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lngiltere-Italya 
Akdeniz muahedesinin 

metni, bugün Londra ve 
Roma gazetelerinde inti. 
şar edecektir. 

Fiati (100) Para 

Yunaı 
' 

1 o smarladı 
iman • nhareke Dünkü maç J ------
o a iedi i 

Karşıyaka • Göztepe o r takımları birer kupa 
kazandılar 

Bir spanyo vapu 
ni en taa uza 

editd•. Asiler 
nıyorlar 

Bu hareket, ademi müdahale teklifine fili cevabı red adedil 
mektedir. Beynelmilel hadiselerin zuhurundan korkuluyor 

Londra, 4 (Radyo) - Al· --.. 
man harp gemilerinin bir ~ 
İspanyol hükumet gemısmı 
tevkif eylemeleri, Londra' da 
çok fena tesir yapmıştır. 

Almanya' dan, ispanya işle
rine karışılmaması hakkında 
muvafakat cevabı beklenirken, 
Alman'ların bu hareketi, dip
lomasi mahafili sukutu hayale 
uğratmıştır. 

Bu mahafil, Alman gemile
rinin bu hareketinin korsanlık 
olarak telakki edileceği ka· 
naatini izhar eylemektedirler. 

Bcrlin 3 (A.A) - - Dip· 
lomasi mahafil, Gönisberg -
Şotan hadisesi dolayısile son Bir Alman lıarp gemisi 
derecede endişe izhar etmek· dır. esir etmişlerdir. 
tedirler. Belgrad 4 (Radyo)- Alman Alman gemilerinin takibi ıı· 

Adana felaketzedeleri men
faatine tertip olunan, Altay· 
Altınordu, Göztepe-Karşıyaka 
muhtelitleri maçı, dün yapıl· 
mış ve Karşıyaka · Göztepe 
muhteliti maçı 5-3 kazanarak 
birer kupa almışlardır. 

Dün hava çok güzel oldu

ğundan stad da epey seyirci 
vardı. Her iki taraf ta kuvvetli 

olduklarından maç çok heye

canlı ve zevkli oldu. Fuad 

hasta olduğundan, muhtelitte 
oynıyamadı. 

Dünkü maç hasılatı, Hilali· 
ahmer vasıtasıle derhal Adana 
felaketzedelerine 'gönderile· 
cektir. 

Yeni zabıta ro· 
manımız 

Sağ iken gö
mülen 

Bugün 2 nci sahifemizde 
okugu11uz Bu mahafil, bu hadisenin, harp gemileri Aragon isminde ra~nnda karaya oturan Tonca 

Almanyamn ispanya dahili bir lıpanyol jcmisini daha f Dt!oamı 4 üncü sahi/t!de/ • 
harbının beynelmilel ihtilaf • M • • t t • • M 1 
haline gelmesine mani olmak 1 1 ~ h k A M 
için diğer devletlerin izhar ta ya 1 u·· umetı·, ontro·· 
etmekte oldukları arzuya iıti· 

~=~:~:::::~:~
0

-k:::~ muahedesini tastik edecek 
uç gemisi. beş mil aç1kta se- • 

fer etmekte olan bir Fransız • J l • • • • 
gemisini takip ve bombardıman Mıl et er cemıyetı kuvvetledırılecekn.Fransız 
etmiştir . h • • J D lb J •ı• J f 

Ispanyol gemileri, yirmiden arlCiye naziri, VOD e 05 Dgl iZ- ta yan 
fazla top atmışlardır. Hukii· J h kk d b tt b 1 d 
met tayyareleri mes'eleden ha· an aşması a ın a eyana a u un u 
berdar edilir edilmez hemen Londra, 3 ( A.A ) - Lon· 
hunları araşbrmağa çıkmışlar· dra'da çıkan Observer gazc· 

~--------~--..... -·--... --~~~--~-
Bulgar-Yugoslav pakti bu 
günlerde imzalanacak. 

Bulgar gazeteleri, p;ktın Balkan su/hu
nu kuvvetlendireceğini yazıyorlar 

Yugoslavya başvekili M. Stogadinoviç ve karısının 
.. stanbulda alınmış resimleri 

. Sofya, 3 ( A.A) - Bulgar Mir gazetesi 'diyor~ki: 
Aıansı bildiriyor: Bulgar-Yugoslav yakınlaş· 

Gazeteler yakında imzala· ması, beynelmilel büyük 
nacak olan Bulğar - Yugoslav ehemmiyeti olan bir hadisedir. 
dostluk paktı hakkında uzun Bir sulh eseri olmaaı dolayı· 
)'~zılar yazarak, bu hadisenin sile bu 'yakınlaşma, Balkan 
buyük ehemmiyetini tebaruı memleketleri münasebetlerine 
~irmekte<lirler. Devamı 4 iineiJ ıahifetl•) 

tesine göre, İngiltere - ltalya 
itilafı aşağıdaki hususları· iiı: 
tiva etmektedir: 

1 - Şarki Akdeniz devlet
lerinin menafiine riayet. 

2 - ltalya'nın Balear ada
lan üzerindeki her türlü emel-
lerinden vaz geçmesi. 

3 - İtalyan radyolarının, 
bilhassa şark ve yakın şark 
tarafından emisyonları yap
makta olan Bari istasyonunun 
lngilterc aleyhindeki neşriya
tına son verilmesi. 

4 - ltalya'nın, Mısır'ın mil· 
letler cemiyetine girmesine 
muhalefet ctmcmeği vadeyle-
mesı. . 

5 - Mısır' da kapitülasyon-
ların ilgası hususunun ltalya 
tarafından kabul edilmesi. 

6 - İtalyanın bilahara 
Montrö muahedenamelcrine 
ve Londra deniz muahedesi-
ne iştiraki nazarı dikkate al· 
ması. 

7 - Milletlet cemiyetine 

karşı yapılan hücumlardan, 
vaz geçilmesi ve Cenevre mü
essesile tekrar teşriki mesai 
edilmesi. 

ltalyan fgazeteleri de f ngi· 
liz - lltalyan anlaşması hak· 
kında uzun yazılar yazmakta 

/von Delbos 
ve bu anlaşmanın, Alman-ltal· 
yan teşriki mesaisini katiyen 
ihlal etmemekte olduğunu 
kaydetmektedirler. 

Paris, 3 (A.A) - Fransa 
hariciye nazırı M. lvon Del
bos, Havas ajansının, kendi
sine, lngiltere - ltalyan anlaş· 
masını imzası hakkında sor
duğu suallere cevaben şu be
yanatta bulunmu;;tur: 

- lngiltcre hükumeti, ken· 
di aralarındaki münasebatların 
dostane mahiyetini tebarüz 
ettirmek husuıunda mutabık 

sa Lehistan 
A 

erı i tifakı 
Leh başvekir.;uavini maliye 

eninde izahat verdi. •• encu 

Riç SmiğLi Polorıga-Fransa muahedesini imzalarken 
Varşova, 3 ( A.A) - Po· sele, Polonya için hassaten 

lonya parlamentosu maliye ehemmiyetli bir mesele teşkil 

encümeninde Fransız istikrazı eylemekte idi. 
hakkında verdiği izahatta baş· Bu istikraz işi, Polonya'nın 
bakan vekili Koviski ezcümle müdafaası meselesi ile çok 
demiştir ki: yakından alakadardır. Ve doğ

rudan doğruya Mareşal Smigli 
Riç'in Fransa'yı ziyaretine 
bağlı bulunmaktadır. 

_-:-_ Polonya'ya yapıla'!,.!,.stik

raz hakkındaki kanun proje
sinin Fran~ız parlar~sunda, 

;Fran-;-a·Polonya ittifakının sar· 
sılmazlığını göstermek suretile 

bütün reylerin ittifakı ile kabul 
edilmesi keyfiyeti, bütün 
Polonya milleti arasında geniş 
akisler uyandırmağa değer 

bir keyfiyettir. 
Ayrıca şurası da nazarı 

dikkate alınmalıdır ki, bu me-

Bu istikraz, her şeyden ev
vel Polonya'nın askeri bakım· 
dan techizi programının tat· 
bikine tahsis olunacaktır. 
lstikrazın ayni zamanda umumi 
finansal ve ekonomik ehem· 
miyetı de vardır. 

Varşova, 4 ( Radyo ) -
Fransa'nın, Polonya'ya ikraz 
Devamı 4 üncü sahifede 

indeki isyan haıa 
devam ediyor ----------Asiler, komünistlerin de iştiraki le tek 

cephe hükumeti kurulmasını istiyorlar 
Şangay 3 (A.A) - Mev

suk haber alan menabıden 
öğrenildiğine göre, SiyanFu· 
da Şan-Şulyan ve Şan-San 
askerleri arasında isyan hare
ketleri devam etmektedir. 

Şayialara göre, bu askerler 
bütün partileri ve ezcümle 
komünist partisini de ihtiva 
eylemek üzere bir tek cephe 
hükumeti kurulmasını istemek
tedir. 

Nankin'in, kendisini bu is
yanın muhakkak surette bns· 
tırmak mecburiyetinde hisset
mesi muhtemeldir. 

Şa.1su eyaletine bitişik ko· 
nak eyaleti askeri valisi ge· 
neral Loise, karargahı umumi· 

kalmış görmekle bahtiyarım. 

Fransa'ya sıkı menfaatlt!r ve 
ananelerle bağlı olan iki bü
/ Devamı 4 üncü sahifede) 

Şan Şulgan 
sini Lungi SiyanFu demiryolu 
ÜLerinde kain Layang şehrine 
nakletmiştir. 

Nankin 4 (Radyo) - Şan 
Şulyan ordularının henüz tes
lim olmamaları, Nankin hüku· 
metini şiddetli tedbirler al· 
mağa sevketmiştir. 
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Zabıta Romanı: 

Sağ iken gömülen 
.. -1-

-1-

Gizli polisin meskeni 
Nev·York polis müdürü ile 

arkadaşları, bir gün ikindi 
zamanı meşhur polislerden 
( Nikola Karter ) ile bil!iikte 
(Melbri) caddesinde kain umum 
polisler merkezi sayılan büyük 
dairede memlekette sık sık 
vukubulan canayetler hakkın· 
da müzakere t diyorlar idi. 
Nıkola Karter polis müdürü· 
nim ~n sevgilı ve ~n samimi 
bır c!ostu olmak sıf ati le daima 

v Ct;Üh ve ııtıtatatına ıııaz· 

har o urdu. 
Po s müJurü, ffil mlekette 

vukLa gelen cıııayet erın fa l
lerım adaıetiıı pt"nçesine teslım 
etm~ için lazım gelen teda
bırın ıttıbazı hususunda daıma 
Nikela Karter ile istişare 
eder, onun reyini alarak iş 
görir ve bu sayede daima 
mu'*'fak olurdu. 

Nikola Karter kimsenin emri 
ve aijfuzu altına girmek iste· 
med.Jtinden, her zaman yalnız 
baf• yaşamağı arzu ve ter
cih ederdi. Kendi fikrince• 
böyle münzeviyane bir surette 
ıaı••k milletın haline daha 
faid!jl ve menfaatli idi. Zira 
haritten ahvali cariyeyi bir 
nazaıt midekkikanc ile tetkik 
edip, wkua gelen vekayi bak
lan• beyanı fıkir ed,.r, teşeb· 
bü• llaunede bulunur; lhü
kWiille derhal icap eden teb
liğdt iera ede.adi. Filhakilla 
böyle oklu!. 

Nikola Karter'in hükumet 
dairesinden ayrıldığı günden 
beri birçok müşkül mes' elenin 
ulli· hususunda liük11met ura· 
fındM kendisine müsadc edil
dikçe bu itlerin kiff esinde 
muvaffakiyet göıtermiı ve bu 
ayede dahi büyük bir şöhret 
kazanmıştır. Bu muvaffakiyet 
ve ciddayet hük6metçe şayanı 
takdir görülerek Nikola Karter 
bu •retle polis müdürünün 
lllubabbet ve teveccühünü ka· 
laltlDlfbJ'. 

Zabıtaca, Amerika' da wku
bulan cinayetlerin kiffesinde 
Nikela Karter'in, :fikrine mü
racaat edilmeksizin hiçbir hü· 
küa -.erilmez, hiçbir iş gö
riilmez idil 

Ahiren Amerika' da vaki 
om bir cinayet mes' elesi bak· 
kında dabı pulis müdürü Ni
kola Kalller'de müracaat ede· 

rek fikrini istihsal için uzun 

müddet mülakat yapmıştır. 

Öteden beri Nev-York şehri 
ticaret merkezi olduğundan 
Avrupa ve Asya'dan birçok 
kimse Nev-Vorka gelir, bun

yalnız sirkat, veyahut zengin 
bir acuzeyi katledip onun 
parasını ive rr.allarmı gasbet
meğe kalmayıp, bir takım 

hayreti engiz fır. Haklar vası· 
tasile mahir, dessas hırsızların 
yaptıktan çeşid çeşid cürüm· 
ler, cinayetlerdirki ancak bu 
gibi desise ve entrikaların fa
illerini meydana çıkarmak ve 
irtikap ederken bileklerinden 
yakahyabilmek için faal, zeki, 
drayetli, n'mktedir ve numus-
lu memurla•a ihtiyaç hisseder
indi. Bu gibi mühim mevki
lerde ciddi tedbirler alınarak 
mütecasirlerin adalet pençesı
ne teslim eylemek herkesin 
karı değildir. 

Nikola Karter'in cümlece 
müsellem olan kendi faaliyet, 
lıyakat ve iktidarına güveııe· 
rek bu mühim vazifeyi der· 
uhte etmiş, ve vezaifi mevdu
asınm hüsnü ifası hususunda 
öyle ~ir maharet göstermiş
tirki, guya polis vezaifini icra 
etmek için yaradılmışhr. 

Nf'v-Y orktı:t vukua gelen bü· 
yük bir vak'a polis müdüriye· 
ti son derece iztiraba düşü
rüp, mes' elenin meydana çı· 
kanlması için bir ip :cuna 
bile tesadüf olunmadığından 
mes'eleyi Nikola Karter'e iz· 
har etmeğe mecbur olmuştur. 

Vak'a şundan ibarettir: 
Nov-York'ta tesis olunan 

bir bankanın reisi Mister is
hak Midavs namında birisi, 
asil, Necip bir aileye mensup 
iken izzeti nefsini, şaref ve 
haysiyetini '&yak alttna alarak 
henüz genç yaıında iken bir 
çok freızaletler çılmrarak ken
disinin ve intisap ettiği aile
nin nam ve namusunu leke
dar etmiştir. 

San-Frasisko'da kain bir 
banka' dan mühim bir meb· 
lağ sirkat edip yakayı ele 
verdikten sonra hakkında ter· 
tip eden ceza mucibtnce beş 
sene hapse mahkOm, ve müd
det mezkure hitam bu)duktan 
sonra r\vrupaya giderek ora
rada dahi meşhur hırsızlar ile 
birleşerek birçok bankalardan 
para çalmış ve bilahare ken· 
disine namı mütear olmak 
üzere Loka Morgan tesmiye 
eylemişti. 

Pederi vefat ettikten sonra 
kendisine irsen intikal eden 
büyük bir serveti felde etmek 
için Avrupa'dan Nev-York'a 
avdet etmiş ve mirasa faik 
faik olduktan Nev·York zen· 
ginlerinin bazılarile ittifak 
(Medlid bank) namile yeni:bir 
banka tesis etmeğe muvaffak 
olmuştur. Mumaileyh müessis· 
ler tarafından mezlcür banka· 
ya direktör tayin olunup ahlak 

ES't-.c~ ... ,.,. lardan bir kısmı daima çalı ve ef' ah kabihesini büsbütün 
terkedip ıslahı nefse gayret 

prak servet edinirler, diğer 
bir kısmı ise hırsızlık yaparak 
cinayet iıliyerek zengin olmağa 
çalııırlardı. 

Aaıeıiü'ya hicret edenler 
lıer qe kadar kendi memle
ketleriilcle ahlaklı, namustu 
adamlar olsalar, bile oraya 
adım attıkları gün, para ka
zanmak, için ineti nefislerin· 
den vaz geçer~k her türlü fe
nalıtı yapmap hazırlanırlar; 
hatti bulunduldan ııte • mah
za temini istikbal için - bütün 
fezaili elden bırakıp, türlü 
rezalet ve dinaetleri irtikap 
etmekte kendilerine bir hak 
vermeje çalıııyorlardı. 
MUıt .eluaan cürümler İM 

etmişse ~. eski meslekdaş· 
lara ishak Midavs'm refah ve 
saadetinden haberdar olmakla 
hemen ishak Midavs'm yanına 
gelerek, bin türlü hile•ile onu 
yeniden itf al ve eski meslek 
mt'ş'umu : olan hırsızlığa, yan
kesecilite teşvik ve tergip 
etmişlerdir. 

Tabiidirlci fena ahlaka ma· 
lik olanlar her vallit bildikle· 
ri ve tamdıklan adamların 
daima kendileri gibi ahlak 
rezile ile ishak Midavs dahi 
arlcadaşlannm itfalahna kapı· 
larak, kiıvei istilramet ve fa· 
zil eti çıkerıp, f esad ve zilleti 
iktiı eyledil ......... 

(Ulusal Birlik) 

-
Arapların bu defaki grevi çok 
büyük ve şumullu olacaktır 

4 fkinci k5 'l 7 

/SKENDERUN - Tarihi, harsi ve tabii m vkii itibarile 
Türk olan bu memleket Türk • Fransız ihtilafının sebebidir . 
lskenderun Antakya' dan ayrılmaz. Bu iki şehrin nüfusunun ya
rısından fazlası Türktür. Arap old•ığu söylenen diğer kısım da 
Araptan ziyade Türk'e yakındır. 1921 Ankara itilafında san
cağın muhtariyeti şart kılınmışti. 1936 Suriye • Fransa muahe· 
desinde Suriyc'de Lübnan ve Suriye ismi altında iki şekil hü· 
kumet kabul cclildiği halde Sancdğın Suriye'ye ilhakı tasavvur 
edilmiştir. Ne Sancak halkı ve ne de TürHye bu haksızlığı ka
bul etmemiştir. Bugün üç müşahidın Ulus ar sos}etesı hesa-
bı .1a tahk.k ile meşgul olduğu Türkiy • Fıansa ihtilafı bu 
ııu'~ta d.-.n ç.kınıştır. 

------------------~ BALEAR ADALARI - Akd liz in garp kısmında ve 
lsp, ya s .1b illni ıı e yakın olan bu · ·panyol adalan bugün 
Avr11pn AkJ niz s ·yas ·t i b:.ıhra.ıına dog- ırrn uştıır. Bu .. ada'arın 
mesahai sa 1 y~sı ::ı0 14 k.lomt'lre m ıra~> 1 ıaında ve nufusu da 
450,00Qd iı. B,ılC'ar adabrınııı en büyükleri şu dört adadır: 
Mayoı b, ıfü rk<'zi Palına; 
Mı . orkn, me ı kezi Maon; 

fmpısa ve Fonn ı>ntera. . .. .. . . 
Bu ada' arın şimdıye kadar se vkulceyş• buyuk bır kıymetı 

yoktu. Fakat ltalya, İngiliz'Jerin Hind yolunu Sic"lya'dan başka 
bir de Cebelüttarık yanında tehdid için bu ada' rı elde etmek 
istemektedir. Ve lspanya'daki general Franko, bu adaları veya 
lspanyol Fasını karşılık göstererek isyan teşebbüsünde ltalya 

Filistin Arapları nümagi1 yapıyorlar ve Almanya'dan yardım görmektedir. 

Yafa, (Hususi muhabirimiz- tahkik heyetinin noktayı nazara /RLANDA _ Sekizinci Edvard mesel 0 sinde de en ziyade 
den) - Britanya'nın Filistin'e pek aşikardır. Bu da: lngiliz menfilik göstermiş düminyonlardan birisidir. lrlanda •Serbest 
gönderdiği tahkik heyeti. bü- otoritesini Araplara tanıtmak- lrlanda cumhuriyeti" ile doğrudan doğrnya lngiltere'ye tabi 
tün çalışmasına rağmen Filis· tır. şimali lrlanda yani Olsterden mürekb ptir. Serbesti lrlanda 
Araplarını tatmin edememiş- Fakat bunu anlamamış gö- cumhuriyeti 68895 kilometre murabbaında ve 2,971,000 nü· 
tir. Kökleşen, Yahudi düşman- rünen Araplar, altı ay süren fusludur. Merkezi Dublin şehridir. 400,000 nüfusu vardır. 
lığı telifi beyni imkansız kıl- miicadelcdrn yorulmadıklarını lrldnda düminyonların altıncısıdır. 
maktadır. göstermek için dünden itiba- Düminyonların ehemmiyet itibarile sıra ve isimleri şunlardır: 

Arapların, ileri sürdüğü ren filen muhalefete geçmiş Büyük Britanya ve lrlanda müttehid krallığı, Kanada, Avus-
şartlar tahkik heyetince kabul lerdir. turalya, Yeni Zelanda, Cenubi Afrika ittihadı ve serbest 
edilmemiş ve imkan dahilinde Yaptığım tahkikata göre, bu lrlanda cumhuriyeti. 

olanlara bile reddedilmiştir. defaki grev çok büyiik ve şu· SiY ANG KO----Ç-i-n-in_S_e_n-si_e_y_a-le-tı-n-in merkezidir. Son 
Dönmez bir prensip güden rn· ıau olacaktır. Çang-Su-Libang ismindeki rna.rcşalın isyanı ve Mareşal J:;an· 

~·~ ...... ._. 1 

K d k Kay·Çek'in esareti ile bir müddet günün mes'elesi o muştur. 
a ID a Vg&SI Çan· Kay-Çek sulhan serbes~ bır.akılmı~, Mareşal Çang·Su· 

Liyang da isyandan vaz geçmış, bar dıvan harp tarafından Birbirini kıskanan iki ar- 10 seneye mahkum edilmiş ve ayni günde de cezası afolun· 
muştur. tistin boks düellosu Bu siyasi komedinin m::z~e!i.=~üz meçhuldur. 

. . . • •. . . . . Çin ilahları arasında 
/kısı de yüzlerı gözlerı kan ıçınde bırbır- • • 

terinin kucağına düştüler ve barıştılar 3 taraflı bır Mısak yapıldı 
Kıskançlık ve rekabet hissi ı O zaman, işin içine kadın· -- • -• • • • 

insanı en büyük, hatta en lık izzeti nefsi giriyor. Birbir- Çinlilere göre öl'iiler, her gece dırılıp 
korku~ç ~eş~b~üsle~e sürü·k·li· lerini ne san.at, ~e. aşk .saha- tarlalardan pirine toplarlarmış .. 
yen bar amıldır. Bırçok ılım sında yenemıyen ıkı rakıp, ne d " ç· . b · h t 

h. · ·ı h 1 l ., h Çin bugün ünyanın en es· ının u esrarengız aya ı-adamları rekabet ıssı ı e a· o ursa o sun çarpışmaga a- . . d d" · "k 
k d k b"" ··k t bb"" ) 1 "k" · d b" · ' rarlı memleketi olarak devam nı teşkıl e en şey ın mıstı -

re et e ere uyu eşe us- zır anı~or ar, .ıl~ısın eln d,kın etmektedir. Tarihi efsanelerden liği içinde boğulmuş olması· 
lerde bulunmuştur. Fakat gene tamamıle mağ up oma ı ça . b .. k"" ç· ,. b"' d B ·· ç· 'd b" k d" 

h k d k b · h il l k ıbaret olan ugun u ın ın u ır. ugun ın e arço ın 
ayni hisle are et e ere u ış a o unamıyaca . . d" (D 2 · lı"/ede) 
felakete sürüklenen insanlar Bunun üzerine iki artist tün haycJtı esrarengız ır. evamı ncı sa ı 
da vardır. düello yapmağa karar veriyor. 

Fakat, kıskançhk hissinin Yalmz, nasıl bir düello ya-
amil olduğu eğlenceli hadise- sak edildiği bir,.yerdir. Yasak 
ler eksik değildir. Bunlardan bil'! olmasa, bu iki kadının 
biri geçenlerde olmuştur. ikisi de ne tabanca kullanma-

Elisa Batta ile Süzan Hor· sını biliyorlar, ne kılıç. 
vay Macaristan'ın en tanınmış Tabanca ile kılıç bir kenara 
iki artistidir. !Fakat, ikisinin bırakılınca ortada yumruk 
de ayni derecede meşhur yumruğa dövüşmek kalıyor. 
'olması ft'na bir netice doğur· Fakat yumruk yumruğa dö-
muştur. dövüşmenin de bir "Teknik" 

Bu ıki Macar yıldızı birbir- şekli var: Boks. 
1 Bunun üzerine iki artist bir-
lerini kıskanmağa başlıyorlar. birlerile bir boks maçı yap· 
ikisi de kendisinin en büyük 

mağa karar veriyorlar. 
Macar artisti sayılmasına isv· Boks da iki kadının bildiği 
mektedir. birşey değildir. Fakat, hiç 

Bu gaye ile birçok filmler- olmazsa öğrenilmesi kolaydır. 
de çok fazla çalışıyorlar ve Sonra, döğüş hissi ile hareket 
sıra ile bozan biri, hazan eden iki insana en yakışan 
öteki muvaffak olur. mücadele tarzıdır. Bundan 

Kıskançlıkları daima devam başka kanuna g_elir tarafı da 
eden bu artistlerin arasında vardır. 
bir gün daha büyük bir raka- Bir müddet iki kadının 
bet başlıyor : boks ögrenmesi ile geçiyor. 

Genç bir Macar baronu iki- Nihayet Süzan ile Elisa bir· 
sinin de takdirkandır. Yalınız birlerine haber gönderiyorlar: 
ikisini de ayni dereced~ sev- Boks öğrenmişlerdir ve dö-
mesi işin felaketli tarafı! Çün· vüşmeğe hazırdırlar. 

kü artistlerden her biri kendi· iki artistin arasındaki ra-
sini barona daha fazla sevdir- kabet çoktan duyulmuştur. 
mek istemektedir. Fakat aralarında bir düello 

Evvela aralarında gizlid en yapacaklarından kimsenin l--a· 
gizliye başlıyan bu. kıskançlık beri yoktur. 
en nihayet açığa vuruluyor ve Onun için Suzan Horvay 
bu yüzden kavga ederek da· ile Elisa Batta bir boks maçı 
nhyorlar, (Devamı 3üncü salıi/ed • ) 

Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yü71erce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zenfinden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir • 

1 
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Hiküye Taht istemiyorum! :ıın kavgası N. v. 1# lzmı·r vu··n Mensucatı 'ı I Baştara/ı 2 inci sahifede J w. F. H. v an 
yapacaklar. Dıyc ilan edilince 1 

Yazan: Kadircan R.aflı bütün Budapeşte halkı heye- Der Zee ! Türk A. Şirketinin 
Bizansta imparatoriçe yani 

Vasilisa olmak htmen hemen 
bütün genç kızların ve kadın
ların en büyük dilekleri idi. 

sevmemişti. cana geliyor ve maçı sabırsız· 
O, tam manasile bir erkek lıkla beki emeğe başlıyor. & Co. Halkapınar kumaş fabrikası 

bekliyordu. Öyle bir erkek ki Nihayet maç, büyük bir AMERICAN EXPORT LINES 

Fakat prenses Angelika 
dalavere ve dalkavukluğun kalabalık, huzurunda yapılıyor. Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
ne olduğunu bilmesin! Ôy'e Seyirciler yumruk atan kadın- THE EXPORT STEAMSAIP 

• ayağını yere vurdu ve bağırdı: 
1 

- Ben Vasilisa olmak iste
miyorum. Ben taht istemiyo
rum. Taç istemiyorum ben .. 

bir erkek ki hiç kimseden lan alkışlarken birdenbire CORPORATION • NEVYORK çıkardığı kumaşlar: 
yılmasın! Öyle bir erk-ek ki, çehreler endişe ile kaplanıyor, " EXECUTIV " vapuru 3 Sagv lam 
yürüyüşiinden, duruşunclan, alkışiıyan f'ller duruyor: ikinci kanunda bekleniyor, 

Babası prens Tamas'ın sa-
bdkı~ından ve söz söyleyişin- Boks maçı hakiki bir dövüş NEVYORK limanı için yük 
den lıNI "'S iirksünl şeklini almıştır. Hakem bok- alacaktır. z rıt 

kalı kızgınlıktan titriyordu. 
Kızının üstüne yürüdü: 

Biıa'1s•<'arayı kancıklık ve sörlere ikide bir fena puvan "EXMOOR" vapuru 13 ikinci 
ahlakc;ızlık yuva<;ı idi. yazıyorsa da iki kadının yü- kanunda bekleniyor, NEV-

Mora de'ipotlarının en mert ziinden göziinJen kanlar ak- YORK için yük alac"ktır. "CUZ r - Sus!.. Senin arzunu sor
muyorum Ql n!. Sadece emre· 
dıyl rum. Gideceksin! 

oln ıı kC'rıdi babac;ıdı. O da makta devam ediyor. Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercıh ediniz 

·ı f'rlni te meliyor muş gibi 
hızlı adınılarla odadan ç.ktı. 
.. Mora prensi T om as aç göz

lu bir adamdı. Gözlerini Bı
zans tahtına dıkmiş, oraya 
~turmak ve impar t r vlnıak 
ı t' s ıyordu. Ah, o zaman neler 
Ynpacaktıl Küçük Asyada an· 
cak barbarhklarile tutunan 
Türkleı-i nasıl tepeliyecekti. 
Yükseltecekti. 

işte son zamanlarda Türk 
Padişahı Yıldırım Beyazıdın 
Yardımile Bizans tahtına çıkan 
Manoel, onun kızı prenses 
Angelika'yı istemişti. Hatta 
kızı alıp götürmek üzere bir 
d~ Yenedik gemisi limana 
gırmiş bulunuyordu. 

Bizans sarayı sıralar.la dolu 
bir yerdi. Kardeş kavgaları 
baba ile oğul ve torun ara
sındaki taht gürültüleri onu 
s~r~ıp duruyordu. Birisi <.:iğe· ' 
rını tahttan indirmek için Türk 
Padişahına yalvarıyor, Padişah 
da bu yardımı c.:.irgemiyordu. 
Fakat .. ı · k · • goz erme ızgın sırke 

B zans tahtına göz koymuş, 
ordıısile yürüyerf'k erkekler 
gibi c:dac ~ı lıaldc hzım im
paratora vererek kurnazlıkla 

ele g çirmek istiyordu. 
Küç;ık bir iimiJi vardı: Ba

bası Yoaııis'Je birlikte tahta 
çıkan Manocl'in genç olduğunu 
söylüyorlordı. Kapatıldığı ha
pisten kaçabilmesi, yeniden 
taç giymesi de onun becerikli 
bir adnm olduğunu anlatmıyor 
mudu? Acaba istediği gibi 
bir adam değil midi? 

Prenses Angelika ister iste
mez gemiye bindi ve yola 
çıktı. 

* * * Bu bir Venedik gemisidi. 
Güzel Angelikanın Bizans tah
tına geçmesinden Venedikli
ler dl" fayda umuyorlardı. 
Çünkü Türklerin gittikçe kuv-
vetlenerek Adalar denizine 
donanma çıkarmalarından kuş
kulanıyorlardı. 

Adalar denizinde korsanlar 
doluydu. Fakat çoğu Katalan
laı dı. Btı1Jlarsa Venediklilerle 
dosttu. Vel'i~dik gemisi, Ed-

~kıtılarak hapse atılan eski 
ımpaı atorla kardeşi bir kola
yı.nı bulup kaçıyorlar. Türk Pa
dışahına şöyle diyorlardı: 

- Eğer bizi Bizans tahtına 1 

çıkarırsan sana her yıl 50 bin 
~ltın Vereceğiz. Bundan başka 
harbe gidersen 12 bin askerle 

lr .remit ve Ayvalık kıyılarından 
Midilliye ve Boğaz öniindeki 
ada!ara kiiçük gemilere sal
dıran Türk korsanlanndan 
çekiniyordu. 

em:n senin emrine gireceğiz. 
b Turk padişahı bunu da ka-

Anadolu yakasına ve Boğaza 
yaklaştıkça Türk' korkusu da 
başlıyordu. 

Güzel Angelika'nın kalbi 
gittikçe soğuyor gibiydi. O 

ul ediyor b · .. I d. elile . • ıraz once (Cn ı zamana .. kadar :-Türkler·-hakkın-

d 
Bıznns tahtına oturttuğu -da duyduğu sözlerin hepsini 

a amları hap tt d' v' -- . . 
v l . . se 8 ınyor, ı- bırer bırer hatırlıyordu. 
ger ermı 1 1 . 

t on ~rın yer erme - Türkler düşmanlarının da-
o llrtuyordu 

P · marlarım açarak kanlarını bir 
.. re~s~s Angelika eski Yunan çömleğe koyar ve sıcak sıcak 

guzellığınin en 1 k .. v · 
olan b' k para ornegı icerlermiş. Türkler, uzun boylu 
nar ır vızdı. Ç~kme burnu, kocaman kafalı, iri dişli, dev 
Jarı ~aprkagı rcngıııde dudak- gibi adamlarmış; eğlenmek için 

• ırı ara .. 1 • ı pırıl d 
1 

I goz erı ve pırı 1 düşman kadınlarını ölesiye kır· 
eşsiz :i;a ~nan .kar~ saçlarile, baçla döverler, etlerini çiy çiy 
hi .. guzeldı. Bızans tahtı ""Ycı lermiş ı. 

ç şuphesiz b k d .. ı b' . u a ar guze Daha bunun gibi neler de 
ı: . ımpaı atoriçeyi görme- neler 1 

nııştı. 

d Prenses Angelika cesur ol
~~u kadar da zeki v, bil

gılı idi. 

Zaten bu korkunç .. hallerin
den dolayı Bizans ve Avrupa 
askerleri Türklerden korkuyor
larmış da karşı koya nıyorlar· 
mış ! Severek evlenmek istiyordu. 

Halbuki henüz hiç kimseyi 

v 

Norvı ç.ya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmü~tür. 1 i 

Haındi Nüzhe Çançar 
Sıhhat Ec a esi 

Basdurak: Büyük Salepçioğlu hanı 
, karşısında 

·~~~"-~~-~~~~~ 

Bunun üzerine halk miida- ı.\\1ERICAN EXPORT LINES-
hale ediyor ve maçın bu feci THE E.XPORT STEAMS-
vaziyetine nihayet verilmesini 
istiyor . 

Hakem maçı tatil ettiği za· 
man, iki rakip birbirlerinin ko1• 

larına atılıyorlar ve halsiz, me
calsiz yere yuvarlanıyorlar. 

Bu suretle maçta kimin 
mağlup olduğu anlaşılamıyor. 

Esasen buna artık lüzum 
yoktur. 

. Çünkü birbirlerinin kollan 
arasına düşen iki artist gülüm
siycrek bakışıyorlar. Artık 

aralarında diişınanlık kalma
mıştır. Çünkü ikisi de hıncını 
iyice almiş bulunmaktadır. 

HJP CORPORATION 
PIRE'den AKTARMALI 
"EXETER .. vapuru 1 ikinci 

kanun PIRE'den hareket ede
cektir. BOSTON ve NEV-
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 

ARMEMENT H. SCHULDT -
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 18 
ikinci kanunda bekleniyor. 
ROTTERD~M, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 

F ratelli Sperco eder. 
JOHNSTON WARREN LINES 

vapur acentası 
Acentamıza aid te
lef on numaraları, 

ikinci kanun 1937 
tarihinden itibaren 

LTD.-LIVERPUL 

"DROMOS,, vapuru 10 ikin

ci kanun, LINERPUL ve AN
VERS 'ten bekleniyor, BUR
GAS, VARNAve KôSTENCE 
için yük kabul eder.· 

aşağıdaki şekilde "Vapurların isimleri, gelme 
taı ihieri ve navlun tarifeleri 

tadil edilmiştir. hakkında bir taahhüde giri-

Numara 2004 ye. şilmez.,, 

.. 
1 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

caddesinde F AHRı 

~~~!l!CJ~~~~~~~m:ı3:2!~----llİlllll--~ı 

ZMIR '• 
Pamuk Mensucatı 

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. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lz111ir -• R 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali .. 4143 Birinci Kordon, telefon 

rıne: •~r.!llRISllllmN•o•. ~2:- 2008 Kame, ıoğlu 
f!umara 2005 ye- ı ı 
rıne: 4221 _ -.-. ADlı·okAtgoa,.rh 1 Cilt :ee :ı:;::ı~l t:;::~;;klar 

Mücellit 

Ali RIZA 

O ı• vİer izmir - Birinci beyler sokağı-
ve ŞU• ·Çocuk Hastalıkları Elhamra sinennsı arkasında 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

İkinciBcylerSokağı No. 68 Telefon: 3479 rekaA Si Limited mütehassısı l No. : 55 
Numara : 34 

vapur acentaSI • Telefon 3452 •• 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
"ADJUTANT,, vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN ,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL' den gelip yiik 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 kanunda LIVERPOOL 
ve! 5;qı:,\l)S~'dn gdip yük 
çıkaracaktır. 

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

DEUTSCHE LEVANTE-UNIE
1 

"ANGORA,, vapuru lima
nımızda olup yüklerini çıkar

maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

t 
... 

Y•Nfl.A 
.611M' ' 

o fi ıu ıı• • 

ı &lraoıl _~ANkA:J 

Pürjen ahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Yuniınistan, lngiltere deniz inşaatı 
miiess .selerine 2 torpito ısmarladı 

1 seri tahtelbahir de yaptırılacak. Bu gemiler sona erdikten sonra 
Yunan donanması, donanmamıza yakın dereceye gelmiş olacaktır 

Atina 4 (Radyo)- Yunanistanın yapacağı iki torpito için lngiltere deniz inşaatı müesseselerile Yunanistan deniz Erkanı 
harbiye reisi amiral Sakelarupolos arasında mutabakat hasıl olmuşt~r. . . . . . . . 
Yunanistanın, açık denizler için yapacağı bu iki torpitodan başka hır serı tahtelbahırler. ıçın de yem bı~ proıe vhaz~rlam~şt1r. 

Yeni gemiler sona erdikten sonra Yunan donanmasınm, Türkiye donanmasına yakın bır dereceye gelmış olacagı ıoylenıyor. 

------••...-.-~ ~-.. __.w~&~------
Balkan pakti hariciye IArtvinde kar bir bu 
nazırların~n toplantlst ~uk metreyi buldu 

Antünesko bu ay içinde Ankaraya gele- . . . . . 
cek ve hariciye vekilimizle bir- Gaz, Şeker,~n gıbı zarurı ıhtıyaç madde-

likte Atinaya geçecektir lerı kontrol altına alındı 
h ld Artvin 3 (A.A) - 10 sene· ihtiyaç maddeleri kontrol al-Paris, 4 (Radyo) - Balkan vermesi mu teme ir· . tına alınmıştır. 

antantı hariciye nazırlannın Konseye {lk defa olarak ış· den beri görülmemiş bir şiddetle Burcaka ve Hopa ile telefon 
ıelecek ayın bidayetinde Ati· tirak edecek Romanya Hari· üç gündür yağan kar, şehirde muhaberatı kesilmiştir. Arda· 
na~a yapacakları toplantıya ciye Nazırı M. Antoncsko, bu bir buçuk metreyi aşmıştır. han t elgraf hattının tamiri için 
büyük ehemmiyet atfedilmek- ayın nihayetlerine doğru An· Zayiat ve telefat yoktur. merkezden müfrezeler çıkanl· 
tedir. l karaya gelecek Türk ricali ile Gaz, şeker, un gibi zaruri mıştır. Bugün hava açıktır. 

Bu toplantıda, Yugos avya - .. .. .., •• • •• ~• 
b k·1 h . . kT . goruşmelerde bulunacak ve Almanya'nın mu··stem d;;u11un:ası a;~cıy;u;:s;~:ı~ Rüştü Aras'Ja birlikte Atinaya • 

Bulgar paktı hakkında izahat gidecektir. leke talebi 
Tahran' da verilen ziyafet Almanya, nereden olsa iptidai 

Murahhas heyet reisimizin suaresi madde tedarik edebilirmiş 
aabalıa kadar devam etti 

Tahran, 3 (A.A) - Yılbaşı gecesi, Türk heyeti reisi Cemal 
Hüsnü, ikametgahında muhteşem bir ziyafet vermiştir. 

Paris 4 (Radyo)- Tribiln Denasyon razetesi, Almanya'nın 
müstemleke talebini tenkit ederek, iptidai maddeler için Al· 

Ziyafette, lran hükumeti azası, meb'uslar ve elçiler heyeti 
ve hükumet me-rkezi mümtaz zevab olmak üzere dörtyüze 
yakın davetli hazır bulunmuştur. 

Suvare sabahın saat yedisine kadar devam etmiştir. 

manya'nın müstemleke istemesini yersiz bulmaktadır. Ayni ıa· 
zete, nereden olursa olsun, 'Almanya'nın kolaylıkla iptidai mad
deler bulabileceğini kaydettikten sonra, Franaa'nın hiçbir müa· 
temleke veremiyecejini ilave etmektedir. .......... ~-

Belçika kralı Italya hükumeti IBulgar-Yugos
v k -1 Afı ·1ı Montrö muahedesini lav pakb • a ınaa rı a d·L J k · 

• J k tas lR ecıece tır (Baıtara/ı 7 inci sahifede) 
ya gıaece Baııara/ı 1 inci ıahifede daha ziyade bir vüzub ver~ 

Brüksel 4 (RaCJyo) _ Bel· yük devletin anlaşması, bizde, cektir. 
;ika kralı Leopold'un, yakın· Fransa'da daima Akdeniz'de Bu1ıar • Yuıoılav .dostluk 
da Af ·u müstemlekelerine bir nizam unsuru ve sulh paktı, karşılıklı emmyet ve 

• n . unsuru olarak telakki edil- müfekabil hürmet üzerine yük· 
tıderek tetkikat yapacağı miştir. selecek olan Yeni Balkan 
9Öyleniyor. Londra hükQmeti tarafından binasının temelini teşkil eyli· 

Alman'lar 
Prenseslerin pasa. 
portlarını aldılar 

Belgrad, 4 (Radyo) - Al· 
man hükumeti, kardeşleri 
frlanda'da evlenecek olan 

prenseslerin, lrlanda'ya gıtme

lerine müsaade etmemiş ~e 
pasaportlannı zaptetmiştir. 

Bu bidisenin, lrlanda • AI-

19\nya siyasi münasebatıoı 
ihW edeceği sanılmaktadır. --..... ·-----

R uzv el tin 
kansı 

Vaıington, 4 (Radyo) -
Reisicumhur M. Ruzvelin ka-

1111, Aerika matbuat birliğine 

piofeayonel olarak kaydedil· 

mittir. ····-Fransız • Leh paktı 
-Ba,ıarafı 1 1nci sahifede
ettiği iki milyar altıyüz milyon 
frank, milli müdafaada sar· 
fedilecektir. 

bu mes'ut müzakerenin esası yecektir. 
ile ana hatlanndan malumat· M. Çenkof ile sıkı alakası 
tar edilmiı olmakla, Fransa bulunan Slav da ezcümle di· 
hükumeti son Roma anlaşma· yor ki: 
sının imzasının bütün Avrupa· •- Bu yeni palet, umumi 
da doğuracağı sempatiye tam sulhu takviye edecektir. Ta
bir şuurla iştirak edebilmek· mamile eminiz ki, komşulan· 
tedir. mız bu paktın hakiki manuım 

Roma 3 (A.A) - lngiliz sc- anlıyacaklardır. Ve biç kimse· 
firi, Hariciye Nazırı Ciyanoyu nin adet ve lisan itibarile bu 
ziyaret ederek, lngiliz • İtalyan derece birbirine yakın iki mil· 

paktının imzası münasebetile letin dostluğundan endişe his· 
Lord Eden'in memnuniyetini setmiyecektir. 
bildit mittir . Bu iki millet arasında ıim-

Paris 4 (Radyo) - lngil· diye kadar devam eden reka· 
tere - ltalya muahedesinin bet, Balkanlarda sulh için 
metni, bugün gerek Londra- daimi bir tehlike teşkil eyle· 
da ve gerek Roma'da neş· mekte idi. 
redilecektir. 

Bu rekabet bitince, şüphe· ltalyanm elinde bulunan on 
iki ada mes' elesile Hayfa işi, siz ki sulh, diğer Balkan 
bilahara iki devlet arasında devletleri lehine de istikrar 
balol\ınacaktır. kesbeyliyecektir. 

Roma 4 (Radyo) _ fngil· Belgrad, 4 (Radyo) - Bul· 
tere . ltalya muahedesinin ıar • Yugoslav paktı birkaç 
imzası esnasında yalnız bari· güne kadar imzalanacaktır. 

Muahedename tamamen ha· ciye memurlan hazır bulun· 
zırlanmışbr. 

Polonya siyasal mahafili, . 

muş ve hariçten ne gazeteci
lerin ve ne de fotograf alan· 
ların girmesine müsaade edil
miştir .. 

lngilterenin Roma sefiri 

dük. Bundan sonra Akdeniz· 
de İngiltere ile ltalya arasın· 
da hiçbir ihtilaf kalmamıftır. 

Paris'ten gelen haberler, 
Fraiu•nın ri'ıterditi muzahe
~n dolayı fevkalade mem· 
wniyet sitteriyerlar. 

imzadan sonra ıazetecilere 

1 
vaki beyanatında demiıtir ki: 

- Çek mühim l.ir it ri,.. 

bu muahededen Fransanm da 
memnun oldutunu bildirmek· 
te41ir. 

Çin ilahlan 
arasında 

( s,,,ıara/ı J inci ulıi/ede) 
vardır ve millet, dinlerine ıöre 
parçalara ayrıbr . 

Çinde aeyahat etmit olan 
bir Avrut>ah töyle anlahyor: 

Yeni Çin dini 
Ka11ımdaki bir ıençti: 
- Budizm babalanmızın 

dini idi, diyor. 
Sordum: 
- Demek ıis Konfuçyuı 

dinindensiniz? 
- Hayır. 
- O halde? 
- Buda dini de, Konfuç· 

yus dini de asrm ihtiyaçlarma 
cevap veremiyor. Ben •Kao
daist. im. Kaodini, bugünkü 
Çin ıençliğinin dinidir. 

Yeni dinin mabedinde üç 
Allah birleştirilmiştir: Kon· 
fuçyos, Buda ve lsa. Bu su· 
retle siyasette •üç taraflı mi
sak,, adı verilen anlaşmalara 
benzer birşey yapılmış oluyor. 

Gagalı sepet 
Kaoda dininde Buda ve Kon· 

fuçyus dininden alınmış birçok 
feyler vardır. Meseli, Kaoda 
mabedinde de Buda mabetle· 
rinde olduğu gibi bir •Gagalı 
sepet,, ardır. Bu sepet Çinli· 
lerce çok mukaddestir. Bunun 
bir efsanesi vardır: 

Buda, •insan öldükten sonra 
dünyaya gelir ve ektiklerini 
biçer.. demiştir. Çinliler bu 
söze inanarak ölülerinin gelip 
tarlalardan mahsul topladık· 
!arını düşünürler. Onun için 
her mabette bir ıaph ıepet 
bulunur. Bu ıepet yanından 
kalp hı a.11 l.ir Mpettir. Çinli-

Y anya gölünün kanlı f acıası 
• ··Naklede~ F. S~mseddi~ Benliollu 

ikinci /(ısım: Kasır6a 
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İhtiyar paşa ile genç ~oğlu arasın· 
da ki aşk rekabetinin, f acıalar 

doğuracağı muhakkaktı 
L.ambro, muadelenin bu su-• reti halline kat'i surette emin 

idi. Bir müdde düşündü; uzun 
ve ucları kıvrık bıyıklarını bir 
müddet burdu, sonra: 

- MeseJenin tabii neticesi 
şu: Bu boğuşma ve öldürme· 
dir gidecek .. Vay Ali paşanın, 
ve Vasiliki'nin kinine duçar 
olacak zavallının haline vay. 

Dedi. 
-2-

Aııklara nasihat! 
Y anya' daki Rumların yüksek 

aileleri bu aşk macerasını ar· 
tık hep biliyorlard1. Fakat 
hiçbir kimse Frosini'nin etra· 
fında dönen aşk macerası 

tafsilatile alakadar olamıyordu. 
Bu macera ile fazla meşgul 
olmak Tepedelenlinin kin ve 
zulmuna hedef olmak de
mekti. 

Bu dedi • kodular vakıa 
ıizli ve el altında drum et· 
mekte idi; fakat çabuk ve 
çirkin bir ıekilde şuyu bul· 
dutu için; F rosini ikaz etme· 
ti düıünenler de çıkbl 

Bu sırada, Ali pqanın ko
natında ve ailesi haremindeki 
fırtınalı vaziyette ıuyu buldu. 

ihtiyar patanın "~genç ~. otlu 
ile qk rekabetinin neticeleri 
bütün Y anyayı müteeuir ede
cek kadar m6him ve feci ola· 
catı tahmin ediliyordu. 

Bu korkunç ihtimal Y anya· 
nın rum etrafını adeta telifa 
düıürdü. Bunun için Muhtar, 
Ali pqa ve Frosini nezdinde 
ayn ayn ve münasip bir ıe· 
kilde te,ebblalerde bulunma• 
ta karar verdiler. 

Bu karannJilk faslı, Froaini 
üzerinde tatbik edildi. Bu 
vazifeyedc Froıini'nin Kuzen· 
!erinden birisi memur edildi. 

Frosini'nin, bamiıi deıpot 
Miaaeli öldükten aonra ne 
halde olduğunu soran ve 
arattıran olmamıştı. Kocasın1n 

ıtıyanı dikkat ihmali için ye· 

rinde bir tavassut hiçbir kim· 
ıenin aklına bile gelmemişti. 
Froıini açmı idi? Frosini iki 

çocukla nasıl yaşıyordu? Bun· 
lar hiç addepilmiı idi. Maa-

maf ih, akan dal da • bılhassa 
bundan bir asırdan fazla ev
vel olan o zaman için • •Ü· 
him idi. 

Frosini, hiç beklemediti 

bir sırada kuzenin geldiğini 
görünce hayret etti. Aylardan 
beri kendisini arıyan yok iken 

aeaba bu ziyaretin sebebi 
ne olabilirdi. 

Frosini, hatta bu ziyareti 
pek hayra da yormadı. Misa· 

!er, ölülerin her gece gelip 
mabetten bu sepeti alarak, 
tarlaya pirinç toplamata git· 
tiklerine inanırlar. Onlara göre 
ülüler, tarladan pirinç topla· 
dıktan sonra onlan alıp öteki 
dünyaya götürürler, sepeti de 
mabetlere bnakırlar. 

Ölülerin tarlalardan pirinç 
toplamalarma gelince; ~&Mln 
sebebi, Çin' de en fazla ekilen 
biçilen ve yenen ıeyin pirinç 
olıMMw. 

firini karşıladı, oturdular. Gö· 
rüşürlerken, Kuzeni Frosini'ye 
adeta damdah düşer gibi; 

- Bilsen Frosucuğum. dedi. 
Çok üzülüyorum, çok sıkılı-. 
yorum. 

Frosini hayretle; 
- Neden sıkılıyorsun? Ne 

var? Yoksa evlendiğine mi pi· 
şiman oldu? Kocan yanında . 
Rahatın da fena değil, dedi. 

- Bu cihetten şikayete hak 
kım yok. Kocam fena bir er· 
kek değil. Çalışıyor, evin ra· 
batini temin için elinden ıe· 
leni yapıyor. Bana da fena 
muamele etmiyor. 

- Şu halde.. Niçin sıkılı
yorsun?. 

- Başka bir clcrdim var 
Frosini. Hem de senin ıçm 
sıkılıyorum. 

- Benim için mi? Anla· 
madım. 

- Hele iki ıün var ki 
bütün Y anya balkı seninle 
meıi'JII 

Frosini, bu son cevap üıe· 
rine Kuzeninin ne demek iı· 
tedijini anladı, fakat anlama· 
mazhta relerek: 

- Y anya'lılar benim ile mi 
meıaııldürler. Bu Yan ya 'lalara 
ne yaptım ki benimle utrqı· 
yorlar? Kendi derdimi kendim 
biliyorum. Ne yabancı, ne 

r Ara.. .,,, J 

Romen 
Bahriye nazın 

istifa etti 
Bükreı J (A.A) - M. T •· 

taresko, hava ve bahriye na· 
zan Karanfilin istifamı kabul 
etmiıtir. 

&,vekil bu iki nezareti ve· 
kilen idare edecelctir. 

Bükreı 4 (Radyo) - Ro· 
manya kabinesinin istifa ede
ceği hakkındaki haberlerin 
esassız oldutu alakadar ma
bafilden bildirilmektedir. -···· Almanya gemileri 
nİn hareketi koraan. 
lık teldkki lediliyor 
( Btqtara/ı 1 inci sahi/ede) 
lspanyol gemisi gece valcti 
yüzdürülmüı ve kaçmlmışbr. 

ispanya mes' elesi, beynelmi· 
lel bakımdan miifkil bir du· 
ruma girmiştir. 
Belgrad 4 (Radyo)- Fra·nko 

ordusu, yeni bir taarruz için 
haz1rhklarl• meıguldür. Diter 
taraftan Madrid'de müdafaa 
tertibatı ahnmııtır. 

Pa. is, 4 ( Radyo ) - Al· 
manların, adı henüz malüm 
olmıyan bir lspanyol vapuru 
daha tuttukları ıöyleniyor. 
Royter Ajansı, Alman'lann 
bu mes' ele hakkında ketum 
davrandıklannı haber ver· 
mektedir. 

Alman'lar, Paloı vapurunda 
bulunup Madrid hükumetine 
mensup harp ıemileri tarahn
dan müsadere edilen el)'anın 
iadesine kadar lapanyol, ıemi· 
leıini takip edeceklerini bil-
4iraitl•tlir, 


