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Grip salgını 
Kırım'da, Paris, Londra 

ve Berlin'de binlerce kiıi 
hastadır. 

Fiati (100) Para 

Sancaktaki kardeşlerimize y3pılan işkenceler, sa
bır ve tahammül derecesini aşmağa başladı 

Fransızlar taraf 
l Arabi ar Sa cak ___ ..;....'T6-

a • a rme ı ve 
ırmağa başı · dllar 

lan Ermeniler, kardeşlerimize 
saldırıyorlar. 

Son gelen haberlne göre, 
Halep taraflarından Sancağa 
getirilen bedevi Arap'lar da 
Ermenilerle birleşerek Türk-

1 lere karşı koymağa başlamış
lardır. Bütün bu hadiseler, 
alakadar mehafilimizde derin 
teessürler uynndırli'ıakta, sabır 
ve tahammül derecesini aş
maktadır. 

awnva•••ıııım ................... E«~·~•----~ .. ı:::m ...... ımı .. 1B11111w~•C!i8 ...... ~ ..... , .... ... 
Piyango ln~iltere kabinesi yarın 

_ ,.. bır toplantı yapacak 
Karataş ortamektep B t . ( t d · k ı·k I 
muallimi'Şleyger 15 u op a:a 1 a~s er 1 v~ span 

bin lira kazandı ya mes elelerıle daha bırçok 
işler görüşülecek 

Antak9a' dan bir görünüş 
lstanbul, 12 ( Hususi ) - fasılalı bir surette devam 

Sancak Türk'lerile Arap'lar ediyor. 

Paris, 12 (Radyo) - Fran· 
sa hariciye nazırı muavini M. 
Piyer Viyeno, dün Türkiye 
büyük elçisi Suad Davazı ka
bul etmiş ve Sancak mes' elesi 
hakkmda uzun müddet görüş

lstanbul, 12 ( Hususi ) -
Tayyare piyangosunun keşide
sine dün başlandı, bugün de 
devam edilecektir. Dünkü ke
şidede kazanan numaralan 
bildiriyorum: 

12255 numara 
arasında başlıyan çarpışmalar, Fransız'larm silahlandırdık- 15,000 Lira 

27242 numara . Ameri k a d~lÇOk korkunç 
bir kasırga fırt.nası 

On dokuz kişf ölmüş, binlerce 
hayvanat telef olmuştur 

müştür. 

lstanbul, 11 ( Hususi ) -
Sancak' ta büyük bir heyecan 1 O 000 L • 
hüküm sürüyor. Son alınan ' ıra 
haberlere göre, Antakya'da, 25244 numara 
Türk'ler'le Arab'lar arasında M. Baldvin saraydan dönerken 
kanlı çarpışmalar başlamıştır. 3 ,000 Lira Londra 12 (Radyo)- lngiltere kabineıi, yaran M. BaldYinia 
Dün ansızın vuku bulan bu kazanmışlardır. başkanlığında toplanacak ve askerlik mea' eleıile lsp~ya " 

~evy•k, 12 ( Radyo ) -
Amerikanfo L.os-Angelos şeh-
rinde vukua gelen bir kar 
fırtınası, müthiş tahribat yap-

kişi donmuş ve yüz milyon 

kıymetinde tahınin olunan 

portakallar mahvolmuştur. 

Sakramento kasabasında da 

çarpışmalarda bir kişi ölmüş 1000 lira kazanan No. lar maden ocakları işini-müzakere edecektir. Kabinenin bu teplu· 
ve sekiz kişi de yaranmıştır. 36:J04 33482 tısında, daha birçok meseleler görüşülecektir. 

Sancak'a giden bitaraf he- 500 lira kazanan No. lar ...... ______ _ 

mıştır.Son gelen haberlere göre, 
fırtına neticesinde on dokuz binlerce hayvanat ölmüştür. 

~:~ü.0:~::i .~.~~.d~::::::~ 4;~~ !~!~ ~~~! ıi~~~ General (Wigand) ın çok 
~:~·~oı:;~·m~:·:!:~d·:h~ı~:: g~~! ~~~i ~~~i~ !~~: mühim bir makalesi 

Rusya . kontröi formülü
l, ne pek yanaşmıyor 

bariz bir infial içindedir. Dün 39691 -
onbeş bin kişi toplanarak mü- 200 lira kazanan No. lar 1 Fransa'ya lazım olan askeri 
şahidlerin ikamet etmekte ol- 986 2111 4572 5128 • 
dukıan evlerin önüne gelmiş- s9ao 6840 t8ss. 7483 üs için Iskenderun değıl, Trab· 
ler ve sancak'ın istiklalini is- 8090 8199 8740 10053 ı• d h J • ı• ~:. 
temişlerdir. 11691 12289 12480 13522 lusşam ımanı a a e ırerış IUJ.t 

Hariciye kom~eri M. Litvi- Müşahidler, Türk halkının 15/4D05 1561
4
1 •. 1o~26h.}d65}44 Fransa'nın en' kudretli ku- Akdeniz devletf olması hase· 

(Devamı 4 üncü sahifede) evamı uncu sa ııe e - . . h · 
nof, ingilterenin notası ______ • ..,.................... mandanlanndan sabık genel bıle haız bulunduğu e emmı· 

M • ı • ı 1 A. • ı • h • • ı kurmay başkanı general Wi· yeti daima takdir etmiştir. 
1 IS er,, ası erın ucum a

1 

kand; Fransanın, Şarki Akde- ~ltalya~ı on iki adalara sürük· , , ua cevap vermiştir 
rlnl klrmagv a çalışlıyorlar nizde yapabileceği askeri bir lemiş olan uzağı görürlük, 

Rusga hariciye komi
seri M. Litvinof 

Moskova, 12 ( .Radyo ) _ 
Rusya hariciye nazın M. Llt

vinof, lngiltere'nin lspanya'ya 

kontrol vazedilmesi hakkın
daki notasına cevap vermiştir. 
Rusya, bu notada pek müma
şeatkar görünmekte, Alman-

ya' nın general Frarıko'ya mü

temadiyen yardım ettikçe, İs
panya mes' cleıinin halledile
nıiy~cetini ve kontrol vazedil· 

buna • riayet etmiyeceklerini 
bildirmektedir. 

Cirip 
Krım'da ve Avrupa. 
da korkunc bir halde • 

Odesa, 12 (Radyo) - Kn-
mın her tarafında grip hasta
lığı vardır. Alınan tedbirlere 
rağmen hastalık durmamakta 
ve mütemadiyen_ilerlemektedir. 

Londra, 12 ( Radyo ) -
Berlın ve Paris şehirlerinde 
olduğu gibi burada da grip 
hastalığı şiddetle hüküm sürü
yor. Hastalıktan.. yatağıi dü
şenler çoktur. Hükumet tara
fından seri tedbirler alınmıştır. ---.. ··-----

üsten bahsederek yazdığı mü· (Devamı 2 nci ıalaijed•) 
------ him bir makalede, bu üs için 

lngı·ıterenin Madriddeki sefa- lskenderun'dan ziyade Trab-
lusşam limanının elverişli ol· 

rethaneSİDİ kimler bom• duğunu ve Fransa'nin bu li-
mana muhtaç olduğunu ileri 

bardıman etti ? sürmektedir. Bu makaleyi ay-
nen aşağıya dercediyoruz: 

.. Son aylar zarfında mühim 

siyasi hadiseler büyük devlet

lerin dikkatini şarki Akdenize 

çektiler. Eskidenberi lngiltere

nin geni~ müstemleke arazisi 

ile muvasala yolunu te~kil 

etmekte olan Akdeniz, Etyo

yanın İtalya tarafından istila
sından sonra ltalya için de 

ayni şekilde bir imparatorluk 

yolu mahiyetini almış bulu-

Göring 
ltalya'ya gitliyor 

f Jamanlar nuyor. İngiltere, Malta'ya ve 
Cebelüttarik'a sağlam bir su-

Ayan meclisinin lağ. rette yerleşmiş olmayı artık 
r - Harp eden Milis kızları F 

l 
- - kafi görmüyor, Kıbrısta a- G 1 G.. · 

vını istiyor ar Paris, 12 (Radyo) - lhti· şehrin bu kısmını ftamamen enera orını 
magostada da iyi bir tesisata B l. 12 (R d ) r. 

Brüksel 12 (Radyo)- Flaman Ialci kumandanlardan general işgal ettikl~rini söylemiştir. er ın, a yo - ue-
istinat etmeği lüzumlu adde- l G b ·· 1 d 

partisi, Parlamentoya verdiği (Kepodelyano), dün radyoda Madrid 12 (Radyo)- Mad- nera öring, ugun er e ıev· 
bir takrirde, ayan meclisinin verd'iği bir söylevde, lncriltere· rid müdafaa komitesi dün diyor. cesile birlikte •Roma va gid~-

0 Jtalya ise kendisinin bir I ı kaldırılmasını istemiş ve Bel- nin Madrid' deki sefarethane- yeni bir resmi tebliğ neşret- cek ve Mussolini ile ta ya 
çika kabinesinin, iki büyük sine bomba atılmadığını bil- miştir. Bu tebliğte deniliyor ıamışlardır. Ordularımız, tay· hariciye ' nazırı Kont Ciyano 
partiden mürekkep Nazırlar- dirmiş ve ihtilalci kuvvetlerin ki: yarelerimizin himayesi altında ile görüştükten sonra, istira· 
dan teşekkül etmHi lüzumunu Madrid'in cenubunda büyük Bir gece sükünetten sonra, düşmana mukabele etmekte hat için Napoli'ye ve oradan 
bildirm· tir. muvaffakı1etler ihru ederek ihtilalciler, tekrar hücuma bq· devam ediyor. dı Kapri'yı J~"*· -. .......................... ____ ~...;......; .... __ ..;.... ______ ~~:..._--..... 
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=-u~ Bulgar Yugoslav anlaşması Rusya'da 

B 1 • t -,- Akd • d h t Vitamin istihsali 
Zabıta Romanı: 

U garıs an in enız e ma reç a• Geçen yıl Sovyetler birliği 

1 b• ti h 11 d • ı k 3 milyon doz vitamin "C., e 1 ne sure e a e 1 ece .. istihsal etmişti; bu yıl ise 

Sağ iken gömülen 
.. -8- .. 

Kroser arkası uzere yatıp 
ıülerek dedi: 

- Zannederim sizin hum· 
maya tutulmuş adamlar gibi 
bazı zamanınız var ki o zaman 
geldikte, başkalarile istihzaya 
başlarsınız, madam beni parlak 
demir parmaklıklar arkasında 
görmek istiyorsunuz hanemden 
çıkınız ki maksadınıza çabuk 
nail olasınız .. Haydi çabuk tef· 
tiş ediniz. 

- Kroser zannederim mak
sadımı anladınız, ben yalınız 
bu haneyi aramak istiyorum. 

- Bana sizi böyle yalınız 
bırakmak yakışmaz. 

- Niçin, icap ederse, ben 
burada bir ay kadar bile ya· 
lanız kalabilirim. 

- Ne kadar inat ediyor· 
sun, hemen sizi buradan çı· 
karmak için polis çağırmağa 
mecbur olacağım. 

- Hiç durma, eğer polis 
çağırmada bir fayda varsa 
çaitr. 

- Doğrusu, bunda bir fayda 
görmiyorum, zıra polislerin 
kaffesi sızı tanır, onun liçin 
hepsi size muavenet ederle'. 

- Lakin müsaade ederseniz 
iki ıey sual edeyim. 

- Nedir? 
- Ne sebebe mebni, polis· 

ler beni tarassut ediyor, ben 
ne yapmışım ki buna müsta· 
bak olmuşum • 

- Bunun sebebi birşey yap· 
manaz deA-ildir, lakin yapmağa 
muktedir olmanızdır . 

1 

- Siz korkuyor musunuz ki 
birgün ben de sizin gibi, bi· 
riıinin hanesine ansızın gireyim 

- Bu hatırımıza bile gel· 
miyor. 

- Siz ve hey'eti tahkikiye 
reisince, benim mücrim oldu· 
tum tahakkuk ctmiı mi? 

- Çoktan. 

- Eminim ki siz korkuyor· 
sun uz. 

- Hayır korkmuyorum, lakin 
böyle bir karanlık gecede bir 
şey yapmak istemiyorum . 

- Aksi takdirde, şayet ha· 
miyyet ve intikam sevkile size 
hücum etmeğe beni mecbur 
ederse sizi dışarı atamaz mı· 
yım? 

- iyice biliniz ki şayet cüz'i 
bir teşebbüs edecek olursanız 
kendinizi olduğunuz yerde bi· 
ruh bulursunuz. 

- Acayip 1 
Kroser bu sözleri Karterden 

işittiği gibi hemen ellerini ·ta
lebelerin öğretmen karşısında 
ders aldıkları zaman durduk· 
ları gibi • arkasına doğru gö· 
türerek Kartere bakardı. Kar· 
ter ise, hissetti ki Kroser, bu 
hile ile tabancasını almak is
tiyor, vakurane bir surette de· 
di ki zannederim, tabancanızı 
sühuletle çıka .. mak istiyorsunuz 
lakin yerinden kımıldama. 

- Niçin? 
- Karter, hiç cevap ver· 

medi, lakin Kroserin hareki· 
tını dikkatle tarassut ediyordu. 
Kroser dahi yavaş yavaş par
maklarını cebine sokuyordu ki 
hemen tabancasını çıkararak 

Kırtere sıksın birkaç dakika] 
sonra Krosere dedi ki: 
Kroser yanımdan çekil, senin 

için yerinde oturmak daha ha· 
yırlıdır, sakın zan etme ki beni 
katledebilirsin. Zira senin icra 
edeceğin fikir, hakkında çok 
fenalığı iras edecektir. 

- Pek tuhaf bir adamsın 
mister Karter. 

Kroser bunu dediği ribi he· 
men bir sür'ati ıaribe ile ta· 

:bancasını çıkararak Kartere 
doğru sıktı. Tabancadan çıkan 
mermi : dıvara isabet ederek 
bir kısmın1 yıktı. Kroser bunu 

memleketin şimal mıntakası 
Yugoslavya'nın tavassutta bnlunacağı sanılıyor. Balkan- için çok lüzumlu olan bu an-

larda tam bir birlik kurulmuş oluyor. tiskobrit maddeden 13 milyon 
doz ihzar edilecektir. La Republique gazetesinde bariz bir şekle sokmaktadır. Balkanlar vaziyetinde kat'i 

ı d b Malam olduğu üzere, vita· Jean • Pirerre Gerard yazı· ktidar mevkiine geleli en ir dönüm noktası teşkil ede· 
min "C,, şimdiye kadar bazı yor: beri prens Pol memleketinin bilecek mahiyette olduğundan 
ağaçların yapraklarından istih· 

Yugoslav hükumeti balkan önce ltalya ile sonra da Ma- daha umumi bir ehemiyet ik· 
sal ed~lmekte idi; şimdi ise 

paktına dahil bulunan mütte· car"ıstan'la olan polı"tı·k mu··na· tisab etmektedir. 
daha kuvvetli ve müessir ola· fiklerine, yani Romanya, Yu· 1 d Bilindiği üzere balkan dev-

sebetlerini genış ö çü e iyi· rak ve ayni zamanda daha 
nanistan ve Türkiyeye dog"'ru· l . ş· d. b 'k" letleri bir federasyon kurmak eştirmıştir. 1m ı u 1 1 mem- lezzetli olarak yabani gülden 
dan doğruya anlaşmak üzere lekete Bu lgaristam da ilave temayülünü göstermişler ve alınmaktadır. Memleket dahi-

balkan antantını vücuda ge· 
bir muahede yapmak için edince, prens Pol başlıca lindeki birçok karamele ve 

tirmişlerdi. Bu antanttan yal-
Bulgaristanla müzakere halin· komşularile sulh yapmış ol· bonbon fabrikaları, vitaminli 
d b 1 d b"ld" · · makla övünebilir. Hlrvat mese· nız bir devlet eksikti: Bulga· karamele ve bonbon ı"malı"ne e u un uğunu ı ırmıştır. ristan. 

Hadise mühimdir. fesi hallederek memleket için· başlamıştır. Vitamin "C., nin 
Ö Bu yüzden Balkan antadtı, 

nce Yugoslavya için mü- de de sulhu kurarsa, prens Pol istihsalini fazlalaştırmak üzere, 
d ortasındaki bu bir nevi "ge· 

himdir. Çünkü böylelikle, naib büyük bir eser vücu a ietir· Leningrad' da bir ve Moskova 
dik., le, natamam bir teşekkül 

prens Pol'an iş başına geçi- miş ve memıeketini çok lruv· civarında ve Şolkovo'da bir, 
olarak kalıyordu. Bulgaristan, 

şinden beri rgördüğü "Sulh· vetlendirmiş olacaktır. iki fabrika bu iş için tadil 
k Nöyyi andlaşmasının ortaya 

leştirme., politikasını daha Bulgar • Yugoslav pa tl edilmiş ve faaliyete başla· , ________ __.__ çıkardığı vaziyeti tanımak is· 

General (wl·gand) ın çok temediğj ve kendisinden hak- mıştır. Şolkovo fobrilcası, ayni za· 
sız yere bir takım topraklar 

manda, neşvünümayı kolaylaş· ' 

m U•. h 
1
• m b 

1
• r maka 1es1• alınmasından müşteki bulun- A h 1• 

-Baştarufı 1 inci salıife<le

onu, menfaatleri icap ettir
dikçe şarka doğrn sevket· 
mekten gerı kalmamlş Trab· 
lus'tan Bingazi'ye, sonra Et· 
yopya 'ya götürmüş ve şarki 
Akdeniıde, Rodos'ta, kendisi
ne kuvvetli bir istinat noktası 
temin etmesine yardım eyle· 
miştir. Avrupada Alman kon· 
trolünün genişlemasi ile onun 
da kat'i bir surette Avustur
ya • Adriyadik, veya Tuna 
Karadeniz yolu Aile Akdenize 
ineceğinin muhakkak olduğu
nu gözden kaçıramayız. 

Şu halde istikbali doğru 
bir görüşle tahmin etmekte 

tıran vitamin • • isti sa ıne duğu ıçın, Balkan antantına 
k de iptidar eylemiştir. 

I 
yet ve adaletin yerleşmesi girme istemiyordu. Bu suretle, Antieaşidik hassalara malik 

Balkanlarda Bulgaristan'la Bal· 
için insanca ve paraca yap· bulunan •o. vitamini imali 
mış olduğu fedakarlıklar mu· kan antantının vaziyeti tıpkı d M k 'd . b" 
kabilinde kendine hiçbir şey Tuna havzasında Macaristan'la ;;~rik::ku~:1:::tur~ yenı ır 
temin etmeden ve devamlı küçük antantın vaziyetine ben· L d'd k" S 1 

zemekte idi. eningra a ı ovyet er 
bir fayda beklemeden oraları birliii vitaminler tetkiki ens• 
terketmek U··zere bulunduğu Bulgaristanın istedikleri, ._ . . b" 

b titüsü, halen ço~ mlısmır ır 
d l b h t . (lşlıca üç nokta üzerinde C • 
üşünü ürse u ayre ın ne surette vitamin • • nin sun i 

kadar yerinde olduğu bir toplanmakta idi .. Madedonya· bir tarzda imali hususunda 
kat daha tebarüz eder; da birçok Bulgarlar Yugoa· enteresan tecrübelerde bulun· 
burada Fransız kültür ve lavyaya ilhak edilmiştir. Silis· maktadır. Bu tecrübeler tam 
lisanına karşı olan bağlılığı tre, Bulgar toprağı olmasına surette müsbet neticeler ve· 
ve yurdumuza karşı gösterilen rağmen Romanyaya L verilmiş· rirse, değil yalını Sovyetler 
muhabbeti mevzuu bahsetmek tir. Nihayet, Nöyi andlaşma· birliği için fakat ayni zamanda 
istemiyoruz, çünkü bunlar siyle vadolunan Ere denizi bütün dünya için çok ıeniı 
manda idaresinden çok daha üzerinde liman Yunaniatan ta· ve insani bir faaliyet sahası 
evvel muallimlerimiz, misyo- rafından kendisine memnuni- açılmış olacaktır. 
nerlerı.miz sayesinde temin yet verici bir teklif yapılma- ıc· f 

bi.r fikir cereyanının in ııa a 
edl.lmiştir. mıştır. B b le U başladığı görüldü. u üyü 

Fransız mandasının ne şe· - zun müddet Makedonya fikrin başladığ'ı tıörüldü. Bul· 

- Acayip , hangi cinayeti 
irtikap etmişim • 

- Anlamak istiyorsanız da· 
irei hükumete gidebilirsiniz. 

- Güzel, lakin siz yalınız 
kalacakıınız. 

~gördüğü gibi gerisi geriye dö
nerek Kartere baktı ise onu 
kendi mevkiinpe oturmuş bul-

olan büyük devletlerin pasifik 
Okyanusu ile alakadar olmak· 
iMıhiÇbii ·ünı;n --;;~ geÇme· 
mekle .berab;.-Akd;niz m~ 
elelerini de • : meşğuliyetleri;;-i;
birinci planına koymakta d~
vam ettiklerini söyliyebiliriz. 

Fransa'nın Akdenizde çok 
mühim menfaatlere 'sahip bu· 
lunduğunu söylemeğe bile lü
zum yoktur; ve her şeyden 
evvel Fransanın şimali Afrika 

kilde nihayet bulunacağını meselesi en vahim mesele gar Stambuliski.. ile Sırp 
tesbit etmekt• olan anlaşma- ol~rak kalmış ve !orada sene· Trumbiç idiler. Bunlar sırb· 
ların imzası ve Türkiye'ııin bu·· lerce harp eksik olmamıştır: lann, hırvatların, slovenlerin 
vaziyet karşısında ortaya çı· Temenni edelim ki hazırlanan ve Bulgarların, bir federasyon 
karmış olduğu lskenderun :anlaşma bu hale nihayet ver· ~halinde birleşmeleri ve büyük 
sancağ1 meselesi, bu mütalea· f sin ve Avrupa'nın en karışık Yugoslav .. kütüğünün her da· 
lara daha büyük bir aktüalite bölgelerinden birinin sulha lının muhtariyet halinde ol-
veı mektedir. Bu münasebetle kayuşması işini tamamlasın. ması fikrini terviç ediyorlardı. 

- Ôyle icap ediyor, yalınız 
blacağJmı niçin soruyorsunuz? 

- Sordum. 
- Emin olunuz ki yalınız kal· 

mak istiyorum . 

Kroscr, Karterin karşısına 
oturarak dedi ki : 

- Hakikaten çok ahmaksın 

Karter, ben sizi evimden dı· 

şan atmağa mecbur oldum, 
şayet mukavemet edecek olur· 
anız kemiklerinizi kırarım. 

-4-.. 

Kroseriıi esrarı 

Karter Kemali metanetle Kro· 

tere cevap verdi : 
- Kroser, yerinde otur hiç 

hareket etme, zira valıdt boş 

ıeçıyor. 

Kroser, kendi tasavvuratını 
tatbik için yavaı yavaş Kar; 
terin yanına r-klaşarak hid· 
detle dedi ki : 

- Çıkacak mısınız buradan, 
yokta hakkınızda beslediğim 
fikri icra edeyim mi? 

- BeD kat'iyen çıkmak iste
aiyorum, zira oturmak için bu 
undalyadan daha rahat bir 
yer göremiyorum ve emin olu· 
auz ki bena kal'fı siz hiçbir 

: du. Krosere arız olan hiddet 
halecan -bi~z ukit--Olduğu 
ribi müstehziyane bir surette 
Kartere bakıp güldükten sonra 
dedi lci ; 

- Çok tuhaf, ne kadar kuv
V"°ct( kalbemaliksi.;iz ki-taban· 
ca atılıyor hiç yerinizden ha· 
reket etmiyorsunu7, ıariptir-ki' 
kurşun dahi size isabet etme
miş, lakin ben hoş baht imi· 
şim ki tabança attıiım halde 
elimden bir kaza çıkmadı . 
Şimdi ben rünahımdan, kusu
rumdan itizar ederek mazere· 
timin kabulünü istirham ~de:· 
rım. 

_ - Yalınız bir kusur değil 

birçok kusurl;r~-dan, _ ~irçok 
günahlarından mazeret talep 
etmelisin. 

- Doğrudur, size karşı ku· 
~;u-;n-çoktur :-affı~iil dil;,im 
şimdi ta ... bancamı almağa mü· 
saade-ede;-misiniz. Yoksa yer 
demi kalsın? 

Dcıha iyisi, yerde kalsın. 
--=. Sizin tabancanız nerede? 

- Benim tabancam mı? 
- Evet. 
- Ben onu ıüzelce bir yer-

de saklamışım . 
Şimdi beni dinle Kroser, se· 

nin hezyanların, hurafatın beni 
taciz ediyor, benden kerıdine 
karş;-bir fenalık rö-m:ıek-ist~
miyorsan kendi mahalline av· 
det edersin. 

· Arkası 1111r-

·il;oı;;ı""rouvasala -·yolla;.~~ 
:dikkate almak lazım gelir. 

Fakat bütün dikkatinin yal
nız Akdenizin doğu kısmına 
inhisar etmesi doğru olamaz. 
Akdeniz, Fransa için olduğu 
gibi lngiltere için de Hindi 
Çini mütcmlekesi ve Okya· 
nusyadaki arazisi için en kısa 
bir 1yoldur. Bundan başka 
herhangi bir Avrupa ihtilifı-

""nın -zuh~runda - Akdenizin, 
merkezi ve şarki 'Avrupadaki 
müttefikler ile, küçük antant 
ve Polonya ile faydalı bir 
muvasala yolu temin eder. 

On skiz senedenberi bu 

politikayı takip etmekte olan 

Fransanının herhangi bir ihti
laf, zuhurunda şarki Akdeniz· 
de bir istinat noktası teşkil 

edecek ve bu suretle deniz 
kuvvetlerini orada tutabilme-
sini mümkün kılmakla bera-
ber -müttefiklerinin Fra~sa' da~ 
talep etmekte haklı olac;kla~ 
yardımı da yapabilmesine ya
rayacak yer lteminini düşün

memiş olması karşısında hak
lı bir surette hayret edilse 
yeridir. 

Surlyede 1919 senesinden· 
beri Mandater devlet sıfat ile 
yerleşmiş olan F ransanın bu 
gün oralarda nızam ve inti
zamın tesiai ve idamcai ••D.İ· 

lskenderun'un Suriye sahilleri- -Bu hadise yalnız menfi bir Hepsi bu kadar detil, ya: 
~i~n-iyi-de;i;-üs7il-Old~fu: netice vermekle kalmıyacaktır; pılan konuşmalar hakkında 
söylenildi. onun şumulünün müsbet olması malumat-veren ve yarı resmi 

Biz ise teknik noktayı na- ihtimali de vardır. bir kaynaktan geldiğine şüphe 
zardan birçok defalar b""ti":',~n" __filhakika ~Bulgarlar : aslen olmayan telgraf, Bulgaristanın 
tama~;- aksini-işittik; --ve Yugoslavdır. On dokuzuncu milli metalibatımızdan vazgeç
denizciler bu körfeze girebil- asrın sonunda yaşamakta olan mek ve statokoyu tanımak 
mesin enginlerden gelen rüz· Svelozoar Markoviç adlı bir niyetinde olmadığını tasrih 
garlardan ziyade karadan esen adaın:.~Jlk _defa_ ortay.!~oy· etmektedir. 
kuvvetli rüı:garlar yüziinden duğu prensiplerden sonra~ Bu tasrih keyfiyetine dikkat 
sonderece tehlikeli olduğunu hedefi Bulgarları öteki Yu- olunmalıdır. 
birçok defalar söylemiş bulu· goslavlarla birleştirmek-Olan {Devamı 4 üncü sahi/ede} 
nuyorlar · Esasen sahilin çok -:i-::-le--:S:-u-r-iy-e-'n_i_n_k~a-l_p_g-ah-ı--v-e--b-u-ik_i_m_e_m_l-ek_e_t-ar_a_s_ın_d_a_d_e--
dar bir şerit halinde olmaM Musul'un petrol Pı.pelı"ne'nı"n 1 b. l h 1.. -vam ı ır an aşma usu unu 
lskenderun'un inkişafına mani Fransız branşının nihayet nok· mümkün kılacaktır. 
bulunmaktadı, ve az bir me- tası arasında biricik tabii Bunun için Trablusşamda, 
saf;-bıraktıkta~~r~- birden-

muvasala yolunu temin eden Suriyenin, öteden beri iste·! 
bire sarp bir şekilde yükselen Trablusşa~.. mekte olduğu sahil mahrecini 
bir mani teşkil eden Amamus, Liman geniş ve muhafaza- temin edecek şekilde bir ser· 
memleket dahili ile yapılacak lıdır, su vaziyetleri ve inmeye best liman yapılması da icap 
münakalatın yol-;e-demi;yolu müsaid arazi mükemmel bir etmektedir. 
yardımı ile yapılabilmesini hava istasyonu kurulmasını Bu vaziyette Lübnan'dan 
müşkül kılmaktadır. mümkün kılarlar; civardaki küçük:(bir arazi -parçası ayn· 

Demek oluyor ki, Fransa arazi orada yapılacak tesisle· lıyorsa da ki Lübnan çok mü
ile Türkiy'! arasındaki müza· rin inkişafına ve muhafazasına kemmel bir liman olan Beruta 
kerelerin ortaya koyduğu m~ müsaittir. malik bulunmaktadır. Bu mem· 
~1e-1e-;d~;-hiçbirisine temas Trablusşam, şarki Akde- leketin müslüman ve hristiyan 
etmeksizin, lskenderun'un bir nizde kurulacak bir Fran· ahalisi arasında da güzel bir 
den"'iZ" ü;sü olarak seçilebilme· · sız ussu için lazım olan muvazene~temin ~dilmiş oluyor. 
sinin hiçbir suretle yerinde bir bütün şartlan mükemmel su- Bu, münakaşaya arzedilen 
ış olmıyacağını söyliyebiliriz. rette haiz bulunmaktadır. Po· bir düşünüş tarzından ibaret· 

Halbuki ~Trablusşam'a ge· litikamızın trandüsyonlarına ttir; fakat bu düşünüş ·tarzı·J 
·linceiŞ değişmektedir:-·s~iy~- uygun ve bu suretle hakikaten nın esası ~Akdcnizde Franm ~ 
sahilinin orta ' yerinde, uzak faideli olan bu fikrin tatbik devleti için o derece hayati 
şark ile olan muvasala yolu· sahasına konulması Lübnan lüzumlara istinad ~ediyor ki , 

-muzun üstünde ve Homs'a ve Suriye milletlerinin iktısadi burada arzetmeği ~yerinde bir 
karşı bulunan, Lübnan ve En- hayatını ~ kolaylaştıracak ve hareket telakki eyl~im •• 
sariye tepeleri araımda deDiı- iatiklile · kavufluru1-ut eJu ~ w.__. 
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.. vapur acentası w. F. H. Van zmir Yün Mensucall 

Rov1iZuM~!~lf~0Aıs Der Zee Türk A. Şirketinin Yeşil yamaçlar arasındaki 
k" .. k uçu ve yeşil vadide birden-
bire çığlıklar yükseldi: 
· - Düşman geliyor. 

- Bizanlılarl. 
Dere boyundaki iki sıra 

söğütler vardı. işte bu söğüt· 
lerin boyunca ikiyüz kadar 
Bizans atlısı dörtnal yaklaşı
yor; yakaladıkları Türk köy· 
lülerini ya öldürüyorlar, yahut 
ta esir ediyorlardı. 

Ayni zamanda bunlardan 
bir kısmı etraftaki ekin tarla
larına, ekin yığınlarına doğru 
ayrılıyorlar: " Onları hemen 
tutuşturuyorlardı. 

Köylüler, bütün yıl uiraşa
rak bu hale retirdikleri buğ
dayların cayır cayır yandıgw 1 
b. d" 1 nı ısse ıyor ardı. 

Şurada bir delilcanlı elindeki 
tırpanla, nişanlısını kurtarmaj-a 
çabalıyor; ötede bir ihtiyar 
adam, yol Üstünde bulduğu 
sopayı kavrıyarak düıman 
tarafından kaçırılmakta olan 
renç lc:arısım reri almak için 
çırpınıyordu. 

. ~ akat bütün e'mekler boşa 
rıdıyordu. 

~~nkü zırblı Bizans süv~i-
lennın, çevik atlar"l k le" ı e ve eı-
m kılıçlarile yaptıkları hü-

cum~ar~, brıı koyamıyorlardı. 
Koyun ihtiyarlarından b" · 

d l ·ı_ m 
e IKanJılardan b" . . le: 

ırını ya a-
ladı. Bir ikiyüz adım öte
d~ otlamaktan olan bir ab 
rosterdi: 

- Ne durursun? Çabuk 
fU ata bin, Kara Abdurrah
mana haber ver. <;> bunların 
haklarından gelir. 

Delikanlı, yayından kurtulan 
bir ok ribi ileri fırladı. Bir 
haın~ede atın •yatındaki ipi 
lcestı; sırtına atladı ve topuk· 
lannı bütün kuvvetile onun 
karnına vurdu. 

Bilecik, ıuracılcta dı. Yuım 

Bi · · rıncı sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tı .. enasul hastalıklar 
ve elektrik ted · · 

1 av ısı 
zmir. e· . . b 

ırıncı eyler sokağı-
Elharnra 5 • 

ıneması arkasuıda 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Yazan: Kadircan /Caflı 
saate varmadan Abdurrahman 
oraya yetişebilirdi. 

Hem de Bizanı atlıları 
Kara Abdurrahman'a haber 
uçurulduğunun farkında olma· 
mışlardı. 

* • • Son hızla gelen bir atın 
nal sesleri Bileciiin yeşil ya
maçlarında akisler yapıyordu: 

Kara Abdurrahman kasaba
nın ortasındaki kocaman çi
nar ağacının altında, yoldaş

larile beraber, tasarladığı yeni 
akın hakkında rörüşüyordu. 

Birdenbire do~ruldu: 
- Suıunl .. 
Diyerek ıec;memişti ki bir 

atlı kaıırga gibi kale lcapııın· 
dan içeri daldı ve dos-do~ru 
Kara Abdurrabmanın önüne 
koşarak ıoluk ıoluta batırdı; 

- Bizanılılar bukıa yap· 
tıla.ı. Köylüleri öldürüyorlar. 
Kadınları ve kızlan eıir cdi· 
yorlarl. 

Delikanlı henüz ıözlerini 

bitirmemiıti ki, yap abaa 

atlıyan Kua Abdurraiamao, 

yoldaşlanna bir iıaret vermiş 
ve üçyüz atlı kale kapısından 
dışarı fırlamııtı. 

Kara Abdurralımaa'ıa ıü

varileri yamaçta ıöriiııür fÖ· 
rünmeı. Bizanılılar dörtnal 

kaçmata bqladılar. 
Kara Abdurrahman yanan 

ekinlerin dumanlan araıında 

onlara kovalarken kızrın k1%fm 
ıöyleniyordu: 

- Bu yu ıizin lc:aleniai 
bqınıza yıkmayı düıünüyor· 
dum. Fakat artık dütünmiye 
lüzum yok. Karan. vermiı bu· 
lunuyorum. 

• • • 
O kadar hızlı ıitmelerine 

rağmen Bizanahlrra yetiıeme· 
mişlcrdi. Türkler kovalamakta 

biç şüphesiz pek uıtadılar; 

lakin Bizanslıların kaçmaktaki 

ustalıkları daha üstündü. 
Bizanı kaleıi yalçın bir ka· 

yalıim üstynde kalın dıvarlı, 
kuleli, mazrallı, pek satlamdı. 

- Sonu arın -

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıklan 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

• GALYPSO. vapuru 10 & Co ff Jk k f b •k 
Kanunusanide gelip yükünü • 8 aplD&r Umaş 8 n 851 

hl d DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
la iye en sonra BURGAS, Tarafından mevsim -'olayısı·ıe yenı· 
VARNA ve KÖSTENCE için G. m. b. H. aı 
yük alacaktır. ·HERAKLEA. vapuru 6 çıkardığı kumaşlar: 

• TIBERIUS • vapuru 14 son kanunda beklenilmektedir. s 
Kanunusaniye kadar ROTTER- 9 son kanunda ROTTE.R- agv 1 a m 
DAM, AMSTERDAM ve HAM- DAM, HAMBURG ve BRE-
BURG limanları için yük ala- MEN için yük alacaktır. Za r-ıf 
caktır. .. AKKA. vapuru 13 son 
SVE.NSKA ORIENT LINES kanunda HAMBURG ve AN- v 

•AASNE. vapuru 8 ikinci VERS'ten gelerek yük çıkara· e ucuzdu 
kanunda gelip ROTTE.RDAM, caktır. 
HAMBURG, GDYNIA ve • ANDROS. vapuru 20 son 
SKANDNAVY A limanları için kanunda beklenilmektedir. 23 
yük alacaktır. son kanuna kadar ROTTER-

• ERLAND • motörü 21 DAM, HAMBURG ve BRE-
ikinci kanuna kadar ROTTER- MEN için yük kabul eder. 
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINAVY A limanları AMERICAN EXPORT LINES 
için yük alacaktır. THE EXPORT STEAMSAIP 

SERViCE MARITIME CORPORATION 
ROUMAJN •EXMOOR. vapuru 17 son 

• AEBA-JUL y A. vapuru 9 kanunda beklenilmektedir . 
.ikinci kanunda PiRE, MALTA NEVYORK için yük kabul 

eder. 
ve MARSIL YA limanlan için •EXTAVIA. vapuru ayın 
yük alacaktır. sonunda beklenilmektedir • 

·suçEAVA. vapuru 27 
ikinci kanunda PiRE, MALTA NEVYORK için yükliyecektir . 

•EXMINSTER. vapuru ikin· 
~!!~~; y A limanları için yük ci kanun sonunda beldenil· 

lkinci Kordonda FRA TEW mektedir. NEVYORK 
yükliyecektir. 

SPERCO vapur acentalıtma ----
müracaat edilmeıi rica olunur. PIRE'den AKTARMALI 

Telefon: 4143/4221/2663 Seyrisefcrler 
·•EXCAMBION. vapuru 15 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binuı 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
•ADJUTANT. vapuru 22 

ikinci kanunda relip LON

DRA için yük alacaktır. 

•LESBIAN. vapuru ikinci 

kanun iptidasında LONDRA, 

HULL' den gelip yük çılcanp 
ve ayni zamanda LONDRA 

ve HULL için yük alacaktır. 
•GRODNO. vapuru 15 ikin· 

ci kinunda LONDRA, HULL 

ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 

LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 

ikinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYOSK'a 
hareket edecektir. 

•EXCHORDA. vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

EXCALIBUR. vapuru 12 
şubatta PiRE' de~ BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede-
cektir. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD.-LIVERPUL 

•DROMOS. vapuru 10 ikin· 
ci kanunda,4 LINERPUL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve BURGAS, V ARNA 
ve~KôSTENCE limanlan için 
yük alacaktır. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz: 

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

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

•TROYBURG.. vapuru 28 
ikinci kanunda beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

•DUROSTOR,, vapuru 16 
ikinci kanunda KôSTENCE 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
•BANADEROS,. vapuru 16 

ikinci kanunda beklenilmekte· 
dir, PiRE, ISKENDERIYE. 
DIYEP ve NORVEÇ limanlan 
için yükliyecektir. 

"'Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 için yük kabul eder. 

------------------------------------

Telefon 3452 

•EGYPTIAN,, vapuru 25 
birinci kanunda LIVERPOOL 

ve SW~~SEı\'dan gelip yük 

•-----------' çıkaracaktır. 

~~-~~~!!!~!!!!!!!!!i!!!!i!!!~~!i!!~ii!!!!!!!~: 1 ~ 

Sıhhat Bahkyağı 
ib~~':1eç~a. balıkyağlarının en halisidir şerbet 

g 1 ıçı ebılır iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-* 

1 Baş durak. Büyük Salepçioğlu hanı I I 
:. ·- • karşısında . 

- -· 1 
n ~aimi encümeninden: 
868 lıra 29 kuruı keşif bedeli" b 1 okulunun onarılması iıi 15 -

1 
•• u unan Karııyaka Bostanlı 

ıun muddetle k k "it k nulduğundan isteklilerin 2490 1 açı e ıı meye o-
aayı ı yaaay ·· L 1 '-

lan teminat ve müteahhitlik b 1 ·ı . ~ rore auır ıyacas;.· 
9 

e resı e bırhlcte 21 "k" . k. 
37 perşembe günü saat 11 de il d . - . ı ıncı anun 

- K . aınıt eneumenıne 1 1 . 
r-- eşıfnamesini görmek ve fazla b"I . d" reme erı. 
b 

1 fi c ınmek · t · 1 · 
ayındırlık direktörlüğüne baş vurmaları. 11 ıye:ı erın 

"' ,ALGERIAN • vapuru 10 
ikinci kanunda •gelip LIVER· 
POOL ve SWENSEA' dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"ANGORA,, vapuru lima· 

nımızda olup yüklerini ... çıkar· 
maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. • Mücellit . 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çartıaı 

Numara·: ~ 

-·:.l 

1 

9N~~ 
... r 

Kuru./ ~ ol ıu r; 
[r--... ---,, r_a_c._l--~-.·· -,...,-k ........ ~.~) 



Sahife 4 

ticaret ve scyrisefa in muahe

desine bağlı B. listesindeki 

yapılacak tashihe aid kanun· ] 

Fransız Palamento, ayan 1Mısır hükUmeti kapitülas Seddiçini üzerinde (Baştarafı 7 inci sahifede) 
6lü olarak bulundu 17580 19420 19909 20414 

meclisleri toplanıyorlar yonları kardırmak istiyor !i.~:~:.!!d~:7~;> b-ir~ !ı°~~~ ~~~i~ ;6~~~ ~:~~~ ;~~: 
I•;- ~ --90 d D } ti İl b• t d dettenberi kaybolmuş bulunan 36940 38999 39217 Ayan meC ısı, yaşın a ev e ere Ver en Ir DO a a, Mis Nervil, Seddiçini üzerin· 100 lira kaz•n•n No. lar 

b k 1 M tr••d b• k f de maktul olarak b°ülun~~ 154 444 778 1077 bir 
ğında 

azanın BŞ an ı• On 0 e Ir OD erans tur. IKadının, herhangi bir ll02 1m 1712 tlJO 

1 k teklif edilmektedir hadiseye kurban] rittiii zan 1967 .. 2410 2499 2716 top anaca olunuyor. 4318 4795 6624 7103 
Kahire, ll (Radyo) - Mı- vermiş ve bunun için MontrÖ· Bul y 7420 7445 7489 7958 Paris 12 (Radyo) - Fran· nü tekrar toplanmak üzere 

sız parlamentosu, bugün açı- dağılacaktır. sır hükumeti, kapitülasyonla- de bir konferanı akdini teklif gar - ugos 8704 8938 : i 10903 11250 
rın kaldırılması hakkında 13130 14893 16829 17328 

lacak ve ve saylavların en Ayan meclisi de, bugün 90 
ihtiyarı bir söylev verdikten 

d ya~ındaki M. Damekor'un ri-
bütün devletlere birer nota eylemiştir. lav anlaşması 17732 17850 17918 18246 

(Baştara/ı 2 inci sahifede) 18593 19945 20055 21457 ıonra rizaset ivanı seçımı ou··nyanın en bu··yu··k yapılacaktır. Parlamento, bu yasetinde toplanacak ve reiıi-
ıeçimden sonra peşembe gü· ni seçecektir. 

Ukranyada··çc,k mühim h~va istasyonu 
hadiseler olmuş Londra ile (Po Mod) arasında 

Troçki taraftarlanndan 
bin kişi tevkif edilmiş, 

Radek asılacak mı? 

işliyecek olan yolcu tayyreleri 
8 Londra, 12 (Radyo) - (Pot Mod) (Cenubi Afrika) da yapı· 

lacalc olan bava istasyonu, lngiltcre'nin ve bitta dünyanın en 
büyük istasyonu olacaktır. Londra ile (Pot Mod) aruında sefer 
yapacak olan yolcu -tayyareleri, saatte ikiyü.z mil mesafe ka
tedec:ek ve on dörder yolcu alacaktır. 

Varşova, 12 ( Radyo ) dığını ve tevkif edilenlerin, 
Ukranya' da mühim hadiseler 8 bin kişiden ibaret olup, 
olmuştur. Son gelen haberlere ' hepsinin Troçki'ye tabi kim· 
göre, köylünün buğdayları selerden bulunduğunu iddia 
alınmak istendiğinden zabıta ediyor. 
memurları üzerine ateş edil· Diğer bir haber, halen mev· 
miştir. Heriki taraftan yüzlerce kuf olan (lzvestiya) gazetesi 
yaralı olduğu söyleniyor. başmuharriri Radek'in idama 

Polonya siyasal- mahafili; mahkum edilmek üzere bulun-
Rusya' da yeni tevkifat yapıl- duğunu bildirmektedir. 

-------~···-.-

Kar Sancaktaki kardeş. 
/erimize yapılan 

Dün gecedenberi 

iki deli 
Karılarile çocukla. 

rının hayatına 
kıydılar 

Roma 12 l(Radyo) - İtal
yanın Pistoya kasabasında an-

sızın deliren F ertando adında 

bir şahıs, karısını ve iki ço· 
cuiunu öldürmüıtür. 

__ !,ransanıll Maney ~asabasın

[ da da ayni şekilde .. bir hadi-işkenceler 
(Başta rafı 1 inci sahi/ ede) 
bu haklı heyecanını ehemmi-

se -olmuş-~~ -aklÜÜ. kaybeden 

yağıyor bir aile reisi, hava razı boru· 
Birkaç gündür iyileşen ha· yeti mahsusa ile kaydeylemiş· 

lerdir. 
Antakya, 11 (Radyo) - Is· 

kenderun ve Antakya Arab
ları tarafından Reyhan' da çı-
karılan gürültüler neticesinde 
bir kişi ölmüş, sekiz kişi ya
ralanmıştır. 

Köyler ve dağlarda bulu
nan bedevi Arab'lar kamyon
larla Antakya'ya inmişlerdir. 
Bu bedevilerin şehire aldık-
ları emirle geldikleri anlaşıl· 
maktadır. Çünkü Arab ve Er
meni dükkanlarının hepsi de 
kapalıdır. 

lstanbul, 11 (Hususi) -
Müşahitler, Sancak'ta gördük
leri hadiseler hakkındaki ra· 
porlarını verdiler. Heyet, {Kı· 
rıkhan)dan geçerken toplanan 
halkla görüşmemişlerdir. Bu
nun üzerine kendilerine bir 
telgraf çekilmiş ve müşahitler 
ıeri dönerek halkı dinlemiş· 
lertlir. 

sunu açarak, zevcesini ve 
valar, dün birdenbire soğumuş . . . 

·- - - - -- • dört çocuğunu zehırlemıştır. gece derece sıfırın altında 
altıya kadar düşmüştür. Dün • • • 

_g~~ ıy~sın~an _ sonra_şeh~ Eşref'in mezar 
kar düşmeğe başlamış ve Ka-

: dife kalesi ile civar dağlar taşı çalındı 
hem-beyaz:, karla örtülmüştür. Istanbuldan gelen haberlere 
Kar, devam etmektedir. iÖre, Şiir Eşref merhumun 

Mussolini 
Yakında Trab

Iusgarba 
gidiyor 

Roma 12 (Radyo) - İtal
ya başbakanı Mussolini'nin 
yakında Trablusgarba giderek 
Tunus hududuna kadar yapı· 
lan yolu açacağı söyleniyor. 
Bu yol, bir milyon lniiliz li
raıına mal elmuıtur. 

mezar taşı, meçhul ~ahıslar ta
rafından aşırılmışhr. 

Ulusal Birlik - Merhum 
hayatında bile mezar taşının 
bira-ün olup çalınacağını bilmiş 
gibi, mezar taşının üzerine ıu 
kıt'ayı yazdırmıştı : 

Kabrimi kimıe ziyaret etmesin 
Allah için 

Gelse de kovanm Billahi öz 
kardeşimi 

Gözlerim Ebnayıbe~erden olrüt· 
be yıldı ki 

istemem ben Fatiha, tek çal~ 
•uıalar taıımı. 

Polonya ge
mileri 

Bof a:zlardan naııl 
geçebilecek 

Varşova 12 (Radyo) - Po· 
lonya sremilerinin, Boğazlardan 
ne suretle reçecekleri hakkında 
Türkiye ile Polonya arasındaı 
müzakerelere başlanmıştır. 

Türkiye hükumeti, Montrö 
muahedesinin mulctazaıına ıö
re hareket edecektir. 

Kral 
Ve Kraliçe Londra. 

ya döndüler 
Londra 12 (Radyo)- Kral 

altıncı Jorj ile kraliçe Eliza

bet, refakatlarında başbakan 

M. Baldvin olduiu halde dün 

gece Sandırgam sarayından 

Londraya dönmüşlerdir. __ ._ .......... __ 
Belçika 

Maılahatgüzarının 

ceaedi 
Pariı, 12 (Radyo) - Mad

rid' de öldürülen Belçikanın 
Maslahatgüzarı (Baron Doyoz 
Grav) ın cesedi, Madrid'den 
Alikante'y• ıönderilmiıtir. Ce· 
sed, orada bir F ranıız torpi
tosuna ·bindirilecek ve Belçi· 
ka' ya aa~letlil ... ldir. 

Ç .. k .. b- l l"lcl B ı 23384 23435 25397 25575 
un u oy e 1 .e, u iar un- 27558 28180 28193 28382 

ıurların kuvv~t~ı .bulundu~u 28746 2~571 29722 29728 
ve Sırpların bırlılcçı temayul· 29858 29865 30222 30311 
lerile çarpışmakta olduğu Ma· 30630 30691 31215 32'406 
lcedonya mes'elesi açık kal· 35320 25808 36306 36570 
maktadır. Esasen Stambuliıki 37829 38813 39911 
Trumbiç projesi, Makedonyayı K nJ 
büyiik Yuıoslav konfederas· azana ar 
yonunun muhtar bir eyaleti 15 bin liralık ikramiyeyi 
haline ıokuyordu . kazanan 12255 numaralı on· 

Nihayet, Bula-aristana Ege da bir iki parçası şehrimizde 
"'denizinde verilecek mahreç satılmıştır. Biletin sahibi, Ka· 
m-;;'ek;inin tekrar, fakatyen( ratq Orta mektep Almanca 
bir tanda ortaya çıktı~ını da yardımcı öğretmeni M. Şley
görecej'iz. Nöyyi andlaşmasile ıer'dir. 1500 lira alacaktır. 
Yunaniıtan bütün Şarki Trak- Damlacık'ta 12 · numarala 
ya'yı aldıj-ı zaman, Bulga- evde oturan Bahaeddin de 15 
ristan'a Ege denizinde mahreç bin lira kazanmıştır. 
verilmesi de kararlaşmıştı. • • • ..._ __ 

·Mahreç. kelimesi hakkında Hindistan' da 
fazla tasrihler yapılmadı. iki 
tarRf bu kelimenin Dedeağaç 
tabii limanını kasdettiğlni ka
bul hususunda uyuştular, fakat 
burasının Bulgaristan' a ne gibi 
şartlar altında verileceği nok· 
taıında anlaşamadılar. Bulgar
lar burasının, ortasından bir 
tren hatta ıeçen~muhtar bir 
toprak olacaiını söylüyorlar, 
Yunanlılar ise sadece bir ser· 
best bir liman olacağı ceva
bını veriyorlardı. İki devlet de 
ıörüşlerinde ısrar ettiler ve iş 
öylece kaldı. 

Bugün, ortada yeni bir 
vakıa var: Buliaristanla Yu· 
goılavya arasında bir anlaş· 
manın imzalanması, bu iki 
uyuşamıyan tarafın vaziyetini, 
üçüncü bir dostun müdaha
lesile, tadil edebilecek mahi
yettedir. Filhakika, Yugoslav
ya Balkan antşndan Yunanis
tanın müttefıkidir. Bulgaris· 
tanla da dost olunca Sofya 
ve Atina hükumetleri arasında 
dost bir metavaasıt rolü oy
nayabilir. 

Bu şartlar içinde, dünyayı 
zchirliycn bir mesele dostlukla 
hallolunabiltcek V'l vrupanın 
sulha kavuşması yolunda yeni 
!tir a.&111 atılmıt eluakt1r. 

Müslümanlarla hris
tiyanlar arasında 

arbedeler oldu 
Nevvel, 12 ( Radyo ) -

Hristiyanlarla· Hind müs1ü· 
manlan arasında arbedeler 
olmuştur. Üç ölü ve 12 yaralı 
vardır. (Bingalor) dan gelen 
zabıta kuvvetleri asayişi temin 
etmişlerdir. 

•• 
Graçyani 

Tayyare ile Habe. 
şistanı geziyormuş 

Adis·Abaha, 12 (Radyo) -
General Graçyani, tayyare ile 
Habeşistanı gezmektedir. İtal
yan generalı, Dunda kasaba· 
sında bir söylev vermiş ve 
Amari hükümdarlığının tarihe 
karıştığını söylemiştir. • itizar 

Yazımızın çokluğu dolayı· 

lsile (Ali paşa kira Frosini ) 

adlı tefrikamızı koyamadık. 

Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 


