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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKl'EM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

Adres : lzmir ikinci Beyler Sokoi?ı 
Abone şartları: SeocliAi 700, olu nylıp-ı 400 kuruo 

n mt ilünlar için: lnnrif cemiyeti ilüonl 
bOroeuon müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: ldarehanede kararlaştmhr 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

lJ.L U ~AL 

lzmirde çık r, akşamcı siyasal gazetedir 

Harb olnı·sa 
Yugoslavya He 

}.,ransa'ya zahir 
mış. 

Ronıanya 

olacaklar-
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lınanya Hitler'le Beraberdir 
kZ 

Almanların yüzde doksanı Bitlerin 
icraatını tasvih ediyor 

Sisi klet yarışı 
Kazını birinci, Cevdet 

ikinci, Süleyman 
üçüncü oldu 

ltalyan tayyareleri Ha
rarı homhaı·dım ettiler 

Hi tler diyoı· ki: Ben diplomatlara değil, mil
letlere hitah ediyor ve sulh istiyorum 

Berlin olimpiyatlarına ha· 
zırlık için Ankara'ya gide
cek bisikletçileri seçmek 
Ozere dü11 Urla yolunda 50 
kilometrelik bir yarış yapıl· 
mıştır. Bu yarışta lzmirspor· 

~~~--------~~-
Hası ahane ve kiJiseler de dahil 
olduğu halde hıltün binalar 

yanmışi ve yıkılmıştır 
Berlin 29 (Radyo)- Alman· 

ya saylav seçimi, bu akşam 
sona ermiştir. Almany 'dan 
baıka, ~ünyanın her tarafın 
d ki Alman tebaası da seçi· 
~e iştirak eylemişlerdir . Ame 
uka'da, Japonya'da, Mı ır'da 
Yunanistan' da, Bulgar istanda 
ve kornanya'da bulunan Al· 
nıan tebaaları, vapurlara bi· 
nerek bulundukları memle
ketlerin kara suları dışrna 
çıktıktan sonra reylerini ver· 
rnişlerdir. Almanlar, · yüzde 
doksan itibarile Hitler'e rey 
Ycrmişlerd ir. 

latanbul 30 (Özel) - Şeb· 
rimizdeki Almanlar bugün 
bir Alman vapuruna binerek 
Karadenize çıkmışlar ve kara Bitler ve 
ular1mızdan üç mil açıkta ya'da bulunduğu müddetçe 

reylerini kullanmışlardır. Ne· iafelerini temin edecektir. 
tice ie111i süvarisi tarafından Berlin, 29 (Radyo) - Dlln 
telıiıle lerlin'e bildirilmiştir. saat 20 de Kolony 'da son 

Viyana, 29 ( Ra yo ) - seçim nutkunu veren M. 
Avuıtury 'd ki Alm n va· Hitler; Almany 'nın ta• ser· 
tandaşlar, reylerini kullan· besti ve hukuk müsavah 
mak üzere 4 trenle buduta olmadan hiçbir muahede 
ifitmişlerdir. Şimal kısmında· imzalamıyacaiını söylemiş, 
kiler.le üç trenleBavyera'ya, diplomatlara şiddetle hücum 
lrıalturglular iseGormişe geç· etmiş ve demiştir ki: 
nıişlerdir. Reylerini kullan· - " Değrudan doj'ruya 
dıktan sonra derhal döne- milletlere hitab ediyorum. 
Ccklerdir. Alman prepaıanda BeD sulh istiyorum. Çünkü 
Deıareti, 1>u ıibilerin Alman· harbıa fecaatini çok ıyı 

~~~~-----...-···~·~ 

lzmirspor 2- Altay O 
-· R .. K. arksporu 3-1 }'endi. _ı\ltın· 

0 rdu da Borna,1a ile berabere kaldı 

arkadaşları 

bilirim. DiplomatlarıD bata
- Deuumı dördr1ncü sulıifede -

~~~~-..-~~-

Ha u p t m an 
ölümden kurtarı

labilecek mi? 

lu Kazım birinci, Cevdet 
ikinci, Süleyman üçüncü 
gelmişlerdir. Haftaya yüz 
kilometrelik bir koşu yapı· 
lacaktır. 

Yeni sistcın 
hul yan tayyareleri 

Roma 29 (Radyo) ltalyan 
Hava kuvvetleri bakanı Vale, 
ltalya'om yapmış olduğu yeni 
sistem bombardıman tayya
releri hakkında Parlamen
toda tekrar izahat vermiş ve 
bu tayyarelerin. harp zama· 
nmda iki bin kilometre yol 

~~~---...--~----~~-
( Lltalyanlar Şimalde Sokotayı aldılar 

katederek bir saatta beşer Mareşal Bndoğliyo Cephede 

bin ton ağırlıj'ıada bomba -Adis-Ababa, 29 (Rad;o) - kolordusunun,J Sokota'yı iş· 
atabilecek derecede olduğunu İtalyan tayyareleri Harar ve Ci· gal ettikten ıonra Gontlar 
söylemiş ve bu tayyarelerin, cikayı şiddetle bombardıman ve Çana yelunu açhimı 
Habeşistaa'da üç bin metre- etmişlerdir. bildirmektedir. 
den gayet sarih surette Adis-Ababa, 29 (Radyo)- Ayni muhabire göre, (De· 
is~ik~ıflar yaptıklarını söyle· Otuz ltalyan tayyaresi bu pares) in ikinci kolordu 
mıştır · sabah saat yediden 9,30 8 tarafından işgalile (Bikorat) 

Yeni tefrikamız : 

Kadın 

Korsanlar 

kadar Hararı şiddetle bom- mıntakası ltalyan'ların eline 
bardıman etmişler ve ateşe geçmiştir. (Depares), 2300 
vermişlerdir. Bütün binalar metre yükseldij'inde ve ker
yanmış ve yıkılmıştır. Fransız va'!.ların merkezidir. 
hastanesi ile katolik kilisesi ltaJyan orduları, Takaza 

nehrinden 100 kilometre ve diğer kiliıelerin hepıi 
ilerlemiı ve Takaıza·Gon

yanmııtır. 
dar yolunun yarısından faz· 

DôrdQncQ sahifede Adiı-Ababa 29 (Radyo)- lasını işgal etmiş bulunu· 
'-. _; Hüldh11et, Habrş kıtaatının yorlar. 
Mart Salı srünü saat 20 de talim ve terbiyesi ile meı- R 1 . 
elektrikli aandalyeyc oturtu· ğul olaa bütün Belçika'h US tayyare eı·ı 
lacak olan Lindberg'in çocu· zabitlerin mukavelesini, ma- Kutbu imaliye 
ğunun katili Hauptman'ın li vaziyet dolayısile feıbet· 
ölümden kurtulması için ça· miıtir. uçtular 
hşılmaktadır. Ancak ali mah· Asmara, 29 ( Radyo ) - Moskova, 29 ( Radyo ) 
keme kararının ikinci defa Ajans Havasın cephe aytarı, (Tas) ajansı, iki Rus tayya-

11 nuptman olarak tehirine kanunen ce- Italyan ordularının mukavt'· resinin, fenni tetkikat yap-
Trenton 29 (Radyo) - 31 · neııamı 4 rıni sahifedP • metsiz bir surette ilerle· ~ak üzere kutbu şimaliye 
------ı--e.- • ·•~ mekte olduklarını haber hareket ettiklerini haber 

a....L...~- · Arnavutluk m.eclisi Ital-=rermekte ve üçllncü ltaly•n verıyor. 
· l ( Ulusal Birlik ) e· Göre 1 

Lik ~zrnirspor'lulı.ra mağlup olan Altay'hlar . 
devanı ,:~la~ •n.a dün de başlaodı(ı zaman, lzmıupor 
Yİn y pıt nuştar. Sabahle· rüzgar altında kalmıı bulu· 
Şark poru n ;ı;çlar daK.S.K nuyordu. Birinci devr.e,. t~: 
•niş , Al ~ıno d. lll•ilup et . mamen Alt ayın hakımıye. ı 
ile} 1 bera~ u dı Bornıva altın.la ııeçtiii halde, lz~ur 

Saat on b:re kalmııtar. sporlular tepu k~lel~rıne 
rnirspor - Al ıte yapılın iz- sekturmamıılar ve yırmı be: 
h tay . . k'k d Altay kalesı eyecanl nıaçı çok • ıı•cı da ı a a . 
Yuın olınuştur. Stad- önlinlleki bir karıııklıktan ıs· 

' ıpor m ki ., . a· 
dol era ıları ile tifade ederek Avnı nın •Y 

ınuştu ş · ı d 
tinde b'.' ":mpıyonluk üze- iile bir sayı kazanmış ar Jr, 

bu uyu teıiri olacak ikinci devrede rüıııirı da 
lllaçın banai t k • 1 · 'Ju-

f 11148 k • • un tara · arkalarına alan zmırspor 
belde:i ızanılacaiı merakla lar, hemen hemen hötün 
l<.SK rorfju, Oyuna, hakem haftayım mliddetince Altay 

' 
1 Eıad'ın idareıiadı -Devamı 4 üncü •amfide-

Yan anlaşmasını ta,stiketti ___________ _; 
lzmir'de spor geriliği 

Başvekil uzun izahat verdi efer
heı·liğin yalan olduğunu söyledi 

Bela-rad, 29 ( Radyo ) -
Tiran'dan bildiriliyor: Meclis 

dünkü celsesinde ltalya-Ar
navutluk ali ve askeri 
anlaımalarını tetkik etmiştir. 

Arnavutluk başvekili ltal
yan dostluğunu anlatmış, 
ekonomik anlaşmaların fay· 
dalarını izah eylemiıtir. 

Arnavutluk ordusunun sefer

ber edildiji hakkındaki 
şayiaları tekzib eyliyen bat· 
vekil, yapılan anlaımada 
askeri makamatın Italyan· 
larca idare edileceii ve 
bazı limanların tahkim olu· 
nacaiı haberiDin de doiru 
olmadıiını söylemittir. 

Mec:liı, aalaımıyı ittifakla 

Arnavutluk Kralı Zogo 

lka"ul ve tasdik eylemiş, 

metni tetkik olunmak nıere 
bir komisyoaa havale et
mittir. 

Bir vakitler lzmir'de spor vardı . Buaünün en iyi a-örü· 
nenleri, o srünlerde yetişmişlerdi. Zaman geçti. Çecukların 
bir kısmını lıtanbul, bir kısmını diğer memleketler çekti. 
lzmir, futbolcu yetiştiren bir depo alayına benzedi. idare
sizlik, parasızlık, teşkilit akaaklı;ı, antreoönüzlük ve te
massızlık; nihayet lzmir'de spor hayatını da ltu ıördüiümüı. 
acıklı vaziyete dütürdü. 

Altay, Istanbulda periıan oldu. Beşikta~, lzmir'de sırh· 
mızı yere ıetirdi. lıtaabul'a karşı maihibiyet tabiidir amma, 
aıada mantık dairesinde bir nisbet olması da lizımdır. iz. 
mir çocuklarının oyunlarını seyredenler, fert halinde de, 
takım halinde de çok gerilediğimizi anlwmıılardır. Eıkidea 
Türkiye'de biç olmazsa ikinciliği elde tutabilen bir ıpor 
kudretimiz vardı. Bugün, o kadar çlir&mOı bir haldeyi& ki, 
Karadeniı'in, Çukureva'nın, Balıkesir'in, Konya'nırı çocuk· 
lan ile bile karıılaımamıza imkin kalmamııtır. 

Likler devam ediyor. Puvan münakaşaları baılaıh. Fakat 
fikrimizce, lzmir'in spor ıeref ini büsbütün diltllrmemek için 
bu sene Türkiye birinciliklerine iİr•emeliyiz. Mevcut takım· 
ların hiçbiri ne Altay, ne Karşıyaka, ne Alhnordu, lzmir 
spor veya Göztep~ lzmir'i temsil vasfını haizdirler. Çocuk· 
lara ıuç bulmıyahm. Onlar1 yetittirmi1en biziz, ıuç biıimdir. 

GÖKÇE 
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Tütün ekimine her 
taratta başlandı 

Evlenmenin faziletleri 
Biı .. Pı .. ofesör, evli adamlar 

Nakili: KAMI ORAL • 
-85- 111 

Baba Anri, oğlunun mücrim ol-
1935 senesi tütün mahsulü tama

men sarf edilmiş bulunuyor 

pe.k az cinayet işlerler ve en
der olarak delirirler diyor 

madığını isbat için deliller 
aramağa başlamıştı 

Tütün mıntakalarında ekim 
işine baılaomıştır. Bu sene, 
bazı yerlerde fazla tütün 
ekilmektedir. Tütün inhisar 
idaresi tntün milstahıillerioe 
bu sone makineden geçiril
miş ve temizlenmiş tütün 
tohumu vermek suretile yar
dımda bulunmuştur. 

den, bu sene yetişecek olan 
tütünün mikdarı ne olursa 
olsun, fiata düıküo olmıya-
cakhr. 

Amerika'da evlenme ta

raftarları kendilerine çok 

güzel bir yardımcı bulmuş

lardır. Bu adam, Masajuset-
Baba Anri, bir bayii göz 

< yaşı döktükten sonra, dü· 
şünmeğe baş) dı ve kendi 
kendine : 

- Ağlamak değil, hare
kete geçmek ve Lüi'yi ölüm 
cezasından kurtarmak lizım· 
dır. 

Dedi ve salonda gezinmeğe 
başladı. Baba Aori, Paris za
bıta mirleri arasmda yıldız 
gibi parlıyan ve hayatında 
çok büyük ve esrarengiz 
hadiselerle karşılaşan bir 

dam olduğu için, herhangi 
bir hadisenin ilk tahkika
tında çok defa yanlışlıklar 
olduğ-unu bilirdi. Bu sebeple, 
masumiyetine kani bulunduğu 
oğlu (Lüi) hakkındaki ilk 
tahkikattan o derece kork
mıyordu. Zira, kendisi de 
mukabil deliJler elde edince, 

bu tahkikata bükümsüz bı
rakmak, işten bile değildi. 

Lakin bu delilleri nasıl 

bulacak, işe nereden başlı

yacaktı? 

işte bir sual ki, tecrübeli 

hafiyeyi çok düşündürü· 

yordu. 
lbtiyar Anri, bayii düşün

dükten sonra, evveli oğlunu 

söyletmek, vaziyeti olduğu 

gibi anladıktan sonra orta

daki delilleri çürütmek için 

işe başlamak şıkkını muva

fık buldu. 

Bana Aori gazetelerin 

y pmış oldukları neşriyattan 

umumi efkarın müteheyyiç 

olduğunu ve oğlu mahke

meye düşünce, masumiyeti 

tahakkuk etse dahi, Paris halkı 

üzerinde haklı veya haksız 

husule gelen kanaat silinin

ceye kadar Lüi'nin maddi 

ve manevi surette çok hır
palanacağını biliyor ve bu 
nokta, kendisini düşündürü
yordu. 

Bu sebeple, planlarını · 
tertip ederken, muvakkat 
bir müddet için olsun mu
hakemenin icrasını . tehir 
edecek bir karar istihsal 
eyliyebilmek üzere oğlunun 
vukuu hali serbestçe ve ol· 
duğu gibi beyan ve ifade 
etmesini kafi görüyordu. 
Böyle bir karar alınırsa, Lüi 
mahkeme salonlaraoa gidip 
gelmekten ve herkesin sui 
nazarı altında kalmaktan 
şimdilik olsun kurtulacaktı. 

Baba Aori, hem düşünü
yor ve hem de oğlunun nez· 
dine gitmek üzere yavaş ya
vaş elbisesini giyiyordu. Gi
yindikten sonra evindeki hiz
metçisine bazı emirler ver· 
miş ve çıkıp gitmişti. 

Baba Anri, "Sent Şopel., 

kilisesinin avlusundan geçe
rek hapishanenin yolunu 
tuttu. Hapishaneye vardı

ğmda, orada rastlıyacağı 

eski aşinalarma ne diyece· 
ğini ve kendisini görünce, 
onların da hayrette kalacak
Jaranı düşünüyordu . 

Müsyü Anri, hapi h neoin 

önüne geldiği zaman en 

evvel nazarı dikkatini cel-
beden şahıs, birisinin gelece

K'ini haber alıb da bilhassa 
onu beklemeğe çıkan bir 
kimse gibi kıpı, önünde 
duran (Piyedoş) olmuştu. Tütün zeriyatının, geçen 

ıenekioden fazla olması, 

fiatların düşmesine sebebi
yet vereceğinden korkulu
yordu. Fakat yapılan bir 
istatistikte, 1935 ıeoesi mah
sulüolln tamamen sarfedildi
ii ve lstanbul'da ancak 600 
denk kadar bir mikdar tti
tiln kaldığı tesbit edildiğin-

Kızıl denizde yanarak 
hatan ltalyan vapuru 

--------------..... ·~----~~-
ihtiyar Anri, oo onbeş 

saat evvel oğlu (Lüi) yi 
tevkif etmiş olan bu adamı 
iyi gözle göremezdi. Bununla 
beraber haşin bir muamele 
yapmamak için cebrinefs 
ederek Piyedoş'un durduiu 
noktaya teveccüh etti. 

Yangın, o kadar süı·atla ilerledi ki, 

tahlisiye sandallarını bile denize 

indirmek mümkün olamadı 

Bu esnada, Piyedoş'un 

yüzü kıp· kırmızı kesilmişti. 

Biçare adam, vazife esoa

ıında, bilmiyerek eski ami

riain oğlunu tevkif ettiğin

den son derece mütee11ir 

ve müteessif bulunuyordu. 

Baba Aori, kendisinin yam

na yaklaşırken, Piyedoı 
şapkasını çıkarmış ve selim· 

dan sonra beyanı mazeret 

için birkaç söz söylemek 

istemiı ise de, baba Aari, 
sözünü kesmiı ve: 

- Dün akıam vazifeni ifa 
ettin ha oğlum! Bundan do· 
layı sana gücenmiş değilim. 
Zira senin yerinde bir baş

kası olsaydı, mutlak surette 
aldanırdı. Emniyet direktörü 
sabahleyin işi bana ·oakletti. 
Cüzdan itini mükemmel su
rette idare ettin. Nezaket 
ve itidal ile vukubulan bu 

muamelendeo dolayı 1&na bil
hassa teşekkür ederim. Oi· 
J,um Lüi, evlenmek üzere bu
lunduğundan kaim validesi-

nin evinde bir . münakaşa 
çıkması, kendisine pek çok 

zarar verebilirdi. 
Piyedoş, çok tecrübeli bir 

zabıta amiri olarak tanıdığı 
Baba Anri'nio bu sözlerini 
hayretle karşılamıştı. Bir 
aralık, oilunun başına 
gelen felaketten ihtiyar An· 
ri'nio aklına hıffet gelmiş 
olduğuna kanaat getirmek 
istedi. M. Anri iıe, sözüne 
devam ile dedi ki: 

- Şimdi iti yoluna koya-
cağız, direktörünüz beni 
bekliyor. 

- A rktısı vıır -

Bir haydut 
Sante hapishane
sinden nasıl kaçtı 

Haydut Spilers fare ka
paocılığı sayesinde bapisba • 
neden kaçmak yolunu bul· 
muıtur. Fransa'da Sante 
bapiıhanesinde bulunan suç
lular iki işten birini seçmiye 
mecburdurlar. Ya salata 
sepetleri örecekler, yahut da 
fare kapanları yapacaklardır. 

Spilers, kapancıbğı kabul 
etmiş ve atelyede çahşmağa 
başlamııtır. Fakat bu kur-• 
naz ve usta haydut, kapan 
yapmak için ·verilen demir 
telleri artırarak halka halka 

yapıp sakhyordu. Sonra bile· 
resinde bu halkaları birbir-

lerine ekliyerek nihayet bir 
manken yapmağa muvaffak 
otdu. 

Günün birinde mankenini 
bitirdi ve yatağına yatırıp 
örttü. Bir kolayını bularak 
kaçlığı zaman onu, yatağında 
uyuyor zannediyorlardı. 

Sivrisinek 
Mücadele~i devam 

ediyor 
Belediye ve sıhhat işleri 

direktörlüğünün aldıkları 
müşterek tertibat sayesinde 
sivrisinek mücadelesi iittikçe 
ilerlemektedir. Bostaolı'da 
ve- ş~brin, bol sivrisinek 
bulunduğu mıntakalannda 
mücadele faaliyeti teksif 
edilmiş ve iyi sonuçlar alın
mış bulunuyor. 

Süveyı'teo Avrupa iaze

telerioe verilen malOmata 

göre, Martın 15 inde ve 

iki gün içinde kızıl deniz

de iki halya11 petrol gemisi 

battı. Ve bu iki kazada ölü 

ve yaralı olmak üzere bir

çok kurban sayıldı. 

Batan dünkü Sıybaoi adın

daki petrol gemisi, Habeşis

tao'daki ltaly_an orduıuna 

32 bin sandık gaz ve altı 

bin sandık yai götürmekte 
idi. Vapur cayır cayır yan• 
mış ve imdadına yetişmek 

mümkün olamamıştır. Yalnız 
Fusijaoi adındaki Japon ge
misi yangının sonunda yetiş· 
miş ve aralarında on tane de 
yarah bulunan mürettebatı 
sulard~n kurtarmııtır. 

Cumartesi sabahı Port-Son• 
danın ikiyüz kilometre açık· 
larında diğer bir ltılyan 
vapuru daha yanmakta idi. 

Marcgiano adındaki bu 
vapur da ltalyan ordasuoa 
petrol götürüyordu. 

iki lngiliz vapuru imdada 
koıarak mürettebattan sağ 
kılanları ve yaralılara kur-
tardı. 

Bu iki vapurun yanma· 
sındaki sebep, ıoo günlerdeki 
fevkalAde · sıcaklar doJayııile 

petrolun ateş almış olmaııoa 
atfedilmektedir. 

Kurtulan tayfalardan bi
risi kaza hakkında şu ma
lumatı vermiıtir: 

- Süveyş kanalını cuma 
günü geçmittik. Ve bugan 
Muıavva'ya varacaktak. 

Cumartesi günü vapurun 
ambarında birdenbire yanıın 
çıktı. Sandürühnesi ve yayıl
maması için sarfettiğimiz 
bütün emekler boşa gitti. 

-

Telefon 
3151 Tayyare Sineması Telefon -mr 

Bugün 
HAHRY BA UR 'UN 

HAYAT 
Dahi san'atkar bu büyük filmi 

etmİ§ ve san'atın 

~enel i.stek A • 
tı z e r ı ıı e 

film birden 
Yeni Bir Şaheseri 

ACILARI 
ile kadınlığın psikolojisini tahlil 
kemalini göstermiştir 

L tamanıen tilrkçe 
3.L13 sözln ve şarkılı 

büyük Şark opereti ___________________ _... - ______ __...; __ 
AYRICA: Tfirkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Seans --aatleri: 1 ergoıı 14·,3() da haşlaı· 

Yanıın o kadar sür'atle 
yayılmıştı ki, tahlisiye san
dallannı bile yerlerinden oy
natıp denize indirmeğe mu
vaffak olamadık. 

Manzara çok korkunçtu. 
Vapurun etrafı oda sürü, sü
rü köpek balıkları dolaşı
yordu. O kadar çok köpek 
bağhiı vardı ki, vapurun 
m\oevra yapmasına imkin 
bulunmuyordu. 

Vapurda kalarak yanmayı 
veyahut denize atlayıp kö· 
pek balıklarının parçalan
mayı tercih etmek, yani 
ölümlerden ölüm seçmek 
icabediyordu. Ej'er birkaç 
dakika daha Brigton yetiş
mese idi. Hepimiz ya cayır 
caysr yanacak veya köpek 
balıklarının ağızlarında par
ça parça olacaktık! 
Aramızdan on kiıi aiır 

surette yaralanmıştı. Brigh

ton'da doktor yoktu. 

Bunun üzerine Brighton 

etrafına telsizle imdat iıa

retleri vermeie başladı. 

Ve nihayet Chesrie'de 

- Devam• 3 neti ~ahifede-

Japonya 
Hudut hôdisele· 

rine taraf tar 
değilmiş 

Tas ajansının Tokyo ay
tarı, Japonya'oın muvakkat 

dahi olsa, Rusya ile bir uz· 
)aşmaya taraftar olduğunu ve 
hergün tekerrür eden hudut 
hadiselerine nihayet verilmesi 
için her türlü mesaiye işti

rak etmek emelinde bulun
duğunu yazmaktadır . 

Haber verildiiine göre, 
Mançuko milmessillerinden 
bir encömeo tarafındın hu
dutlarda tetkikat yapılması, 
Japonya' ca teklif edilmiş ve 
Rusya, diğer bitaraf devlet-

Jerin de bu encümene delege 
göndermeleri lüzumunu ileri 
sürmüştür. Japonya, Sovyet

Ierio ileri sürdükleri bu şarta 
reddettiğinden vaziyet kendi 
cereyanına terkedilmiştir. 

Tokyo siyasalı ahafili; hu· 
dut müoazaalarına Rusyanan 
scbe biyet verdiğini iddia et
mekte ve Mançuko hudutla
rında bulundurmakta olduğu 
ikiyüz bin ki~ilik ordusunu 
geri çekmezse, Uzak şarkta 
baş gösteren tehlikeli duru· 
mao daha nazik bir safhaya 
gireceiini beyan ediyorlar. 

Sovyet topr klarana inmek 

te sosyal ve ekonomik i1iaı1· 
ler profesörü olan Edvin 5. 
Bürdol' dür. Profesör uzoıı 
bir anket yaptıktan sonr• 
şu beyanatta bulunmuştur: 

''- Bir evli adam, bekar· 
lardao daha çok ve dab1 

iyi şerait altında yaşar. Jı· 
tatistiklerin bildirdiğine gô' 
re, evli adamlar pek aı ci· 
nayet işlerler ve ender ol•' 
rak delirirler. Halbuki be' 
kiri ar da bu vak' alara d•' 
ha çok teıadüf edilmekte 
dir. 

Menemen asliye buku~ 
bakimlifinden: 

Menemenin camik~bir oı• 
hallesinden gelemeryeli hacı 
ali veresesinden peobe "' 
arkadaşları vekili enver t•' 
rafından lıtanbulda büyii1'' 
derede kara orman sok•' 
ğında 4 numarala hanede 
mukim kimil oğlu küçük Jb' 
rahim namını bUvelaye ~e 
kendi namına bilasaJe karı' • t 
gülsüm ve kızı mediha f 

orulları adil, hüsnü ve f ,d~ 
aleyhlerine açılan tapu ipti~ 
ve zeytin bedelinden al•'' 
davası neticesinde: tapu if 
taline ve müddeabihin t•~' 
siline dair fadılın gıyabıJJ;~ 
verilen karara ait ilim f • 

1 

lın ikametrihıaın meçbulif'~ 
tinden tebliğ edilemiyer' 

iade edildiğinden davacı1''~ 
vekilinin talebile müddei•JeY 

fadıla işbu teblisıatın ili•'.~ 
yapılmasına karar veril"''f 

olduğundan ilin taribiod'~ 
itibaren geçecek onbeş 18~ 

f d . . .~-zar ın a temyız etmesı Iİ 

takdirde mezkür tapu ipt' 
0 

vesaire hakkındaki bük.-S~i 
kati yet kesbedeceii tebb e 
makamına kaim olmak oıe' 
ilin olunur. 

Ökıftrenler! Mut• 

laka (Okamcntol) ~ 

öksftı1l k t1ekerle· ~ 
rini tecrftbe . edi ~ 
uz •. 

Ve Pörjeu ~abapın 

en ftstnn bir mfts· 

nu uout:nayanız. 

Kuv\·ctli oulshil 
istiycoler Ş.ihnp 

~ 
~ 

'ıh hat s1ırgftJJ ~ 

haplarını Martıf ~ 
CC'7.a dcpolar111drıı1 

\'C cczundf'rdcn 

arnsmlnr. J ~ 
~Jı··· il\' e· 

mecburiyetinde kah10 ·ıe l1 
pon tayyaresi, pi1ot18

'
1

1,''' 
raber Ruslarca JaP0

1' 

iade edilmiştir . 

• 
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1 

zuO 
onr• 
ur: 
kar· 
al:ı• 

. I•' 
gô' 
ci• 

ol•' 
be' 
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• 
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Fratelli Sperco 

Otuz Tabutlu Ada 
Moris LöblanınEn Meraklı Romanı 

------------------------·----· Tefrika sa) ısı: 82 

• ikinci kısım: Mftcize taşı! . 
TahtelbahirJe buraya gel- hiçbir lmünasebet ve alika· 

dikten sonra, şimendiferle nız yok. Halazadenide .. 
Parise giden Doo Lüi, bu - Bunun adı ne? 
gün bir saat evvel arkadaşı - Jan Maro. işte size bir 
patrik ile gelmişt i. hüviyet do yası .. izdivaç ka· 

Fransuva , kendisin i kur- ğıtl rınız, kocanız, Jan Ma
taran bu adam hali bir sü · ronun ölüm vesikası, Fran-
rii ualler soruyordu: ıuva'nın doğum kağıdı .. Hep 

Veronik oğluna: içindedir. 
- Sevgili çocuk. Don - Bundan maksad nedir? 

Lüi'nin başını ağrıtmaktan - Fransuva'nın Vorski 
korkmuyor mu un? Dedi. tesmiye edilmesidir. Çocuk 

Don Lüi: · bu pis mahlukla hiçbir 
F - Hayır madam.. Dedi. alaka ahibi olamıyor. 
ransuvanın sualleri benim - Pekala. Neden bu ismi 

~ok hoşunıa gidiyor. Esasen seçtiniz: 
u facia üzerine bildiği - Fransuva'nıo hatırı için, 

nedir? çünkü bu isim, ayni zamanda 
d - Benim bildiklerimi sa· Stefa'nm da aile ismidir! Bu 

e Vorski bilmiyor. suretle Fransuva, çok sevdiği 
b.

1
:- Vorakinin oynadığı rolü ve eski dostu Stefan'ın ba-

ı ıyormu? basının akrabası olduğunu 

- Kısmen bilmiyor. sanacaktır . Düti1ndüklerim 
k" - Elfrit'in rolünü, size doi'ru mu ? 

•ninin sebeblcrioi biliyormu? Veronik baş.nı salladı ve: 
k - Bence, bu facianın bazı - Evet doğrudur! 
ısırnlarının Fran11uvaya meç- - Sonra. istikbalde bu 

hul ve karanhk kalması li- vaziyet daha fazla inkişaf 
21aıdır. Vorski'oin babası ol· edecektir. Stefan'ıo Fransu· 
duğuı::u biliyor mu ? va'nın validesine kartı olan 

- Hayır. ve hiçbir vakit - artık saklamağa lüzum 
bilrniyecektir. kalmayan - derin incizabı 

- Şu halde.. Çocuğa ne ilinibaye böyle kalmıyacak· 
•ile ismi vereceiiz. hr yal 

- Yini.. Veronik bu sözlere cevap 
- Kendisini kimin oğlu vermedi. Fakat hafif bir be~ 

sanacak. Buna kat'i ihtiyaç yecan geçirdiği yüzünün pea-
var. beleşmesinden aolışıldı . 

- Evet.. Don Lüi gülerek : 
- Maamafih bence bu - Hepimiz, bu korkunç 

mes'clede halledilmez bir maceradan memnun çıkıyo-
şey değildir. ruz demektir. Genç ve ıüzcl 

- Nasıl? Veronik, babasını kaybet· 
- Siz, meseli babanızın mekle beraber oğluna malik 

rııaıı bilifına bundan çok oldu. Stefanın kalbi bundan 
1•man evvel bir halazade· böyle sızlamıyacaktır. Bana 
lliıle evlenmiş ve ondan gelince; ben de hakikaten 
F'rııısuva isminde bir oilu· Radyum olan mucize veya 
rı.uı olmuc. olabilir! Babanız mabut taşı elde ettim, dedi . 
ı d y Bitti 11 en intikam afmak için 
~t\'cenizio vefatından sonra 
rınıuvayı bu Sarek adası· 

111 kıçırınış olabilir. 
- Sonra?. 

0
,- Bu ıuretJe siz d 'Her-

o IDObd • • b' d ~ "( sin· ısmıne sa ıp egı -
ıı. 

içi~0orski ile evlendiğim 

- liayır, Vorski ile sizin 

Kızıldeoizde yanarak 
batan ltalyan vapuru 

_ Başıarafı 2 inci salıiJed"- -

yetişti . Yaralılar, vapurun 
doktoru ve güzel bir tesadüf 
eseri olarak yolcular arasında 
bulunan iki operatör tara
fından tedavi ve ameliyat 

edildi. -

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"SATURNUS., vapuru el· 

yevm limanımızda olup 28· 
3-36 da ANVERS, ROT
TERD AM , AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları 

için yük alacııktar . 

"HERCULES., vapuru 6-
4-36 da gelip 11-4-36 da 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacakhr. 

"GANYMEDES .. vapuru 

8·4-36 da beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra BUR

GAS, VARNA ve KÔS
TENCE limanları için yük 
alacaktır. 

" GANYMEDES .. vapuru 
20-4-36 tarihinde gelip 

25·4 36 tarihine kadar 
ANVERS, ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAM

BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LiNIEN 

"ROLAND ., mot6rü 29-

3-36 tarihinde beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 

ROTTERDAM, HAMBURG. 

COPENHAGE, DATZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVY A 

limanlar1 için yük alacaktır. 

"ALGERIA" vapuru 14·4· 
36 da beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

11 ARDEAL .. vapuru 3·4·36 
da KÖSTENCE, GALAZ, 
BRAILA ve SULINA hare
ket edecektir. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
16-4-36 da gelip l 7-4-36 da 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

"PELES., vapuru 21-5-36 
da gelip 13-5-36 da PiRE, 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELO NE hareket ede· 
cektir. 

.. ALBA JUL YA,, vapuru 
7·6-36 da beklenmekte olup 

8-6·36 da PiRE. MALTA, 

MARSIL YA ve BARSELO-

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

'Vinci Bey ler Sokağı !\'. h8 
Telefon 3452 ....................... 

N. V. 

VV. t~"'. H. Van 
l)er Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

'' ANGORA .. vapuru 26 
martta bekleniyor, ANVERS, 
HAMBURG ve BREMEN-
den yük çıkaracaktır. 

" AGUILA ,, vapuru 30 

Olivieı· ve şilreka

sı Limited vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 

Ali Rıza 
Mücellithane i 

THE ELLERMAN LINES L TD. Yeni Kavatlar çar ısı 
" MARDINIAN " vapuru 

mart nihayetinde LIVER

POOL ve S VENSEA'dan • 

No. 34. 

gelip tahliyede bulunacak. 

"THURSO., vapuru nisan 
iptidasında LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah· 
liyede bulunacak. 

.,GRODNO" vapuru mart 
nihayetinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip tabii-

yede bulunacak ve ayni 

ıamanda HULL için yük 

alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurlann iıimleri üıerine 

değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. martta bekleniyor, 4 nisana 

kadar ANVERS, ROTTER· 

DAM, HAMBURG ve BRE· r:---1 . -:- y· 
MEN için yük alacakhr. llZfil}f Üfi mensucatı 

AMERICAN EXPORT LINE Tu·. rk A. şı· rketı· nı· n "EXMORE" vapuru 12 ni· 
sanda bekleniyor, NEV-

' 
YORK için yilkalacaktı.-. HALKAPJtlAR KUMA 
D·S A·S SPANSKELINJEN 

OSLO FABRiKASI 
" BAY ARD ,, motörü 11 

nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

Tnrafmdno 
kumaşlar: 

SA<,LAM 

Rlt'\'SİID dolayı ile yeni çıkardığı 

. NE için yük alacaktır. 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

ZARiF 
VE c ZD Jl 

BAŞDURAK 

H AMDİ N .. ZHF/I' 

Sıhhat Ezanesi 
y l 8 nız taze temiz ve ucuz ilAç \ 'C lu· 

vnlet •'"aı"tl . 
·~ crı Mlar. 
~~~~~~~~ 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle· 

rile oavlonlardaki d~~işiklik· 
lerdcn acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 

girişilmez . ., 
Birinci Kordon, 

No. 2007 - 2008 
telefon 

l' eni ) aptırnrağınız elhi eler ıçm 

tercih ecliuiz. 
hu mnmulGtı 

YERLl~l{I 
için ikinci Kordonda T abmil Hiriod 
ve Tabliye şirketi hinası 12 beygirkuvetinde (Dizel) 

~atılık nıotör 
Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

arkesında FRA TELLi SPER- markah az kullanılmış bir T. A. ~· 
CO vapur acentasına müra· 'TlOtör .satılıktır. Taliplerin Mimar Kemalettin 

1 

"d h ı MIR O~LU 
Cadddesinde FAHRi KA DE· 

caat edilmesi rica olunur. ı are anemize müracaat arı 

Telefon:2004 -2005 -2663 ilin olunur.~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
!!!!!!!!!====------~::::~ 
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Sahife 4 ~(Ulusal Birlik) 

H8rh Olui·sa Y ugoslavyanın Fransa ile 
beraber yürüyeceği söyleniyor 

----------------------------~-
hükumetinden Yugoslavyanın paris elçisi, 

üzerine alelacele Paristen' Belgrada 
Aldığı 

gitti 

• 
emır 

ı tanbul 30 (Özel) - Yugoslavya'oın Paris elçisi, hn- sureti kat'iyede Fransa'ya zahir olacaktır. Bu mes' e· 
kOmetindeo almış olduğu mü tacel bir telgraf Qzerine lenin, Fransız ve Yugoslavya ricali arasında kararlaş
Belgrad'a hareket etmiştir. AIUkador çevenlerin ver· hrlldığı ve Romanyamo da, Frnosa ile beraber yllrO.· 

dikleri haberlere göre, bir harp vukuunda Yugoslavya yeceği sôyleniyor. .............. 
Strazburg üzerinde uçan, Fransız ihtiyat zabitleri-

Alman tayyarecileri nin bir toplantısı 
~~~---~--... ---~- ~~~---------~~-H iyaneti vataniye cürmüyle iki sene Sorhondaki toplantıda Reisi cu-

hapse mahôm oldula... mor, nazırlar ve geneı·allar hulundu 
Berlin, 29 (Radyo) _ Ha- ve bu yüzden Fransız top· Paris, 29 (Radyo) Sor- başkanlığında müzakereler 

vas ajansından: Hava bakan· raklarına ııirmişlerdir. Bin· bon üniversitesinde toplanan de bulunmuşlardır. Mareşal 
d F 'h · t b" ı · Gamelen, general Nole ge-lıiı, Strazburg üzerin e uçan dikleri tayyare adi gezinti ranıız ı hya za ıtıerı, 

Alman tayyareleri hakkında d cuınur ba•kanı M. Lebrunun neral Poju, general Goru, 
. tayyaresi İ i. " Nisel ve daha birçok askeri hiçbir tebliğ neşretmemiştır. • •~-4111-------

1 • ı F rical hazır bulunmuşlardır. Maamafib, Fransa hava ate· t a 
cıesi bu mes'elenin halledi- n gı ere ransay Harbiye nazm general 
v Maron, son hadiselerden 
leceiini ıöylcmiştir. d ı • d • bahsederek bir söylev vcr-

Hava nazırı general Gö· t Yar Jm e me ı ır miş ve ihtiyat zabitlerinin rina, bu iki tayyarecinin y1t· 
• bir harb zuhurunda çevi-bancı topraklar üzerinde 

------· recekleri rolü izah eyJemiştir. uçtuğuDdan hiyaDeti vataniye Ü Ç b J k f 
cürmilc~cezalandırılaca;ını ve sten em er ayn; ÇÜ Ü· ransu 
bir kampta iki sene hapse Akd . d h. e aı·dımı vadet Alman'ların yDzde dok· 

sanı Hitler'io icraatını 
ta@vih ediyor 

mahkum edildiklerini bildir· enız e iZ y . 
mittir. Tayyareciler uçuş mİştİr, diyor 
esnasında 60 derecelik bir 
istikamet hatası yapmıılar 

Hauptman 
-Baştarafı birinci sahifede

v z yoktur. Nev Jersey va
lisi ise, katili kur
tar•aia uiraımaktadır. Ga
zeteler, •alinin, ya ıiyasal se-

beplerden dolayı veya ma· 
su• oJduiuna dair şabıi ka
naati bulunduiundan Haupt· 
maa'ı• idamını istememekte 
olduiunu yazıyorlar. Vali, 
yüksek af di'fantDı yarın 

(buııtın) için toplantıya çatır 
mıştır. Mfiddeiumumi, valinin 
fikrine aleyhtar deiildir. Ço· 
cok kaçırılırken kullanılan 

merdivenin mütehassıslar ta
rafından tekrar tetkik edil· 
mcsi vali tarafından isten
miş ve bu merdivenin Haupt
man tarafından yapılmadıiı 
ileri sürülmüıtür. Maamafih 
bütün çalışmalara raimcn 
Hauptman'ın ölümden kur· 
tarılamıyacaiı, aivan kararını 
ikinci defa bozmaia hiç kim
senin salahiyeti olmadığı söy
lenmektedir. 

Alman cevah1nda 
Müzakerelere başlan· 
ması istenecekmiş 
Pariı, 29 (Radyo) - Al· 

manya,nın, bu hafta vereceği 
cevapta, Lokarnocularla mut· 
Jak surette müzakereye ıi
rişmek istediğini lbildireceği 
siyleniyor. Almanya'nın bış 
delegesi Von Ribentrop, 
Lendra'dan hareket etmeden 
evvel Eden'Jle yaphiı müla
katta, lngiliz ve Fransız er
kinıharbiyelerinin birliğini 

iyi görmemiş ve bu birliğin 

devamı halinde, uzlaşmanın 

zor olacağını bildirmiıtir. 

Londra 29 (Radyo) - Sir dı111 iıtediiimizde, Fransa -IJaştarafı 1 inci 5ahifede-
Oıten Çemberlayn, Mançis- derhal muvafakat etmişti. larını terketmelerioi isti· 
ter'de siyasal bir söylev Bu sefer bizim de yapaca- yorum .,, 
vermiı ve Fransa'nın, AJ· ğımız, ayni şekilde muka· Hitler'io nutkuotl&a sonra 
manya mes'elesinae lnıilte· bele etmek ve Ren mes'ele- muzikanın da iıtirakile dini 
reden yartlım istemekte ol- sinde Lokarao paktı muci- bir kaside okanmuş ve Al· 
duğunu söyledikten sonra hince Fransa ile beraber manya'nın her tarafındaki 
tlemiştir ki: yürümektir. Baldvin, hükii- 500 bin kilisenia çanları bir 

- Daha geçenlerde, biz meti, bu •es'elede tcreddild çeyrek saat çalıamııtır. M. 
Hitler ıtece geç vakit Ren Akdenizde Fransa'dan yar· ·etmemelidir. 

--------~-·----------- şehirlerinden relen heyetleri 

S • ' ı • kabul etmiş ve seçim neti-

U rı ye mes e esı :~:~:~2~:k~~t:~~i:z•re Kö-

F evkalade komiser Kont Dö Martel E k:-• 
1 

. 
Alher Saro tarafıııdan kabul edildi K h" 'ds 

1 (~ çı 
a ıre en .. enevreye 

Pariı 29 (Radyo) - Başbakan M. Alber Saro, buıün • 
Suriye fevkallde komiseri Kont Dl Martel'i kıbul etmiı hareket ettı 
ve Suriye mea'elesi etrafında uzun müddet konuımuştur. Kahire 29 {Radyo) - Ha· 
Kont Dö Martel, gelecek Çarşamba gllnii M. Flintlenle de beıistan'ın eıki Roma elçisi 
konuşacak ve Suriye mes'elesini müzakere için Pariı'e Gaber Akervak Seyu Dün 
gelmiş olan Suriye bey'etini takdim edecektir. buraya gelmif ve ailesinin 

------•ı.-•~• ... ._. yanına gitmek üzere Cenev-

Kızı ldeniz' de 1 Alman papazı reye hareket etmiştir. Elçi, 

8 N • d ltalya'ya sureti aıabsusada Itaıvau gemı"leri ma· ir azı tarafın an f 
; bir vazi e ile 1ıönderilmekte 
nevra yaptılar tokatlandı olduiu haberini tekzip d· 

Musavva, ~29 (Radyo) Bertin, 29 {Radyo) - Ha· miı ve esasen hali harpte 
Değu Afrikasındaki ltalyan vas ajansından: Dün Ko· iken ltalya 'ya giremiyeceğini 
tlt>aanması, Dük dö Spabe· lonya şehrinde M. Hitler söylemiıtir. 
tonun kumandasında Kızıl· 

deniz'de manevralar yapmış· 
tır. Manevralar fırtınalı 

bir havada yapılmıt ve mu· 
vaffakiyetle neticelenmiştir. 

lngiltere 
ikinci beyaz kitap 

neşretti 
Londra 29 (Radyo) - lngil

tere laUkümeti, ikinci beyaz 
kitalıunı neıretmiştir. Bu ki· 
tapta, lngiltere'nin, Ren hıl· 
disesinden evvel Almanya'ya 
yapmış olduğu tekliflerden 
bahsedilmektedir. ln2iltercnin 
3 Şubat 1935 tarihinde Al· 
manya'ya bir hava paktı tek· 
lif ettiii ve fakat Almanya' ca 

nutkunu söylemeden evvel • • ..._ __ 

bir dakika sükut edildiği lzmirspor 2, Altay O 
esnada Alman katolik şefi 
papaz Herman, bir Nazi 
tarafından tokatlanmııtır. 
Papaz, bu esnada şapkasını 
çıkarmamıı bulunuyordu . 
Kendisini tokatlıyandan da-
vacı olmadığını s6ylemiştir. 

Habeş'ler 
iki tayyare daha dQ. 

şDrdOleı' 
lstan bul, 30 (Özel) - Ha

beş hükumeti, Korom'da iki 
ltalyan tayyaresinin düşürül
düiünü ve pilotların yandı
ğını bildiriyor. 

kabul etmediii de bu kitapta 
yazılıdır. 

- llaşıaraf 1 inci 5alıif ede -

nısıf sahasında oynamıılar 
ve 27 inci dakikada Mustafa 
ikiaci rolü de ıtmııtır. Al
taylıların bütftn çalışmaları 
boşa gitmiş ve maç 2-0 
lzmiraper lehine neticelen
miştir. Birinci devrede Al
tay'hlar, ikiaci devrede Iı
mirspor'lular birkaç fırsat 
kaçırmışlardır. 

B takımları maçlarında 
K.S.K 6·0 Şarksporu, Al· 
tınerdu 3-1 Burnava'yı yen
miş, lzmirspor ile Altay 1-1 
berabere kılmıılardır. 

Parkspor· Turan maçı 2-2 
beraberlikle bitmiştir. 
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l{adın l{o 
Harikulade ve hakiki macerahır 

Başlarken .. 
Kadı•, bundan yarım asır 

evvel, erkeğe karşı zayıf, 
erkeiin yaptığı işlerin yüzde 
seksenini· yapamaz, aciz bir 
mahluk addedilirdi. Bu te· 
likki ancak bu son zaman-
larda deiişmiş ve kadJDın 
da erkek 2ibi ayni kuvvet, 
ayni kudret ve ayni haklara 
sahih olduiu anlaşılmıştır. 

itte.. Bu anlaşılıştan sonra 
dır ki bayatın her safhasında 
inaanların yapmakla mükellef 
oldukları •eya yapabilecek
leri ber işte kadına da te
sadüf edebiliyoruz. 

Tefrika No. - 1 
Bu adaya çekilen kadıııl• 

b. · · d b"r ~ az ır zaman ıçın e ı 

rü ihtiyacla karşılaşmışlard
Bu kadınların heman beP 
de, gözü pek, cesur 9e ııı• 
cera perest kadınlardı? 

lspanyolların kendi rab• 
)arını bozmalarını kolay ~ 
lay hazmedecek insanlar d 
ğillerdi. 

Bir taraftan şidd.tli ib 
yaç, beri taraftan lspaO) 
lara kin ve husumet sef~ 
lspanyol tüccar gemiJeti0 

yollarrnı kesmeğe ve IsP' 
yol gemilerini, soyoı•f 
lspanyol gemici ve yolc~ 

Kadın korsanlar maceralarandan kanlı bir ,sahDe 
Fakat, kadın, tarihte çok 

defa mühim mevkiler almış, 
büyük roller oynamıştır.Ka
dın, kortaDJak ta yapmııhr. 
Kadın hakkının, kadıa kuv· 
velinin tanıumadıfı bir za
manda, korsanlık yapmış 
kadınlardan bu sütünlar da 
bahsetmekle karilerimize 
beycunlı ve meraklı mace
ralar vermiş olduiumuzu 
ıanıyeruz. 

-1 

Korsan kadın .. 
Size, sayın kariler, şu sü· 

tunlarda anlatacaiımız ma· 
ceralar, birer masal, hayal 
eaeri tleiil, fakat bakiki ya· 
ıanmıı maceralardır: bunlar, 
Çalcı Conıon isminde bir in· 
iilizin katranlı Slemici sandı· 
iında bulunmuş esrarengiz 
Yesikalara müıtenittir. Bu 
vesikalar, bazı loıiliz ve Fran 
sız kallınlarının harikulade 
maceralarla korsanlık yap· 
tıklarını l'Östermektcdir. 

Hayallerinde yaldııladıklar: 
izdivaçları elde edemiyen 
bir takım Fransız ve lnıiliz 
kadınları, Amerika'nın ser
güzeıtlere çok müsaid mu
hitinin cazibesine kapılmış
lar, Amerika'nın bekar ve 
vahıi yerlerinde Bizon (Ya· 
bani iküz) avcıhiına giriş
miılerdi. Bu kadınların lha
yall bir zaman, i[Üç ve ha· 
oio olmakla beraber, epey 
devam etmiş fakat.. Kriıtof 
Kolombun Amerika'yı bul
duiu zamandanberi buralara 
blkim olan lspanyolların ta
sarrufları ile bu bayatı bırak· 
mağa •ecbur kalmıılardı. 

Kendilerini, mukavemet 
mümkün olmıyan bir macera 
seline kaptırmıı olan bu ka
dıalar, Fransa ve lngiltere 
ye döndülermi sanıyorsunuz? 

Hayır. Kadınlar, bugün 
Haytiye müJbak bulunan 
maruf Törtü adasına çekile
rek mukavemet kararını 
vermiılerdirf 

işte bu tkarar üzerine, ka· 
dın korsanlar doimuştur. 

rını öldürmcie başladıl•''o1 
işte, 17 nci asrın 'v 

nısfını dolduran kanlı bi '' 
seJer, AntiJ adaları ıuJaııll ~ 
lıpanyol hakimiyetini sır5'1 
vak'alar bu kad10Jar1P ef' 
Itridir. , , 

rı Bu kadın kersanları İagi 1 t 

Fransız hükümetleri de ~fe 
fırsatta teıvik ve bis111

0 
ettiler; bu korsanların IsP~ 
ya bahriyesine verdi~ ',ı 
dehşette• istifadeyi ibııı1, 
etmediler; on yedinci at', 

' sonlarında lspanyollarıP d• 
zinin taiaakkuku sıraları~ ,r 
bu kadın korsanları, ~~ .. ~ 
müstemlikc teıkilioe 1 ti 
ettiler. Fakat seraıad 1,ı 
baştan başa kanlı macer•,,
arasında yaııyan bu lı• 

0
• 

korsanlar, vakit oltluki, ~efı' 
di milletlerine menıub •;ıı· 
neleri bile vurmaktan çe 
mcdiler. b 

On sekizinci asrın ilk ':il 
unda Meksika körfeıi .'~.,de 
lerinde ve Antil denııı ,t 
üzerinde beyaz bir fı\Jjj 
kafa ile iki bacak ke~,
buluoan kara bayrak ~~r '-' 
gemisi, Okyanosların ık• ef 
birli çiçeiinin, An 8°".,ı~ 
ile Mari Read isminde ·dı 
kadının idaresi altında 1 

-2- .. ,,, 
Kursanlar1n yu"9"edi 

Florida ilerlerinde, f df 
yüz kadar küçfik kilçük 'tıo' 
lardan mürekkeb olan e~d'" 
moı adaları VirjiaiY' eoif 
Veneıuelli'ya kadar 

1
1,,o' 

deniz sahasının kursan • ,;ıı 
en mükemmel bir iJtic• 

teıkil ediyordu. ,rı• 
. Bu adaların manı:bef'~ 
aralarındaki kanaUar, ., 1111~ 
köpüklü akıntılı bo~, ıt 
cidden güzeldi. Bural~ ctof' 
zın cenneti demek ço 
ru olabilirdi. r b11 

Fatkat, bu adacıkl~~cc'( 
kanallar, bu boğazla~ blİ~e 1 

gemileri için çok e 0d•" 
idi · Her adanın ark•5

' ,.,ı" t••' . korkunç bir korsan klı'~tı· 
o zamanlar için aıub• 

0
, 

Oeua mı 11 


