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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NUZHET 
Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 

Abone şartlnrı: Seneliği 700, altı ay lığı 400 kuruş 
Resmi ilaolıır için: tnnrif cemiyeti iUinat 

hil.rosunn mürncnnt edilmelidir. 
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Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaa;~ 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

lngiltere kralı 
Sekizinci Edvard'ın, ya. 
kında Hindistan'a gidece
ği haber veriliyor. 
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Madritte manevi kuvvet ltalya'nın 
notası 

namına bir şey kalmadı 
Japonya çinde yeni 
harekata başhyor -

~~ llıtililciler, at ıkları b;yannamelerle Madridin 
~i~ daha beş gün dayanabileceğini bildirmişler 

Komitece dün tet
kik edildi 

Londra, 5 ( Radyo ) - is
panya işlerine ademi müdahale 
komitesi, dün Lord (Pilmut) un 
başkanlığı altında toplanmış 

ve iki saat müzakereden sc•nra 

Bu ay zarfında şimali Çine kuv 
vetler sevk edilecektir 

bir 1 lerin kat'ı zaferi elde etmek 
üzere bulunduklarını ileri sür· 
mektedir. müzakerelerini dört saat için 

kesmiştir. 

/spa~ga milislerinden bir müfreze 
f>aris 5 (Radyo) - ihtilal ihtilalcilerin, şimal ve şimali 

~tdusu, Madrid üzerine şid- şarkiden Madride girecekleri 
'lli bir tazyik yapmakta de- söyleniyor. 

~arn ediyor. Tayyareler, dün (Ekodöpari) gazetesi, Mad-
' Madrid üzerine uçmuşlar rid' de manevi kuvvet kalma· 

~.e beyannameler atarak, Mad· dığını ve isyan başladığından 
tıdin, en çok beş gün daya- bugüne kadar yedi kabine 
n•bileceğini bildirmişlerdir. değiştiğini yazmakta, ihtilalci---------•·-·--------
lngilterenin dış siyasa-=-
sı izah olunacaktır 

i" ~. Eden, lngilterenin, ispanya iş· 
~; lerine karşmiyağını söyliyecek 

. Londra, 5 (Radyo) - in- ı tısında hariciye nazırı M. Ede· 
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~~ltere kabinesi. dünlM. Bald- nin, dış siyasa hakkında ver-
~'?in riyasetinde toplanmış ve diği beyanatı tetkik edecektir. 
b<ı saat kadar müzakerede M. Eden, beyanalında, her 
~!unınuştur. Kabine; a\'am ş~yd~~ evve~ İspanya'nın va-
~sının bugünkü toplan· zıyetını teşrıh edecek ve ln-

b" • ' • • giltere'nin bu işte tamamen 
p "iÇ Symıglı bitaraf kalmağa karar verdi· 
Olo M .111< 1 . ...1 • ğini bildirecektir. 

nya l l ıaerı M. Eden, müteakiben Lo-

M areşal oldu karno nıes' eıesi ve i;ıtidai 

'v4f ",.eşal Riç Sgmigli 
\ ~tşova, 5 {Radyo) - Rei
~~hur M. Musiski, Milli 

~ar, general Riç Symigli'ye 
lQ ş~lık vermiştir. 

'~tıd eşrinisanide, asker hu· 
-ıııka büyük merasimle Ma· 
~ ~ a~ası verilecektir. Ertesi 
.. ~~c •. ıstiklal bay~amı mü

tile büyük askeri nüma· 
)'apıJacaktır. 

maddeler hakkında Almanya-

nın ileri sürdüğü metalibatı 

ve nihayette, lngiltere'nin, Ak

deniz' de ltalya ile olan mü

nasebatını izah eyliyecektir. 

Alakadarlar, M. Eden'in 

beyanatına büyük ehemmiyet 
veriyorlar. ------
Şimali Fransada 

Kömür bulamıyan 
Fabrikalar kapandı. 

Paris, 4 (Radyo) - Şimali 

Fransa'da hüküm süren grev 

yüzünden fabrikalar kömürsüz 
kalmıştır. Askeri kuvvetler, 
mümkün olduğu kadar kömür 
ihtiyacını temine çalışıyorlarsa
da buna muvaffak olamamak
tadır. Zira nakil vasıtaları son 
günlerde havanın mümanea
tından dolayı azalmıştır. 

Dün, Robe kasabasında iki 
fabrika kapanmıştir. Bu hafta 

Borgoz 5 (Radyo) - Dün 
öğle üzeri çıkan bir resmi 
tebliğle, Madrid hiikumetinin, 
yeni kuvvetler getirerek ihti
lalcilere karşı muknvmct etti
ği ve bununla beraber, ihti
lalcilerin elinde bulunan me
vakiden hiç birisinin kaybol-
( Devamı 4 üncü sahifede) 
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Komite, öğleden sonra saat 
18 de tekrar toplanmış ve 
Italya'nın, geçen Pazar günü 
verdiği notaları tetkik eyle
m iştir. 

Komite, Rus'ların notasını, 

üye diğer 27 devlete derhal 
bildirmiştir . 

a ması 
a geliyor 

Donanma, Hayfa açıklarında ma 
nevralar yapacak ve müteaki -

ben Maltaya gidecektir? 
-

-· Daladiye tahkimler için 
bir proje hazırladı 

Hayfa limanından bir manzara 
Paris, 5 (Radyo) - Londra'dan haber veıiliyor: 
lngiliz donanmasının mühim bir kısmı Hayfa limanına ha

reket etmiştir. Söylendiğine göre, bu donanma, Hayfa açıkla
rında manevralara başlıyacak ve müteakiben de Maltaya gide· 
cektir . 

Crablusşam arbe
deleri ve neticeleri 

Paris, 5 (Radyo) - Fran· 
sız kabinesi, dün Otel Ma
tinoya başbakan M. Leon 
Blum'un riyaseti altında top· 
lanmıştır. Parlamentonun açıl
mak üzere bulunduğu bir 
zamanda kabinenin sık sık 
toplanması, dikkate şayan gö
rülmektedir. 

Alakadarların verdiği ma· 
lumata göre, Fransız parla
mentosu, bugün toplanacaktır. 

Harbiye nazırı M. Daladye, 
şimal hudutlarında yapılacak 
olan tahkimat için harbiye 
encümenine bugün bir proje 
verecektir. 

3 kişi ölmüş ;el.2 kişi de ağır KParisi SK(Radyo~- F·;:ız 
ra os an ın 

surette yaralanmıştır Ve kralice Olka'nın 
Berut 5 (Radyo)- Trablusşamda vukubulan arbedelerde üç 

kişinin öldüğü ve 12 kişinin de ağır surette yaralandıkları 

• 
kemikleri Yunani•-

tan 'a getiriliyor söyleniyor. 
Trablusşam ahalisi, 

mektedir. 

Lübnan'ın Suriye ile birleşmesini iste- Atina, 5 (Radyo) - Averof 
zırhlısı, bu ayın onunda Pire· 

~---------·---~·~· .... ~--~------- den Brendiz'e hareket edecek 
ve eski kral Kostantin ile 
kraliçe Olka'nın kemiklerini Gürültülü 

Konuşmalar 
Paris 5 (Radyo)- Dün ln

giltere Hariciye Nazırı M. Eden 

ile Almanya'nın Lon<lra sefiri 
Von Ribenlrop arasında vuku
bulan konuşmalar, oldukça gü
rültülü olmuştur. Bunun sebebi 
Lokarno mes' elesidir. 

içinde daha on üç fabrikanın 
kapanması muhtemeldir. 

Denizaltılar 
Protokolu imzala. alıp Yunanistan'a gidecektir. 

Kral ve k .. a}içenin kemikleri, 

nıyor ayın 17 sinde Atina'ya getiril
miş bulunacaktır. Kemikler, 

Londra, 5 (Radyo) - De· 20 sine kadar Mitropol kilise· 
niz konferansı, denizaltılar 

hakkındaki protokolu, önü

müzdeki cuma günü (Yarın) 

imzalıyacaktır. Bu protokola, 

yalnız Almanya imza koymak 

istememektedir. 

sinde teşhir edilecektir. Bu 
günlerde, bütün Yunanistan' da 
milli matem tutulacaktır. Ke· 
mikler, ayın 20 sinde büyük 
merasimle kiliseden kaldırıla

cak ve (Tatoy) sarayının bah
çesinde gömülecektir. 

ayan meclisi, bugün öğleden 
sonra saat 13 te toplanacaktır. 

kont Döşambron 
Roma'yı terkederek 

Parise döndü 

Kont Döşambron . 
Paris 5 (Radyo) - Fransa

nm Roma sefiri Kont Döşam
bron Roma' dan alakasını ke· 
serek dün Paris' e gelmiştir. 
Kont Döşambron, Fransa ha
riciye nazırı M. lvon Delboş· 
la uzun müddet konuşmuş ve 
Romada hasıl eylediği intibah 
anlatmıştır. 

Fransa, ltalya İmparatorlu· 
ğunu tanımadığından, Kont 
Döşambron pasaportunu ala· 
rak Roma'dan ayrılmış ve 
orada, Fransayı temsil eden 
yalnız bir maslahatgüzar kal· 
mıştır. 
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L:!ar:ı K~==lık .. Cinayet .. 
- 26 Çeviren: Fethi Y. Er. 

- Ne istiyorsun?. min hayır olduğunu söyledi: 
- Korkuyorum. Beni evı· Oranın tüccarlarından birinin 

me kadar götürün. 
- Haydi gidelim. 
Oradan ayrıldık. Cellat iki 

de bir de arkasına bakınıp 
duruyordu. 

Şehir içine vardık. Cellatı 
evine bıraktım. Bana teşekkür 
ederek evinin kapısını arka· 
sından iyice sürgüledi. 

Ben de yerime döndüm. 
Ertesi sabah yataktan kal

kınca beni salonda haydutun 
karısı beklediğini söylediler. 

Kadın sakin ve sevinçli idi. 
Beni görünce: 

- Size teşekkür etmeğe 
geldim. Gece kocam rüyama 
girdi. Bana: "Git Rahip Mule 
teşekkür et.,. Dedi. 

* • • 
"Alliette,. Rahip {Mul)ün 

sözünün bittiğini görünce: 
- Benim aziz rahibim. 

Dedikleriniz hoş, Size inanı· 
nm. Fakat ölü bir kimse ya· 
şayanı öldüremez. 

Zaten insanın ölmesi de· 
mek ruhunun çıkması demek 
değil mi. Şu halde İş ruh de
diğiniz şeyde [değil mi? 

Bazı vücutlar varki ölmü
yorlar. Ben de onlardanım. 

Doktor bu sözlere dayana· 
madı: 

- M. Alliette bana birşey 
için önceden izin verirmisiniz? 

- Ne işi? 
- Sizin ölümünüzden bir 

ay sonra mezarınızı açabilmem .. 
ıçın. 

- Bir ay, iki ay, bir sene, 
ne zaman isterseniz doktorum. 
serbestsiniz. 

Yalnız ihtiyatlı olunuz. Ziı"a 
benim cesedime yapacağınız 
bir fenahk size zarar verir. 

- Hakikaten bu deliliie 
inanmıyor musunuz? 

- Evet inanmıyorum çünkü 

iÖzlerimle gördüm. 

- Ne gördünüz? Yaşıyan 
bir ölü mü? 

- Evet 
- Haydi öyle ise M. Allj-

ette herkes sıra ile başından 

i'eçen bir şeyi anlatıyor. Siz 

de sizinkini anlatınız. Her 
halde hepinizinkinden entere
san olsa gerek. 

- Peki, dedi ve anlatmağa 
başladı! 

- "Strasbourg,, tan '"Lo
vesche" sularına gidecektim. 
Yolu biliyor musunuz doktor? 

- Hayır; ehemmiyeti yok, 
siz devam edin. 

- Evet "Strasbourg" tan 
"Louesche,. sularına gidiyor· 
dum demiştim. Bunun için 
"Bale,, e uğramak lazımdı. 
Oraya vardığım zaman büyük 

yolcu arabasındandan indim. 
[1] Bir küçük araba tutarak 
suyun bulunduğu yere vara
caktım. 

"Couronne,, oteline indim. 
Otel sahibine yann benim için 
bir araba bulmasını söyledim. 
Eğer benim yoluma gidecek 
başka bir yolcu daha bulursa 
daha az para ile bu yolculu· 
ğun olabileceğini de hatırlat
tım. 

Akşam üstü bana istediği-

(1] O zaman otobüsler yok
tu. Şehirler arasında beygir· 
!erle çekilen büyük yolcu ara
baları vardı. 

karısı bir ay evvel çocu
ğunukaybetmiş. [2] Bunun 
üzerine hastalanan kadınca
ğıza " Louesche ,. sularını 

tavsiye etmişler . 
Henüz bir sene evvel evlenen 

bu genç kadının ilk çocuğu 
ımış .. 

Kadını oraya göndermek 
için çok güçlük çekmişler. Bir 
türlü kocasından ayrılmak iste
miyormuş. Ya kocam da be· 
nimle gelecek veya ben ondan 
ayrılmıyacağım diye tutturmuŞ; 

Halbuki kocasının ona refa· 
kat etmesi imkansız birşeydi. 
Çünkü çok mühim işleri vardı. 

Nihayet benimle gitmeğe razi 
olabilmiş. Yanında dadısı ve 
bir de etraftaki köylerden bi
rinde bulunan bir kilisenin 
Papazı da beraber gelecekmiş 

•Ertesi günü sabah sekize doğ'· 

ru araba beni otelden almağa 
geldi. Papaz arabada idi. Be-

raberce kadını almağa gittik. 

Kadını teselli etmekle meş· 

guldülcr • 

Nihayet hareket ettik. Kadın 

ile, dadısına arabada iyi yer· 

leri verdik. Yani onlar arka 

tarafta biz de önde idik. 
" Soleme ,, yolunda idik. 

Akşam {Mundischvyll) de ge

celedik. Yolda kaldım. Balı 

doğru j'iden bir arabay1 gö

rünce dönmek istedi. Dadısı 
onu caydırmağa muvaffak ol
dıJ. 

Ertesi sabah dokuza doğru 
yolumuza devam ettik. 
Akşam üzeri şehiri görme· 

ğe başlamıştık. Hastamız tit· 
redi. 

- Ahi durunuz! durunuz, 
bizim arkamızdan koşuyorlar. 

Dedi. 
Kapıdan baktım: 
- Aldanıyorsunuz, Madam 

kimsecikler yok; yol boş. 
- Çok korkunç şeyi. Diye 

mırıldandı. Bir beygirin nalı 
şakırtılarını duyurum. 

Arabadan indim. iyice bak
tım. 

- Kimsecikler yok madam. 
O da benim gibi yola 

baktı. Kimseyi göremedi. 
- Aldanmışım, dedi; sonra 

bir şeyler hatırlatmak istiyen· 
ler gibi gözlerini yumdu. 

Ertesi sabah gene yolumuza 
devam ettik. Bugün erken çık
mıştık: beşte. Bunun için yol
culuk bize uzun gelmişti. 
Kadın arabacıya seslendi: 
- Arabacı, dur.. Bu sefer 

çok iyi biliyorum ki arkamız
dan koşuyorlar. 

Arabacı: 
- Madam aldanıyorsunuz. 

Yalnız ileriden üç köylünün 
geldiği~i 'görüyofllm. 

- Oh!. Fakat bir beygirin 
nal şakırtılarını duyuyorum. 

Bu sözleri o kadar samimi· 
yetle söylüyordu ki .. İnandım. 

Yola baktım : 
- Madam, imkansız! Yok 

birşey yok. 
- Nasıl yok olsun. Ben bir 

atlı ile atının gölgesini görü· 
yorum. Eli ile işaret ettiği yere 
baktırır. Hakikaten dediği göl
geler vardı . 

• Arkası var . 

(Ulusal Birlik) 5 Teşrinisani 93~ 

largo Kaballero'nun beyanatı jBüyük müzisyenlerden: 3 

lspanya'nın Lenini Mad- E R O J 
rid düşmiyecektir! Diyor 

-·-· --·-· Largo Kaballero'nun söylediği sözlerle, Onun biricik istediği şey: BeS1 

Leni'nin Petrograd'da söyl~~iği nutkun telerinİn başkaları tarafında~ 1 

hemen hemen aynıdır. •• I . I •d' 
lspanya'da harp başladığın· maktadır. soy enmesı ve ça ınması 1 Jt1 

danberi bnşvekil, Harbiye Na- Leninle onu mukayese et· "Ayda,, sı ile tanınmış meş- Verdi'nin en çok istediği 
zırı ve hükümet kuvvetlerinin mek için en müsait zaman hur ltalyan kompozitörü dün· şey her yerde kendi komp0' 

başkuma~danı ~~an Largo. ~a- bugündür. Çünkü, ispanya yaya · 122 yıl önce gelmişti. zisyonlarmın söylenmesi ,e 
?alero, hır lngılız gazetecısıne başvekilinin yukarıya yazılı Doğduğu gün bir kış günü çalınması idi. . 
ıl~ ~efa olarak beyanat ver- sözleri ile, Leninin söylemiş idi. Ortalık pek soğuktu. "Ayda,, yalnız ltalya sahne 
mıştır. olduğu sözlerle arasında sıkı Babası bir hancı idi. lık lerinde temsil edilmekle kal· 

Daily Expres gazetesi muhar· bir benzerlik vardır. müzik derslerini köılerindeki madı. Bütün Avrupa da birço~ 
ririne vaki olan bu beyanatta Bundan onsekiz :sene evvel kiHsenin erganuncusundan ol- defalar tekrar tekrar teıı1sıl 
lspanya'nın Lenin'i mesabesin- Teşrinievvel ayında Lenin, du. Çok geçmeden hocasın· edildi. 
de olan Kabalero demiştir ki: muhasaJa, altına alınmış Pet· dan üstün olmuştu. 1872 de Milano' da teı11S 

"Madrid sukut etmiyecek, rograd halkına şöyle hitap Milano'ya daha iyi hocalar edilen bir operası bittikter. 
Madrid halkı ve o halkla bir· ediyordu: . gıtti. Bu hususta ona köyün sonra Verdi tam otuz İ~1 

likte hüku.met, şehirlerinin su· "Biz düşmandan çok kuv· ileri gele~lerind~n "Barezzi., kere sahneye çıkarıldı. . 
kut etmesıne meydan vermi· vetliyiz. Arkadaşlar, toprak· adında bır z~ngın .de yardım Verdi'yi yalnız ltalyan ın.I 
Yeceklerdir ların son noktasına kadar etmekten çekınmedı. 1 t" b . ki k 1 dı O · . e ı enımseme e a ma · 

Fakat eğer asiler şehre gi- çarpışınız. tZafer bizim ola- Burada da Verdı hocaları· h k . h ·11 t. .,di~ı er esın, er mı e ın se• 
k l h d d caktır nın gözlerini kamaştırmakta Jdıl rece o ursa arp evam e e· .,, benimsediği bir sanatkar o 

cektir. Biz harbi sonuna kadar Madrid'in Petrograd'ın al- gecikmedi. ftalya da güzel sanatl81• 

d d ğ · · l l " "Prodes" denilen de~erli ıı evam ettireceğiz ve kazana· ı ı netıceyı a ıp a mıyacagı akademesine aza oldu. f ra 
ca~z çok sürmeden belli olacaktır. öğretmen Verdi'ye müzik tek· 'd L D G and 

5 ' • " * niği aşıladı. sa an ejion onör, r 
•*• • * Ondan sonra 1831-1833 Ofis nişanlarını Rusya'dan d:. 

Bunları söylerken ispanya Sinyor Kabellero lngiliz kendinden önce hiçbir san8 
yılları arasında "Lavinya,, dan 

başvekili, bugün ispanyanın gazetecisine olan sözlerini da epi istifade etti. karın alamadığı "Stanisb85
' 

mukadderatında amil olan şöyle lbitirmiştir: Bir gün hocası "Prodes., in nişanını alabildi. M'IB' 
elile büyl!k bir ispanya hari- "Halka itimad ediyorum. ölümü haber alınca çok üzüldü. Bundan 35 yıl önce 

1 

tasına işaret ediyordu. lspan- Halk bizimle beraberdir. Asi· Onu "Prodes" in yerine "Bü- no'da gözlerini hayata yu~dıl· 
ya tarihinin dönüm noktasın· !erin yaklaştığı şehirlerden setto,, daki konservatuvara şef Fethi Y.p 
da bulunuyor. kaçan .. halka bakınız. Halkın yaptılar. 

Largo Kaballero, filhakika kimden yana olduğunu bu Bu yıllarda Margarita Ba-
fspanyanın Lenini diye anıl- f DefJamı 4 üncü sahifede J rezzi adında bir kızla evlendi. 

------•.-•~ ...... _. Gene ayni r yıllarda eşsiz 

Kuin Meri'nin Süvari- ~:;.~alarmı yaratmağa baş-

51• Nasıl o·· ıdu·· ?. 1838 de Büsetto'dan tek-
rar Milanoya döndü. Ve yir---Sir Edgar, daha birkaç hafta 

evel Mavi kurdelayı lngilte · 
reye kazandırmıştı •• 

.. lngilizl.er~n .. !aptığı. e~ bü-

1 

Ölü. ~üv~rinin tanıdıkların· 
yull gemı Kuın Merı"nın 62 dan bm dıyor ki: 

yaşındaki süvarisinin gemi· "Sir Edgann ölüm haberi 
eefere çıkacağı sırada birden· denı·zcı'l'k d" t 

mi beş yaşlarında olduğu hal· 
de · çok muvaffak - ofd;ğ~ 
(Oberto Di San Bonifacio): 
adlı eserini yazdı. 

Bundan sonra opera ve 
opera komik bestekarlığına 

başladı . 
Birçok ~artistlerin ilk adım· 

!arda karşılaştığı muvaffaki· 
yetsizliklere düşmedi. 

Adı az zamanda her yerde 
b . k lb. d ı unyasını şaşır a-
ıre a ııı en hastalanıp, az 

caktır. Kendisi Atlaş denizi- tanındı. 
sonra öldüğü ajans haberi 

l nin her iki yanında da sevil- Meşhur olmuştu. 
o arak verilmişti. 

Pon posta ile gelen İngiliz mişti.,, Rigoleto, litravator, T ra\ i-

gazetelerile de ~bu dokunaklı· _f_D_e_v_am_ı_4_ü_n_c_ü_sa_h_ı_·fı_e_d_e..,J..;..;;,y_a_ta_d_a_n_so_n_r_a_a_y_d_a_sı_n_ı ..;;y_a_zd_ı_. 
hadisenin tafsilatı gelmiştir: 

K4vin Meri lngilterenin Su· 
tampton limanından Nevyor· 

Jca hareket etmek üzereydi. 
Harekete bir iki saat vardı. 

Tayfalardan biri süvarinin 
dairesindeki yatak odasına 
girdi. Ve geminin 62 yaşın· 
daki kumandanı Sir Edgar 
Briteni kendinden geçmiş bir 
halde yatağında yatarken 
buldu. 

Geminin doktorları çağrıl· 
dı. Ve emirleri üzerine he
men imdat otomobili ile ci· 
varda bir hastahaneye kaldı
rıldı. 

Bu sırada bir otomobil de 
kumpanyanın diğer kaptanla· 
rından R. V. Pil'in evine hızla 
gidiyordu. 

Kaptan Pil, alelacele gitti. 
Henüz mezuniyet almış olma
sına rağmen, derhal vazife 
başına koşacaktı. Kuin Meri
nin eski kaptanı son ve mec· 
buri bir "mezuniyete,, çıkar· 
ken yeni kaptan bu muazzam 
deniz otelini_Nevyork'a götü
recekti. 

Kaptan Pil rıhtıma geldiği 
zaman geminin her şeyi ha
zırdı. 

Küin Meri mutad hareket 
saatinden ancak birkaç dakika 
sonra kalkmıştır. 

, 
9 :(1 
2: 
~: 
~. ~ · ..: , 
• :(1 • : // 

Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yü,.lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

Fratelli Sperc0 

vapur. acentası 
ROYAL NEERLANDA15 

KUMPANYASI 
"AGAMEMNON .. vaP":O 

Elyevm limanımızda olutE~· 
2nci teşrine kadar AMS ,ıe 
DAM, ROTTERDA~. ,a~ 
HAMBURG limanları ıçın > 
alacaktır. 110 

"STELLA,, vapuru 1 2ıııç b 
teşrinde beklenmekte p;\~l 
ROTTERDAM, AMSTER içi~ g 

veHAMBURG limanları k 
yük alacaktır. 211~ 

"TRiTON,, vapuru. ı5 riııt 
teşrinde gelip 21 2ncı tffJ' a 
kadar ANVERS, ROf \'' d 
DAM, AMSTERDA~ rii~ 
HAMBURG limanları içıo) 
alacaktır. 50 ) 

" HERCULES ,, vapuru
111

,i 

2nci teşrinde gelip 5 oA~f, 
kanuna kadar ROTTER Bl)~C ~ 
AMSTERDAM ve HAM ~ 
limanları için yük alacak~;~~ 
SVENSKA ORlENT Ll toı-0 4 

" VlKINGLAND ,, rfl00tııP 
elyevm limanımızda tJ~(j 
ROTTERDAM, HAMB \e 
BREMEN GOTEBlJRG rıı~ 

1 • • } 

BAL TIK limanları ıçın 
.. 1)" alacaktır. 

" GUNBORG ,. motô:e~tr 
2nci teşrinde beklen }-IA~~· 
olup ROTTERDAM, GO'f~' 
BURG, BREMEN, . 0111s' 
BURG ve BAL TIK lı 111 

lÇln yük alacaktır. aA~ 
SERViCE MARiflıv• 

ROUMAIN ıı tq 
"ALBA JULIA.. varu;1.AW 

2nci teşrinde MALTA;çifl ) 
SiL YA ve CEZAIR 1 

ve yolcu kabul eder. s'f.P. 
ZEGLUGA pOL 

KUMPANYA~1 
elf'1l1 

"LEWANT., motörNV~~~ 
limanımızda olup A GO Y 
(doğru) DANTZIG ve "tır· I . 
limanları için yük alac

9 tııri~~' 
ilanlardaki har~keJeğişi~ b~I 

rile navlonlardakı t ~ıı ·~ 
lerden acente mesuli>'~1~t~·çı fsı il 
etmez. Daha fazla ta A 'f ıı~ 
ikinci Kordonda fR tıl•gı 1 

Co acell 11ı1 
SPER vapur . 01ıl~ 
müracaat edilmesi rıc:;os ı 

Telefon: 2004/2 
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l Hiklige 1 Acılan örtü ! , 
Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

N. V. 
W.F. H. Van lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin Kolet hiddetle: 
- Senden nefret ediyorum, 

diye bağırdı; kendini müthiş 

eS' beğenmiş bir adamın. Acaba 
bu kadar herkesi küçük gör

a~ rnek pek mi iyi? Bizim faile-
den senin kadar soğuk bir 

ıı:.. . (.IJ"" •nsan çıkmamıştır! Akrabam 
diğı olmaz olaydın. 

Ressam Rişar, müstehzi 
JlpO' gülerek fırçasile oynuyordu; ,,e 3 

3 yaşlarında, uzun boylu, 
saçları vaktinden önce agy ar

hne· 
rnış ince, zarif bir adamdı; kal· 
Çok güzel resim yapardı. Jyi 

ço~ şöhreti vardı. Her zaman nısil 
amcazadesi Kolet'i kızdırmağa 

1 bayılırdı. Bir günleri kavgasız 
JUSİ b 

irbirlerile eğlenecek birşey 
·t~: bulmadan geçmiyordu. Birkaç 

kere, az daha saç-saça, baş
Jlljl· başa geleceklerdi. Fakat Ri
ı. O ş~r, kavganın en şiddetli ye
di~ı tınde Kolct'in kendisine iri, 
ıd~· siyah iÖzlerile pırıl-pırıl, düş
t!Bf ll'ıtn-düşman baktığını görünce 

hernen odayı terkeder, karao· 
ı Çardı. 

arı o 
d' Bugünkü kavgaları da, Ko-

08t· ~et'in nişanlanması konuşulur-
85. en çıkmıştı; genç kıza iyi 

bir talip vardı; ailesi de bu 
~irleşmeyi istiyordu. Fakat 

olet, ne evvct, ne .hayır di-
t· i'or, evlenme bahsine hiç ya· 

llaşrnak istemiyordu. işte res
&anı, biraz önce bu bahsi aça
rak müstakbel ni~anhsı ile acı 
acı alay etmiş, Kolet'i kızdır· 
~~Ştı; güya şimdi onu teskin 
1tın: 

u~ S - Camm, ne kızıyorsun. 
J, ~ ilnki bu kadar, - diyordu • 
V tr gelinle bu kadar alay edi-
~~ t Sinirlenecek birşey yok 
) ();· Tabii evlenecek, mes'ut 

k acaksın. Bc:kalım o zaman 
b~Cana bana yaptığını yapa
&~ ecek, böyle kocakan gibi 

0
°Ylenecek misin? Muhakkak 

k··larnan iş değişir, değil mi, 
lıçuk bayan. 

al Genç kızın gözleri alev 
dev Yanıyordu; yüzü hiddetin-

,.e "en kızarmıştı. Birdenbire 
rı~ v 

llun sözünü keserek: 

11~ - Sus -dedi-sus· çok fena-; >ı 1 J ' 

,,cı "Ilı Daha fazla eğlenme .. 
ı• r Ct' . rJ· ,.. ışır artık. Evet evlenece-

C ~'Ilı 
~ lo ' ne ya~acaksın? Herhalde 

~ Canı, senın kadar kaba ve 
~;~aketsiz değildir, benimle 
~ak~nrnez; sade zatıaliniz beni 
~lı ır, akılsız, zavallı bulursu
~~~· Amma, acaba ben seni 
~d beğeniyor muyum? Ne 
aq_ıı ar büyük bir ressam olur
'r.1ıı' ol! Kılık olmadıktan 

l~ ~ta benim nazarında hiçbir 
ı.:ıe D değilsin .. 
~: 1~dl.ıdakları hiddetinden titri

~ u; ressam, birşey söyliye-
l9ı ~~,· cevap verecekti. Genç 

~~tırı siyah, uzun kirpiklerin 
d~~I Yanaklarından süzülen iki 
~~ b a Yaş, onu şaşırttı. Kelime 

0ğazında düğümlendi. Ko· 

yüzünden çözmeğe çalıstı. 
Saçlarını okşadı . Genç kızın 
başında gezinen elleri titri
yordu. Onu teskine çalışırken: 

- Bir daha sana hiç sataş· 
mıya1..ağım - Diyordu - ben 
de senin, sözlerime yalnız kız
dığını zannediyordum. Nebi· 
leyim, içleneceğini.. Bir daha, 
söz veriyorum; ağzımdan seni 
üzecek hiç kelime çıkmıya
caktır. Haydi, artık ağlama, 
böyle içini çeke-çeke.. Ben de 
üzülüyorum. Sahiden senin 
düşmanın değilim yal. 

O yalvardıkça, genç kız, 
yüzünü sıkı-sıkı saklıyordu. 
Ressam, sert bir hareketle 
bir aralık onun kollarını yü-
zünden ayırdı: 

- E .. Yeter artık, yetişir, 
diye : omuzlarından tuttu; sus 
bakayım. Bu kadar nazarda 
lüzum yok! 

Kolet kurtulmıya çalışarak 
söyleniyordu: 

- Bırak beni, bırak beni; 
na inat, şimdi gidip evlenmi
ye razı olduğumu .. 

Fakat gözleri ressamın göz· 
lerine takılınca arkasını ta· 
mamhyamadı; bir müddet iki
si de hareketsiz bakıştılar. 
Sonra ressamın gözleri genç 
kızın gözlerine yaklaştı. Biri 

l birlerinin hızlı-hızlı nefeslerini 
duyuyordu. Şimdi, kollarını 

bıraksa "yıkılacağını hissedi
yordu. Titrek bir sesle: 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"ANDALUSIAN,, vapuru 2 

ikinci teşrinde gelip 5 ikin
ci teşrine kadar LOND: 
RA ve HULL için yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
" ALGERIAN ,, vapuru 30 

birinci teşrinde gelip 4 ikinci 
teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru ikin
ci teşrin iptidasında LIVER
POOL ve SWENSEA' dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

"THURSO" vapuru 15 ikin
ci teşrinde LONDRA'dan ge
lip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda LIVERPOGL ve 
GLASKOW için yük ala
caktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mesu)iyet kabul 
edilmez. • Birinci sıfiıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

·Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
" A THEN ,, motörü halen 

limanımızda olup ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN için yük almaktadır. 

"BOCHUM" vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

"GALILEA,, vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'tcn yük 
çıkaracaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMINSTER,, vapuru ha

len limanımızda olup NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBİTOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS" vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

EXAMINER,, vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

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

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXETER ,, transatlantiği 

'ialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeııi yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
IKANDEMİR Oğlu 

caddesinde FAHRı 

, .. iiita!llmE!lmml!mll-. ... ._ ............. .. 

rına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT~ 
HAMBURG 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG. için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LTD.
LIVERPUL 

• Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

• 
- Bırak beni, diyebildi. 
Ressam dinlemedi bile .. Bi

lakis kollarının çenberini ke: 
netlendirdi. Dudakları iki ateş 
parçası gibi genç kızı yaktı. 

Telefon: 3479 

Zayi 
• 

6 son teşrinde PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 

" JESSMORE " vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl
LA için yük alacaktır. 1 Doktor 

Ali Agih 
Biribirlerinden ayrıldıkları 

vakit, Kolet birden canlandı: 
- Ne yaptın? Diye ba

ğırdı.,. 
Genç adam gülüyordu .. 
- Senin için fena, nezaket

siz ve kendini beğenmiş bir 
adamla evlenmek ne kadar 
müthişse de, artık annene gi
dip evlenebileceğimizi söyliye
bilirsin. 

Genç kız ona yaklaşmıştı: 
kendisini kollarına bıraka
rak:-Sonra ikimiz söyleriz. 

334 senesi Alaşehir idadı 
mektebi rüşdiye kısmından 
almış olduğum şahadetnameyi ' 
zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

279 numaralı polis memuru 
Mehmet Atilla 

Dedi. Yüzünü onun geniş 
göğsüne saklıyarak derin bir 
nefes aldı. Meğer bütün hır
çınlıkları, büyük bir aşkı ört-
mek içinmiş. Fakat artık, o 
örtü açılmıştı .. 

Prosper Merimee' d~n 
Besim Akımsar 

Sıhhat Bahkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Basdurak • Büyük Salepçioğlu hanı 
, • karşısında 

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

IZMIR 

hare ket edecektir. 
"EXCAMBION" transatlan

tiği 20 son teşrinde BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede-
cektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS ,, motörü 

halen limanımızda olup DİEP
PE, DÜNKERK ,ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

S. A. HONGROİSE DE NA
VIGATiON DANUBiEN

NE-MARITJME 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü halen li
manımızda olup BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 
LİNZ için yük alaoktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUC.-\REST 

" SARDINA " motörii 16 "DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, Dl- son teşrindebekleniyor, KÖS-
EPPE ve NORVEÇ limanla- TENCE, SULINA, GALAÇ ve ______________ ..;... ______ .....;.. ________ __ 

Çocuk Hastalıklan 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
• Telefon 3452 _I 
GALAÇ aktarması BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATlSLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

ı~~ZdÜ~ü ellerile kapıyarak Pamuk Mensucatı 
1 ızlerine dayayıp ağla- ,,.,.& .;ıa 
il ba ı s · h Tıu"rk A · Ş · k t · t":--- - -, ~,.. ş amıştı. açının sıya nonım ır e l . .., • 

'Ufrtıleri parmakları arasın- r- - ""\&' N~' «~ =--·~ • ~d tşkınyor. Yaşlar bilekle- Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de : Halkapınardadırr. 
·~ill'rı süzülüyordu. Rişar ne Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
'Yl~ğını şaşırmıştı. Onun Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi _,, • 

11 

~ 
~1~ karşısmda hiddetinden ima) eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- "' ~o ıu~i,. 
r~,b~'~ı. ilk defa görüyordu. catına faiktır. I" ..... /., K~U ruf , .,__~ JI j 

ı~-~~.:~,i~z.~:C:~:;~::: TTe1 IefofndNo. · ~28tı vake3106~ .1~./ .-~ .- ·~ 
~-'~iç zannetmemişti.. e gra a resı: ayr zmır ~ . L.&lracel .c~:kA11 

rahatsız ve tansıyonları üksek olanlara bile'" Doktorlar bunu tavsive ederle 
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Sahife 4 

a ve kira F o 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

Mussolininin Mil3noda verdiği 
lev, kimseyi korkutamadı .. 

- Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu ..il 
•• .. Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... ., soy- - 6 -

Tepedetenli Ali paşa ge-

_________________ __................. -----------------
Isvestiya gazetesi diyor ki: Bu nutuk, tehdidk8.r ma ·ye-
tine rağmen Italya'da git-gide artan memnun·yetsizliğin 

izalesi ve halkın tatmini için söy enmiş ·r 
Moskova 4 (A.A) - M. 

Mussolininin nutkunu tahlil 
eden izvestiye gazetesi beynel· 
milel hadiseler sütununda 
şunları yazmaktadır. Bu nutuk 
ltalyan milletinin büyük kitle
leri arasında git gide daha 
kat'i bir. şekilde tebellür eden 
memnuniyetsizliği tatmin et· 
mek için söylenmiştir. Bu iti-
barla o nutkun taarruzkar to· 
nu hiç kimseyi korkutama· 
mıştır. 

Tehditkar mahiyetine rağ
men M. Mussolini'nin dış si· 
yasa hakkındaki beyaııatı ftal
yamn beynelmilel vaziyetinin 
sağlamlaşmış olduğuna değil 

fakat bilakis bu memleketin dra ve Paris 'in müLhiş bir 
git-ğide ziyadeleşen yalnızlı- korku duyarak hemen bütün 
ğına bir delil teşkil etmekte- isteklerini yerine getirmeğe ç:ı-

dir. M. Mussolini Macar +a- lışacaklarını düşünmüştür. Ak-
dilcilerinin isteklerine arka denizdeki hakimiyeti hakkın-
olmak mecburiyetindedir. Fa- daki nıetalibini ileri sürmüş 
kat bu istekler ancak Çekos- olan Mussolini lngiltereye geri 
lovakya Yugoslavya ve Ro- çekilmeği teklif etmektedir. 
manya topraklarının zararına lngiltere ve Fransa'ya taarruz 
olarak gerçkleşebilecektir. etmekle Mussolini. Hitlerle te· 

Macar tadilcilerinin istekle· min etmek istediği neticelerin 
rini himaye etmek Küçük an· tam aksi olan neticeler elde 
tant memleketlerini birbirine edecektir. Çünkü M. Hitler, 
bağlıyan bağları daha fazla Fransa ile lngiltere'nin arasına 
kuvvetlendirmek demek ola- nifak sokinağa çalışmaktadır. 
caktır. Roma ve Berlin arasın· Mussolini'nin nutkuna bakıl ı rsa 
daki mihverden bahsederken Ciyano' nun Beri in' de ikameti 
M. Mussolini her halde Lon- esnasında bir uzlaşmaya varıl· . ... .. . . .. 

mıştır. Bu anlaşma bir süvari
nin atı ile olan anlaşmasını 
hatırlatmaktadır. 

Ve bu işte M. Mussolinin 
her halde süvari rolünü oy· 
namamaktadır. Pravda gazete
si diyorki. M. Mussolini met· 
he değer bir samimiyetle ltal · 
yan dış siyasasının hakiki 
manasini ifsa etmiştir. 

Milletler cemiyetinin ve ko!
lektif emniyet sisteminin inkı-
razı Mussc.ılini'nin nutku mu
taarrıza karşı müsamaha siya· 
sasının kendilerini dünya mu· 
kadderatının hakimleri sanan 
modern Sezarl~rın nasıl dille
rini ve ellerini çözdüğünü par· 
lak bir şekilde ıspat edecektir. 

Askeri kanun Belçika S 
parlamentosunda 

riye-Fransız muahe
desi etrafında 

- --------·-----Askeri hizmetin 18 aya çıkarıl Mülümanlar partisi lideri Emir 
masını muvafık görülmüyor Aslan beyanatında ne diyor 
Brüksel 5 (Radyo)- Belçika maddelerini kabul etmekle be· Berut, 5 (Radyo ) - Emir Emir Arslan, sözüne devam 

parlamentosu, dün toplanmış raber, askeri hizmet müddetini Arslan, dün mühim bir söylev ederek Suriye'nin, diğer Arap 
ve hudutlarda yapılacak olan çok görmektedir · vermiş ve Suriye'nin, Fransa'ya devletlerle tam bir ittihad 
tahkimat ve saire ile askeri Başbakan M. Vanzelland, büyük itimae beslediğini söy· içinde bulunduğunu ve Suri-

askeri hizmet müdderinin 18 ye' de vuku bulan herhangi bir 
hı.zmet mu'"ddet"ını"n 18 aya çı ledikten sonra, Suriye parla· - aya iblağına ısrar etmiş ve bu meseleden, bütün Arap dev· 
karılması hakkındaki kanunu husustaki kanunun ademika· mentosunun, Suriye · Fransa !etlerinin ayni dakikada haber-
tetkik ve müzakere etmiştir. bulü halinde istifa edeceğini muahedesini yakında tasdik dar ve mütehassis olduklarını 
Parlamento, kanunun bütün söylemiştir. edeceğini beyan eylemiştir. söylemiştir. 

---------••-.+•* Paris, 4 (A.A) - 20 sene· 

Paris'te 
Güpe gündüz bir 

otomobili soydular 
Paris 5 (Radyo)- Dün Ver

say yolunda bir otomobil so
yulmuş ve otomobilde bulunan 
devlet memurlarından birinin 
üzerindeki, biri 10 bin ve di· 
ğeri 11 bin dolarlık iki çek 
alınmıştır. Her iki çek, hami
linedir. Zabıta, soyguncuları 
şiddetle aramaktadır. 

~----·-----
İngiltere-İtalya 

Roma, 5 (Radyo) - f ngil
tere ile ltalya arasında akt· 
olunmasını mukarrer olan ti-
caret muahedesini müzakere
leri, birkaç gündeberi müsaid 
s fhada devam etmektedir. - ----·-----Largo Kaballero-

nun beyanatı 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
hadise size göstermiyor mu? 
Asiler ~bir yere girince orada 
ne yapacaklarını herkes bili· 
yor, Elinde bir amele birliği 
vesikası bulunan herkesin ce· 
zası ölüm olacaktır. Eğer 
Madrid alınırsa kimbilir ne 
kadar insan koyun gibi bo
tazlanacaktırl" 

• • • 
Kaballeronun karısını kay· 

betmiş, oğlu asiller elinde öl
müş, altı defa mahpese gir· 
miş, 67 yaşında ve hala hü
kumet kuvvetlerinin başında 
bulunan biridir. 

Cürümler 
lıyor 

aza-1Küin Meri'nin süva. 
risin nasıl öldü? 

Şehrimiz Cumuriyet Müd
deiumumisi Asım Tuncay, 
Vekaletle muhtelif resmi hu
suslar hakkında temasl<?rda 
bulunmak üzere Ankara'ya 
davet edilmiştir. Cumartesi 
günü Ankara'ya hareket ede· 
ccktir. Müddeiumumi Asım 
_Tuncay, 1 Birinci Teşrinden 
itibaren tatbik mevkiine konan 
meşhud cürümler kanunu tat· 
bikatından bir ay içinde elde 
edilen faydalı neticeler J.ak
kında bir muharririmize şu 

beyanatta bulunmuştur: 
Birinci Teşrin ayının birin

den sonuna kadar Müddei· 

umumiliğe meşhud cürümlere 
' aid 224 dava gelmiştir. Bu 

davaların 30 tanesi Asliyeceza 
mahkemelerine, 86 sı Sulhceza 
hakimliklerine verilmiştir. 108 i 

hakkında da ademi takip ve 
ademi iştirak kararı çıkarıl
mıştır. Bu davalara aid eşhas 
adedi 476 dır. Asliyeceza mah
kemelerine verilen 30 davanın 
yüzde 90 ı ayni günde ikmal 
edilmiş ve mütebakisi üç veya 
dört gün gibi kısa zamanlarda 
bitirilerek karara bağlanmıştır. 

Sulhceza mahkemelerine ve
rilen işlerde ayni şekilde intaç 
edilmiş, yalnız bir dava bazı 
kanuni sebepler dolayısile in
taç edilememiştir. 

Kanunun tatbik mevkiine 
vazcdildiii 1 Birinci Teşrinden 

{ Baştarafı 2 inci sahifede J 
Yukarıki malumatı İngilizce 

Daily Expres gazetesinden al
dık. Daily Mayi gazetesinin 
bir muharriri de şöyle ya· 
zıyor: 

Bütün istediğim, bir diğer 
denizci arkadaştan şen bir hi-
1caye dinlemek. 

Ve bu uzun hiyle sona er· 
diği zaman sessiz bir uyku 
uyumak ve tatlı bir rüya gör· 
mek. 

Şair John Masefield" Deniz 

hümması" isimli bir şiirinde 

"Kuvin Meri,, süvarJsı gibi 

bir denizciden böyle bahset-
mişti. 

Bütün dünya yolcuları onu 

tanırdı. Ve onun matemine 
iştirak edecektir. 

Fakat bugün, ona ağlamak 
sırası değildir. Kuin Meri 
süvarisi, şöhretinin ~n yüksek 
basamağında öldü. Denizlerde 

yüzen gemilerin en büyüğünün 
kaptanı olmuş ve şeref şeref 

üstüne kazanmıştı. 
Daha bir kaç hafta evvel 

Atlas denizin mavi kordelasını 
yeniden lngiltere'ye kazan
dırmıştı. 

itibaren gün geçtikce meşhud 
cürümlere aid dava miktarı 

azalmaktadır. Bu da kanunun 
temin ettiği adaletin ve sür'a· 
tin bir neticesidir. 

den beri Suriye' de Mısır' da ve 
şimal Afrika'sında Fransız si
yasasına muhalif bulunan müs
lüman lideri Emir Şekib As· 
lan'ın Andre Reyne'ye verdiği 
bir beyanatı Tan gazetesi neş
retmektedir. 

Fransa Suriye muahedesi 
iyi birşeydir. Ben metinleri 
telkin eden fikir ve ruhu bu 
metinlerin üstünde tutarım. Bu 

fikir ve ruhun iyi ve halisane 
olduğunu teslim ederim. Bu 
muahede bir dostluğu temhir 
etmiyor, bir dostluk ihdas edi
yor. Bundan böyle kendisine 
ve bir büyük ulusun dostlu

ğuna layık olduğunu göster· 
mek Suriye'ye düşer. Suriye 
meclisinin bu muahedeyi bü
yük bir ekseriyetle tasdik ede· 
ceğini ümid ederim. 

Suriye Fransa için samimi 
ve emin bir dost ve mütte· 
fik olacaktır. Ve olmalıdır. 
Bu yalnız onun arzusu değil 
onun menfaatıdır da. Muahe
denin Müslüman Arab ulusla· 
rının Fransa ile olan münase· 
betleri üzerindeki tesirinin mü
kemmel olacağını temin ~de
bilirim. 

Sefiri soydular 
Berlin 5 (Radyo) - ispan

yanın bura sefiri M. Rovira, 
yolda giderken iki meçhul 
şahıs tarafından soyulmuş ve 
elindeki evrak çantası pa gas
bedilmiştir. Soyguncular yaka· 
lanamamıştır. 

linini seviyordu 
Vay mendebur papas vay. 

Bu adamı hiç sevmediğimi sen 
de bilirsin. Demek ki sevme· 
mekte hakkım varmış. Herif 
yeğenini benim pençemden 
kurtarabileceğine inanıyor ha. 

• 
Bu herifin yaptıklarını ödet· 

mek zamanı geldi, artık ba· 
katım Tepedelenli'ye düşman· 
lık nasıl olurmuş, o da öğren
sin, herkeste ibret alsınl. 

Tepedelenli, sinirlendiği za· 
manlar sakalım tutar, bir müd
det öylece d~·rurdu; bu vazİ· 
yet fırtına alameti idi. Gene 
böyle yaptı, sonra: 

- Beni dinle Tahir! Sen 
bugünden itibaren bu güzel 
kadını sıkı bir göz hapsine 
alacak ve ilk iş olarak ismini 
öğreneceksin. 

ismini biliyorum paşam. 
Nedir? 
Frosinil Paşam. 
Haydi dilber Frosini . 

Haremimi süslemek, tepe de
lenlinin L ihtiyarlığında yeni 
vevkler yaratmak senin mu· 
kadderatına yazılmıştır. Fakat 
Tahirin söylediği kadar güzel 
ise. Vasiliki ile işim var de
mektir!Tahir.Sakın Vasiliki bu 
kadın hakkında birşey hisset-

. mesin. Çünkü kıskançlık yü
zünden işi bozması çok mum· 
kündür. 

- Sen bu cihetten emın 

ol paşam.. Bu işi seninle 
benden başka hiçbir kimse 
öğrenemiyecektir. 

- Aferim .. Tahirl Sen şimdi 
git, sana emrettiğim gibi ha· 
reket et. Despotun evının 

etrafında bir karakol teşkili 
ve Frosini'yi adım, adım takip 
edeceksin. Ben bu mesele 
hakkında derin surette düşü
neceğim. Evvela, bu kadının 
bir sevgilisi olup olmadığını 
öğreneceğim. Eğer böyle bir 
sevdalısı varsa, her şeyden 
evvel onu ortadan kaldırırız .. 
Haydi.. Göreyim seni.. Gö· 
zünü dört aç .. 

Tahir kalktı, paşayı selam
lıyarak çıktı . 

bilhassa aile reisi olan Des
pottan çok nefret ediyordll· 

( Arkası var) __.,.. 

Karatş ve Asans6f 
ocak kongreleri 

Cumuriyet Halk Partisi Asarı~ 
sör ocağının yıllık kongresı 
evelki akşam, ilk davette ek· 
seriyet temin edilmek suretile 
ocağın Asansör' deki binasınd8 
ilyönkurul başkanımız ve vs· 
timiz Fazlı Güleç'in huıuı11 
ile toplanmıştır. 

Yalılar kamunu ilyönkurul0 

•' 1 başkanı avukat Nuri Esen 11 

başkanlığında müzakerelere. 
başlıyan kongre, yönkurulun bır 

~ yıllık çalışma raporunu ço 
samimi tezahürlerle tasvip e~· 
miş, söz alan birçok partilı· 
lerin, parti işleri etrafında jsj 
tedikleri izahlara, yönkurll 
tarafından verilen cevaplııf 
umumi tasviple karşılanmış ~~ 
bundan sonra hesapları tetkt 
encümepi seçimi yapılarak he' .. ıı· 
sapların tetkikine kadar ıstır 
hat edilmiştir. 

ikinci celsede, hesap ene~~ 
. . .. k 1 tetkı 

menının, yon uru un fi 

edilen bir yıllık hesaplarıd~' 
çok muntazam ve temiz ol 

J~ıŞ' 
ğu hakkındaki raporu 8 d fi 
larla ~abul edilmiştir. Bun ~i· 
sonra semt ihtiyaçları ve tı"• r J1l lekler etrafında hararet 1 Ji· 
zakereler cereyan etmiş ve fi 

lekler tesbit edilmiş, kaf1l~e
kongresine gönderilecek ~ i~ 
ge seçımıne geçilmiş, crt:ll' 
Argüder ile Kemal Öz ı:. dB 
seçilmişler ve bundan sonr~ 1~, 
yeni yönkurul seçimi yaP1

• J1l Je 
gizli reyle yapılan bu seçı~ii· 
Kemal Öz Ertem, Faik A; ırıi 
der, Haydar Karagöz. ;ıırı 
Ôzok ve Mustafa Çetind.0 if 

.. k l ·· ı·kı · seçılf1l yon uru uye ı erme 
lerdir. 1 

Karataş ocağıtı:C~tı 
C. H. P. Karataş c' 

yıllık kongresi de evelk~ ~·ıı· 
Karataş'ta vapur iskelesı ~ştif· 
rındaki binada akdedih~~~~· 

Seçilen üç murakip, >'~ ,e~ 
k'k eoe rulun hesabını tet ı 0ııı1 

gittikten sonra, zevcesi Vasili· rapurlarını verdikten 
5 ıııS' 

ki'yi yanına davet etmedi,, ya- yıllık iş raporu kongrece 

Tepedelenli Ali paşa, Tahir 

lınız başın~ uzun bir müddet vip edilmiştir. . te5bİ' 
düşündü . Daha sonra dileklerın f(ııtll' 

Frosini'nin ailesini biliyor ve tine başlanmış, üyeler, e ~ıı· 
- ----- taş' da lngiliz bahçesind 0cıı~ 
Madrid' de manevi rataş çocukları için bİ~ .f~e51 

kuvvet namına bir bahçe i vücuda gl etı;• ~ııPg~ 
açık bulunan lağım arıf{t1f8tıı~ 

şey kalmadı tılması ve bu suretle b~'t 
-Baştarafı 1 inci sayfada- semtinde oturan halkın 5!51t1d' 
madıg" ı bildirilmektedir. larının korunması teıneıındı e ve' 

ter p' Paris, 5 (Radyo) - Madrid bulunulmuş, bazı yer 1 r t' 
hükumeti, cepheye gitmek lediyenin umumi çeşme e 
istemiyen 13 milis zabitini tırması isten01iştir. ..di~t 11 

. . dıl ~i 
derhal fevkalade mahkemeye Dılekler tesbıt _e ·ş es 

1 vermiştir. Bu zabitlerin hepsi sonra seçime geçıl~~r iP~ 
idama mahkum edilmiş ve yönkurul ve murahh85 

/ 

hemen kurşuna diziımiştir. olunmuşlardı~ ... " 

İzmir vakıflar direktörliiğiltı' 
den: ~-i~ 9 

Hisar camii vakfından birinci belediye caddesinde ~~~dı' 
no. lu ve 131 lira muhammen bedelli dükkana talip çı 11 ~ 
ğından artırma müddeti 7-11-936 cumartesi günü sııııt ıfl~r' 
kadar uzatılmıştır. isteklilerin evkaf direktörlüğiine1 o60 
caatları. .. 


