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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

lJLlJSAL e ltalya hükômeti 
, __ Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 
Abone şartları: Seneli@ 700, altı aylı~ı 400 kuruş 

b Resmi ilanlar için: .Maarif cemiyeti illinat 
iiro una müracaat edilmelidir. 

Adis.Ababa'ya konsolos 
gönderilinceye kadar Türk 

~ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
',~asıldıfı'Yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

tebaasının işlerini vekale
ten göreceğini bildirdi. 

-
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~------~--~----------~----~~-Telefon: 2776 Salı -19lkinci kanun 1937 Fiati (100) Para 

Uzali Saı·lita 
-- ' 

Vaziyet Vahinıdir 
Medeni F~a~~ı~f;~~kardeş·ı ·ee19ika'da Bu9ünkÜ şer~it altlnda 

1 
. . . .. .. .. 20 hı? :ımeıe. Almanya mustemle-

erımızı olduruyorlar g:.::ıı:~~~o) et!~ kesiz ~~şıyamaz 
çika'nın, Liycj, Sarlerova ve Hit erin, 30 ka"nunsanı·de vere· 
bu. Binajdaki maden amelesi ·-·-Fes giymiyen Türklerin ~Üzerlerine ateş açıldı. 

Belgrad'dan CenevreYe..,hareket eden Rüştü Aras, 
M. Avenol'la mühim görüşmelerde bulunacak 

. sine kurşun atmış\ardır. 
~ Mahalli idari!, Arapların ve 

Antakya' dan 
lstanbul 19 (Hususi)- San· 

cakta vaziyet çok karışıktır. 
Fransız otoriteleri, sükunu te· 
minden aciz kalmıştır. Taş· 

bir görünüş 
nakların ve Araplann Türklere 
karşı zulümleri, her an artm ak
tadır. Dün bir tezahürat esna· 
sında Ermeniler, Türk abide-

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

Anarşistler koca bir 
treni uçurdular 

Bu feci hadisede-i7 kişi parçalanmış, 
35 kişi de yaralanmıştır 

Şanghay, 19 (Radyo) - Keohon ile Lokanton arasında bir 

tren berhava edilmiştir. Söylendiğine göre, bu tren, anarşist· 
ler tarafından uçurulmuştur. Bu facia neticesin de 77 kişi par· 
çalanmış, 35 kişide ağır surette yaralanmıştır. 

--·~·~·--ı-----~~-~~-

Sefirler, birbirini taki-
ben Romadan ayrıldılar 

Ermenilerin bu hareketlerini 
müsamaha ile karşılamakta, 
Türklerin rahat dolaşmalarına 
bile meydan vermemektedir. 

Şapka giyen Türk'ler de 
düşman kazanmaktadırlar. Dün 
Fransız ve Arap jandarmaları 
Türk'lerin başlarından şapka· 
lan zorla çıkartmak istemişler, 
bu yüzden jandarmalarla Türk
ler arasında kanlı arbedeler 
olmuştur. Arap jandarmaları, 
şapkalarını çıkarmamakta ısrar 

eden Türklere ateş açmışlardır. 

Isanbul, 19 (Hususi tclefonla)
Hariciye vekilimiz Rüştü Aras, 

dün geceyi ~Belgrad' da geçir· 
rniştir. Rüştü Aras, Yugoslavya 
başvekili M. Stoyadinoviç ile 
iki uzun mülakat yapmış ve 
Yugoslav gazetecilerine beya· 
natta bulunarak, Sancak me· 
selesini, iki taraf için de mem· 
nuniyete şayan bir şekilde 

halledileceğini ümid ettiğini 

söylemiştir. 
Hariciye vekilimiz, bugün 

Bclgrad' dan Cenevre'ye ha· 
reket edecekler ve konseyin 
perşembe günkü toplantıs.nda 
hazır bulunacaklardır. Rüşdü · 
Arasın Cenevre' de devletler 
dclegelerile temasa geçmesi 
muhtemeldir. 

8 • • Sancak mcs' ele si etrafında 
u seyahatların, Güring ile uzlaşma temini için Paris'e 

Mussoıı·n· d k. ··k"I Devamı . 4 üncü sahifede __ ı arasın a ı mu a e· 
ınelerden çıktığı söyleniyor Antonesko 

Sir Erik 
Roma 19 (Radyo) _ Al

manyanın bura sefiri Von 
Hasel dün Berlin' e hareket 
etmiştir. Söylendiğine göre 
Von Hasel, Almanya harici· 
ye nazırı Yon Nöraht'ı ve 
bilahara da bizzat Hitleri zi
yaret edecektir. Alakadarlar, 
bu ıe abata bü ük ehemmi· 

yet atfediyorlar. Cenevre'ye ha-
Paris 19 (Radyo) - fngil· reketettı• 

terenin Roma sefiri Sir Erik 

Dermond'un Londra seyahati 

bütün iddi 1lara rağmen çok 

mühim sayılıyor. Bu seyaha

tin, general Göring ile Mus

solini arasındaki mlikaleme· 

lerle alakadar olduğu söyle-
nıyor. 

~~~---..-~~~ 

Fabrikalar 
Tahliye edil-

• 
mı yor 

Nevyork 19 ( Radyo ) 
Grev ilan etmiş olan ceneral 
Motörs otomobil şirketi ame· 
leleri, işgal eylemiş oldukları 

fabrikalardan ikisini tahliye· 
den imtina ettikleri ve müza· 
kereler lehlerine bitmedikçe 
bu fabrikaları boşaltmıyacak· 
larını bi\dirdiklcri, cihetle 
patronlarla amele mümessilleri 
arasında başlıyan müzakere· 
ler inkıtaa uiramııtır. 

Bükreş, 19 (Radyo) - Ro· 
manya hariciye nazırı M. An· 
tonesko, uluslar sosyet~si kon· 
seyinde bulunmak üzere dün 
Cenevre'ye müteveccihen ha
reket etmiştir. M. Antonesko· 

M. Antoneska 
nun gaybubetinde hariciye 
nezaretine aid işler, başvekil 
M. Tataresko tarafından veka
leten idare edilecektir. 

haftada 45 saat işlemeleri ceg" i söylev ,çok mühi olacaktır 
için verdikleri muhtaraya ce· 1 
vap almadıklarından dün · 
umumi grev ilan etmişlerdir. 

Greve işt:rak eden amele, 

yirmi bin kişiden ibarettir. ---···---
Londra 

işçileri nüma
yiş yaptılar 
Londra, 19 (Radyo) - ls

panya'ya gönüllü gönderilme· 

mesi hakkındaki karan pro· 

testo etmek üzere bütün işçi· 

ler. bir nümayiş yapmışlardır. 

Zabıtanın aldığı tertibat saye

sinde hiçbir hadise olmamıştır. 

• • •• 
ltalya 

Adis-Ababadaki te. 
baamızın islerini .. 

görecektir 

Kont Ciyano 
Roma 19 (Radyo) - Türki· 

yenin bura sefiri, Clün Hariciye 
Nazırı Kont Ciyano'yu ziyaret 

etmiş ve Türkiye'nin, Adis-A· 

baba sefaretini lağvettiği hak· 

kında hükumetinden aldığı 

malumatı bildirmiştir. 

ltalya hükumeti, bir konso· 

los tayin edinceye kadar Adis 

Ababadaki Türk tebaasının 

işlerini vekaleten görecektir. 

lmro 
Af üebbed sürgüne 

mahkum oldu 
1 

Ronıa gaztelerinin yardtkla· 

rına göre, ltalya hükumetince 

müebbed sürgüne mahkum 
olan Ras lmro, bir torpito ile 
Napoli'ye gelmiş ve orada 
muvakkaten nezaret altına 
alınmıştır. 

ltalya·Habeşistan harbında 
büyük muvaffakıyetler göster· 
miş ve tatbik ettiği planlarla 
ltalyan'ları hezimetten hezi· 
mete sürüklemiş olan Ras 
lmro, birkaç gün sonra Ital· 
ya' nın Bonteza adasına ıÜriÜn 
edilecektir. 

Hitler, Fransız se/irile konuşurken 
memleket arasındaki münase
batın, istikbalde daha iyi bir 
şekil alacağından çok ümit 
vardır. 

Lord Eden 

------.... --·· ' 
Fransanın 104 üncü alayına 

mensup müfrezeler mi
lislerle beraber imiş 

Salamank, 19 
(Radyo) - ih
tilalcilerin, Ma· 
laga civarında· 
ki Maryella ka· 
sahasını işgal 
ettikleri ve mi· 
lis kuvvetleri· 
nin, gayri mun· 
taznm bir su· 
rette Malagaya 
iltica eyledik· 
leri bildirilmek· 
tedir. 

Iht i l alcilere 
mensup tayya
reler, Malagayı 
bombard 1 man 
etmişlerdir. ispanya ihtilalcileri avı hattında 

Sevil, 19 (Radyo) - Mad· Barselon'daki benzin depola· 
rid kuvvetleri arasında F ran- rını bombardımaQ etmiş ve 
sa'nın 104 ncü alaydan bir bir çocuk yaralanmıştır. Bom· 
takım müfrezeler bulunduğu bardıman başlayınca bütün 
anlaşılmıştır. halk, sığınaklara iltica etmiş-

Paris, 19 (Radyo) - lhti· tir. Sahil bataryalarının muka· 
lalcilere mensup bir torpitoi belesi Üzerine torpito uıaklat-
dün sabah şafakla beraber mıştır, 
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1 Bizde gurur bulanlar 

Bir paraşütçülük mektebinde tetkikler 
• --...u; --~ 

• 

Yakında beni de kendi ya
pmda ölmüş bulacaksın. 

Niçin cevap vermiyorsun ? 
Beis yok, ben gene çalışırım, 
senin kanından intikam almak 
için gayret edeceğim. 

Asla meyus olmamalıyım, 
acaba muvaffak olamıyacak 
mıy•m ? Evet göreceksin ki 
Kroserin bana yapmış olduğu 
hilenin aynini ben dahi ona 
yapacığım. 

Gene düşünmeğe başladı. 
Kendi kendine dedi ki: madam 
ölüm muhakkaktır, artık bun· 
dan ziyade müteessir ve mah· 
zu .. olmak abestir. Birinci va· 
zife çalışmak, mümkün merte
be bu meş'um yerden kurtul
manın çaresini aramalıdır. 

Derhal paltosunu, setresini 
çıkardı. Yavaş yavaş dıvar ta
rafına yürüdü . Oraya varınca 
}ere oturdu. Fener ile güzelce 
her tnrafı gözden geçirdi. Dı· 
var son derece sağlam oldu· 
ğundnn otayı yıkmak için de· 
mir bir alete, kuvvetli bir ez· 
me, metin bir kuvvete, iktidara 
ihtıyaç hissetti". 

Ben şu taşları elimle kaldıra
bilirim, fakat birer birer ku· 
yuya ta5ımalıyım ki şu dar 
taşlığın yolu kapanmasın, bu 
ise uzun bir zamana mütevak· 
kıftır, hususile mahallin geniş
lik ve derinliğinin ne kadar 
olduğunu bilıniyorum. Acaba 
sühuletle şu manii yıkabilecek 
miyim? Hele~ taşları taşımak 
için de elimde birşey yok, şim
di ben, güzel bir sabra, bü
yük bir kuvvete muhtacım, ha· 
raretimi söndürmek için suyun 
lüzumu kadar, boğulmamak 
için de hava lazımdır. 

Bu güçlüklerin, kaffesini 
Karter düşünüp kendisine bir 
yeis ve ümitsizlik geliyordu, 
fevkalade bir şecaat ve me
tanetle işe teşebbüs etmeğe 
karar verdi. Zira hayat pek 
ucuz satılmaz . 

Ameliyata başlıyarak pek 
çok zahmet ve meşakkattan 
sonra taşları kaldırmağa mu
vaffak oldµ. Toprakları dahi 
ellerile tırnaklarile kazıp bü
yük bir güme yaptı. Lakin 
taşlığın yolu toprakların bir 
araya toplanmasından tekrar 
kapandı. Bu defa ceste ceste 
toprakları nakletmeğe başladı. 
Bir elinde taşlar öbür elinde 
toprakla dolmuş şapkası ol
duğu halde tahminen elli defa 
gitti ve döndü. 

Bundan sonra taşları taşı

mağa başladı, taşlar ise bazısı 
portakal kadar ufak, bazısı da 
o kadar büyük idi ki Karter 
onları kaldırmaktan acizdi. Ya· 
rım saat uğraştıktan sonra baş
ka bir güme yere yığıldı, o 
gümeyi dahi taşımak suretile 
}~mm saat kadar uğraştı, 

Karter, bilahare ciddi surette 
işe başladığı halde henüz hiç 
bir iş görülmediğini anladı, 
zira haciz mesdut idi. Bu hali 
diişiindü. Mütemadi bir halde 
meşakkate, zahmete, açlığa, 
susuzluğa tahammül etmeğe 

mecbur kalacağını düşündü. 
Yüzü gözü toprağa bulaşmış, 
elbisesi taşlardan yırtılmıştı. 
Bu müthiş hal Karterin meta
netini sarsmıştı. Diri diri gö· 
mülmek korkusu aklına gel
dikçe deli olmak derecesine 

eli ordu. Vücudünde bir tit-

ş 
' adar z m n 

hanenin yanacağını hatırladıkça 
pek ziyade tevahhüş ediyordu. 
Şayet hane yanacak olursa 
kendisini kim kurtaracak, kim 
bu tehlikeden onu kurtara
caktı? Saniyeler, dakikalar, 

Klod Farer ve onun gibi, 
bizim Sancak davasında ısrar 
edişimizde gurur bulanların, 
acaba, bizde aradıkları nedir? 

Fakat daha tabii ve doğru 
bir sual var: acaba bu hü
kümde buluranların Tür' ler
de gurur diye tefsir ettikleri 

1000 metreden atlıyan 
paraşütünü açmadan 

paraşütü açmağı 

bir talebe, 150 metreye 
inmiş, muallimin sualine 

unuttum cevabını vermistir 
~ 

kadar 
de, 

saatler gelip geçti ise Karter 
son derece faaliyetle, çalıştığı 

çabaladığı halde bir neticei 
haseneyc varamamıştı. Kuyu 
dahi nakledilen topraklardan 
taşlardan dolmuş, hatta ma
halli rnezkurun arka cihetinden 
de sed olunmuş idi. 

Karter ise vücudu kan ter 
içinde kalmış parmaklan mec· 
ruh olmuş, dizleri yaralanmış, 
elbisesi parçalanmış kan vü
cudunun müteaddit yerlerinden 
akmakta olduğundan açlıktan 
susuzluktan takati kalmamıştı. 
Bunların hepsinden ziyade bu
lunduğu mevkiin hava alma· 
ması ve teneffüs kabil olma-
ması Karteri ziyadesile düşün
dürüyordu. Artık Karter, bu 
felaketten kurtu\amıyacağını 
ve necat bulanııyacağını anla· 
mıştı. 

Zira bundan ziyade çalış· 
ınak, öyle ciddi bir gayretle 
mukavemet etmenin mafevki 
tasavvur olunmaz. Binaenaleyh 
Kartcr ölüme münkad olarak 
derin derin düşünmeğe başladı 
sabah açılıyordu. Kiliselerin 
çan sadaları uzaktan işitiliyor 

idi. Bağlardan, bahçelerden 
bülbüllerin avazı, insanın ha
yatını tecdit ediyordu. 

Karter ise sabaha karşı bir 
çok düşündükten sonra dedi 
ki: hayır ben hiçbir zaman bu-
rada ölmek istemiyorum. Ha
yat pek aziz, pek mukaddes 
birşeydir. Ben hayatımı muha
faza edeceğim, haydi Nikola, 
kalk, meyus olma, insan da· 
ima böyle tehlikeli mevkilerde., 
şecaat ve besalet~ gösterirse 
muvaffak olur. 

Hiçbir vakit hasımcan olan 
alçak Kroserin bana galebe 
etmesini;i'stihza eylcrİıesinT 
arzu etmemeliyim. 

Sonra, tekrar Karter işe baş· 
ladı. Taşların, toprakların kısmı 

küllisini arka cihete do~ru 
nakletti. Sonra karşısında bü-
yük bir taşa tesadüf etli. O 
taşın etrafında olan toprakları 
tuğlaları kaldırdı, taşı da ye· 
rinden hareket ettirerek öbür 
tarafa doğru yuvarladı. O es· 
nada yüzüne bir serinlik çarp· 
-;-nğa başladı. Kartere bir İn· 
şirah geldi. Güzelce teneffüs 
ettikten sonra dedi ki : 

Hamdolsun, bilahare kurtul
mağa bir çare buldum. Yoksa 
bu zındanda ölüp vücudum 
eriyip gidecekti. Binaenaleyh 
biraz daha bulunduğu mahal
lin taşlarını topraklarını temiz
leyince evvelce tesadüf ettiği 
büyük taşın arkasından uf acık 
bir menfezi gördii, bu ise Kar-
terin fevkalade mesrur, hoş 

hal olmasına sebep oldu. He· 
men bir kat daha ciddiyetle 

şey nedir? 
Bakınız nedir: Biz dünyada 

herhangi bir devletle bir me'e· 
lemiz olduğu vakit, ne kuv
vetsiz ne kuvvetli olduğunu 

düşünmeyiz: Eğer kendimizde 
buluyorsak, onu, hepsi ile, 
eşici ~artlar içinde münakaşa 
ederiz. 

İşte ~Klod Farer gibi, An
kara kedisi muhabbeti ile 
sevğisini karıştıranların fveya
hut, osmanlı Çt !rbi~i ile Ata
türk Türkü arasındaki farkı 
anlamıyanların gurur dedikleri 
şey, bu, hakkı araına ve ken· 
dimizi kendileri ile eşid say
ma kezfiyetidir. 

Biz hiçbir zaman kuru grura 
kapılmadık; fakat taliin kap-
kara söktüğü günlerde bile, 
asla, başkaları ile hiç olmazsa 
eşid olma hakkından, ve bir 
çok fazilet!erde, başkalarının 
birçoğuna üstün olmak şere· 
finden kendimizi mahrum say· 
madık. 

Türklerin dünya ile umumi 
tarihte birçok alış verişleri 
olmuştur. Lakin onların şeref 

.. 

~ 

,. 
..,.ı • 
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Para~ütle 
Paraşütçülük mektebinde ta· 

!eb .. bir tecrübe yapı;.ağa ha
zırlanıyor. Hepsi elbiselerini 
giymişler, dizilmişler. Mual
limleri geliyor. f çicrinde birine 
doğru ilerliyor ve ceplerini 
yoklıyarak birşey çıkarıyor: 

Bu ne? 
pazarlığına tenezzül ettikleri Kalem, efendim. 
vak'alar gösterilemez. Bunlar ne'? 

Bizi mağrur zannedenler, şe- Anahtarlarım, cfondim. 
refin manasını bilmiyenler, Muallim gülüyor: 
veya ona yalnız kendi luğat· - Gökyüzünden yere bun· 
!arına göre mana verenlerdir. ı larla mı atlamak niyetindesiniz? 

Fatag Şimdi düşünmüyorsunuz. Fa-

--~~---~~--~--•------~~~~~-

Prusya b şvek· · 
r 1 ··ring i 

mas •• 
Bir müddettenberi, Alman

ya' da dahili bir siyas~t deği· • 
şikliği olacağı, Hitlerin bugün 
üzerinde bulundurduğu devlet 
ve hükumet reisliklerid~n hü· 
kuınet reisliğini bırakacağı ve 
yerine "Prosya başvekili,, un· 
vanını taşıyan r genetal Görin· 
gin geçeceği şöylenmektedir. 
Bu husustaki kararın, nasyonal 
sosya1istlerin hükumete geç· 

melerinin 4 iincü yıldönümü 
olan 30 son kanunda verile· 
ceği zannolunuyor. 

Bu itib;,rla, General Göring 

bugün bütün Avrupa siyaset 
dünyasının gozunu üzerine 
çevirdiği, bir şahsiyet olmuştur. 
Şüphesiz ki böyle bir değişik
likten sonra da Almanya'nın 

asıl şefi gene Hitler olacaktır. 
Fakat Göringin Almanya' nın 
idaresinde büyük bir rolü 
olacağı muhakkaktır. 

Büyük harp başladığı za· 
man Göring tayyare zabiti 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

-
o. 

çıkarak yeni mülazim olmuş· 

tu. ilk olarak tayyaresile Al
sacc (Alsas) da bir manga 
ile f ransızlara hücuma geçti. 
Fakat az sonra geriye çekil
mcğe mecbur oldu. Fransızlar 
o gün Göringin bir mucize 
ile kurtulduğunu söylüyorlar. 

1925 de gene Fransızlara 
karşı çıktığı bir hücumda ya
lanmış, ve gene bir mucıze 

ile kurtulmuştu. 
Nihayet 1918 de Göring 

Almanyanın en büyük hava 
filosunun kumandanı oluyor; 
fakat az sonra harp bitiyor. 
O bundan memnun değildi 
ve mütareke edenlere kızarak 
tayyareleri teslim edeceğine 
yakıyordu. 

Bundan sonra Almanya' dan 
da uzaklaşmak istiyor ve Is
viçre'ye gidip bir hava yolları 
şirketine pilot giriyor. Orada 
evleniyor. 

çalışınağa başlayıp o ufacık 
menfezin etiafına yığılmış olan 
toprakları oradan temizledi, 
menfez dahi genişledi, hatta 
bir adam geçebilecek kadar 
bir yer açıldı. 

· Arkası var - Kamçıoğlu 
~mamr:E:~~E!lliC'.~ .. ıt:mll!!i:!SIQ 

Fakat, cok geçmeden içinde 
vatan hasreti duyuyor ve tek· 
rar Almanya'ya geliyor. Niha
yet bir gün Munih'te Hitter'le 
tanışıyor. Onun fikirlerine iş
tirak ediyor ve beraber çalıi
mıyorlar. 

O tarihten sonra Göring, 
Hitler'in en yakın iş arkada· 
şıdır. Hitler hükumeti devir· 
mek için ilk defa 9 son teşrin 
1923 te teşebbüse girişi r. 
Bu hareketin başında Göring 
bulunuyor ve çarpışmada ya· 
ıalanıyvr. 

O tor 1 Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

Ali Agah İzmir · Birinci beyler sokağı· 
Çocuk Hastalıkları Elham~a sin.! n:ısı arka;mda 

mütehassısı No. : 55 
İkinciBeylerSokağı No. 68 Telefon: 3479 

... 

"' ,,. 

atlıyan{ar 

kat paraşiitl~ yere inmek l.ue 
iken anlarsınız: Böyle şeyleı in 
bulunması o. kadar tehlikeli
dir ki! Ağırlığınızı, bunun ne
ticesi olarak bu kalemle anah
tarlar eğer ayaklarınızın üstü
ne düşmezseniz daha fazla 
tehlikeli olur: Çünkü, farzedin 
ki yanımıza · düştiiniiz. O za
man bu kalemin veya anahta· 
!arın bir yerinize batmak ih
mali var. 

lık bir ağırlık duyar. 
Tıbben sabittir ki bir adam 

bundan daha fazla bir tazyike 
taharnmul edemez. Halbuki, 
200 kilometreden fazla giden 
bir tayyareden atlıyan üzerinde 
daha fazla bir ağırlık duya
caktır. 

"Bıma çare olarak şu dü· 
şünülmüştÜr: Tayyareden at
ladıktan sonra bir iki saniye 
paraşüt açılmadan durmalıdır. 
Bunun için de paraşütçünün 

bu iki saniyeden evvel para
şütünü açmaması lazımdır. 
Çünkü, paraşüt açılrndan ge· 
çen bu iki saniye içinde aşa
ğıya süratle düşen kendi ağır
lığile, bu hızı keser, fakat bu 
bir iki saniyeyi tayin etmek 
kolaymıdır kı paraşütçü tay
yareden ntladıktan sonra pa
raşütü ne zaman açacağım 

bilsin? onun için, paraşütlere 

şimdi otomatik düğme kon
muştur. 

Tayyareden atlar atlamaz 
dokunduğunuz düğme ancak 
lazımgelen bu müddetten son
ra paraşütünüzü açacaktır. 

Bütün bu bahsettiklerimiz 
yere 400 metre yüksekten 
atlamak için halbuki, lOCO 
metreden atlıyacak bir para· 
/Devamı 4 üncü sahifede/ 

y • an an 
11 Hem soma, kalemle anah

tarları gök yüzünde ne yapa
caksınız? Göklerdeki bulutla
rın kapılarını mı açacaksınız? 
Kalemin ne lüzumu var? Y c· 
re düşerken not alacak de
ğilsiniz yal 

Zeytincilik için mü
I him kararlar veriyor 

Muallimin bu sözleri üzeri· 
ne para şütçlerin hepsi gülü
yorıar. 

Muallim teftişine devam 
ediyor. Hepsinin elbisesini ve 
giyinişini -gözden geçırıyor, 

hataları düzeltiyor. Biraz son
ra,, ta!ebt: geniş bir saha üze
rinde tecrübelere girişecek. 

Burası 500X600 metre ge· 1 
nişliğinde bir saha. Muallim 
anlatıyor: 

- Eskiden paraşüt tec Ü· 

beleri için bu kadar geniş 
bir sahaya ihtiyaç yoktu. 
Çünkü tayyarelerin sürati şim· 
dikine nisbctlc çok azdı. Es
kiden dediğim bundan iki üç 
sene evvel. O zaman tayya· 
relerin fazla sürati saatte 
180-200 kilometre idi. Hal· 
buki şimdi bu sürat saatte 

300X400 hatta 500 kilomct· 
reye kadar çıkmıştır. 

Şüphesiz ki, saatte 200 ki· 
lometre sür'atle giden bir tay· 
yareclen atlamakla bunun iki, 
buçuk misli hızla giden bir 
tayyareden atlamak arasında 

büyük bir fark vardır. 

Bugünkü tecrübelerimizde 
büyük bir saha.ya muhtaç ol· 
mamızın sebebi bu suretle 
izah edilmiş lbulunuyor: Çün
tayyare ne kadar sür'atle gi· 
derse düşürmek istenilen nok· 
taya isabet o nispette güçleşir. 

"Bununla beraber, tayyare 
saatte 400-500 kilometre 
süratle giderken atlamak teh
likelidir. 

Paraşütle atlamak için nor· 
m.ıl sürat saatte 200 kilomet
redir. Çünkü, bu sürattc bile 
atlanırken in~an, havanın tnz· 

Son posta ile gelen Atina 
gazeteleri, Yunanistan Ziraat 
Nezaretinin, zeytincilik hakkın
da geniş tertih ıt aldığından 
bahsetmekte e 5814 numa· 
ralı kanundan istifade ederek 
zeylin mahsulünün bundan son· 
ra daha geniş mikyasta istih
sali için azami fedakarlıklar 
yapılmağa karar verildiğini ilave 
eylemektedir • 

Bu gazetelerin yazdıklarına 
göre, Yunanistan da· zeytincili
ğin inkişafı için mühim mik
tcrda tahsisat konacak ve bil· 
hassa zeytin ağaçlarının daimi 
surette kontrol edilmesile bu 
ağaçlare ariz olacak her hangi 
bir hastalığın derhal tedavisi 
temin olunacaktır. 

ro 
Otomobil yarışları 

icin hazırlıklar 
' Her sene olduğu gibi, bu 

sene de (Montekarlo) da bü
yük bir otomobil yarışı yapı

lacakhr. 
Dünyanın her tarafından 

şimdiden lMontekarlc/ya en 
lüks otoıl)obiler taşınmaktadır. 
Bu yarışa, Balkan memleket· 
lerinden de birçok otomobiller 
ve en meşhur şoförler İştirak 
edeceklerdir. 

Balkan memleketlerinden 
Montekarlo otomobil yarış

larına iştirak edecek olan 
otomobillerin birçoğu; bu ayın 
26 ıncı günü öğleden sonra 
Montekarlo'ya 1hareket ede
ceklerdir. Bunlar, kamilen bu 
sene modellerindediı. , ~Oto· 
mobiller, kısmen yarımşkr saat 
ve kısmen de yirmişer dakıka 

B 

usu 
Yarı 

çok 

ve 
saç 
rarı 

cdiı 

Şe) 

Li 
ve 
yu 
tut 
la 

v 

s 

l 
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Hikaye Kapan vapur acentası • • • a iz - . . suc_a 1 
ROYAL NEERLANDAIS r 1 nın 

Bahçe kapısını dikkntle aç
ım, çakıl taşları döşeli yol
~an hızlı hızlı yürüdüm, ayak· 
l abılanmı "çıkardım. Parmak-

Hiç oralı değildi; yerinden 
kımıldamadı bile. 

Sabırsızlıkla be-kliyordum: 
- Ey .. Hadisene ya? 
Gene hareket yok. Sedirin 

KUMPANYASI 
SiS "SATURNUS" vapuru • ~ar kumaş fabrikası 

a.nmın ucuna basa basa, mer-

ddıven basamaklarım tırman· 
ım· b k ' u sırada etrafa kulak 
~bartıyordum. Nihayet, onun 

0 . ~ kapısını tıkırdattım. Sev
gılım, kapıyı ihtiyata riayetle 
usulca araladı. Odanın içerisi 
Yatı karanlıktı. Bu loşluk, ona 
ç~k .. yaraşıyordu: Dar biçimli 
yuzu, koyu parıltılı gözleri 
ve yumuşak, esmer lüle lüle 
saçları, iç kanştırıcı, hatta es· 
tarıengiz bir güzellik tezahür 
ediyordu. 

Sevgilim, kolunu omuzuma 
doladı Ağzımdan .. t" · op u ve 
ondan s(ınra sedirin üstüne 
uzandı. Ben yanma ,..1 d ' .... ur um 
~e_ b~ vaziyette pek te uygun 
uşmıyen bir su" .. d 

b h' ru şey en 
a ıs açtım. Hak'k" h I" 

ı . ı ı ve aya ı 
şey ere daır söz .. 1 k 
L. soy er en 
ıştenberden Şopenh d ' ' aver en 

ve Laroşfukodan . 1 
vecıze er 

yumurtluyordum Ve ·ı· 
tut d · sevgı ım 
1 up a okşamıya başlar baş-
ça~.az, ellerimi hemen geriye 
e ıyordum. Aradan yarım 

saat · l geçınce, burada ebedi 
o arak kalmak ~isted·~. . lak' ıgımı ve-

ın - maalesef - b' s" ı·· ır yere 
oz u bulunduğumu açıgv a 

vurdum. 
Sevgilim , I 

sordu: gü ümsiyerek , 

- Kiminle rn d B un evun var? 
yet e:id~~ımı. kırıştırarak, ga
ettim: bır tavırla izah 

Bir dostla d d' k . ' e ın1, bıçak 
emığe da 

üstünde upuzun yatıyordu; 
gözlerini, döşeme tahtası üs
tüne dikmişti. 

- Yal varırım sana, bana, 
anahtarı ver! 

Faydasız. Sanki odada yap 
yalnızmışım gibi birşey, ce· 
vapsızlıkl 

Üzerine ürüyerek, onu bi
leğinden kıskıvrak yakaladım. 
Sinirli bir halde fısıldadım: 

- Ver anahtarı! 
Gayet sakin bir halde, şu 

mukabt"\ede bulundu: 
- Eğer bileğimi acımakla 

devam edersen, haykırırım! 
İşin üst •yanını, Martinle hal
leder, kozunu onunla payeder-
sin sonral 

Baktım, ki zora çekiş kar 
etmiyor. Sesimin tonu .u de
ğiştirip, yumuşamış gibi, tatlı 
tath konuşmayı denedim. Va
ziyetin nezaketini anlamış ol-
ması lazım geldiğini, uslu, 
akıllı bir kadın olduğunu, 

çılgıncasına kaprisler ortaya 
koyan bir kadından çok farklı 
bulunduğunu söyliyerek, iknaa 
uğraştım. Kendisine sözlü ol
duğum dostumun şimdi ke
senkes üç.üncü kahveyi içtiğini 
ve boyuna kapıya göz attığını, 
sözlerime kattım. 

Herhalde böyle· nahoş bir 
vaziyete sebep olmak istemi
yeceğini söylcmeği de unut
ınadıın Ona sarıldım, alnı 
üzerine doğru üfleyişle,kahkül
lerini kıpırdattı.n. 

elyevm limanımızda olup 16-
1-937 tarihine kadar ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve HAM
BURG için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
G. m. b. H. 

''AKKA,, vapuru 13 son 
kanunda HAMBURG ve AN-

SiS "TBERIUS., vapuru 14-
1-937 doğru beklenmekte olup VERS'ten gelerek yük çıkara· 

caktır. 
yükünü tahliyeden sonra ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ve "ANDROS,, vapuru 20 son 
HAMBURG limanlarına yük- kanunda beklenilmektedir. 23 
liyecektir. son kanuna kadar ROTTER-

S/S "UL YSSES" vapuru 22- DAM, HAMBURG ve BRE-
1-937 tarihine doğru beklen- MEN için yük kabul eder. 

mckte olup yiikünü tahliyeden AMERICAN EXPORT LINES 
so~r: BURG~~· ~ARNA ve THE EXPORT STEAMSAiP 
KÖSTENCE ıçın yuk alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASINA 
M/S "ERLAND,, motörü 

21 ikinci kanunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyC"den sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve SKANDINAVYA 
limanlarına yük kabul ede
cektir. 
ZEGLUGA POLSKA KUM-

PANYASI 
S/S "LEHiSTAN,, vapuru 

16-1-937 tarihine doğru AN
VERS, DANTZIG ve GDYNIA 
lımanları için yük alı:ıcaktır. 

SERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

S/S "AEBA-JUL YA,, vapu
ru elyevm limanımızda olup 
18-1-937 ye kadar PiRE, MAL
TA ve MARSIL YA limanlan 
için yük ve yolcu kabul eder. 

"SUÇEAVA,, vapuru 27-
1-937 tarihinde beklenmekte 
olup PJRE, MAL TA ve MAR
SIL YA limanları iç.in yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

CORPORATİON 
"EXMOOR11 vapuru 17 son 

kanunda bcklenilml'ktedir . 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVIA,, vapuıu ayın 

sonunda beklC'nilmektcdir . 
NEVYORK için yükliyecektir. 

"EXMINS rER,, vapuru ikin· 
ci kanun sonunda beklenil
mektedir. NEVYORK ıçın 
yükliyecektir. 

aıı:::.!JIC~r;:::;ı:ı 

PİRE'den AKTARMALI 
Seyri seferler 

"EXCAMBION,, vapuru 15 
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' den BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede
cektir. 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

a am 
Zarif 

c z r 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 1 

KANDEMİR Oğlu 

suc tı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-

catına faiktır. 

• 2 

HAMBURG 
"TROYBURG,, vap'lıru 28 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSUNJE 

OSLO l yanmış vaziyette 
0 an, kaderin h b. d ışınına uğrıyan 

ır astla. 
Sevgilim I d' 

- Ynvaşça sordum: 
- Niçin böyle yapıyorsun? 
O da, benim gibi, yavaşça 

cevap verdi: 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına JOHNSTON WARREN LINES ikinci kanunda beklenilmckte
müracaat edilmesi rica olunur. L TD.-UVERPUL dir. ROTTERDAM, HAM-

BURG ve BREMEN için yük 

"BANADEROS,, vapuru 16 
ikinci kanunda beklenilmekte
dir, PU ... E, ISKENDERIYE, 
DlYEP ve NORVEÇ limanları 
iç.in yükliyecektir. 

· ' so ırsegv i üze-
rıne daya .... k ·1 . nmış, serapa dikkat 
sesı mış bir halde, dinliyordu 
onı"a, şöyle dedi: . 

B Burada kalacaksın! 
en, temin ettim: 

ist;d.Maaflmkemnuniye kalmak 
ım, a at 

O, tekı arlad;; 

- Burada kalacaksın! 
Zoraki olarak "ld" . . mi gu um, elı-

- ' onun saçla .. . 
dird' -- 2 1 uzermde gez-"' ım ve ka _d ____ _ 
rüdü · pıya oğru yü-m. 

Seslendi: 
- Gitme.. Kal! 
Gitmek 

müt . zorunda kalışıma 
ede:etssırd olduğumu ifade 

arz a 1 • r · omuz arımı sılk-
ım ve kap 

V
• d' ının tokmağını çe· 
ır mı. 

Kapı kapa! 'd' 
B 

ı ı ı, sarstım 
aşana idi 'ğb. 1 .. 

' • 1 ırar a sordum: 
- B~ ne demek--:oluyor'? 
- Hıçl 
Bana anahtarı vermesini 

rica ellim. 

- Çünkü, senin "öteki,, ne 
gitmeni istemiyorum! 

Susuştuk. Aramızdaki sükut, 
azap verici, hemen hemen 
diişmanca bir gerginliğin ifa
desidi. Ellerim sevgilimin bi
leklerini daha sıkı kelepçeledi. 
Böylelikle canını acıtmış olma-
-lıdım: Fakat, o, yüzünde can 
acısı izleri belirtmedi. 

Bağırdım: 
- 801111 yarm 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Telefon: 4142/4221/2663 

o e 
re 

cen ası 

"DROMOS,, vapuru 10 ikin

ci kanunda, UNERPUL ve 

ANVERS'ten gelip yük çıka

racak ve BURGAS, VARNA 
ve KôSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

_..._ ww• vap 
Birinci Kordon Rees binası ARMEMENT H. SCHULDT-

Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"ADJUTANT,, vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN" vapuru ikinci 

kanun iptidasında LONDRA, 
HULL'den gelip yük çıkarıp 

ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 ikin-

ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 

"EGYPTIAN" vapuru 25 
birinci kfınunda LIVERPOOL 

ve S Wi. ~ 5E.ı\' dıı g.'!lip yük 
çıkaracaktır. 

"ALGERIAN ,, vapuru 10 

ikinci kanunda gelip LlVER
POOL ve SWENSEA'dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-UNIE 
"ANGORA,, vapuru lima

nımızda olup yüklerini .çıkar· 
maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki deği-
şikliklerden mes'uliyet kabul 

kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
tROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 16 
ikinci kanunda KôSTENCE 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

için yük kabul eder. ---------------------------------

..,~
·~-.,ı 

o !l ıu a~ 
edilmez. ' 

M'* 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere ha.p,böbreklerı 
ız ve tansı onları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tav siye ederler 
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Man~ur· ku vetl 
D 

toprakl ına eca 

(Ulusal Birlik) 

-
olistan 
ler, 40 
rdır 

Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

.. .. 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci Kısım: Kasırga 
- 53-

Frosini, ~mahud dedi-kodular 
hasebile Muhtar paşayı böyle 
gece yarısı kabul edemiyordıı kilometr ye 

Mongol askerleri ani as 
Mançuri nez ·nde 

ı u v radııa·r. Hükumet 
ot s oda bulundu 

Muhtarı en ziyade düşün· 
düren bu nokta idi. Bu se
beple gece gözüne hiç uyku 
girmedi. Gece yarısından son· 
ra, bir deli gibi ivinden dışarı 
çıktı, . karanlık sokaklardan 
geçerek Frosini'nin evinin 
yolunu tuttu. 

Bu saatta seni buraya getire11 
sebep nedir? Diye sordu? 
Kira f rosini de şu anda uyu· 
maktadır! Dedi. 

- Muhtar paşa, ziyaretınİtl 
Paris 19 {Radyo) - Geçen Çarşamba günü Mançuri kuvvetlerinin, Mongolistan topraklarına tecavüzle 40 kilometre ilerle· 

dikleri, ancak dün anlaşılmıştır. Bu hfidise, Moskova' da derin akisler uyandırm ıştır. Morıgol hükumeti, derhal Mançuri hüku
metine bir nota vermiş ve bu hadiseyi p rotesto etmiştir. Mançuri kuvvetlerinin, Mongol hudut muhafızlarına ani bir surette 
hücum ettikleri ve muhafızların, müdafaa için imkan bulamadıkları haber veriliyor. 

Paris, 19 (Radyo) - Mançuri askerlerinin, Mongol topraklarına tecavüz etmeleri, uzak şarkta vahim hadiseler doğuracak 
bir hadise mahiyetinde telakki olunuyor. Siyasal mehafil, bu hususta çok bedbin görünüyorlar. 

--~~~~~----~11!1· ....... ·t ~ ~--~ttlli!ll .. --~-~-----

Almanlar, Melila'da gizi" Ecnebiler, tayyar~ ile Si-
istasyonlar yapmışlar yanfu'dan alındılar ------- -(Taymis) gazetesi, bu istasyon- Dün akşam 60 kişi alındı 
ları keşfetmenin imkansız 70 kişi daha vardır 

ı 1 v Şanghay 19 (Radyo) - Ecnebi devletler sefirleri, Siyanfu-
0 \ ugunu yazıyor daki tebaalarını almak üzere dün yolcu tayyarell!rİ göndermiş· 

Londra, 19 (Radyo) - (Taymis) gazetesi; Almanya'nın Me- lerdir. Akşam üzeri avdet eden tayyarelerle altmış ecnebi te-
lila'da tayyare istasyonları tesis ettiğini ve Madrid'i ikide bir baası buraya gelmiştir. Daha yetmiş kişinin getirileceği söy· 
bombardıman eden harp tayyarelerinin, bu istasyonlardan !eniyor. 
uçtuğunu, fakat bunları keşfetmenin imkansız olduğunu yaz
maktadır. ........ ~ ...... --------
Yunanistan, yeni plan~ 
dan bir milyar drah

mi tasarruf etti 
~~~------·~----~~-

Tasarruf, 1940 se!lesine ka-
dar devam edecek, harici 

borçlar da tanzim olunuyor 
Atina, 19 (Radyo) - Yu- 1940 senesine kadar her sene 

nan maliye nazırı M. Zaviç- tasarrufa riayet edileceğini 

yano, dün bütün matbuat mü- söylemiş, sözü Yunanistan'ın 
messillerini kabul ederek, yeni 

harici borçlarına çevirerek, finansel planı izah etmiş - ve 

~-----------..... ·~·~·~ ... --~--~---
Almanya, konsey müza-
kerelerine davet edildi 

--~-------------------lspan yanın bir sovyet müstem 
lekesi haline girmesine Al
manya tahammül etmiyor 

Cenevre, 19 ( Radyo ) - Berlin, 19 (Radyo) - Al-
Uluslar sosyetesi genel sekre- manya'nm, lngiliz notasına 
terliği, konseyde iptidai mad· vereceği cevapta, ispanya işi· 
deler hakkında vukubulacak nin bir an evvel sona erme-
müzakereler delege gönder- sini arzu ettiğini bildirecek 
mesını Almanya'ya resmen ve fakat lspanya'nın, bir Sov-
teklif etmiştir. Almanya'nm yet müstemlekesi olmasına 
bu davete ne cevap vereceği rıza göstermiyeceğini kat'i 
belli değildir. surette ilave edecektir. 

Sokaklarda hiçbir kimse 
yoktu. Muhtar paşa hiçbir 
kimseye görünmeden Frosini· 
nin evini:-ı knpısıııa geldi ve 
kapıyı biraz şiddetlice çaldı. 

Frosini henüz yatağına gir· 
mişti. Böylece vakitsiz kapısı
nın çalınmasından korktu ve 
yatağından fırlıyarak kapıya 
koştu. 

Bu akşam Kira Matini' de 
Frosini'nin misafiri idi. O da 
kapının çalındığını duymuş ve 
Frosini gibi heyecan ve hele
çanla yatağından f ırlıyarak 
kapıya koşmuş idi. 

Gerek F rosini ve ierek 
madam Matini kapıyı açma
makta ittifak ettiler, fakat 
dışarıdan Muhtarın sesini du· 
yunca Frosini bayılacak gibi 
oldu ve: 

- Eyvah.. Muhtar relmişl 
Dedi. 

Glenin Muhtar paşa olduğu 
tahakkuk ettikten ıonra kapı
nın açılmamasına imkan yok-
tu bunun için kira Matini 
eski zamanın ağır ve kaim 
kapısının arkasındaki kalın 
kol d"!mirini kaldırdı, kapıyı 
yavaş yavaş açtı ve Muhtarı 

görünce: 

- Paşam hoşgeldin, fakat.. 

Paris beledi· 
• 

bu planın, bir milyar altıyüz bu borçların da, marta kadar 

milyon drahmi derecesinde tanzim olacağmı beyan eyle-
bir tasarruf temin ettiğini ve miştir. 

yesı 

MahsullerimiZin busene Fakir h?l~a ma~ke 
' almak ıcın on mıl. 

Aile evindeki cinayet 
nasıl oldn? 

Şaban, ekmek bıçağı ile arkadaşı 
Celal'ın boğazının kesti 

Evvelki gün, gece yarısın
dan sonra Keçccile' de Rüste
m in aile evinde feci bir cina
yet olmuş, Şaban isminde bir 
canavr.r, arkadaşı Celal'ı ek
mek bıçağı ile ve boğazını 
kesmek suretile öldürmüştür. 

Cinayetten evvel aile evin· 
de bir odada yatan bu iki 
arkadaş arasında bir ağız 
kavgası geçmiştir. Katil Şa
ban ile ayni odada üç arka
daşı yatmaktadır. Bunlardan 
Milas'lı Murad oğlu Ali ile 
birlikte Şaban erkenden ge
lib yatmışlardır. Gece yarı· 
sındun sonra Celal ile diğer 
arkadaşı Mersin'li Mehmed 
oğlu Hüseyin de gelmişlerdir. 
Fakat sarhoş olduklarından 
oda kapısı açık olduğu halde 
tekmelemek suretile kapıyı 
açmış, içeri girmişlerdir. Sar· 
hoş olan Şaban, gürültü üze
rine uykudan uyanmış ve ağır 
küfürler savurarak: 

- Neredtydiniz, neden geç 
kaldınız? 

Demiıtir. Celal fazla sarhoş· 

tu, Şaban'ın söylediğ çirkin 
bir sözü: 

- (P ... ) Sensin! Diye bağı
rarak iade etmiştir. 

Kavga bu yüzden büyümüş, 
Şaban eline geçirdi~i ekmek 
bıçağını, sarhoş arkadaşı Ce
Hil' in başına ve omuzuna sap-

lamıştır. Boğazından aldığ'i° 
derin yaradan kanlar akarken 

Celal Keçeciler polis merke
zine gelmiş ve kan içinde yere 
yıkılmıştır. Polisler: 

- Seni kim vurdu? Diye 
sormuşlar, Celalden: 

- Şaban vurdul Cevabını 
alabilmişlerdir. 

Bundan başka söz söyliye
miyen Celal, bir otomobille 

hastaneye kaldırılmışsa da ora· 
da ölmüştür. Polisler, faaliyete 
geçerek aile evinden kaçmak 
için hazırlanan ve kanlı bıça· 
ğını mutfağa saklıyan katil 
Şaban'ı yakalamışlardır. Ha
dise tahkikatına müddeiumumi 
muavini Rüştü Uskent tarafın
dan el ~onmuş, hadi&enin bil· 

çok olacağı söyleniyor yon Frdnk ayırdı 
Paris, 19 (Radyo) - Son 

gelen haberlere göre, Paris 
belediyesi, halkın maske kul· 
lanabilmesi temin için maske 
yapan fabrikalarla temasa gel· 
miş ve maske almağa kudreti 
olmıyanlara maske vermek 

Mülhakatın her tarafında meh-
1 zul yağmurlar yağmıştır. Ku

raklıktan endişe kalmadı 
Bir hafta evvelce yağan 

yağmurlardan dolayı köylü-

müzün çok sevinçli olduğu 

ve ondan evvel bir ay kadar 
süren kuraklıktan mütevellid 
endişelerin zail olduğu, taşra
dan alakadar makamlara ge
len cetvellerden anlaşılmıştır. 

Havaların, bu sene karh de-

vam etmesinden mahsulatımı

zın bereketli yetişeceği tah· 

min olunuyor. 

Geçen hafta , mülhakatın 
her tarafında mebzul yağmur· 
lar yağmıştır. 

--------~---.-.~·~·~------~-----
Lord Eden 

( Baştarafı 1 inci sahifede) 
edecektir. 

Londra, 19 (Radyo) - Baş

bakan Baldvin, dün hariciye 

nazırı Lord F.den'le uzun müd

det konuşmuştur. Bu konuş
malarda M. Makdonald'a 
hazır bulunmuştur. 

tün delilteri tesbit edilmiştir. 
Şahitlerden Hüseyin, vak' ayı 
olduğu gibi anlatmış ve so
nunda katil Şaban da itirafa 
mecbur kalmıştır. Katil ve 
maktul 23 yaşındadırlar, aşçı 
dükkanlarında bulaşıkcılık ve 
çıraklık yapıyorlardı. Katil 
tevkif edilmiştir. 

Medeni Fraasız'lar 
kardeşlerimizi ~öl .. 

dürüyor/ur 
-Başturaji 1 iru:i scıhifede
gitmiş olan uluslar sosyetesi 
genel sekreteri M. Avenol da 
bugün Cenevre'ye gelecektir. 
Rüştü Aras ile M. Avenol 
arasında mühim görüşmeler 
cereyan edeceği söylenmek· 
tedir. 

Roma, 18 [Radyo] - Aotak· 
ya 'tfan alınan son haberlere göre, 
Türk ahalisi aleyhinde bulunan 
unsurlar, Türk'lere karşı ayaklan· 
mışlar ve çok zııliuıane hareket
lere başlamışlardır. Türk ahalisi, 
bu zulümlere tahammül edemiye· 
cek hale gelmio ve müdafaa terti-
1'atı al•ııtır. Vaaiyet çok .. ı.imdir. 

üzere on milyon frank tahsis 
eylemiştir. 

•• 
Paraşütcülük 

Mektebinde tetkikat 
f Başlaraf ı 2 inci sahi/ ede) 
şütçünün yere beş yüz metre 
kala muhakkak paraşütünü 
açması lazımdır. Bu müddet 
tayin kendisine kalıyor. Para
şütün bundan sonra açılması 
çok tehlikelidir. 

"Bununla beraber, bir tec
rübede 1000 metreden atlıyan 
bir talebenin yere ancak 150 
metre kala paraşütünü açtı
ğını bilirim. Onu, sağ ve sa
lim, yanımızda bulduğum za
man sordum: 

- Neye paraşütünü bu ka
dar geç açtın? 

O, gayet saf bir tavırla 
cevap verdi; 

- Unuttum, efendim. 
"Bununla beraber, 150 met· 

reye geldikten sonra da,..ıhetır· 
lamaaı r•ne ıükrana ıayandırln 

sebebini söylemeğe lüzurJ1 
Kira Matini'ye: 

- Uyandır dedi. Frosini'yi 

Bu akşam mutlaka gör· 
mek ve biraz görüşmek ihfr 
yacındayım. Çünkü belki bir 

daha görüşmek nasip olmıya· 
caktır. 

- Allah saklasın .. Bunlat 

nasıl sözler paşam? 

- Hakikati söyliyoruı11 

Mana [ valde demektir ] serı 
onu uyandır! 

- Şu halde biraz bekle· 
yinizl. 

Frosini mahud dedi-kodular 

hasabile Muhtar paşayı böyle 

gece yarısından sonra kabul 

etmekte tehlike görüyordu. 

Bunun için kapıda kira Mati
niyi bırakarak içeri kaçmıştı. 

Biraz sonra kira Matini ve 

Frosini Muhtar paşanın yanını 
a-eldiler. 

Frosini hakiki bir heye· 
canla: 

- Paşam, ne var?. Bu 
saatte buraya niçin geldin?. 
Diye sordu. 

- Bedbaht Frosocuğum. 
- Muhtar çabuk söyle at 

var?. 
Muhtar, genç kadına: 
- Frosini, dedi. Sen bu 

gecenin hiç nihayetlenmemisi· 
ni allahtan iste. Korkarım ki 
bundan sonra bir·birimizi gö· 
remiyeceğiz! 

Frosini, hayret içinde kal· 
dı, Muhtarın halinde bir fev· 
kaladelik, bir ağırlık vardı. 
Fakat yüzünden ne olduğuna 
dair bir mana çıkarmak im· 
kanı yoktu. Muhtar paşaya: 

( Arkası var) 

Prusya başvekil 
Göring kimdir? 
( Baştaraf ı 2 inci sahifede J 

Hareket bu suretle akim 
kaldıktan sonra, Göridg kan· 
sile beraber Italya'ya kaçıyor. 

Fakat Göring kendi haya· 
tını kurtardığı halde karısının 
hayatını tehlikeye koyuyor: 
Karin, yoldo üşüyor ve zatür· 
recye tutuluyor. 

Göring İtalyada bir müd· 
det yaşadıktan sonra 1926 da 
affediliyor. Memleketine dö· 
necektir. Fakat karısı hasta 
O dönemiyor ve nihayet 1931 
de memleketinde ölüyor. 

Bundan sonra Göringin ha· 
yatında daha hareketli bir 
devre başlıyor: 1928 de se· 
çilen on iki Nazi mebustan 
biri odur. 1930 da bu fırkanın 
mebusları yüzü geçiyor. 

Nihayet Göring Alman mil· 
let mcelisi ( Reichstag ) reisi 
seçiliyor. Nihayet 1933 sene· 
sinin 30 son kanunda Hitler 
hükumete geçiyor ve Hitlı r!e 
bcr3ber daha sıkı bir iş Lir· 
IiA"ine bıılıyor. 


