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Romanya' da him Hadiseler O lacali · 
-- ----- .... .... - ,, .... 

Balkan Matbuat kongresi 
......... 

Atinanın' en heyecanlı ve mühim ha
disesi, Bal an tesanüdünün de en 

bariz bir . delili oldu -·-· Samimi dostluk tezahüratı yapıldı 
İstanbul, 17 ( Hususi ) 

Atina' dan haber veriliyor: 
Balkan konseyi, dün iki 

toplantı yapmış ve Balkan 
ittifakının, Avrupa siyasetine 
karşı olan vaziyetini tetkik 
eylemiştir. Konsey; dört dev
letin birbirlerine olan müna
sebetleri üzerinde tam bir 
ahenk mevcud olduğu kanaa
tine varmış ve umumi durumu 
memnuniyete şayan bir dere
cede bulmuştur. 

İstanbul, 17 ( Hususi ) -
Yunan kralı ikinci Jorj, dün 
akşam Türkiye hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Aras, Romanya 

hariciye nazırı M. Antones
ko'yu ve Yugoslavya baş ve 
dış bakanı doktor Milan 
Stoyadinoviç'i kabul etmiştir. 

Hariciye vekilimiz Tevfik 

Rüştü Aras, Atatürk'ün selam
larını krala arzetmiş ve kral, 
bundan dolayı fevkalade bir 
memnuniyet hissettiğini söyli
yerek Tevfik Rüştü Aras' a 

iltif alta bulunmuştur. 
Bu esnada Yunan başvekili 

general Metaksas ile Yunan 
hariciye nazırı Mavrodis'te 
hazır bulunuyorlardı. 

lstanbul, 17 ( Hususi ) -
Ati na' dan bildiriliyor: 

Balkan konseyinin, yarın 

biteceği ve Yunan hariciye 
nezareti tarafından derhal res
mi bir tebliğ neşredileceği 
söyleniyor. 

Avusturya 
Başvekil Roma'ya 
giderek Mussolini 

ile konuşacak 

M. Şuşning 

Viyana, 17 ( Radyo ) 

Avsturya başvekili doktor 

Şuşning, Martın ortalarında 
Avusturya hariciye nazırı 
Şmid'le beraber Roma'ya 

giderek Sinyor Mussolini ve 
Kont Ciyano ile konuşa
caktır, 

Tovfik Rüştü Aras 
Atina, 17 (A.A) - Atina 

ajansı bildiriyor: 
Balkan antantı matbuat kon

feransı dün öğle üzeri Atina 
akademisinin büyük merasim 
salonunda llk toplantısını yap
mıştır. Bu toplantıda M. Me-

taksas, Stayadinoviç, Anto
nesko, Tevfik Rüştü Aras ve 
Badolesko' da bulunmuş ve bu 
zevat gerek gelişlerinde, gerek 
gidişlerinde konferansın sürekli 
alkışları ile karşılanmışlardır. 

Matbuat turizm müşteşan 
M. Nikolidis konferansı büyük 
bir nutukla açmış ve ezcümle --·--lskandinavya 

Hükumetleri bir kon. 
f erans akdettiler 
Stokholm, 17 ( Radyo ) -

Dört şimal dP.vleti, Norveç, 
İsveç, Danimarka ve Fenlan· 
diya murahhaslarının iştirak 

eyledikleri konferans, bugün 
ilk defa olarak toplanmıştır. 

Bu top antıda, mütekabil 
yardım meselesi görüşülmüş, 
bir Avrupa harbı takdirinde, 
dört devletin zaruri mevadı 

yckdiğerlerinden mübadele su
retile almaları meselesi tetkik 
edilmiştir. 

ltalya 
Leon Blumu pro -

testo etti 
Londra 17 (Radyo) - Mor· 

ning Post gazetesine göre, 
İtalyanın Paris sefiri Kont Çe
rosi, bugün Fransız Başbakanı 
M. Leon Blum'u ziyaret etmiş 
ve Paris sergisinde verdiği 
söylevden dolayı İtalyanın te
essürünü bildirerek bu hususta 
bir protesto notası vermiştir. 

demiştir ki: 
- Bu klasik topraklar 

üzerinde Romen, Türk ve 
Yugoslav~ gazetecilerinin muh
terem mümessillerine "Hoş 

geldiniz!,, Demekle bahtiya· 
rım. 

B<tlkan antantı matbuat bir
liğinin Yunanistan kısmı reisi 
ve Etnos gazetesi direktörü 
B. Spiros Nikolopolos hasta 
olduğundan riyasete matbuat 
ve turizm müsteşarlığmda umum 
müdür ve Balkan matbuat 
birliği Yunanistan kısmı ikinci 
reis B. Papadakis geçmiş ve 

Balkan antantı milletlerinin kar
deşliği asil 'eserinin yüksek 
hamileri olan Balkan devletleri 
reislerine konferansın derin 
hürmetlerini bildiren teigraflar 
gönderilmesini ve Atinada bu· 
lunan dört devlet Hariciye 
Nazırları ile matbuat ve 
Turizm müsteşarı mösyö 
Nikolodise birer mektup gön
dererilerek, kendilerinin kon· 
ferans fahri reislikıerine inti
hapları ile konferans mesa
isinin Balkan antantının yük
sek hedeflerinin tahakkuk et
tirilmesi hususunda kendileri
nin yapmakta oldukları gay
retlerden ilham alınacağı key-
fiyetinin bildirilmesini, Gene· 
ral ismet İnönü ve T ataresko-
ya da birer telgraf çekilerek 
konferansın mesaisinin Balkan 
antantının yüksek hedeflerinin 

Devamı 4 ncu sahi/P-de -

Kral 
Leon Dogrelin tel. 
graf ını nazarı dik. 

kate almıyacak 

Leon Dogreli 
Brüksel, 17 ( Hususi ) -(;;' 

faşistlerin lideri M. LeonDog
relin, kabinenin derhal istifaya 
davet edilmesi hakkında krala 
gönderdiği telgrafın, Sa Ma· 
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Faşist . ispanya asileri, bazı yer-__ ___.., .... __ _ 
Büyük meclisi 
toplanıyor 

Roma, 17 (Radyo) - Fa
şist büyük meclisi, Martın 
birnci günü toplantıya davet 
edilmiştir. Bu toplantıda, umu
mi vaziyet tetkik edilecektir. 

Eski muharipler 
Berlin mechul asker .. 

abidesine celenk 
> 

koydular 
Berlin 17 ( Radyo) - 16 

memleketten gelen eski muha
ripler delegasyonu dün meç
hul asker abidesine giderek 
çelenk koymuşlardır. Bu esna· 
da Alman askeri resmi selamı 
ifa eylemiştir. 

Göring 
Polonya' da ava çıktı 

General Göring 
Varşova 17 (Radyo)- Po

lonya Hariciye Nazırı Vekili 
Can Dembek, dün Almanya 
Hava Nazırı general ~Göring 
şerefine bir ziyafet v~rmiştir. 
General, yemekten sonra Po· 
lonya reisicumhuru M. Mosiski 
tarafından av için davet edil
miş olduğu Biyoloviç havali· 
sine hareket etmiştir. 

Varşova 17 (Radyo) - Ge
neral Göring, Danzig ayanı 
reisi Doktor Greyzer ile mü
lakat yapmıyacaktır. Çünkü 
Doktor Greyzeri Lehistan hü· 
kumeti tarafından 27 - 28 Şu
batta davet edilmiştir. 

Almanya'nın, Varşova sefiri
nin Lehistan hükumetine Dan
zig mes'elesinin halli için bir 
pla . ı verdiği hakkındaki ha
ber de yersizdir. Çünkü Dan· 
zig mes'elesi Cenevre'de hal
ledilmiş vaziyettedir. 

Uzlaşamadıiar 
Londra 17 (Radyo) - İn

giltere ile Amerika arasında
ki konuşmalar, hiçbir netice 
ve. mem iştir. 

İngiltere sulh için umumi 
bir konferans akdını ve bu 
hususta Amerikaya teklif ya· 
pılmasını yersiz telakki et
mektedir. 
jeste Leopold tarafından na
zarı itibara alınmıyacaiı söy· 
lenmektedir. 

lerde hezimete uğradı --ihtilalcilerin gelecek hafta 
içinde yeni bir taarruza 
geçecekleri söyleniyor 

İhtilalciler siperlerde 

Madrit 16 (Radyo) - Hü- tevakkuf halindedir. Jhtilalci
kumet kuvvetleri, Goadarama lerin, gelecek hafta için yeni 
cebhesinde asileri hezimete taarruzlara hazırlandıkları söy-
uğratmışlar ve vaziyetlerini leniyor. 
ıslah eylemişlerdir. Asiler, Cebelüttarık, 17 (Radyo) -
burada cereyan eden son mu- Asi bir lspanyol tayyaresi, 

harebede binden fazla mak- iki lngiliz harp gemisini bom
bardıman etmiştir. Gemilerde tul vermişlerdir. 

Goavalara cebhesinde asi
lerin tazyiki devam etmekte

dir. 
Belgrad 16 ( Radyo ) -

Buraya gelen gelen heberlere 

göre, Malagada vaziyet çok 
fenadır. Asiler; esir edilmiş 

mütekabil ateş açmışlarsa da 
isabet ettiıilememiş ve tayyare 
Palear adalarına doğru kaç
mıştır. 

İngiltere hükumeti hadiseyi 
müteakip Franko hükumeti 

nezdinde şiddetli bir protestoda 
bulunmuştur. 

bulknan cumhuriyetçileri, feci Londra ı 6 (A.A) _ Res-

bir şekilde idam etmektedir- men bildirildiğine görer, Is. 
ler. Hergün yüzlerce kişi kur- panyol asilerinin bir tayyaresi 
şuna dizilmektedir. 

pazar günü Cezair sahillerin-
Paris 16 (Radyo) - Sela- de Havock ve Gpsi adındaki 

hiyettar mehafil, Blum • Çe- 1 ·1· h 
ngı ız mu riplerini bobardı-

roz mülakatında, İtalyanın man etmiştir. Tayyare on bom· 
İspanyaya gönüllü sevketmesi ba atmıştır. Ancak muhriplere 
mes' elesinin de mevzu bahis isabet vaki olmamıştır. 
olduğu hakkındeki haberleri Sir Chilton logiltere hüku-
tekzip etmektedir. meti tarafından Burgos huku-

Paris, 17 (Radyo) - lspan- meti nezdinde protestoda bu· 
ya askeri harekatt dündenberi lunmağa memur edilmiştir. 

~~-------~•••1•-eı~--~~~~-

Mısır kralı 
Müteveffa Fuad'ın 
Roma müzesine bı. 
raktığı mücevherat 

calındı • 
Kahire, 17 (Radyo) - Mü· 

teveffa Mısır kralı Fuad'ın 
vasiyetnamesinde yazılı olduğu 
üzere Roma müzesine gönde
rilmek üzere hazırlanmış olan 
birçok tarihi ve değerli eşya, 
dün gece ansızın meçhul şa
hıslar tarafından çalınmıştır. 

Kaza 
Menemen'in Emiralem nahi

yesine bağlı Elekler köyünde 
feci bir kaza olmuş; köy ci
varında kömür yakan Nizami 
oğlu 14 yaşında Hüseyin, ya
nında taşıdığı çiftesile oynar
ken birdenbire ateş aldırmış 
ve namludan çıkan saçmalar 
vücudunun muhtelif yerlerine 
saplandığından kısa bir zaman 
sonra ölmüştür. 

M.Eden 
Londra'ya dönüyor 

Lord [Eden 
Londra, 17 (Radyo) - Mon

tekarlo' da bulunmakta olan 

İngiltere hariciye nazırı M. 

Eden, önümüzdeki Pazar günü 
Londra'ya dönecektır. 
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, Zabıta Romanı: 
Meçhul bir kıy af et 

.. -19- .. 
Anbk bu defa Mister Kar- iken Kroser güreş meydanın-

ter, hasmına galebe edeceğini da ispatı vücud etti. Altıncı 
göze alarak herife hücum etti, güreş başladı. Au kere nöbet 
haylı uğraştıktan sonra Kro· Kroserin idi. Bu güreş esna-
.seri yakalayip şiddetle sıktı, sında Kroser, Karterin bilek-
Kroser, her nasılsa kendisin lerine :vurmak için çalıştı. Kar-
ıkurtararak çekildi ise de Kar- ter, Kroserin bu hareketine 
ıter üçüncü defa olarak Kro- !hiddetlenmedi. Fakat elinde 
Berin sol eline dehşetli bir bir mayi olduğunu hissedince 
yumruk indirdi. Kroserise bir dışarıdan Kroserin konustuğu 
daha eline uzatacağı sırada adam vasıtasile bir ecza ge· 
Karter sür'atle ve sağ elile tirterelc kendi vücuduna sür-
Kroserin çenesine doğru bir mek istediğini anladı ise de 
yumruk indirmesile beraber yine maksadın ne olduğunu 
onu topraklar üzerine serdi. layıkile anlayamadı. 

Direktör, saniyeleri sayar- Bütün kuvvet ve kudretini 
ken, henüz beş saniye olma· toplayarak mukavemete çalışan 
dan Kroser yerinden sıçrayıp Kroscr fena halde hırpalan-
kalktı. Çünkü Kroser, Kar· mıştı. Fakat ne yapsın lci has-
ter'in şiddetli yumruğundan mı karşısında mağlubiyeti ka-
ancak cüz'i sureUe müte~ssir bul etmek izzeti nefsine ağır 
olmuştu. Tekrar güreşe baş- geliyordu. 
)adılar. Bu kerre Kroer, fev· Karter' de bu güreşin kat'i 
kalade bir kuvvetle Karter'e neticesini almak için lbütün 
bir yumruk endirdi. Karter kudret ve kuvvetile hasmına 
sonderece müteellim ve mü- saldırarak yüzüne ve kafasına 
teessir oldu ise de yerinden öyle yumruklar indirdiki bun-
kımıldamadı. Hemen hasmına lara dayanamıyarak muvazene-
mokabele ederek bir yumruk sini kaybetti ve yere yuvar-
"IUTdu. Kroser ise bu darbe- landı. Direktör, saniyeleri say-
nin acısından derin bir inilti mağa başladı. Fakat on sa-
ile sarsıldı. Gene güreş hitam niye olduğu halde Kroser 
buldu. kalkamamıştı. Daha doğrusu 

Üç dakikalık bir fasıladan kalkmağa kudreti kalmamıştı. 
sonra dördüncü güreş başladı. Güreşin Toni Ergünün ga· 
Bu kerre Karter, hasmı üze- lebesile nihayet bulduğu di-
rine adeta bir topun ağzın- rektör tarafından hazurune 
dan çıkan gülle gibi hücum bildirildi ve: 
edip hasmını müdafaaya mec- - Gidinız, Kroseri kaldı-
bur etti. Kroser, Kart'!r'i rırıız ve ona yardımdan geri 
yorulmuş zannederek bütün durmayınız, artık şimdi Kro-
kuvvetile Karter'e hücum ede· serin ismini gizlemekte mana 
rek çenesine bir yumruk vur- yoktur. 
mak istedi. Nikola Karter, karşısında 

Karter, Kroser'in oymyacağı bulunan iskemleyi alıp biraz 
rolu dikkatle beklerken sol istirahat etmek üzere oturacağı 
elini bir kalkan gibi yukarıya sırada bir eseri tesadüf olarak 
kaldırmış ve sağ elini Kro· mezkur sandalya üzerinde Kro-
ser' e indireceği tokat ıçın serin elbiseleri bulunduğundan 
hazırlamış olduğundan hemen ve bütün ahali Kroserle meş· 
Kroser'in burnuna şiddetli bir gul olduklarından hemen Kar-
yumruk indirdi. Kroser, yere ter, fırsattan istifade ederek 
yuvarlandı ve burnundan şid- Kroser'in ceplerini aradı ve 
detli kan akmağa başladı" deriden yapılmış bir cüzdan 

Direktör, bir taraftan (dur!) buldu ve hemen cebine soktu. 
işaretini vererek saniyeleri Sonra iskemlesinden kalkıp 
saymağa başladı, henüz sekiz mahzenin bir köşesine çekilip 
saniye olmuşken K~oser, bur· duvara dayandı. Mezkur ma-
nundan kan aktığı halde aya- halde bir musluk mevcut olup 
ğa kalkarak yeniden güreşe- Karter, elini ve yüzünü yıkar 
ceğini söyledi. O esnada gibi yaparak başını musluğa 
Kroser'i iltizam edenlerden iki doğru uzattı. Orada gördüğü 
kişi gelip Kroser'in yüzünü ve bir kapıyı açarak içeri girdi. 
barnunu yıkayıp temizlediler. Bu oda içinde bir kuyu var 

Kroser, biraz evvel birisinin idi. Kaıter, bu kuyunu pis 
kulağına birşeyler fısıldayarak sularla dolu olduğunu farketti. 

dışan gönderdiği adamın gel- O derece pis ve ağır koku 
diğini gördü. Fakat direktörün neşrediyordu ki burada bir 
( Haydi başlayın 1 ) işareti üze· saat kalmak mümkün değildi. 
rine beşinci güreşe başlandı. Odanın etrafına bakınca du-
0 esnada Karter hasmının yli· vara dayanmış demir zencir-
zünün değiştiğini anladı. Zira ler ve makaralarla müteharrik 
soğuk su Kroserin yüzündeki bir merdiven gördü. Bu ise 
boyayı izale etmiş, yumruk ta oraya girenleri kuyuya düşür-
herifin yapma çenesini kaldır· mek için yapılmıştı. Ozaman 
mış, şimdi Kroserin hakiki şu odanın ne gibi bir tuzak 
veçhesi nümayanl olmuştu. O batakhane oldnğunu anladı. 
vakit Karter, hakikaten ken· işte bu mel'unlar, ellerine ge· 
disile güreşen herifin Kroser çirdikleri zavallı garip adam-
olduğuna kanaat etti. Büsbü- ların bütün mallarını aldıktan 
tün şüpheyi izale etmek için sonra burada ademe yullar-
bu kere dahi şayet herifin ağ- larmış. Ölüme mahkum olan 
zında sun'i diş varsa çıkması biçareler . ise bu odaya gir-
için Kroser'in çenesine güzel diklerinde ayaklarını şu men· 
bir yumruk aşk etti. Kroser, hus merdivene basmasile ken-
bu defa da metanetini muha- disini kuyunun dibinde bu-
faza edince, Karter ikinci yum- lur, sonra merdiven dahi geri 
ruğu indirerek Kroserin ağzın- gidip yerinde durur ve mez-
dan, burunundan kan fışkırıp kur merdivenin makine vası-
yere düştü . tasile döndüğünü söylemeğe 

Direktör, saniyeleri saymak- bilmem hacet ar mı? 
ta idi, dokuz saniye olmuş 

(Ulusal Birlik) 

Jngiltere kralının Taç 
giyme merasimi 

-------------------~ O gün ~Londra'da 10 bin 
kişi çalışacaktır. 

Buıenenin Mayıs ayının on 
ilcisinde lngiltere'nin yeni kralı 
altıncı Corc taç giyecektir. 
Taç giyme merasimi için bü
yük bir program hazırlanmış
tır. Kralın geçeceği yollar 
tayin edilmiştir. Bu yollara 
dünyanın her yerinden on 
binlerce insan dolacaktır. 

işte bu kadar kabalabalık 
olacağını düşünen lngiliz ma
kamlarını 10,000 kişi de sıhhi 
yardımda bulunacak adamlar 
temin etmiştir. Sıhhi imdat 
otomobillerile, taç giyme me-

aşkile çalışacaklardır. Netice 
itibarile, hu fedailerden bir 
çoğu taç giyme merasimini de 
görmiyecektir. Yüzlerce bayı
lan jnsanın imdadına koşmak-

tan ihtimal, merasim seyret· 
meğe vakit bulamıyacaklardır. 

Bu adamlar, merasim günü 
birkaç adım ara ile dizilecek
tir. Yan sokaklarda muvakkat 
istasyonları kurulacaktır. 

Böyle uzun boylu bekleme· 
ler esnasında bayılmaların 
sebebi hatalı yemek yemektir. 
Ahali, böyle donanmalara 

Kral ve Kraliçe bir gezintide 
rasim programı yollarında 
bekliyecek olan bu adamlar, 
halk arasında herhangi bir 
yılma veya kaza hadisesine 
hemen yetişeceklerdir. 

İşin şayanı dikkat tarafı şu 
ki, bu yardımcı adamlar, gö
recekleri vazife için para al
mamaktadırlar. Sadece yardım 

Volga-Don 
kanalı 

Hazer denizi Kara· 
denizle birleşiyor 

Moskova (TA.) - Volga

Don kanalı projesi bu yıl 

içinde tam olarak bitirilecek

tir. Bu muazzam eser, Beyaz 

denizi, Baltık denizini ve Ha
zer denizini Azak denizi ve 
Karadenizle birleştirecektir. 

Nazarı dikkata a1ınan nok
ta, yalnız bir nakliye vasıtası 

değil, fakat ayni zamanda bir 
de büyük elektrik ener]Jsı 

~·ellidi ve irva ve iska da
marı vücuda getirmektir. 

Volga - Don, kömürden 
mahrum Volga mıntakasını 
Denetz kömür havzasında, ve 
ormandan muhrum araz1yi de 

Kama ormanlarına bağlıya· 

caktır. Aynı zamandagene bu 
kanal, Volga mıntakası huğ· 
daylarını, Hazer kıyıları pet· 
rollerinin ve sairenin naklide 
de yarayaMktır. 

Bu su yolunun ilk nakliyata 
açılış yılında 15 ila 17 mil
yon ton eşyanın bu yolla nak
ledileceği tahmin olunmakta
dır. Bu miktar, bittabi her se
daha ziyade çoğalacaktır. 

Don üzerinde inşası bitiri
lecek olan muazzam bir ba· 
( Devamı 4 üncü sahifede) 

çıkmadan evvel güzel ve 
esaslı bir yemek yemelidir. 
Yalnız sandoviç yiyerek bütün 
gece beklemek, en kuvvetli 
hazım cihazlarını bile sinirlerle 
beraber altüst eder. 

Bayılmanın diğer bir sebebi 
de mücadele ve asabiyettir. 
Kalabalığı teşkil eden ahali, 
koıaylıkla hareket edçrse bir 
çok hadiselerin önü alınır. 

İngilteredeki taç giyme me
rasiminde bayılma hadiseleri
nin şimdiye kadar görülme· 
ıniş derecede çok olmasından 
korkuluyor. Çünkü pek çok 

• l 

kışı toplanacaktır. 

lzmir asliye t!lahkemesi ikin
ci hukuk dairesinden: 

lzmirde Namazgah Hacı Hü
seyin sokak 36 no.lu evde ve 
halen Sökede 46 ncı süvari 
alay yazıcısı Hamdi oğlu 

Yekta tarafından "yni hanede 

oturan karısı Ali kızı Fadime 

aleyhine açılan ihtar davasına· 
mütedair dava arzuhal sure-

tile davetiye (varakası müd
deaaleyhin ikametgahının meç· 
hul olduğu şerhife..u mübaşir 

tarafından bila tebliğ iade 
edilmiş ve yaptırılan zabıta 

tahkikatı da bunu teyit eyle
mekte bulunmuş olduğundan 
bu baptaki tahkikatın 4-3-937 
perşembe saatJ 10 a talikine 
ve keyfiyetin ilanen tebliğine 
karar verilerek arzuhal sure-
tile davetiye varakası usulen 
mahkeme divanhanesine asıl
mış olduğundan müddeaaleyh 
Fadimenin tayin olunan gün 
ve saatta mahkemede hazır 
bulunması ve bir vekil gön
dermesi aksi takdirde hak
kında muamelei gıyabiye icra 
kılınacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

lzmir Vakıflar Direktörl ö
ğünden: 

Satılık arsa 
Karataş mescidi vakfınan Ba~turak Çancılarda kain 39140 

eski 18 yeni no. ve 200 lira muhanıınmeli arsanın mülki) l t i 
peşin para mukabilinde açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
ihalesi 27-2-937 cumartesi günü saat 11 dedir. istekli olanla-
rın vakıflar direktörlüüğüne müracaatları ilan olunur. 

8 11 16 27 
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(Tarih vesikaları ar~ 
Şeriat mahfillerinde ca

riye alım satımı 

Osman oğullarının sarayına 
ilk giren yabancı kadın Bile
cik Tekfurunun kızı Niliifer 
hatundur. Ayağı pek uğurlu 
gelmemiş olacak ki ondan 
sonra ayni saraya ancak Bi
zanstan ve Belgrad'dan birkaç 
prenses girebildi ve Osman 
oğullarının kadın ihtiyacı akın· 
cıların ve denizcilerin getirip 
Avrat pazarında satılığa çıka
rılan tutsaklardan temin olun
mağa başlandı. Daha sonra· 
ları ise bu işi esirciler yap
mağa başladı . 

Bu sütunda allamelik tas
lanmasına tahammül edemem, 
onun için tarih silsilesini bu· 
rada keseceğim, hatta en meş
hur eseri Sevr muahedesi olan 

d~jenere sülalenin son oğlu
nun kendi bahçcvanının kızı

nın aldığını da yazmıyacaktım 
ne ısc .. 

Maksadım kadın işlerinde 
padişahın halka nümune oldu· 
ğunu göstermekti. Halk da 

padişahlarına bakarak aşkla
rını para ile satın almağa 
döküldü ve eşlerini Avrat 
pazarından seçmeğe başladı. 

Bu işte Şer'i şerifin par
mağı hayli uzundur. Çünkü 
bu alım satımı tescil çden 
mahkemei şer'iyelerdir. Vaktin 
ulemayi kirami bu işleri ko
laylaştırırlar ve sağlamlaştırır· 
lardı. Gene ulemayi kiram 
ikinci Osman gibi babalarının 
tuttuğu yoldan şaşarak eşini 

pazardan satın almak isteyip 
bir kızı nikahlamak isteyince 
halkın da ona uyacağını ve 
kendi kar ve kisiplerinin bal
talanacağını düşüerek bu genç 
padişahın arzusuna karşı gel
mişlerdi. 

Okuyucularıma bi r cariye 
davası hakkında mahkemei 

şer'iye sicillerinden çıkarıl
mış bir vesika sunuyorum. 
Eski devirde mahkemelerimi
zin nelerle uğraştıkları hak
kında güzel bir misaldir: 

" Mahmiyei Bursa sükı1-
nundan Mevlana Himmet efen
di ile Ahmet mahfili şer'i şe
rife Bayram bin Ali nam kim
seneyi ihzar ve üzerine tak
riri dava edip tarihi kitaptan 
on altı glin mukaddem işbu 
Rusyetülasıl Şakire nam sa
gire cariyeyi uyubu şer 'iyeden 
salime olduğu halde merkum 
Bayramdan 6500 fıdda akça
ya iştira ve tesellüm etmiş· 
tiın . Elhaleti he:ızıh i zikrolunan 
cariyenin uyluğunda madde 
demekle maruf marazı za· 
hir olup aybı kadimle ma· 
zube olmağın olu-

nup reddolunmak talep ede
rim dedikte gubbessüal merk
um Bayram carıyeı mer
kumenin zahir olan mahzınm 
kıdemine ve madde idüğüne 
münkir olmağın hususu mez· 
bur ve itmaba ve vukufu ittila 
olan kimesnelere müracaat 
lazım gelmcğin bilfiil mahmi
yei merkumede beratı padi
şahi ile reisi etibba olan Mev
lana Sadullah cerrahlardan 
üstad Hızır ve üstad Mehmed 
Mehmed meclisi şer' e hazirun 
olup im 'anı nazar eyledikle
rinde filhakika cariyei merku
menin zahir ohın marazı mad
/ Devamı 4 üncü sahifede) 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS "HERMES" vapuru 11 

şubatta beklenmektedir, tahli

yesini yaptıktan sonra BUR

GAS, VARNA ve KÖSTEN

CE için yükliyecektir. 

SiS "GANYMDEDS" va· 

puru 20 şubatta gelip yükünü] 

boşalttıktan sonra BURGAS, 

VARNA ve KÖSTENCE için 

tahmilatta bulunacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPA YASININ 

SiS "GUNBORG" · vapuru 

12 şubatta limanımıza g~lip 
tahliyeden sonra ROTTER

DAM, HAMBURG ve SKAN

DINAVYA limanları için yük

liyecektir. 
SiS "NORRUNA" vapuru 1 

27 şubatta ... limanımıza gelip 

tahliyeden sonra ROTTER

DAM, HAMBURG ve BAL

TIK limanlarına yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU-

MAIN KUMPANYASININ 
SiS " PELEŞ,, vapuru 12 şu

batta gelip PIRE, MALTA ve 

MARSlL Y A!limanlarına yolcu 
ve yük kabul eder. 

SiS "AEBA-JUL YA,, vapu- ~ 
ru 26 şubatta doğru beklen-

mekte olup 28 şubatta PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman· 
larına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

Daha fazla t.1 L '1t için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
miiracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmeı. 

Telefon: 4142/4221/ 2 
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· Sir~. o zaman bijyük şebi· gi;re, mcnfftate zarar irası su- Der Zee 

rin mülhakatından bir yerde çudur; emekle kazandıkları 
kurulmuştu~ Muazzam bir ça- paracıklarını elden çıkararak, & Co. 
dır, projektörler lokomobiller bilet alıp içeı ide kendilerine 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

Ve bir ampul parlamentosu! yer temin ve tedarik eden ve 
Sade bu kadar değil: Hintli- orada numara seyreden müş-
ler, Zenciler, ÇinlHc::r, filler, terilerin hepsinin hakkına te-
.arslanlar ve fmaa teferrüat cavüzle menfaatlerine zarar 
başka hayvanlar. Localarda getirdiler. Halbuki, ben, bir 
Ve iskemlelerde 5 bin kişi kimsenin bir kimseyi zarara 
oturuyordu. Bu 1001 türlü sokmasına asla tahammül ede-
koku saçan, 1001 türlü renk- mem. Böyle bir suça, hasbel-
le göz kamaştıran ve bin bir vazife, göz yumamam!. 
ses çıkaran alacabulaca ale- Beyazlı palyoço, vazifeşinas 
ıne yaklaşmak için, uzak ve jandarma ile başka türlü başa 
Yabancı ve meçhul bir muhi- çıkamayınca, gözyaşı döken 
te yaklaşmanın zevkini duy- küçükleri, onun elinden mu-
ınak için harcıyacak paraları v kk t 1 "' b d 
olan 5 bin kişi!. a a en a maoa aşvur u; 

derhal geriye getirip, kendi
Diğer taraftan, bu sırade, d sine teslım etmek şartile. 

ışarda da anafordan seyret- içeride, bol aydınlıkla yıka-
rnek zaruretinde bulunanlar, nan, dalgalanan büyük çadırın 
çitten Öreye aşamıyanlar, sıra-
lanmış, duruyorlardı. Bu, ora- içerisinde, palyaço, ağlaşan 
cığa kadar gelip te parasızlık çocukları ellerinden tutarak, 
yüzünden içeriye giremiyen manejin ta orta yerine doğru 
müşteriler, beni, daha çocuk yürüttü. f şareti Üzerine, çalgı 
'k bir "tuş,, vurdu ve birden ses ı en müteessir ederlerdi. Daha 
Çocukken bile, içeride herhan- sacla kesiliverdi. 5,000 kişi 
gi bir oyunu seyrederken, birdenbire susmuştu. 
dışarda onların hiçbirşey gÖ· - Pek saygı değer seyir-
remiyerek boşuna bekleştik- cilerimf Bu iki .çocuk, demin 
lerini düşünür ve üzüntüye çadmn yukarısındaki bir de· 
uğrardım. Bu suretle de oyun- likten gizlice İçeriyi gözetle-
dan aldığım zevk, yarı yanya mişlerl Affedersiniz amma, mü 
azalırdı. Anlatacağım bu se· sadenizle sormağa mecburum. 
ferkinde de, vaziyet, böyleydi. Bu bakış dolayısile, içinizde 
işte, çoğu benim yaşımda kedisine zarar iras edilmiş 
olan "Çit müşterileri,, gişeye hissine kapılan kimse var mı? 
sokulup para sayan ve bilet Önce, 5,000 kişiden kimse 
alan lparalı insanlara, gıpta.. ağız açmadı. Sanki, dilsizdi-
hayır, haset ediyorlardı, gene.. ler. SükUt. Daha derin bir 

Temsil, çoktan başlamıştı. sükut. 
Numaralar, biribirini takip Derken, methalin iç tara-
ediyordu. Bu aralık - iyi din- fında candarmayı bekler ta-
leyin - bir jandarma, lkubbeli vırla seçince, işin farkına var-. 
yelken bezindeki delikten içe- dılar. Localarda, sıralarda, is-
ride olup bitenlere göz misa- kemlelerde oturanlar, ayakta 
firi olabilmek için, çadırın duranlar, bütün bu 5,000 kişi 
yukarısına doğru tırmanmış, ansızın öyle bir boşanış bo· 
olduklarım göraü. Yarabbi, şandılar, ki 5,000 kişi, kah-

ne de aydınlıktı şu içerisi!. kahalar atıyor, tepiniyor, çıl-
lçerdeki çocuklar, ne kadar gıncasma bağırıp çağırıyordu. 
da eğleniyorlar, sevinçle hay· Neş'e.<Je; aman yarabbi, ne 
kırışıyorlardıl Beygirler, ma- tuhaf şt:ydi bul Okadar hoş-
nialar üzerinden atladıkça; larına gitmişti, ki beklenilme-
palyoçolır, biribirlerinin una dik eğlece! Bu yepyeni nu-
bulanmış suratlarına şakır şa- maral!! Şimdi, candarmaya 
kır tokat aşkettikçe; kos-ko- bakınız! Kapının methal tara-
caman bir fil, gayet kocaman fında, mert candarma da şid-
birşeyi kolaycacık devirdikçe.. detle el çarpacak derecede 

Candarma, bunları ;delikten cömert davranıyordu bu oji-
seçebilen cür' etkir bacaksız- jial palyaçoluğa! 
ları, bacaklarından yakaladı, ... O da alkışladı, alkışladı 
çeke çeke çadırın üstünden ve sonra .... Zabı(defterini üni-
Yere ~ indirdi. Vaziyet alarak, formasının koyun cebine so-

dikkatle, zabıt defterini çıkardı. karak, çadırdan dışarıya çıktı!. 

DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
Hamburg 

"MANISSA,, vapuru lima
nımızda olup ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yüklemektedir. 

"MILOS" vapuru 17 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul 
eder. 

"DELOS,, vapuru 17 şu
batta beklenilmektedi. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"HERAKLEA,, vapurn 3 
martta ANVERS limanlarından 
yük getirecektir. 

"ACHAIA" vapuru 3 martta 
beklenilmektedir. ROTTER
D AM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
SS. CORPORATf ON 

"EXILONA,, vapuru 9 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK ir ·n yük kabul eder. 

"EXIBlTOR,, vapuru 14 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"DUBURG,,lvapuru 13 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

"MARITZA,, vapuru 25 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD: 

"JESMORE" vapuru 9 şu
batta beklenilmektedir." BUR
GAS, V ARNA ve KÖSTEN· 
CE limanları için yük kbul 
eder. 

S. M. R. BUCAREST 

"GRODNO" vapuru 15 ikin
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktı.,.. 

"FLAMINIAN,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 

HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO.. vapuru 7 şu
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO .. vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

•• DRAGO.. vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SWEN
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LlNlE 
"GALILEA., vapuru 2 şu-

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

" DUROSTOR 1,, vapuru 5 
martta beklenilmektedir. KOS
TENCE, SULINA ve GA· 
LATZ limanları .. için yükliye· 
cektir. GALA TZ aktarması • 
olarak BELGRAD, NOVlSAD, 
BUDAPEŞTE, BRA TISLA· 

Numara : 34 

VA, VIY ANA ve LINZ li
manları için de yük kabul 
eder. 

D. T. R. T. BUDAPEST 
.. DUNA,,~ vapuru 15 şubata 

doğru beklenilmektedir. BEL
GRAD, lNOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA, VI
y ANA ve LINZ için yük Bu iki açıkgöz yaramaz hak-

kında, resmen zabıt tutacaktı. 
Onlar ağlıyorlar, bağırıyorlar, Doktor 

Ali A ih 

I kabul eder. 

Yalvarıp yakarıyorlardı .. 
Bakın, şimdi olacak şeye ! 

Bir palyaço - maalesef adını 
unuttuğum beyazlı palyaço -
çıkageldi. Candarmaya şu ri
cada bulundu : 

- Azizim, lütfen aciz bir 
Palyaçonun hatırını kırmayı
nız, kalbiniz yumuşasın; şu fa
kir çocukcağızların yakalarını 
bırakın! 

Candanna, pek vazifesine 
batlı bir memurdu: 

Çocuk fı~!ıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
---- Telefon 3452 -

mutahassıs • 
Dr. Demir Ali 

Kamçıoğlu 

DEN NORSKE MIDD-EL-:
HAVSLINJE - OSLO 

''BOSPHORUS,, vapuru 13 
şubatta Ebeklenilmektedir. Pi

-RE, ISKENDERIYE, HAYFA:°' 
DIYEP ve NOSVEÇ- Iiman
larına yük kabul eder. 

"BANADERUS,, vapuru 16 
martta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DlYEP ve : NORVEÇ'in:bil;~ 
mum limanlarına yük - kabul 
eder. ·- -

_,..... _________ 17_,Şub•t 937 

lzmir Yun Mensucatı 
Ti.irk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
, Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardıjjı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'!~~~~~~--------------

IZMIR 
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 Izmir 
. ~ .... f ... , . ,.· . . .. . '1.. ' .:. ' :: ~ :: . . 

. . ' .... ~ ... '· . ·. . .. 
Sıhhat Balıkyağı 

Norveç.ya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 Başdurak • Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında 

·;~~~====~~~~======~· 

- Olmaz, .. olmaz! Çünkü, 
~unlar izinsiz olarak delikten 
•Çeriye göz attılar! Evet öyle! 
Bunlar, ,bedelini ödemeden 
bir şeyden faydalandılarf Bi
lir miiiniz, bu ne demektir? 

Cilt ue Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

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

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

1<uruf 

• Filin ve filan maddelere 
Telefon: 3479 Birinci 

• 
Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

- c 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
-·--ları ii sek olanlara bile Doktorlar bunu tavsi e ederler 
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ispanyanın rejim boğuşmaSı, Ro-
manyada menfi akisler yapıyor 

Romanya 1hükumeti ltalya ve Almanyanın Bükreş 
sefirlerinin değiştirilmesini talebe mecbur kalıyor 

Bükreş 16 (A.A) - Hükumetin Berlin ve Roma hükumet- lunmalarıdır. Bu iki lejyonerin cenaze merasiminin siyasi bir 
lerinden Bükreş'teki sefirlerini ~eri çağ~rmalarını talep etm.e~ nümayiş şeklini almış olduğu kaydediliyor. 
tasavvurunda olduğu haber verılmektedır .. Buna sebep bu ıkı Öğrenildiğine göre muhalifler bu iki diplomatın hattı ha-
diplomat general Frankonun ordusunda hızmet ederken mak- b' 

1 
.. d h''k~ . . h 

tul düşen ve cesetleri memlekete getirilen Romanya lejyoner- reketi hakkında me usan mec ısın e u umetten ıstıza ta 
]erinden iki kişinin cenaze merasiminde üniforma ile hazır bu- bulun'!caklardır. • 

Balkan matbuat 
kongresi 

Baştarafı 1 inci salıifede 

tahakkuku hususunda kendi
lerinin gayretlerinden ilham 
alınacağının bildirilmesini tek
lif eylemiştir. 

B. Papadakisin bu teklif
leri konferans tarafından al
kışlarla kabul olunmuştur. 

B. Papadakis bilahare Ro
manya murahhası heyeti reisi
ne söz vermiş ve Romen de
lekesi nutkunda Yunanistanın 
delegelere gösterdiği misafirper 
verlikten dolayı teşekküretmiş, 
Yunanistan hükumetini başınd• 
bulunan Metaksasa karşı hay
ranlığını ifade etmiştir. Romen 
delegesi nutkunu konferansın 
müspet neticeler vermesi te
mennisile bitirmiştir. 

Bilahare söz alan Türk mu
rahhas heyeti reisi, bütün 
Türk matbuatına tercüman 
olarak, konferans için har ve 
samimi temennilerde bulunmuş 
ve delegelerin Yunanistan' da 
gördükleri ananevi misafir-

perverlikten dolayı teşekkür 
ettikten sonra Türk-Elen dost
luğu hakkında ezcümle de
miştir ki: 

Bugün bu dostluğun 
samimiyetinden şüphe eden 
hiçbir kimse kalmamıştır. En 

bedbinler bile iki millet ara
sında artık hiçbir anlaşmazlık 
ve hoşnutsuzluk sebebi kalma· 
dığını kabulde müttefiktirler. 

Türk - Elen dostluğu yalnız 
bir siyasi kombinezon değil
dir. Devlet adamlarımız iki 
milletin arzularını kaydetmek
ten başka birşey yapmamış

lardır. Şimdi, Türk - Elen 
dostluklarında söylediklerimi 
herhangi bir tekzibe uğramak
tan korkmaksızın, diğer Bal
kan dest ve müttefiklerimiz 
ile olan münasebetlerimiz 
hakkında da tekrar edebilirim 
ki, Türk - Elen dostluğunu 

haklı olarak antantımızın sar· 
sılmaz birliğinin yaşıyan bir 
semboli gibi telakki ediyoruz. 
Çünkü bizi anlamıyanlar dai
ma bu dostluk hakkında 

şüphe göstermişlerdir. Dost
larımız demiyorum. Yalnız bizi 
anlamıyanlar diyorum. Zira 
Atatürk'ün Türkiye ve Türkler 
hakkında söylediği bir veci
zeyi Balkan antantı hakkında 
da tekrar etmek mümkündür. 

Balkan antantının düşmanı 
yoktur. Eğer varsa bunlar bi
zim dostlarımız değil, fakat 
insaniyetin düşmanlarıdır. Vak-

......... ~~-------
Uç sefir, RQmanyanın bi-
taraflığını ihlal etmişler 
Başbakan M. Tataresko, dün 

parlamentoda buna 
izahat verdi . . 

dair 

Bükreş, 17 (Radyo) - Ge
neral Franko ordusuna gönüllü 

!emiştir. 

Başbakan M. Tataresko, 
olarak iştirak eden ve son dün parlamentoda buna dair 
harplerde maktul düşen iki 
Romen neferinin cesetleri bu
raya getirilmiş ve evvelki gün 
merasimle defnedilmiştir. Bu 
merasim, Almanya, Italya ve 
Portekizin bura sefirleri iştirak 
ettiklerinden Romanya hüku
meti vaziyeti protesto etmiş 
ve bitaraflığını şüpheye koyan 

izahaı vermiş ve sefirlerin 

kendi lrendilerine cenaze mc

rasımıne iştirak ederek bu 
törene resmi bir renk vermek 
vermek istediklerini söylemiştir. 

Siyasal mehafil, sefirlerin 

geri çekileceklerini kuvvetle 

böyle bir hareketi takbih ey- umuyor. ·-·-
Doğan çocuğunu öldü

ren anne .. 
Yeni doğan çocuğunun gö· j tim, tahkikata başladım, köy-

beğini kesmemek suretile ölü- de tanıdığım birkaç gebe ka-
müne sebebiyet vermekle maz- dm vardı, onları araştırmıya 
nun Kemalpaşa'nın Parsa kö· başladım, evvela maznun Es-
yü halkından İbrahim kızı Es- ma'nın evine giderek kapıyı 
ma'nın muhakemesine şehri- açtım, Esma'yı yatakta yatar 
miz Ağırceza mahkemesinde buldum. 
başlanmıştır. 40 yaşlarında bu- - Ne oldun diye sordum. 
lunan maznun kadın, başından - Hastayım. Dedi. Kendi-

sini ayağa kaldırarak baktım, 
geçen vak'ayı şöyle anlatmış~ır: karnında evvelce gördüğüm 

- Bir gün Kasaba' dan ö- şişkinlikten eser yoktu. Şüp. 
ye gelirken yolda köpekler helendim, etrafı araştırınca 
sardı, o sırada bir çoban kanlı bir don da bulunca ço· 
geldi, köpekleri kovdu ve beni cuğun Esma'ya aid olduğunu 
zorla kirletti, ondan gebe kal- anladım, kendisini karakola 
dım. Dokuz ay geçtikten son- davet ettim, isticvabımda ço-
ra bir gün çocuk ölü doğdu, handan nasıl gebe kaldığını 
ben de gömdüm. anlattı ve: 

Şahid sıfatile dinlenen jan· - Çocuk ölü doğmuştu. 
darına karakol kumandanı Sa· Onun için göbeğini kesmiye 
fer onbaşı, bu vak'a hakkında lüzum görmedim, dedi. Diğer 
bildiklerini şöylece anlatmı~tır: şahidler dinlendiler, onlar da · 

- Parsa karakoluna yakın maznun kadının bu şekildeki 
bir yerde kör bir kuyuya yeni ifadesini teyid ettiler. 
doğmuş bir çocuk cesedinin Mahkeme gelemeıniş olan 
atıldığını haber verdiler. bazı şahidlerin celbi için mu-

Kemalpaşa karakolundan hakeme, başka bir güne bı-
kalkarak Parsa köyüne git- rakıldı. -----------·--... -------
tile bir karışıklık ve nizamsız
lık mmtakasının teknik ismi 
olan Balkan kelimesinin bütün 
tarihe karşılıklı bir anlaşma 

misali olarak geçmesi ne mu
azzam, ne heyecan verici bir1 
hadisedir. Bundan cidden if
tihar duyabiliriz. 

Yugoslav delegesi de kon
ferans hakkında candan te
menniler izharı suretile sözle
rini bitirmiştir . 

Konferans delegeleri öğle 
üzeri Elen murahhası hey' et 
tarafından verilen hususi öğle 

Tür kof is 
Bazı tüccarlar, tetkikatta 

bulunmadan dış ülkelere mal 
~öndermekte ve maliyet fia
tinden aşağıya satış yaparak 
zarar ğörmektedirler. 

İktısad Vekaleti, bu vaziyeti 
nazarı dikkate almış ve Tür

ı kofisten iç ve dış piyasa hak
kında istenilen malumatın, gü· 
nü gününe tüccarlara verilme
sini alakadarlara bildirmiştir. 

yemeğinde bulunmuşlardır. 
Konferans saat 17 de açı

lış celsesinden sonraki ilk 
toplantısını yapmıştır. 

Maden 
Ocaklarında 
Melbron 17 (Radyo) - Ma

den ocaklarının birinde kapan
mış olan 13 ameleden üçü 
kurtarılmıştır . Mütebakisinin 
ölmüş olmaları ihtimali kuv
vetlidir. 

Londra 17 (Radyo) - Sud
nor Manson maden ocakların
dan birinde bir infilak vukua 
gelmiştir. Ameleden yedi kişi 
ölmüş ve birçok kimseler de 
yaralanmıştır. 

Mütehassıs 
kültürcüler 

Afganistan hükumeti, kültür 
işlerini takviye için memleke
timizden mütehassıs kültürcü
ler celbine karar vermiştir. 
Kültür bakanlığından şehri
mizdeki alakadarlara gelen ma-

liimata göre ayda 50 lng li z 
lirası maaşla bir kültür müşa· 
viri, 40 İngiliz lirası maaşla 
bir Öğretmen okulu direktörü, 
35 er lngiliz lirası maaşla iki 
pedagoji öğretmeni istenmiştir. 
Bunlara ayıca harci~ah da ve
rilecektir. 

Gidecek olanlar, vazifelerin· 
de üç sene kalmak mecburi
yetindedirler. 

Dayaktan ölmemiş 
Şehrimiz memleket hasta· 

nesinde ölen Konya'nın Erme-

nak kazası halkından Osman 
oğlu Latif adında birinin Er
menak'ta Karapınar köyü muh
tarı tarafından döğüldüğü ve 
dayağın tesirile öldüğü iddia 
edilmiştir. 

Latif'in cesedine şehrimiz 
müddeiumumi muavini Rüşdü 
nün huzurile otopsi yapılmış 
ve vücudunda hiçbir döğme 
eseri görülememiştir. Otopsi 

neticesinde yalnız menenjit 
hastalığı tesbit edilmiştir. Kon
ya müddeiumumiliğinin işarı 
üzerine burada yapıian otopsi 
neticesi Konya'ya bildirile· 
cektir. 

İzmir sicilli ti
caret memurlu
ğundan: 

(Nafiz Zorlu) ticaret unva

nile lzmirde yemiş çarşısında 
25 numarada alel'umum tica
ret ve müteahhitlikle uğraşan 
Nafiz Zorlu'nun işbu tica· 
ret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1927 
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Ali paşanın, iki zındanı vardı. 
Bunlar şahsi düşmanlarını 
imha etmek için yapılmıştı. 

siz sessiz, çocukların 
ucunda ağlıyordu. 

başı ı 

Frosini'nin geldiğini görün
ce birden kendisini topladı ve: 

- Kızım, çocukları uyan
dırma. Onlar bu hali görme
sinler. Sen onları öp, kokla ... 
Mukadderata b(Jyun ey; elbet 
Allah sonunu iyi eder. 

Dedi . 
-7-

Zındanda 
Frosini, Tahir'in kumandası 

altında bulunan beş silahlı 
adam tarafından Yanya kona
ğına götüril'ldü. Konağın alt 

kısmında, karanlık, rutubetli 
ve korkunç bir mahzen vardı; 

bu mahzenin resmi adı "Zın
dan,, idi. Bur.dan başka Yan
ya gölü kenarında da ikir.c! 

Serit mahfille
rinde cariye 
alım satımı 

/ Baştaraf ı 2 inci sahi/ ede J 
dedir ve hadistir, müşterii mü
şarünileyh iştira eyledikten 

sonra zuhur eylemiştir deyu 
mezkur Himmet Efendi müva

cehesiııde haber verdiklerinde 
ol ki vakidir bittalek kütbü 
imla olundu. 1023 (1614) 

Görülüyor ki, mahkemei 

şer'iyeler yalmı cariye alım 

satımile değil, hatta onlara 
müteallik bütün davalarla meş

gul oluyorlardı Fakat haydi, 
kadın satın almok iptidai in
sanlarda her yerde görüle-ge
len bir adetti diyeverelim. Fa
kat oğlan alım satımına ne 
denir? 

Dr. O. Ş. Uludağ 

~.-··'llı·--
Volga-Don 

kanalı 
-lla~tarafı 2 inci sahi/ edc

raj arkasında 40 milyar metre 
mik'abı bir su ihtiyatı topla-

nacak ve burada büyük bir 

göl vücud bulacaktır. 

Volga'dan gelen vapurlar, 
bu Don gölüne eklüzler vası-

tasile varacak, ve bu eklüzler 
aradaki 72 metrelik irtifa 

farkım yedirecektir. Buradan 
Don'a inecek vapurlar da 
gene bir seri eklüzlerden ge

çeceklerdir; zira Don'un mev

kii, bu gölden 33 metre aşa
ğıda bulunmaktadır. 

Don'dan Volga'ya geçecek 
olan fazla su miktarı, 580 bin 
kilovat kuvvetinde 3 hidro
elektrik santralin işletilmesinde 

kullanılacak ve ayni zamanda 
bütün o mıntakada da sula
nacaktır. 

numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret· memur
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası. 

bir zından daha vardı. 
Bu iki zından, Ali paşa 

tarafından muhtelif işlere göre 
kullanılırdı. Konağın altındaki 
mahzene, Ali paşanın şahd 
düşmanları atılır; buradan bir 
daha ne dirisi ve ne de ölüsü 
çıkmazdı ve çok zamanda, bu 
zavallım ne olduğunu bilen de 
olmazdı . 

Diğer zından resmi zından 
idi; buraya girenlerin de çoğu 
diri olarak çıkmazlardı; fakat 
olüsünün çıktığını gören, ya· 
hud zındana atıldığını bilen 
de olurdu. 

Frosini, yer altındaki zın· 
dana ve henüz ortalık ağar
madak getirilmiş idi. 

Tahir, zındanın kapısı önü
ne geldiği vakit, beş silah
lı da yarı ölü halde bulunan 
zavallı Frosiniyi, bir torba kirli 
ve ıslak çamaşırı yere atar 
gibi, atıverdiler. 

Tahir evvelden emir verdi
ği için zındancı elisde asılı 
bir fener olduğu, zrndan ka
pısında bekliyordu. 

Bu zındancı, ihtiyar bir 
adamdı; yaradılışı itibarile bd
ki fena bir adam değilb; fa
kat senelerdenberi bu vazifeyi 
görmekte, zındanın demir ka
pısı kadar hissiz olmuştu( 

Şimdiye kadar bu zındana 
gerek yukarıdan, gerek doğ
rudan doğruya Ali paşanın 

kundi odasının dehlizindeki 
merdivenli kapıdan nekadar 
zavallılar atıldığını görmüş, 
fakat hiç birisi için zerrece 
merhamet hissi duymamıştı. 

- Arkası var -

Et f iatleri yükseldi 
Son günlerde İzmir' de et 

buhranı baş göstermiştir. Ka-
saplar, birdenbire et fiatlerini 
yükseltmişlerdir. Koyun eti bir 

_hamlede 50 kuruştan 70 ku

ruşa çıkarılmıştır. Kasapların 
söylediklerine göre et fiatleri-
nin yükselişinin sebebi, son 
haftalar içinde orta Anado-

lu' dan ve İç Virnyetlerden f z
mir' e pek az hayvan getiril
mesidir. Belediye reisliği, et 
fiatlerinin nıçın birdenbire 
yükseldiğini tetkike başlamıştır. 

Kadın çorapları 
İktısad Vekaleti, birçok şi

kayetleri mucip olan ipekli 
kadın çoraplarının iyi bir şe
kilde satışa çıkarılması ıçm 
bazı tedbirler almaktadır. 

Bundan böyle fabrikalar, 
muayyen normlar üzerine va
sıflarını müşteriye bildirerek 
çorap satabilecekler ve müş
teriye, ayrı ayrı cinslerden 
olan çoraplardan kalitesini 
bilerek istediğini alacaktır. 

Her çorapta fabrikanın 
markası, hangi cins ipekten 
imal edildiği, incelik derecesi 
kaydolunacak, burun ve to· 
puklar kuvvetli ipliklerden 
yapılacak ve sağlamlık bakı
mından dört nevi çorap imal 
edilecektir. 


