve kulaklardan ağızlara geçti. 
Kasabanın nalbandı birkaç 

adım yürüdü: 
- Göster banal 
- işte.. Görüyor musun ? 

Karşıki tepenin yamacında 
çadır kurmuşlar! 

- Sorııı yarırı -

o 

// 

// 

// 

/~ 

/; 

~ 

~I 
~"'erirsen bin kazanabilirsin.:Bir kaybedersen paran heba 
~ ltı.ıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
~~rıun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
ilden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

ROYAL NEERLANDAIS e Zee ürk A. Şirketinin 
KUMPANYASI & c 

"HERMES" vapuru 24-11- o. Halkapınar kumaş fabrikası 
936 günü gelip yükünü boşalt- DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
tıktan sonra BURGAS, VAR- "SAMOSn vapuru 7 birinci Tarafından mevsim dolayısile yeni 
NA ve KÔSTENCE için yük kanunda beklenilmekte ve 12 çıkardığı kumaşlar: 
tahmil edip ayni gün hareket birinci kanuna kadar ROT- Sagv lam 
edecek. TERDAM, HAMBURG ve 

"ULYSSES,, vapuru 30-11- BREMEN limanlarına yük ala-
936 günü beklenmekle olup caktır. 
5-12-36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

"NORDLAND,, motörü 22-
11-36 günü gelerek tahliyeden 
sonra ROTTERDAM, HAM
BURG ve STOKHOLM li
manlarına yük alacaktır. 

"AASNE,, motörü 21-12-36 
tarihine beklenmekte olup 
26-12-36 ya kadar ROTTER-
DAM, HAMBURG ve SKAN
DİNAVY A limanları için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA" motörü 28-
11-36 günü limanımızaf gele
rek 3-12-36 gününe kadar 
ANVERS ve FiNLANDiYA 
için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA KUM
PANYASININ 

"SARMACJA" vapuru 7-
12-36 günü beklenmekte olup 
12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME RU
MEN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA" vapuru 16-
12-36 günü gelerek MAL TA, 
MARSIL YA ve ALGER li
manlarına yükliyecektir. 

İlanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik-

lerden- acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci 1 Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telef on: 2004/2005/2663 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel.:2443 

ELLERMAN LINES LTD. 
"THURS011 vapuru 20 ikin-

ci teşrinde·LONDRA, HULL 
ve ANVERS "ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO" vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"DRAGO,, vapuru.10 birin· 
ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 

GENERAL STIM 
"PHlLOMEL11 vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

AMERICAN EXPORT LINES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO" vapuru 6 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH" vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA" vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXTAV1E,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV -
YORK için yük alacaktır. 

EXMOOR" vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yükliyecektir. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ;, vapuru 
4 ilk kanundan PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
birinci kanunda PIRE' den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MlDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSTON 11 vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor, ISKEN
DERIYE, HAYFA, DIEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yükliyecektir. ---SERViCE MARITIME 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Ker;ıalettin caddesinde F AHRıı 
KANDEMiR Oğlu ' _, 

1 

IZMI 
Pa uk Me sucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 1 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır . 

Te efon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi• Bayrak iz • 

ır 

ilk kanunda bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALAÇ 
aktarması olarak BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRA TISLA VA VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-

-• Mücellit 

Ali RIZA 

ROUMAIN şilmez." 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 BUC.-\REST Birinci Kordon, telefon 
"DUROSTOR,, vapuru 23 No. 200- 2008 • . ... "".' .. " ' . . 
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lir]• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Umumi mtif ettişlerin toplantısında 
mühim meseleler konuşuluyor 

Köylerimizin kalkınması için geniş tedbirler alı
nacak konferans bu akşam da tolanacaktır 

Ankara 7 (A.A) - Umumi ı 
müfettişler kongresi bugün · 
dahiliye vekaletinde dahiliye 
vekili ve parti genel sekrete
ri Şükrü Kayanın reisliği al-
tında saat 10 da toplandı bu 
içtimada birinci umumi mü-
fettiş Abidin Üzmen, ikinci 
umumi müfettişi general Ka· 
zım Dirik, uçuncü umumi 
müfettiş Tahsin Üzer, dör-
düncü umumi müfettişi gene· 
ral Abdullah Aldogan ile 
Jandarma umum kumandanı 
general Hadi Tinaz ve güm
rük umum muhafaza kuman· 
danı general Seyfi Düzgoren 
emniyet umum müdürü Şük
rü Sokmensuer matbuat 
umum müdürü Vedat Tor 
ve vilayetler idaresi umum mü-
dürü Fazıl Ôzelci hazır bulun
muşlardlr. Konferansın çalışma 

plim şöyle hazırlanmıştır. 

A - Mıntakalardaki asayiş ı 
1 - Hadiseler . 
2 - Sebepleri . 
3 - Tedbirleri . 
4 Jandarma. 
5 - Polis. 
6 - Mahalli teşkilat köy 

bekçileri, yol bekçileri . 
7 - istihbarat. 
B - Kaçakçılık. 
1 Hadiseler . 
2 Sebepleri . 
3 Alınan tedbirler. 
4 Muhafaza teşkilatı. 

5 irtibat, istihbarat. 
6 - Mercileri. 
C - Hudut, 
1 - Vekayi. 
2 - Muhtelif hudutlardaki 

hadiseler ve şekilleri. 

3 Tedbirleri . 
4 Teşkilat, 
5 Mercileri. 

C - Her umum müfettiş
liğin kültür, bayındırlık, eko
nomik, tarım ve sağlık gibi 
sahalarda yapacakları işler, 

1 - Umum müfettişliklerin 
bu sahalarda yapacakları işle
rin planları, Vekaletlerin ihti
saslarına göre ayrılıp görüşü
lecek. 

2 - Halkın ve köylünün 
refahını ve hayat ucuzluğunu 
temin edecek esbap tesbit 
edilecek, 

D - Umuıni2 müfettişlerin 
salahiyeti. 

1 - Her müfettişliğinin 
ka<lrosu. 

2 - Müfettişliğin memur
ları. 

3 - Memurların seçimi in
tihabı ve tayinleri. 

E - Her müfettişliğin mın-
takasır.daki hususi idare 'er 

1 
ve belediyeler ve imar işleri. 

1 - Köyler ve köylülerin 
kalkınmasi. 

F - Mülki teşkilat ve na-
hiyeler. 

G - Siyasi kısım. 
1 Siyasi elemanlar. 
2 - Menfi propagandalar. 
3 Menbaları ve sebep· 

leri. 

4 - Müsbet propaganda 
ve icraat - nüfus siyaseti. 

1 Tekasif. 
2 Dil. 
3 Irklar. 
4 İskan siyaseti. 
T. C. H. partisinin teşki

Jatı ve halkcvleri bu toplan
tıda Abidin Ôzmen'in raporu 
okunarak üzerinde görüşmeler 
yapılmıştır. Konferans bu ak
şam saat 6 da tekrar top!ana· 
caktır. 

8 Biı inci kanun 926 _.. 

ana felaketi, milyon
larca zarar verdi 

-------+•~···-------

Kızılay, Açıkta kalanlar için 
iki yüz tane çadır gönderdi 
lstanbuJ, 7 (Hususi) - Ada 

na' da misli görülmemiş feyezan 
olmuştur. Beş gün beş gece 
durmadan yağan yağmurlar 
neticesinde Seyhan nehri bir
denbire normal seviyed~n 6 
metre 75 santim yükselmiştir. 
Şi ı ndiye kadar böyle bir 
yük seliş görülmemiştir. Kar-
şıyaka mahallesi ve şeh-

rin büyük bir kısmı 
su altındadır. Evlerinden çıkarı
lan halk, belediyece otellere 
ve hanlara yerleştirilmiştir. 

Halkevi yıkılmış, Kız lisesi, 
hapishane tahl iye edilmiştir. 
Hükumet konağının bodrumu
nu sular basmıştır. Seyhan ve 
Ceyhan' ın birleştiği mıntaka · 
daki köyleı in vaziyeti çok teh
likelidir. Muhabere imkanı 
kalmadığından bu köylerin 
akıbetleri hakkında hiçbir ha
ber alınamamıştır. Suların ge· 
tirdiği molozlarla taş köprü
nün gözleri dolmuş ve sular 
köprü üzerinden aşmağa baş· 
lamıştır. Köprünün yıkılma 

Alman - Japon 
ittifakı 

tehlikesi mevcut olduğunda!\ 
gelip geçme yasak edilmiştir. 
Su baskınına uğrıyan halka 
belediye yardım etmektedir. 
Yağmur devnm ettiğinden, 
felaketin büyümesinden endişe 
ediliyor. 

Adana, 8 (Hususi) - Tuğ· 
yan, pek müthiş zararlara se· 
bebiyet vermiştir. Karşıyakada 
oturan halk güçlükle kurtarıla· 
bilmiştir. Büyük sedin şiınal 
tarafındaki kısmı, yükselen sıı
larıe tazyıkına tahammül ede· 
miyerek yıkılmış ve sular, bir 

sür'at~e Yeni şehri kaplamış· 
tır. istasyonla şehir arasındaki 
asfalt cadde, su altında kal· 
mıştır. Suların şehre hücumu 
bir panik tevlit etmiş, binlerce 
insan, sular içinde ıuiithiş fer· 
yadlarla iki tarafa kaçışm:ştır. 
İç sokaklarda bulunan halkın 
vaziyeti· ço!.:: fecidir. Bir taraf· 
tan evler yıkılmakta, dığer 
taraftan istimdat sesleri gel· 
mektcdir. Sant 20 de gl'ccnirı 
sükuneti içinde uzaklardan: 

- Imdadl 

---------••• • +.-+ t .... • /Baş tarafı 2 inci sahifede J 

1937 senesi kor- Fransada şiddetli 

Diye bağıranların acıklı fer
yatları ak-;ediyıJr, ayrıca istim· 
dat için atılan silah ses'eri 
duyuluyor. Bahçelerde kalrrı · 
ların vaziyetleri çok focidir, 
Bunların kurtarılması için hiç 
bir tedbir alınamıyor. Bahçe· 
!erdeki kulelerde oturan 70 
ten fazla ailenin hayatı talihe 
buakılmıştır. lmdadlarına if11' 
k~n yoktur. 

kulu bir sene mi? kış başladı 
---------·1941--••~---------~---

L ord Çurçil, bir ziyafet esna-
sında verdiği söylevde ne dedi 

Londra 8 (Radyo) - M. bir zamanda İngiliz - Fransız 
Pol Reno şerefine verilen bir dostluğu ve mesai birliği, sulh 
ziyafette, Lord Çurçil bir söy- ıçın faideli neticeler vere· 
]ev vermiş ve lngiliz - Fran- cektir. 
sın münasebatının, bugünkü Lord Çurçil, söylevinin ni-
lcadar samimi ve dostane ol· hayetlerinde, Almanya'nın da 
mamıştır. bu dostluğuna iştirak etmek 

Lord Çurçil demiştir ki; lüzumunu ileri sürmüş ve 
- 1937 senesi, bize birçok bunda ümitvar olduğunu ilave 

hadisat gösterebilir. Böyle eylemiştir. 

--~--~-----------·---------------
Turan bH;ağını çe 
ti ve kadını vurd 

-----------Tepecik hadisesi nasıl oldu. 
Suçlular tevkif edildiler 

Dün sabah saat sekizde 
T epecik'te Sürmeli sokağında 
kanlı bir vak'a olmuştur. Şam· 
lı Melek'in umumi evinde ser· 
mayc Muzaffer adında bir ka-

dın, sigara almak üzere so· 

kağa çıktığı sırada Turan adın-

da biri tarafından üzerine ta

banca sıkılmışsa da tabanca-

daki mermiler ateş almamış 
ve bunun üzerine Turan, bı
çağını çekerek kadını kolu ile 
baldırından yaralamış, kaç
mıştır. Muzaffer, yaralanınca 

yere düşmüş ve istimdada 
başlamıştır. 

Etraftan yetişenler, genç 
kadını alarak e~ine götürmüş-

ler ve bir doktor getirerek 
yaralarım sardırmışlardır. 

Tahkikata göre Malatya'lı 

Feyzi, yaralanan kadının dos· 
tudur. Bundan on beş gün 
evci Feyzi, bu kadından para 
istemiş, Muzaffer, anası Şamlı 

Melek'ten 30 lira para alar~.k 
vermiştir. Feyzi bu defada 50 
lira para istemiştir. Fakat ka

dın, haraç şeklinde kendisin· 

den para istendiğini görünce 

dostu iJe alakasını kesmiş ve 

onunla görüşmemiye başla-
mıştır. 

Turan diyor ki: 

- Malatya'lı Feyzi, bana 

beş lira verdi, (Muzaffer'i vur!) 

Dc<li, ben de yaraladım. Fey

zi'de tutulmuştur. Dün akşam 

müddeiumumiliğe verilen maz· 

nunlarla şnhidler ve yaralı ka

dın, hastaneye yatırılmak is

tendiği halde yatmamış ve 
davacı sıfatile müddeiumumi-

liğe ka<lar gelmişti, adliye ko
ridorunda mütemadiyen ahla
yup oflıyordu. 

Adliyece tahkikata devam 
edilecektir. Suçlular tevkif 
edilmişlerdir. 

-----·-----Bir otomobil nehire düştü 
dört kiŞi boguldu 

Paris 8 (Radyo)- Fransa'nın detli kış, senelerdenberi görül-

her tarafına kar düşüyor. Jeva memiştir . 
ovasında 35 santim kar var· . Liyon'da karlar üzerinde ko

şarken kayarak Saon nehrine 
dır. Her yerde şiddetli soğuk- düşen bir otomobilin içindeki 
lar başlamıştır. Bu derece şid- yolcular boğulmuştur. 

-------~--... ~·~·...-. .. -----------
Londra gazeteleri 

ne yazıyorlar 
------~---M_. ________ _._ __ __ 

M. Leon Blum, kabinasını kur
tarabildiğinden takdir ediliyor 

Londra, 8 (Radyo) - İngi
liz gazeteleri ve bilhassa 
(Taymis) ile (Deyli TelgraQ 
Fransız harıciye nazırı M. 
(İvon Delbos) ve başbakan 
M. Leon Bıum'un parlamen
toda verdikleri söylevler etra· 

fında uzun ma' aleler yazıyor
lar. Bu gazeteler, bu kadar 
müşkülat ve tenkidlere rağ
men kabinenin mevkiiı i mu
hafazaya muvaffak olan baş.
bakan M. Leon Blum'u takdir 
etmektedirler. 

-------------.--·~·~·--.. --~--------
Atatürk 

Fransız sefirini 
kabul buyurdular. 

Ankara, 8 (Hususi) - Ata
türk; evclki gece çocukları 
esirgeme kurumunun tertip 
ettiği baloyu şereflendirdiler. 
Büyük Şef, baloya gelmiş 
olan Fransa'nın Ankara sefiri 
M. Bonson'u localarında ka
bul buyurmuşlar ve ilk dansı, 
sefirin refikası Madam Bon
son ile yapmışlardır. 

Haftada 
40 saat iş 

Paris 8 (Radyo} - Hafta
da kırk saat mesaı kanunu, 
bugünden itibaren tatbik mev
kiine girmiştir. 

Balıkçılar kongresi 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
yükselmesi için denizciliği başlı 
başına bir mevzu olarak ele 
almıştır. Sizin burada verdi
ğiniz kararları gene bu fikir 
ile tatbike çalışacağız. Arka-

daşlar müsterih olabilirler, biz 
yaptığımız kongrelerde de ve
rilen birçok kararlar meclise 
arzedilmiştir. En son ola-
rak sizden beş on gün 
evvel toplanan küçük sanat
lar kongresinin kararları 
bugün kanun projesi halinde 
vekiller heyetine arzedilmiş 
bulunuyor. Sizin kararlarınızın 
tahrire ait kısımlarını ikmal
den sonra bir hafta sonunda 
kanun projesi halinde hüku
mete taktim eeeceğiz. Ümit 
cderimki kararlarınızın bütün 

beter indirmeleri imkan dahi
linde ise de hiç birisi tek ba
şına Rusya'yı ortadan kaldır-

mayı ümit edemezler. Fakat 
ikisi birleşince iki hudutta harp 

etmek zorunda kalacak olan 
Rusya'ya karşı büyük bir teh· 

dit ve tehlike teşkil edebilir· 

ler. Almanya bir harba giriş

tiği takdirde Japonyanın da 

Rusya ile barba girişip giriş

miyeceği pek kat'i olarak bi· 
!inmiyor . 

Herhalde Japonya böyle bir 

fırsattan istifade ederek Çin'e 

yeniden saldırmak istiyecektir. 

Fakat herhangi bir blofta sa

rahat olması şart değildir ve 

bu anlaşmanın da en mühim 

tarafı bir el birliği tehdidi 
savurmağa yaramış olmasıdır. 

Bundan böyle Almanya Avru· 

pa' da, yahut Japonya uzak 
şarkta çılgınca bir maceraya 

girişecek olursa tehlike, Sov

yet Rusya'nın arkasını çevire

cektir. Bu tehlike, anlaşmanın 

imzalanmasından evvel de 

mevcud bulunuyordu. Fakat 

şimdi bu anlaşma ile daha 

tehdid edici bir mahiyet al
mıştır. 

f ki devletin her türlü ha-
rekct ve her türlü plandan 
birbirini haberdar edeceğini 
öğrenmek oldukça ınsanın 
rahatını kaçırır. 

Umumiyet itibarile bu an· 
!aşmanın insan üzerinde bıra
tığı intiba psikolojik bir pakt 
olduğudur. 

Fakat en aşağı bir tahmin 
ıle bu anlaşma bir blof şah
eseridir. Son yıllarda, zaten, 
blof Avrupa'nın en müthiş 
kuvveti haline gelmiştir. 

memleket için faydası tecelli 
etsin ben buna sahsen kaniim 
size ifa ettiğiniz va21ifelerden 
ve bizi tenvir ettiğinizden do
layı te·şekkür eder ve avdeti
niz .!e hayırlı yolculuklar dile
rım. 

Ovada bulunan yüzlerce İti' 
sanın öldüğü tahmin ediliyii'· 
Hanlar, oteller, mekteb bio•· 
ları, evleri yıkılan zavallılar!• 
doludur. Mezruatın ve şehil 
deki maddi zararının iki-Üv 
milyon lira olduğu kuvvetle 
tahmin ediliyor. 

Adana-Mersin hattı, bu s•: 
bah açılmıştır. fstanbul tren• 
yolda kalmıştır. Sular heoiiı 
çekilmemiş·ir. Adana' daki bii· 
yük köprü yıkılmıştır. ,.,.l\/'l 

Açıkta kalan halkın 30,uvv 
kişi olduğu tahmin ediliyor· 
Kızılay ve Belediye, felaket· 
hedelere yardıma başlamış· 
!ardır. 

Ankara, 7 (Hususi) - Sı~· 
hiye Vckıli Refik, Büyük Mıl· 
let Meclisinin bugünkü toplan· 
tısında Adana seylabları hak· 
kında izahat verdi ve Eskişe: 
birden 200 çadır gönderildiğ'İ111 

Aeana sıtma mücadele heye· 
tile Adana valisinin emrine 
verildiğini ve evsiz kalanları0 • 
otuz bin kişiden ibaret oldu· 
ğunu bildirdi. 

İstanbul, 8 (Hususi) - Ada· 
.. e 

na'dan gelen haberlere gor ' 
h. teri 

Seyhan ve Ceyhan ne ır · 
birleşti. Bu yüzden, J!_~arı~ 
ovası sular altında bulunuyor· 
Yüzden fazla ölü vardır. Bin· 
lerce kişi açıkta bulunuy~r. 
Halk, evelki geceyi evlerin•~ 
damlarında geçirmişlerdir. Yal 
nız bir evde 18 kişi boğuldLI· 
Yıkılan evlerin, ikiyüze vardığı 
söyleniyor. Zarar, milyonlara 

balığ olnyor. --··--·-Donanmaınıı 
Bugün hareket 

ediyor 
Cumartesindenberi lioıadrıı· 

o· 
mızı şereflendiren şa1 nlı b•:lll 
nanmamız, bugün st:ın 

hareket edecektir. 


