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Uzak şarkta harp devam ediyor G.Sarayın 33 üncü yıl dönümü 

Sovyet Rusyanın Çin·Japon1.harbı Admira, Galatasarayı 

na müdahale edeceği söyleniyor G. Kazı~-~.-za-:-:e~-~~-~a-~~~nanlı ve 

Çin kıtaatı, Pekini istirdad için ilerliyorlar. Japonlar Sahar ve 
Hopeyde birer hükumet tesis ettiler 

Japon tayyareleri Çin şehirlerini yakıyorlar 
ihtilafına müdahale etmesi ih· mışlardır. Bir harpte 2 bin 

- - - , timalini ileri sürüyorlar. Çinlinin öldüğü bildirilmekte 
Şangay, 2 (Radyo) - Ja· ·ise de bu rakam mübalağalı 

ponlar, Hopey ile Saharda, görülmektedir. 
kendi adamlarından mürekkep • ---

birer hükumet tesis eylemiş- M an ev r a 1 a r 
lerdir. ----·----Japon tayyareleri, dün bü-
yük faaliyet göstermişler bir Cumartesi günü 
~:r~i~in şehiri ateşe vermiş· ---- baş-[ıyi>r. 

Şangay, 2 (Radyo) - Roy· 
ter ajansına göre, Pekini iş· 

gal eden Japon kııvvetlerile 
çarpışmak üzere merkezi Çin· 
den hareket eden Çin kuv
vetleri, Pekine hayli yaklaş· 
mış bulunuyor. 

Japon tayyareleri, Paonkin· 
ko kasabasını bombardıman 
etmişlerdir. 

Vaşington, 1 (A.A) - Çin 
sefirı hariciye nazırını ziyaret_ 
ederek, hükumetin Japonya 

Japon askerleri ile bir harbı göze alarak Sa· 
b Tiyen-Çin 2 (Radyo)-Dün, Çin orduları, Pekin·Tiyençin har ve Hopey eyaletlerinde 
lltada şiddetli bir fırtına ve cephesinde muavin kıtaat al· Japon istilasına mukavemet 

Y•ğtnur vardı, bu münast>betle, maktadır. etmeğe karar vermiş olduğunu 
'ıkeri harekat, gerek karada Nanko havalisinde kanlı mu· bildirmiştir. 
"'e k h d b l harcbeler cereyan etmektedir. Londra, 1 (A.A) - Royter •
1 

gere se ava a etaat e l 
1 erı· b Paris 2 (Radyo) - Komünist a ansı muhabirine göre, hükıi· 

ıye ilmiştir. 
Japonlar, Tiyen-Çinde şid· mahafili, Rusyanın, Çin·Ja~;~ •:~kuvvetleri Pekine yaklaş· 

:etli bir kontrol tesis etmiş ispanya ihtilali 
lllunuyorlar. 

~· londra 2 (Radyo) - Nan· K l ( ı •• k A l • • 
lflden alınan son bir habere a a on )7 a ı u ume ı·eısı 
~0te, Sovyet Rusya Çinlilere 1 • k h } 1 }'yare ve pilot göndermek .ne suı ~ast azı,. aıııış aı· 
'lltetile yardımda bulunacaktır. ~ 
. Şanghay 2 (Radyo)- Pado· 

~dan alınan haberlere gör~ 

Çerevo 
limanını kral açtı 
I Sofya, 1 (A.A) - Çerevo 
~anının küşad merasimi bu 

~llrı kra\ın bir nutkıle yapıl· 
ıştır. - .. .._ __ 
Çemberlayn 
lakoçyaya gidiyor 
b Londra 2 (Radyo) - Baş· 
tt-~~an B. Nevil Çembcrlayn, 
b· 1 kası Bn. Çemberlayn ile 

1tlikte lskoçyaya gidecektir. 
il . Başvekil, kral ve kraliçenin 
~ 11

safiri olarak Bal moral sara
'tıda kalacaktır. --·· .. ---
Sabık Kral 

Sili:zya'ya gidiyor 
\~erlin 2 (Radyo) - Kanoviçe 
~ 'sı) olan Dük ve düşes Dö

~~t, yukarı Silizya'ya hareket J 

'rnişlerdir, 

Muharebeler devam ediyor. Ademi mü. 
- d~hiıle.ıkomitesi ,bir pldn ha~ı;:iiyor-

Asiler esirleri götürürken 
Belgrad, 2 (Radyo)- Madrit· mektep talebesinden ikiyüz on 

ten gelen haberlere göre Ka· kişi, Cumhuriyet ispanya or
dusu ile birlikte Franko aley· 

talonya hükumeti reisine bir 

suikast hazırlanmı ştır. Suikast· 

cıların hepsi de tevkif edil · 
miştir . 

Meksiko 2 (Radyo)- Askeri 

hine harp etmek üzere hare· 
kete hazırlanırken hükumetçe 
yakalanarak tevkif edilmişler· 
dir . 

Salamanga 2 (Radyo) -lh· 

.... 

Mare$alımız Feflzi Çakmak 
Belgrad, 1 (Radyo) - Türk 

ordusunun büyük manevraları 
bu ayın yedisinde başlıyacak· 
tır. Manevralar, 22 Ağustosa 
kadar devam edecektir. 

Balkan antantı ve yakın 
şark devletleri erkanı harbiyei 
umumiye reisleri, büyük or
dunun manevralarını takip 
edeceklerdir. 

Balkan antantı devletleri 
erkanı harbiye reisler içtima· 
ının da manevraları müteakip 
lstanbulda Dolmabahçe sara· 
ymda Mareşal Fevzi Çakma· 
ğın riyasetinde yapılması muh· 
temeldir. 

tilalcilerin, Aragon cephesin
deki ileri hareketleri, muvaf· 
fakıyetle devam ediyor. 

Beşinci kolordu, Cumhu· 
riyetçileri takip etmektedir. 

Bu kııvvet, Koanga havali· 
si:ıe dogru ilerlemektedir. 
- Deı•amı 4 ncu sahifflde -

Galatasarayfi atletlere madalyalar verdi 

• • 
lstanbul, 2 (Hususi) - Ga· bakalarında finale kalanlar, 

latasarayın 33 ncü yıldönümü, karşılaştılar. Bundan sonra 
dün çok zengin bir spor Matbuat takımı ile Galatasa· 
programı ile kutlulandı. Cu· ray tekaütleri bir maç yaptı-
martesi günkü atletizm müsa· ( Devamı4 üncü sahi/ede ) 

..,_.~. ~·~------

Bel g r adda da yenildik 
Milli takımımız, Yugoslav 

lara 3-1 maglQp .oldu 
Oyun çok sert geçti. Bizden Niyazi 

onlardan üç kişi sakatlandılar 
BeJgrad 2 (Radyo) - Milli sus müdürü, Türk- sefareti er· 

takımımız dün saat 17,30 de kanı hazır bulunuyorlardı. 
Yugoslavya milli takımı ile Takımlar, alkışlar arasında 
karşılaştı. Stadyumda l 00 bin sahaya çıktılar. Dost Yugos· 
seyirci vardı. Kral namına sa· lavlar, coşkun tezahüratla oyun 
ray mareşalı, Başvekil namına cularımızı alkışlıyorlardı. 
Hariciye Vekaleti kalemi mah· - Devamı 4 ncü salıijcde ·-

..,_ . ......._. .. _~~ .. ~----------
Yüznıe müsabakale:1rı 

dün Karşıyakada yapıldı 
--------------------~-~~ Umumi tasnif neticesinde 

Yamanlar 1 inci,Demirspor 
ikinci, Üçok :ıa üçüncü geldi 

. -

200 metre birincisi Cemal ve yarışları takibedenler .. 
Dün Karşıyakada deniz birin· Teşvik mahiyetinde olan mü· 

ciliklerine hazırlık olmak üzere sabakalara, Üçok, Yamanlar, 

teşvik müsabakaları yapıldı. Doğanspor ve Demirsporlu 
Yarışlara büyük alaka göste· yüzücüler iştirak eltiler. Alınan 
ree halk, sandallarla müsabaka neticeleri yazıyoruz : 
yerine gelmişlerdi. Pek çok 100 metre serbest: birinci 
kimselerde yarışları deniz ban· Atıf 1,27 (Yamanlar), ikinci 
yalarından takip ediyorlardı. - Devamı 4 uca salıifeıle -
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Yazan: Sermet Muhtar No. 45 
O günün ertesi, Perşembe; 

yani Edanın yüz yazısı ve kö
şeye oturuş günü, nihayet 
gelip çatmıştı kapıya ... 

rında, kaşlarında rastık, göz
lerinde sürme, yüzlerinde tü
kürükle ezilmiş cıvalı düzgün 
dört oda, iki sofanın içinde 
çarkediyorlard ı. 

Beyaz kadın ticaretinin Erkek -du-·· ş_rii_a_n-lığı artık 

Tevekkül hamamındaki evin 
ancak tavuk besliyecek kadar 
ki dapdaracış bahçesinde ve 
küçük mutfağında, Mengenli 
ktranta bir aşçıbaşı, bir ha· 
murcusu, bir de yamağı harıl 
harıl meşgul.. 

Ocaklar kurulmuş. Kazan· 
lar, helvahane tencereleri kay
nıyor. Böreğin, baklavanın ha
murları açılıyor. 

Başındaki kıpkırmızı gazbo
yamas!n n üstüne şal taklidi, 
güve yenikli bir atkı dolamış, 
haşt be yakın esmer, suratı 

sivılceıer içinde tektük kazma 
dişlerile yangın yerine dön
müş ağızlı, kenarlarında tiik 
rükler köpı ükienen dudaklı, 

lı, şışmiş gibi karınlı, 45 lik, 
dev anası kılıklı bir kadın 

' 
kısık sesı ve kürdt" çalar di-
1ile hoyuııa a~çı'ara, sofracı 
ıkı ermeııı dudusunııa, çeşme· 

den su yetıştiren sakaya ha 
ğır1 p çığırıyor, emirln veriyor. 

Harcı, levazımı hep kendi
ne ait olmak Üzere 20 adet 
liraya, düğün yemeğini üstüne 
almış olan Diyarbekirli Hacı 
nine buydu. 

Yoldaşları; bir zamanın (elde ' 
bir, deste gül) Ü iken sırala
rını savmtş, yaşlanıp çökmüş, 

oturak olmuş, mahallebi gibi 
y üzleri düzgünden, allıktan 
hala kurtu amam1ş karılar; 
dairelerde borusu ötmez ve 
iş beceremez hale gelmiş 
köhne kağıt kavafları; belleri 
bükülmüş, bacaklarını sızılar 
tutmuş, herdem ayakları ka
rıncalanan sabık çengiler; ök
sürüklü, tıksırıklı, göğsü hışır
tılı hanend~ ve sazende ka
dınlar .. 

ister inanın, ister inanma
yın. Hafize, birkaç gün evvel, 
kaşla göz arasında, meşhur 
koltuk sahiplerinden, f stanbu
lun biriciği Kaymaktabağı ile 
onun hem ayarı Benli Hürmü
ze de ayak üstiinde uğramış. 

- Kızımı, tanıyamadınız mı 
canım Çakır Ayşenin kızının, 
bu perşembe düğünü var. Bu
yurun; gelmezseniz emin olun ki 
hatırım kalır, gücenirim! de-

mişse de Kaymak, 100 bu 
kadar okkalık bir duba oldu
ğundan, yerinden kıpırdaması 

ise siyalara ve bocurgatlara 
vabeste idüğünden, geleceği 

şüpheliydi. Hürmüzün herhalde 

uğraması, eli açık ve çok ho· 

vardalığı sebebile hatırı sayılır 

bir hediye getirmesi de muh· 
temeldi. 

Evin içi yükünü aldıkça alı· 
Y?rdu. Güveyle gelin koltuğa 
gırerler; erkek, kuruşlukları, 0 

kadara gücü yetmiyorsa onluk
ları serper; davetliler yemek
lerini, zerde pilavlarını yeyip 
kalkarlar; neden sonra seyirci
lerin zuhuratı . 

Halbuki daha o saatte, dü· 
ğüne çağrılmamışlardan• birçok 
kadın, ellerinde kucaklarında 
sürü sürü çocuk, dolmuşlardı 
ıçerı. 

Hafizenin yarı vefadarları 
Necibe, lfakat, Nergis nam 
hatunlar, oyalı lhotozlar baş· 
larmda, kim bilir kimlerden, 
ıskarta ipek elbiseler sırtla-

Necibe ile Nergis, kapı 
önündeki bekçinin yangın 
bağırır gibi gürlettiği (buyu· 
runl) sesini ve gelenlerin ayak 
patırdısını duyar duymaz: 

- Hah, saz takımı geldi! 
diyerek kendilerini kapının 
yanına atıyorlar, çalgıcı mal
gıcıların yerinde yerler estiği
ni görünoe fısıldaşıyorlardı. 

- Hafizeciğimin dediği 
kadar ·ıar. Damat sahiden 
pek cibilliyetsiz, pek çingene 
şey galiba. İnce saz getiri
rim diye yalanı kıvırdı ınan 

olsun. 
Gözlerini Haydarlıdan hiç 

ayırmayan, anca beraber kan
ca beraber yanında olan, onu 
ortadan kaybettiği saniye: 

- Neydesin kaydeş? diye 
dört dönen Burunsuz İfakat 
de yanlarına yetişmiş, o da 
fısıltıya karışmışb: 

- Necibeciğim, Mevlamıja 
bin şüküy, sen vayken o senin 
gümyah (gümrah) resisini du
yuyoyken fazlası ne oluyoymuş 
saı ki?. Tatlı tatlı okuysun 
manilerini, bizde keyifli ke
yiflı diyneriz! 

Yine punduna dokunulmuş 
olan Nergis, gevrek ve pürüz
süz sesi!e, gazeli tuttbrdu: 

Vuslatınla kamiyap oldum gülüm 
Diye ortalığı çınlatırken, 

kendi kendine (çörçöpl) dedi; 
alttarafım pesten aldı: 

V uslatınla kamiyap oldum 
gülüm 

Öt bana öt, ta bemahşer 
bülbülüm 

Hafize, guya nasırına ba· 

sılmış gibi ekşi surat, tek 

ayak. üstünde seke sacayak· 

ların tepelerine ekşidi: 

- Vallahi, billahi, bem de 

tallaki yüreğime inecek. Da· 

vatlimiz vezir haremlerine, 
paşa karılarına ince saz ta
kımı da var demiştim. Dilim 
enseme çekileydi de söyliye· 
mez olaydım. Rezil ve bed
nam oldum hepsine. Bak gör· 
dünüz mü, sazdan mazdan 
hala ses seda yok ~ister mi· 
siniz mümeyyiz beyfendi haz· 
retleri bunda da beni top 
arabasına oturtmuş olsun? 

Etraf, gulguleden inliyordu. 
Yukarı katta, gelin odasında, 
sanki orospu boliçası oynu
yormuş gibi bir şamata .. Hınk 
hınk oturup kalkmalar; güm 
güm sıçramalar; kahkahalar 

' kihkihler, çığlıklar. 

Birden, yatak odasından 
cıyak r.ıyak bir ço uk feryadı 
koptu. Ardından, etinden et 
kesiliyormuş gibi, bir kadının 
bağrışı ve yolunması: 

- Amanın yetişin!. Yetişin 
müslümanlar, yetişin kardeşleri 

Mihrinnisacığım Kan revan 
içinde ölüyor!. 

Bütün ev halkı, evi yine 
ze{zeleye tutulmuş liale soka
rak, üst kata hürya ederler· 
ken, yukarıda avaz avaz ağız 
kalabalığı: 

- Ayol ne duruyorsunuz, 
tuz bastırsanıza!. 

- Tuzun vecine masumcuk 
dayanabilir mi a hanım?. Örüm
cek ağı koymalı, bire birdir. 

önü alınamıyor azalmağa başlamış . 
Dünkü· posta ile gelen The şebekesi meydana çıkarılmış- Nevyork, - Birkaç sene- Alkollü içkilerin menedilınesı 

People gazetesinin Fransantn tır. Çiçek ticaretı yapan itibarlı ler evvel Amerikayı ziyaret bunların muvaffakiyetleri sil· 
Toulause şehrindeki muhabi- bir müessese gibi hareket eden edenlerin şimdi yapacaklan silesindendir. 
rinin yazdığına göre, şehirde bu çete, belli başlı bir şifre- ikinci bir ziyarette Amerika Bir kadeh bira veya şara~s 
2000 den fazla kadın ve kızın nin yardımı ile hareket~ edi- hayatının her safhasında hu· sarfedilecek paranın bir ç~ft 
ticaretini yapmış olduğu sanı· yordu. l k ıb su e ,2'elen ap aşikar değişik- ipe li çoraba verilmesi tere 
lan bir (Beyaz kadın ticareti) Gene böyle şifreli bir tel- liği ·hemen anlamamalarına edildi. Sonra Amerika kadın· 

graftı ki, bunların merkezlerine imkan yoktur. Fakat, bu de- ları rey hakkını istediler. Bo· 
Bir balo gece
sindeki facia 

Ladg Kardigan 
Londrada son derece feci 

bir kaza olmuştur: 
Kardigan isminde bir Lor

dun karısı, bir balo gecesi 
yedi k t yükseklikten düşerek, 
çok acıklı bir surette öl-
müştür. 

33 yaşında olan g ..:' nÇ ka
dın, Londranın en şık ve 
sporcu kadınlardandı. Çok iyi 
yüzer, çok iyi tenis oynardı. 

14 sene evvel, sevişerek ev-

lendiği kocası ve çocukları ile 

mesut bir hayat yaşayan genç 
kadın, bir gün evvel deniz 
banyosundan sonra, güneşte 
fazla kalmış, eve dönünce baş 
ağrısı ve gönül bulantıları ile 
hasta yatmıştır. 

Bununla beraber ertesi ak
şam, evlerinde evvelce karar· 
laştırılan baloyu tehir etmemiş, 
gayet şık ve altın sırmalı bir 
elbisesile davetlilerin arasına 
çıkmıştır. 

O gece cazı~ çılgın ahengi 
arasında dönen çiftler birden-

bire çığlıklarla yerlerinde du· 
ruyorlar: 

Her zaman olduğu gibi, bi
nanın arka tarafındaki sokakta 
uyuyan kimsesiz çocuklar, bir
denbire yanı başlarına yuka
rıdan düşen birşeyle uyanmış· 
lar ve hunun bir kadın vücudu 
olduğunu görünce çığlık at
mağa başlamışlardır. 

Etraftan yetişildiği zaman 
genç kadının parça parça ola· 
rak öldüğü görülmüştür. 

Bu kaza, kadını baş dön
meleri sebep olduğu zannedi
liyor: Balkona çıkmış ve ora· 
dan gözleri :karararak düşmüş 
olması ihtimal dahilindedir. 

Ayol doktora koşsanıza, 
bir doktor bulup getirsenize! 

- Kim o doktor diye dü
dük gibi öten münasebetsiz?. 
Doktor yaraya, bereye ne yap· 
sın? 

- Tiyatro seyreder gibi 
bakacağınıza kantoron yağı 
yahut kudret narı buluı saı 

malayıverirı, anide piriip11k 
cdn! 

· Arkası ııor -

polisce bir baskın yapılmak ğişikliğin her memlekette ve na da muvaffak oldnlar. Arııe· 
imkanını vermiş ve eskiden daha ziyade yeni dünyada meri kanunu esasisinden er· 
Cezairde devecilik yapmış olan görülebilen "fiziyolojik,, ahva- kek ile kadın arasındaki her 
İlmi Azra isminde birinin ri· lin teakkııbinden ~ileri gelmiş türlü farklar silindi. 
yaseti altında beş kişi tevkif değildir. Bütün hususi teşebbüsler, 
edilmiştir. Vilson'un Koliç'in, Huverin hükumet işleri, her türlü tek· 

Telgraftaki şifreli yazı şöyle Amerikası şimdiki Ruzveltin nik işler ve bütün sanatlar 
idi : Amerikasından çok ayrılmıştır. kadınlara kapılarını arkası~: 

"Yarın iki lngiliz koncesi Değişiklik en fazla kadınlara kadar açtılar. Bu "zaferler,. 'e· 
bekleyiniz!,, sirayet etmiştir. Huver zama- artık kavga faslı kapanıp r !<B' Zabıta, derhal bu gizli mu- nmdaki Amerika kadınlarını kabet faslı açılmış oldu. k 
haberatın aslıı:ı araştırmağa tanıyanlar Ruzvelt zamanının dm ile erkek arasında ne far .. 
girişmiş ve tevkifatı yaptıktan kadınlarını tanıyamıyacaklar· var! Hiç! Kanun her tiirJu 

"G"l k · d .. d. H"disst sonra, u oncesı., cnilcn dır. Kadın değişikliğinin te- musavah emre ıyor. a . i· 
şeyluin iki kız olduğunu öğ- şekküre değer cihetin istika- da bunları tahakkuk ettır 
renıniştir. metinin daha iyiye gitmek yordu. .. "rı· 

Bu kızların Londradan gel- üzere olmasındandır. Son iki Evet. Bazı "Harici gorll 
o.ekte olduğuna kanaat ge- üç sene içinde Amerika ka- me,, farkları vardı. Kadınlarıfl 
tirilmiştır. İsimleri şimdiki dını tekrar kadınhğa dönmüş- saç.lan uzun, erkeklerin kı99 
halde-, gizli tutulmaktadır. tür. Bu kadınlar bir aralık er- idi. Erkekler pantalon kad;· 

İddia edıldiğine göre, İbni keğin amansız düşmanı kesil· lar ise fistan giyiniyorlark;: 

Azra, son iki senedenberi mişlerdi. Koliç zamanının Amerika dB 
' s· l k d k ". k'b' dınları bu son farkları 

sahte bir müessesenin direk· ır ara ı a er egın ra ı ı t rı· olmağa uğraştılar. Politikada, ortadan kaldumak için fis 
8 

törü sıfatile, bütün Avrupada d lan bırakıp erkek gibi paot~'1 teşebbüslerde, yazıhaneler e. ,. 
seyahat ederek, güya nadide d 1 d lan giydiler. Saçlarını tıP Bütün hayat mey an arın a e 
nadide çiçekler arıyordu. hatta en kötü ve en ayıp şey- erkekler gibi kestiler. Binlere 

Hakikatte ise aradığı "çiçe- lerde erkeğe rekabet ediyor- latif cins kendilerine yakışıJ1'~ 
k,, in ne olduğu malum. Fakat lardı. Şimdi ise çok iyi deni- yan ve tamamile ~rkekler 
aradığı (nümune)lerin mahiyeti lebilecek bir şekilde Amerika mahsus işlere girdiler. B1ad01:~: 

k d k d ·1 h ·1 muharrir avukat o ll . 
henüz anlaşılamamıştır. a ını en isı e ve ayatı ı e ' ·y9sı Memleketin en yüksek sı 

Eld d·ı k d ı k barıştı. Bunun tabii neticesi 1 . e e ı en a ın ar ve ız- makamına hıle göz dikti er· 

l F d b 
olarak da kocasma döndü. Bu k ·ste' ar, ya ransa a ir müesse- Cumhur reisi olma 

1 

seye yerleştiriliyor veya diğer gün hüsnüniyetle onun iyi bir diler. e 
yerlere gönderiliyordu. arkadaşı ve dostu olmağa ça- Bu büyük içtimai mes' ele:. 

Bu çetenin tutmakta oldug" u lışıyor. dair ciltler dolusu eserler ~-ı 
Yirmi sene evvelki kadınlar ı .. k .. d .. 1 Anıer•'" 

defterlere bakthnca, bu mu .. es· zı ması mum un ur. 1
, 8. Vilson zamanının kadınları h h fh da ,. 

se!ieden güzel arkadaşlar teda· h k k ayatının er sa asın ··rdU· a i aten ne korkunç mah- dm rekabeti 15 sene su .. 0 
rik eden birçok mühim ve lfıklardı! Adeta erkekler için Kadın umumi hayatın biitıJ 
şayanı itimat kimselerin isim- birer kabustular. Bunlar yetmiş tezahürlerinde erkekle~iıı ~~: 
)eri olduğu görülmüştür, sene süren bir "kadın müca- reket ve faaliyetini takıp ·ehB' 

Polis tahkikata başladığın- delesi,, neticesinde "haklarının., Gangster bile olup bapıs dıJ' 
danberi, bu müşterilerden bir istihsaline nihayet muvaffak nelerin koğuşlarını do}dor efl 

çoğu, Fransayı terketmek yo· olmuşlardı. Filhakika erkek- lar. Birbiri arkasına heıJ1te· 
lunu tutmuşlardır. lere "gaddarlık,, ve zulüm,, bütün Amerika kadınlar•· e· 

Polis şimdi, belki de mem- isnad eden ilk ses yetmiş sene şcbbüslerde en yüksek de' ,8 

leket dışına çıkmamış olan evvel yükselmişti. Elizabet Kety celere kadar çıktılar ve s~~jr 
diğer f ngiliz (gül konceleri)nin Santon 1848 deki meşhur be.· meslek hayatlarını pek fec

1 

izlerini bulmağa çalışıyor. yannamesile kadın haklarının şekilde kapattılar. b·rli' 
Müteaddit kadınların, Paris istihsali davasına kalkışmıstı. Mill'i kadın avukatlar ı eP 

mıntakasında olduğu anlaşıl· Beyannamede beşeriyet tarihi ği reisesi Jean Mouris Ji· 
mıştır; vaziyetleri tahkik edil- erkeğin kadın üzerindeki gad- en ağır suçlar ile ittihaı.11 e ~9 
mektedir. parlık ve zulmünün tatbiki lip mahkum oldu. NevY

0
' 

Diğerlerinin de, Şimali Af· için devamlı bir haksızhk zin- hakim tayin edilmişti. eflç 
rika şehirlerinin haremlerinde ciri ve kadın haklarının f üzuli Birçok iyi ailelerdeıı . g 80• 
olmasından korkulüyor. gazabından ibarettir.,, den- kızların aleyhine düzme 

1511 
0-1 

Çünkü Şimali Afrika şeyh- mekte idi. lar icad ederek güya 51<a~eb' 
lerile, bu müessese hayli (iş) Endüstrinin inkişafı ve lerinin ortaya çıkmaması g.1' 

görmüştür. umumi harb bu meşhur kadın didile pek çok paralar kol'ıırı 
Bu münasebetle, Fransanın haklarının tanınmasına sebep mıştı . Nevyork vilayeti rı~sti• 

Şimali AfrikA emniyet direk- oldular. Amerika kadınları Florens Nap riişvet "e 
5011 

01· 
törlüğüniin de yardımı isten- erkeklerine karşı açtıkları mu· mal ciiriimlerilc mahkfıTJl 
mişti_r·--------~0-_h_a_r_e_b_e_dc, muzaffer oldular. du.. . hfellt" 

T
•• k H K Nevyork ekonomı 111

8 ısıı· .m.... ur ava urumu rinde büyük şöhretler k~fl1di 

BU yU k piyangosu ~~~i:~:~.i:d;a~:~f· ;~:; 
bir ~eşriyat evini ~da~~le~İ jf· 

4 ücü keşide 11 Ağustos 1937 dedir Katrıne Meyk Nalhs 
1

6uyjj~ 
Büyük ikramı·ye50,000lı·radır l~s ~uçile _mahkumdur. A

009 

çıftlıkler ıdare eden " yı· 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik- Brayn Apres katil olara J9 

k l B f · l' steYe 
ramiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü- a anmıştır. u ccı 1 •5iı11' 
kafat vard,,., ha birçok meşhur kad1~. 

1 
djjf· 

Ayrıca : (3,000) liradan başlıyarak 120) lira a kadar bü- lerimn ilavesi de miiınk0~;ğe' 
yük ve küçük hirçok ikramiy~..:lerle amortilerii havi olan hu Kadınlar kazandıkları ,,ıl 
zengin plandan istifade E.'tmek için hir bilf't ;ılmllktaıı çe· "haklara,, yetişmek içi~1~1) 
kinmeyiniz. ( D .. _,.,,. evamı 4 üncu Slll' 
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r:ikage 1 Onun dilinde aşk!. j W. ;·,['Van 1 ~;;!~"~;:::::. ı ·-1-z-,;lı- Y ün M ıı> n suca h 
- Aşk gözlerin konuşt.şu 

ile başlar. 
ğnn bütün ihtirası ile seviyor· 
du. Bütün bir yazı onula, en 
hummalı bir aşk ' nöbeti için
de geçirdik. 

Der Zee Rov~t~:!~1~PAıs Tiirk Anooim Şirketi 
& Co. "TRAJANUS,, vapurn 31 Bu onurı prensipi. Ve .. yine: 

- Konuşmıyan gözler aşık 
01aınazlar. 
b Dü~turu da onundur. Niçin 

U boyle? Onu en iyi izah 
eden gene kendisidir: 

- Sevgi bir alev gibi kalbi 
&ardığı vakit biz onun farkına 
~~rır, seviyoruz. deriz. Haki
qtte o bizde çok daha ev
Velden başlamış bir aşk hadi
-sesinin taşışı ve .. tezahür haline 
Relen ifadesidir. 
En önce gözlerimiz konuşur, 

~nlaşır, sevişir ve sevişme ta
d~kkuk edince, göz dimağa, 

1rnağ kalbe bu akdi duyurur 
Ve . 
d ışte o anda hançere ve du-
•lclarda, seviyorum.. demek 

emrini alırlar. ilk seviyorum 
diyen dudak, sevdiğinin duda
t~na da kilitlendikten sonradır 
1c'' .kalp, bir muhavvele mer
l ezı gibi bütün vücudün kapı
h~rını ağar ve kanı aşka ze· 
ırler. Aşkın zehirlediği kanı 

ftne ancak bir başka aşkın 
ueakın zehiri yer . 

Ondan sordum : 
- Kaç defa aşık oldun? 
Güldü ve gülerek cevap 

Verdi : 

L:- Kaç kadın tanıyorsam o 
qdar defa aşık oldum. 

Ve ilave etti : 
- insanların bir kere aşık 

~•bilecekleı ini söyleyenler aşkı 
k nınııyanlardu. Aşk girdiği 
•lbde yuvarlanan bir hüviyet 

oldütu zaman hastalık olur. 
~Y~elerine aşık değil, hasta .. 
k enırl Aşk tazelendikçe kalbe 

1.uvvet olur ve sahibine dinç
ık, neş' e, üstünlük getirir. En 

tenç kalan adam daima en 
tok seven adamdır. Çeşit, 
••kın ve aşıkın ilk şartıdır. 

- Bir kalbde iki aşk ya
lar mı? 

d._Diye sordum, bu sorumu da 
Ufünmeden karşıladı: 
- iki de, üç te yaşar .. 

d 
.. Dedi ve., gene sözünü sür
Urdü: 

- Zekayı en iyi bileyen 

t'Y aşktır. Kuvvetli bir aşk 

l~ lbde ve histe daima rakip-
tr k t yaratır ve yarattı ça da 
'ıeye aşılanır ve beslenir! 

Ve.. Bana bir kalbde iki 
~kı yaşattığı günlerin hikaye· 
aı · nı anlattı: 

Bana: 
- Seni seviyorum! 
Dediği vakit, elektrik şe· 

raresine tutulmuş gibi tir tir 
titrer ve başını göğsüme yas
ladığı anlarda bütün bir öm-

rün neş'e ve saadetini tadar 
gibi baygın kalırdı. 

Fakat, bir gün ne oldu bili
yor musun? Onun sarışın ih
tişamının tam zıddı en güzel, 
güzellerin güzeli bir esmerle 
tanıştım. Koyu, simsiyah fakat 
a1evli bir cila ile bürülenmiş 
gözbebekleri, kıvır kıvır uzun 
siyah kirpikleri ve bir uznışta 
gözü gönlü kavrayan keskin 
ateşfi bakışları vardı. Plajday· 
dık. Kum ve güneş banyosu 
alıyorduk. 

Leylanın başı gene göğsüm 
üzerindeydi. Bu esmer kız bir
den gözüme ilişti ve.. birden 
bakışlarımız biribirine düğüm· 
lendi ve .. · birden gözlerimiz 
konuşmıya başladı. Bkışların
daki büyüleyici, sürükleyici ve 
kavrayıcı cazibe hemencik beni 
ona bağlamış ve kalbime hük
münü salıvermişti. Kalbimin 
çarpıntısını Leyla bile hisset· 
miş olmalı idi ki: 

- Ne oluyorsun? 
Nen var? .. 
Demiye mecbur oldu. Ona: 
- Bilmem, belki denizin 

bit reaksiyonu .. 
Dedim. Başını usulcacık göğ· 

sümden ittim, kalktım, yeni 
aşıkımın, o esmer ihtişamın 

arkasından cezbeye kapılmış 
bir derviş gibi yürüdüm. 

iki dakika sonra, onunla 
plajın gazinosunda ve Leyla
nın gözlerinden uzak ben ona· 

- Seni seviyorum. 
Diyor, o da bana: 
- Ben de seni sevdim! 
Diyor ve. gönlümü doldu-

ran bir sarışın aşk eesmerile 
çifleşiyordu. 

Bu çift aşk, ne birinden 
fazla, ne öbüründen eksik bir 
üçüncü, dördüncü tutkunluğa 
kadar sürdü gitti! 

Ve. o hikayesini bitirirken 
tekrarlıyordu: 

- inan ki, aşk gözlerin 
konuşuşu ile ·başlar ve. Ko
nuşmıyaıı gözler aşık olamaz· 
larl.. • Birinci sınıf mutahassıs 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"KONYA,, vapuru 7 Ağus
tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkaracak. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
" EXT A VIA " vapuru 7 

Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-
ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCALIBUR" vapuru 30 
Tem muzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

"EXETER" vapuru 13 Ağus
tosta PiREDEN BOSTON ve 

NEVYORK için hareket ede
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PlRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 31 

Temmuzda bekleniyor. KÖS

TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA ıimanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" JESMORE ,, vapuru l 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, V ARNA, KÖSTENCE, 

SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK.. motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. iSKEN
DERIYE, DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 - Leyla, sarı bukle bukle 

&tçJı, denizden rengini alan 
~avi gözlü, grup sarısı be
llızli, güneş ışığı renkli ve 

Dr. Demir Ali Olivier ve şü-
Kamçıotlu k A L• •t d ~lan boylu bir genç kızdı. 

kışlarında bir insanı hemen
~tik büyüleyiveren bir mana 
Ve kudret vardı. 

Cilt ve Tenasül hastalıklar re aSJ imi e 
ve elektrik tedavisi 1 t 

lzmir - Birinci beyler sokağı· Vapur 8CeD 851 

d Beni çılgın. kelimesinin ifa
e edebileceği bir tutkunlu-

Elhamra sineması arkasında Birinci Kordon Rees binası 
No. : 55 Tel. 2443 

Telefon: 3479 THE ELLERMAN LINES L TD . ... 
l2mirPamukMensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
11'hal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
Clbna faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN" vapuru 21) ağus

tosta LONDRA, HULL ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"LEGRIAN,, vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Temmuzda limanımıza gelip 
yiikünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"HERCULES., vapuru 7 
Ağustosta limanımıza gelip yü
künü tahliyeden sonra BUR
GAS, V ARNA ve KôSTEN
CE limanları için yük ala
caktır. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND., motörü 1 O 
Ağustosta limanımızda bek
lenmel<te olup ROTTERDAM, 
HAMBMRG ve lSKANDl
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
"ALBA-JULUA,, vapuru 12 

Ağustosta limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA liman--

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
_yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR otlu -lan için yük alacaktır. 
ilandaki hareket tarihlerile 1 

navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Agah 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu
nur. 

1'elefon: 4142/4221 /2663 1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

.................... ~ • 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ,,.';alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~!!!!!!w~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

•u n 



-· Cad Sultan 
u iyede karışıkhk devam ediyor. - Nakleden: F. Ş. Benliot::..,,,,. 

-5- __. 

Şamda kanii ~arpışmalar oldu. 
raplar 
killer 

her tarafta nümayişler yapıyorlar. Suriye ve
heyeti Cemil Merdumun riyasetinde sabaha 
kadar devam eden bir toplar .. tı yaptı 

Suriye Başvekili Cemil Mürdümün vaziyeti naziktir. Dün 
gece istirahate çekildiği sayfiyesinde bütün Vekilleri davet et
miş ve hey'etivekile sabaha kadar içtima halinde kalmıştır. Bu 
içtimada, son hadiselerin mevzuu bahsedildiği ve çok şiddetli 
tedbirler alınması hakkında kararlar verildiği söylenmek-

İstanbul, 2 (Hususi) - Halepten gelen son haberlere göre, 
Suriyede karışıklıklar devam etmektedir. Birçok şehirlerde, 
halk isyan halinde bulunmakta, sokaklarda nümayişler yap
makta ve dükkanlarını açmamaktadırlar. Dün Şamda nümayiş 
yapan Araplarla zabıta arasında çarpışmalar olmş, her iki 

taraftan da birkaç kişi yaralanmıştır. tedir. 

--~~~----......... ~··~·~·~·~·-~· .... ----~~~~ 
ll anistanda 4 Ağustos Mandalar komisyonunda 

havra mı hazırlıliları 
ti 

· Atina yerinden -oyniyacak, ye-
1 

mek, içmek ve eğlence bedava1 
Atinci 1 (A.A) - 4 Ağustos ı bulvarı inşasına başlanacak, 

yıldönümünü hazırlıyacak olan 2 - Kipseli mahallesinin 
büyük Atina halk komisyonu pazarı açılacak, 
t l Ştlr 3 - Tamamen tamir edilen 
op anını . . . . 

Pirede gece şenliği muazzam beledıye daıresı açılacak, 
bir çerçeve içinde cereyan ede 4 - Güzel San'atlar mek-
cektir. Limanda bulunan bü- tebinin temeli atılacak, 
tün vapurlar donanmış olarak Stadyomda yapılacak ve 
gece Kleo ve Sonion burunu- biletleri parasız dağılacak bü-

na kadar gideceklerdir. Bu yük şenliklerden sonra Atina· 
şenliği deniz üzerinde atılacak nın bütün muzik müessesatı 

• hava fişenkleri tamamlıyacak- saat 22 den gece yarısına 
tır. kadar meydanlarda orkestra 

Sahil brlediyaleri de gece çalacaklardır. 
şenlikleri hazırlamaktadırlar. 4 Şarap tüccarları ve lokan-
Ağustos münasebetile Ati nada: talar 4 Ağustos gecesi müş-

1 - Kaleı i Speliayo bağ- terilerine bedava şarap ve 
• lıyacak olan büyük 4 Ağustos yiyecek vereceklerdir. 

~~~~--..... ---~ .... -~ ...... ------~~ 
1 giltere-ltalya 
~~~-----------.-.·~--4------------~ Mussolini gönderdiği bir mektupta, mü-

zakerelere amade olduğunu bildirdi 
Paris 2 (Radyo) - ltalya 

Başvekili B. Mussolini, İngil
tere başvekili B. Nevil Çem· 
berlayna bir mektup gönder· 
miş ve İng-iliz - İtalyan müna· 

sebatının, umumi harpten ev
vel olduğu gibi yeni bir saf
haya girmesi içia müzakerele· 
re amade bulunduğunu bil
dirmiştir. 

----------- -----
& atasar.ayın 1 Belgradda da 

33 üncü yıldönümü yenildik 
{ Baştarafı 1 inci sahi/ ede) 

lar. Bu maçın hakemi Bay 
Abidin Daver idi. 25 dakika. 
hk iki devre olarak yapılan 

maç, Matbuat takımının 1 - O 
galebesile neticelendi. 

Avusturyanın meşhur Ad· 
mira takımı, bu maçı mütea· 

kip Galasaray ile oynadı. İlk 
devre 1 · 1 berabere bitti. 

İkinci devrede daha düzgün 
ve teknik oynıyan Avusturya
lılar, muhakkak birkaç gol 
fırsatı kaçırdıkları halde 3 gol 
daha çıkararak 4 · 1 galip gel
diler. 

İkinci devrede Galatasaray 
bir penaltından istifade ede
medi ve kaleci Avni bir kur
tarış esnasında sakatlanarak 
yerini Sacide bıraktı . 

Hava sıcak olduğu halde, 
dün stadyom müthiş kalaba
lıktı. Seyircilerin ekseriyetini, 
Galatasaraylılar teşkil edi
yordu. 

Maçlardan sonra Milli Mü
dafaa Vekili general Kazım 
Özalp, derece alan Yunanlı 

Baştaraf 1 nri sahifede 

Takımımız şöyle idi. Cihad, 
Faruk, Hüsnü, Reşad, Hasan, 
Rıza, Rebii, Fikret, Rasih, 
Said, Niyazi. 

Oyun, çok seri başladı ve 
birdenbire sertleşti. İlk anlarda 

sahaya yabancı olan oyuncula

rımız biraz durgundular. Fakat 

derhal kendilerini topladılar. 

Birinci devre oldukça sert 
gc•çti ve 1 -O mağlubiyetimizle 
neticelendi. 

İkinci devre kırıcı oynandı. 
Her iki taraf da sert idi. Yu-

goslavlar, bu devrede iki gol 
çıkardılar. Bizde bir gol attık 
ve maçı 3 - O kaybettik.· 

Üç Yugoslav oyuncusu ve 
bizim de Niyazi sakatlandı. 
Yere düşerek sakatlanan Yu
goslav oyuncularından birinin 
yaraları ağırdır. Niyazi baca· 
ğından yaralıdır. Bugün saat 
17,30 da ikinci maç vardır. 

ve Galatasaraylı atletlere mü
kafatları tevzi etti. ve bu su
retle merasime nihayet verildi. 

Cenevre 2 (Radyo)- Man· 
dalar komisyonu, dün gece 
hususi bir toplantı yapmış ve 
İngiliz murahhasının, Filistin 
meselesi hakkında verdiği iza
hatı dinlemiştir. 

Komisyon, bugün tekrar 
toplanacak ve Filistin tahkik 

heyetinin raporunu tetkikten 
sonra, ikinci defa olarak İn
giliz murahhasının mütaleasını 
istiyccektir. 

Al&kadarlar, bu tetkikattan 
sonra Filistin meselesinin kat'i 
bir karara bağlanacağını söy
lüyorlar. 

~~--~--... ·.-.~·~·--~--~-~---
Yunan donanması 

İngiltereye sipariş edilen 2 Yunan Des. 
troyeri ilkbaharda teslim edilecek 

Atina, 2 (A,A)- Atina gazeteleri, İngiliz tezgahlarına sipa
riş edilmiş olan iki Yunan destroyerinin önümüzdeki ilkbahar
da tesellüm edileceğini yazıyorlar . 

Ayni tipten diğer iki destroyer, Yunanistanda tesis edilecek 
olan tezgahlarda inşa edilecektir. 

ltalyan siyasi mücrimleri 
----------

Şimdi olduğu gibi eskiden de 
Fransaya iltica ederlerdi 

Bundan birkaç ay evvel Fran
sada· iki İtalyan kardeş, meçhul 
insanlar tarafından öldürülmüş
ler ve vapılan tahkikat netice
sinde bunların gizli bir cemiyet 
tarafından idam edildıklerini or
taya koymuştu. IKatiller o za
mandanberi elan ele geçirilmiş 

değillerdir. 

Bir Fransız gazetesi bu nevi 
idamların yeni bir usul olmadı
ğını yazarak, bundan yüz sene 
evvel de tıpkı ayni şerait dahi
linde yine Fransada işlenmiş si· 
yasi bir cinayeti misal olarak 
gösteriyor. 

"Fransada geçen aylar öldü· 
rülen iki kardeşin büyük baba
larının Jozef Mazzini isminde 
meşhur ihtilalcilerden bir arka· 
daşı vardı. Mazzini Karbonariz
me iltihak etmiş, hapse mahkum 
edilmiş ve tahliyesinden sonra 
ltalyada oturamıyarak Fransaya 
iltica etmişti. 

Mazzini Mar'silyaya yerleşir 
yerleşmez "La Giovini İtalya,,, 
yani "Genç İtalya,, isminde bir 
gazete çıkarmıya başlrm1ştı. Ay
ni zamanda da giz bir mahke
me teşekkül etti. Mahkemenin 
vazifesi Fransada bulunan Kar-

bonariler aleyhine çalışanlar 

hakkında karar vermek ve bu 
kararı tatbik ettirmekti. 

O sırada bazı İtalyanların 
Rodez' de gizli gizli çalıştıkla
rını haber aldı. İtalyada 1931 
ihtilaline iştirak ederek Re
bekki isminde bir gazeteciyi 
öldürdükten sonra Fransayı 

kaçan Gavyoli ismindeki bir 
delikanlıyı Rodez' e tahkikat 
yapmıya gönderdi. Bu adam, 
Marsilyaya dönüp tahkikat ne
ticelerini anlattıktan sonra, giz
li mahkeme derhal teşekkül 
etti ve Rodez' de bulunan İtal· 
yanlardan Emilyani ile Laza
reşi idama mahkum etti. 

İdam kararının infazı için 
alınacak tertibat Kavyoliye 
bırakılmıştı. 

Bir şubat akşamı mahkum
lardan Emilyani ile Lazareşi 
evlerine giderlerken, dört 
İtalyanın hücumuna uğradılar 
fakat bu herifler o kadar be
ceriksiz idiler ki her ikisini 
de ancak hafifçe yaraladıktan 
sonra kaçtılar. 

Lakin ertesi gün de yakayı 
ele verdiler. 

30 mayıs 1883 te muhake
meleri başladı. Emilyani ile 

Lazareşi mütecavizlerine karşı 

ağır ithamlarda bulundular. 
Muhakeme devam ederken 

bir adam şahitlerin sırasına 
girerek Emily<mi ile Lazareşi· 
ye genç bir adamın kendile
rini kahvede beklediğini ve 
muhakeme edilmekte o!an dört 
maznunun bundan evvel [işle
miş oldukları bir cinayet hak
kında malumat vermek için 
mutlaka gelmelerini istediğini 
söyledi. 

Emil yani karısını yanına ala
rak Lazareşi ile birlikte kah· 
veye gitti. Bu enteresan deli
kanlının söyliyeceği sözler 

Bulanık suda balık avlamak Kumandan Firuz han, mak· 
istiyenler pek coktur; bu fe- sadini elde etmek üzere o za· 
satcıların dedikodoları bilhassa zamana ve o muhite göre bir 
Firuz Han adını taşıyan haris fırka kurdu; bu fırkaya her 
bir kumandanın çok işine işi menfaat mukabilidde yap· 
yaradı.I mağa hazır olanları aldı; bun· 

Bu adam vakıa iyi bir ce· ları birer birer büyük ve mü· 
neraldi; askeri kıymeti büyüktü him mevkilere yerleştirmeğe 
fakat, ahlak cihetinden çok başladı. 
düşkün ve en haris bir saray . Firuz han, bu tedbirlerle 
adamı idi. Evvela, Cad Sul· meşgul bulunduğu sırada, yal· . 
tana nüfuza çalıştı ve muvaf· nız bir noktadan dolayı mem· 
fak oldu. Cad Sultan bu ce- nun değildi; Cad sultanın et· 
neralin tatlı sözlerine ve as- rafında hala sedakat ile çalı· 
keri iktidarına kandı ve ordu· şan bir -fırka vardı. Bunları 
nun başkumandanlığını ken- Cad sultanın etrafında ayır· 
disine verdi . mak, bunları kendi emel ve 

Firuz Han memleketin bü- maksatlarına kullanmak imkanı 
tün kuvvetlerinin başına ge- yoktu, Firuz han da bu haki· 
çince, hükumet niyabetini Cad katı anladı. 
Sultanın elinden almak ve Cad sultanı ve etrafındaki 
hatta, Prens İbrahimi aradan sadık adamları, yolu üzerin· 
kaldırarak tahtı da işgal et- den kaldırmak için amansız, 
mek için çareler aramağa baş- merhametsiz bir mücadelenin 
ladı . başlaması lazımgeliyordu. 

B • f .k A .k k (Arkası var) 
ır eşı merı a a. • • "1i 
dınları arasında ispanya ıhtıla 

(Baş tarafı 2 inci sahi/ ede J 
koşmuşlarsa cürümlere de öyle 
sürüklenmişlerdir. 

Fakat bugün şimdi mucize 
kabilinden denilebilecek bir 
aksülamel başla.nış bulunuyor. 
Amerika kadınları tekrar ka
dınlıklarına dönüyorlar. Fis
tanlarını giyiniyor hareket ve 
faaliyetleri eski kadınlık se
vimliğini iktisap ediyor. Buh
ran harabeleri içinden yeni 
bir Amerikan kadın tipi filiz
lendi. Herhalde öncekinden 
daha iyi bir tipi. 

kendilerini son derect: alaka
dar etmişti. 

Kahveye girdikleri zaman, 
filhakika bir gencin kendileri
ni beklemekte olduğunü gör
düler. Adam derhal yerinden 
kalktı ve daha hiç bir şey 
söylem iye vakıt kalmadan elin
deki bıçağını bir kaç defa E
milyaninin göksüne sapladı. 
Cinayeti önlemek istiyen La
zareşiyi de boğazından ağır 
surette yaraladı ve kapıya 
doğru yürürken kaçmasına ma
ni olmak istiyen Emilyaninin 
karısının ensesine bir bıçak 
darbesi ındirdikten sonra çı
kıp gitti. 

Emilyani derhal öldü. Laza
re~i birkaç saat yaşıyabildi. 
Kadın ise mucize kabilinden 
ölümden kurtuldu. Bütün Ro-

dez bu üçüzlü cinayet karşı

sında o derece nefret ve he
yecan duymuştu ki, ertesi gün 
katilin yakalanıp hapishaneye 
atıldığı haber alınınca, halk 
derhal hapishant>nin ambarına 
zorla girerek giyotini çıkardı-
1 ... r. Dığer dört suçlu da o ara 
lık müebbet hapse mahkum 
edilmişler ve hapishanede bu
lunuyorlardı. 

Halk ambardan çıkardığı 
giyotini hapishanenin önüne 
kurdu. Bir kısım halk ta katil 
ile birlikte diğer dört [mahku
mu dışarıya çıkarak hepsinin 
de birer birer kafalarını uçur
dular.• 

Kahvedeki cinayeti işleyen 
genç kimdi biliyor musunuz? 
Gizli mahkemenin idam kara· 
rının behemehal tatbikini üze
rine almış olan ve evvelce 
Rodeze tahkikat yapmıya gel
nıiş olan. Gavyolil 

-Başıarafı 1 inci sahifede-:" 
Barselon 2 (Radyo) - fhtı· 

lalcilere mensup tayyare kuv· 
vetleri, ita kasabasını bom· 
bardıman etmişler ve ikiyüz 
bomba atarak, pöyü baştan 
başa tahrip eylemişlerdir. 

Ölümden kurtulan halk, 
evsiz, barksız bulunuyor. 

Berlin 2 (Radyo) - Alma~ 
donanmasına mensup bir hafıf 
filo, Alman menafiini muha· 
faza etmdk ve oradaki ge~ı· 
leri değiştirmek üzere dun 
ispanya sularına hareket et· 
miştir. 

Paris, 2 (Radyo) - Fransa 
hariciye nazırı Bay lvon Del~ 
bos, ispanya işlerine adeın: 
müdahale komitesine kontr? 
hakkında mukabil bir proıe 
teklif etmeği üzerine almıştır. 
Bu proje, önümüzdeki Ç~r
şamba günkü içtima komıte 
riyasetine verilecektir. 

••••• 
Karşıyaka da 

yüzme müsabakaları 
- Başı 1 inci sahifede -: 
Mehmet (Doğanspor)I. üçüncU 
Sadullah ve Hilmi (Yamanlar~ 

.. cı 
200 metre serbest: bırın 

1Cemal 3,6 ikinci Süleyınanı 
üçüncü Arslan (Yamanlar), . 

200 metre kurbağlama: bı· 
· · Ş ·f 3 4 2 'k. ·ı ibra· rıncı erı , , ; ı ınc "h 

him (Yamanlar), üçüncü Su a 
Üçok. 

100 metre sırtüstü: Biri~cı 
h.. dd. .k. . Cahıd, usame ın, ı ıncı ) 
·· .. ·· Al" dd. (Yamanlar· uçuncu ae ın As· 

4 X 200 bayrak: Cemal, .. 
ıntJ• 

lan, Cezmi ve Eminden bi· 
teşekkil yamanlar takımı 
rıncı. 

400 metre serbest: Birine~ 
·kioCI 

Servet (Demirspor), 1 :i 
.. "JlC" 

Cevdet (Demirspor), uçu 

Hilmi (Yamanlar). . ce· 
100 X 4 bayrak: Şe~ıf~ dert 

mal, Emin ve HüsamıttınkıJ1ll 
müteşekkil Yamanlar ta 

birinci. st· 
En son olarak yapılan bri 

lamalarda da Ü çoktan Sa ret 
birinçi, Yamanlardan ~ll~el· 
ikinci ve Faruk üçüncU 

mişlerdir. ·rıde 
Umumi tasnif ne~i~es~lij°İı 

Yamanlar kulübü ~ırıncıiiçiif1' 
Demirspor ikinciliği, Üçok dôr' 
cülüğü ve Doğansporda 
düncülüğü almışlardır. 


