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Dün yurdun her tarafında 
coşkun tezahürat yapıldı 

Cumhuriyet meydanında toplanan binlerce 
Izmirli, bize Hatay zaferini kazandıran 
büyük şef Atatürk ile ismet İnönü hü

kumetine bağlılıklarını teyidJ t etti 
-----------+-.----~~-

Hataylı doktor, İbrahim;" Yüce kurtarıcı; ana vatandan 
kendini ayrı tutmıyan biz Hataylılar, kurduğun Kema· 
lizm rejiminin ebedi ve yorulmaz yolcuları1olduğumu-

za bir kerre daha and içeriz.,, dedi 
Türk Hatay'ın istiklale ka

vuşması münascbetile, dün 
yurdun her tarafında olduğu 
gibi, şehrimizde de büyük 
tezahürat yapılmıştır. 

Şehir, daha sabahtan bay
raklarla donanmış bulunuyor
du. Öğleden sonra saat on 
dörde doğru Tilkilik meyda
nında binlerce halk toplan
mıştı. Vali Fazlı Güleç, bele
diye reisi Behcet Uz da hazır 
bulunuyorlardı. 

Alay, saat on dörtte ve 
başta işçiler bando muzikası 
olduğu halde hareket etmiş 
ve Keçeciler, Mezarlıkbaşı, 

Arasta, Kemeraltı caddesile 
Birinci Kordonu takiben Cum· 
hur iyet meydanına gelmiştir. 
Yollarda, binlerce İzmir'li 
tezahüratla alaya iltihak et
mişlerdir. 

Cumhuriyet meydanı, elle
rinde bayraklarla gelmiş olan 
halkı istiap edt!miyordu. Bütün 
lzmir halkı, burada toplanmış 
bulunuyordu. 

Atatürk heykeli önünde, İz
mirliler namına evvela bele
diye reisi Behçet Uz bir nu-
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tuk irad etmiş ve bize her 

zaman olduğu gibi bu defa 

da büyük bir zafer kazandıran 

büyük şef Atatürk' e, ismet 
İnönü hükumetine halkın can
dan bağlılıklarını bildirmiş, 
Hatay davamızda bize müza-

~--~--------~~·~·--.----~-------

Mad rid' de hükumet kuv-
vetleri vaziyete hakim ----.----

F uslı askerler Milislere iltihak ediyorlar. 
Asturya cephesinde asiler püskürtüldü. 

r 
, t. 

Madrid caddelerinin hali 
Paris 1 ( Radyo ) - Mad- üzerinde şiddetli bir tayyare 

rid'den gelen haberlere göre, muharebesi olmuştur. Üç asi 

bütün cephelerde şiddetli mu· tayyare düşürülmüştür. 
harebeler devam etmektedir. Belgrad 1 ( Radyo ) - ls-
Madrid dün yeniden bom- panyadan gelen haberlere 
bardıman edilmiş ve şchirin göre, cumhuryetçi ordu va· 

haret eden İngiliz, Yugoslav 
Romen dostlarımızla lsveç Ha· 
riciye Nazırına teşekkür et· 
miştir. 

Bundan sonra Halkevi na
mına İhsan bir söylev vermiş, 
müteakıben Hataylı doktor 
İbrahim, Hataylılar adına çok 
heyecanlı ve veciz bir nutuk 
irad eylemiştir. 

Doktor lbr~him, Hataylıla
rın büyük şef Atatürk'e ve 
Türk Ulusuna baglılıkları an
latmış, 17 senedenberi hürri-

yete susamış olan Hataylıların 

kendilerini bu saadete erişti

ren Atatürk'ü hiç bir zaman 
unutmıyacaklarını söylemiştir. 
Devamı 4 üncü sahi/ede 

ziyetini düzeltmiştir. Alman 
kıtalarının bütün hücumları 

püskürtülmüş, son sistem tay· 
yarelerle Franko kıtatına ağır 
zayiat verdirilmiştir. 

ispanya harbı, yeniden hü
kumetciler lehine dönmüştür. 

Madrid 1 (Radyo) - Mi
lisler cenup cephesinde üç 
kasaba işgal etmişler ve 22 
kilometre ilerlemişlerdir. 

Asturya cephesinde taarruza 
geçen asiler püsküıtülmüşler 
ve 5 kilometre geri atılmış· 
lardır. ilk siperler ele geçiril
diğinden, birçok top ve mit
ralyöz zaptedilmiştir. Bazı 
cephelerde Faslı askerler hü· 
kümetcilerc iltihak etmekte· 
dirler. 

Facia 
Alplerde onüç 

Stalin ile Voroşilof ara
sında ihtilaf çıkmış -·-ltalyan askeri Stalin, icabederse kızıl ordu başkumanda 

karlar altında nını da tevkif ettireceğini söylemiş. 

kaldı 
--·-··---Bunlardan ancak 

biri kurtarılabildi 
Roma, 1 (Radyo) - Alp· 

lerde mütemadiyen kar yağ
maktadır. Kunea civarında, 
manevraya çıkmış olan bir 
yüzbaşı ile 13 asker karlar 
altında kalmışlardır. Yalnız 

bir asker kurtarılabilmiş, 12 
kişi ölmüştür. 

~-----+ei~~---

G ö zt epe 
--····-----

K. S. K. ı 4-3 
mağlup etti 

----···----
Kır koşusu yapıldı 

Lik maçlarına dün de de
vam edilmiştir.Evelki gece ya
ğan şiddetli yağmurdan, Al
soncak stadyumu çamur içinde 
kalmış ve waçlar, Halk saha· 
sında yapılmıştır. Bu sebeple, 
ikinci takımlardan· yalnız K. 

S. K. - Göztepe maçı olmuş, 

o da Karşıyaka'lıların sere· 

monusile bitmiştir. İzmirspor -
Dcmirspor maçı da tehir cdil-

l"";iştir. 
Birinci takımlar maçlarında 

Altınordu; Egesporu 10-0; 
Altay da Burnavayı 11-0 mağ
lup ettiler. 

Günün en mühim maçı olan 
K.S.K. - Göztepe karşılaşması 
çok heyecanlı geçti. İlk dev
reyi üç sıfır galip bitiren Kar· 
şıyakalılar, ikinci devrede bir 
az gevşediler. Göztepe, daha 
düzgün ve daha hakim oynı
yarak bu devrede üst - üste 
dört gol çıkardı "Ve maçı 4-3 
kazandı. Karşıyakalılar iki 
oyuncuları hakem tarafından 
çıkarıldığı için, ikinci devrenin 
nısfından fazlasını dokuz kişi 
oynadılar. 

Kır kosusu .. 
Dün sabah atletizm aıanı 

Ferid 'in idare ve ııezareti al
/ Devamı 4 üncü salıi/ede J 

Stalin, Voroşilofla görüşürken 
Roma 1 (Radyo)- Mosko· ordu kumandanı Voroşilof ara· 

va'dan Varşova'ya gelen ha- sında ihtilaf baş göstermiştir. 
berlere göre, Stalin ile Kızıl (Devamı 4 üncü sahifede) __________ .,..._ ·--~--------

R. Ar as .:.1 Ciyano 
~Milano görüşmelerinden sonra neşredi
. lecek tebliğde, _İtalyanın Montrömuka

velesine İftirak~ettiği bildirilecek. 
Istanbul, 1 (Hususi) - Ha- .. 

riciye Vekilimiz Doktor Tevfik] 
Rüştü Aras, İtalya hariciye 
nazırı Kont Ciyano'ya mülaki· 
olmak üzere, istirahat etmekte 
bulunduğu Sen·Moris'ten Mi-
lano'ya hareket etmiştir. 

Rüştü Aras, bugün Milano-
da bulunacak, Roma seferimiz 
ile sefarethane erkanı tarafın
dan karşılanacaktır. 

Roma, 1 (Radyo) - Kont 
Ciyano, ~Türkiye hariciye na· 
zırı Rüştü Aras'la görüşmek d 
üzere yarın sabah tayyare ile 
Roma'dan .Milano'ya hareket 
edecektir. 

T. Rüştü Aras 
İtalya hükumetinin, bu gö· 

rüşmeleri müteakip neşrede
ceği resmi ~tebliğde, Montrö ettiğini bildireceği söylen· 
boğazler muahedesine iştirak mektedir. 

----------------·--~-------Balkan antantı konseyi, 
15 şubatta toplanacak ------Romanya hariciye nazırı gelecek haf ta 

lstanbulda ... bulunacak .... 4.nkara dönüşünde, 
hariciye.,.vekilimizle Atinaya gidecek 

Balkan antantı konseyinin toplanacağı Atina şehri 
lstanbul, 1 (Hususi) - Ro- 1 tonesko önümüzdeki hafta 

manya hariciy~ nazırı M. An· / Dnamı 4 iincii salıi/ede} 
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Zabıta Romanı: 

Meçhul bir kıyafet 
-5- .. 

Evet,-dedi-Mister Kroser 
şimdi muhakkak buradadır. 
Zira mumaileyh hergün öğle
den sonra dışarı çıkar, şimdi 
ise saat on buçuktur. Fakat 
Kroser ile görüşecek zevatı 
evvela biz tanımalıyız. Sonra 
endisine ihbar etmeliyiz. 

Karter, garson ile konuştuğu 
zaman önlerinden resmi elbi
seli diğer bir garson elinde 
gümüş bir yemek tepsisi bu
lunduğu halde geçti. Karterle 
konuşmakta olan garson sordu 

- . . . . . Bu teµsiyi nere
ye götürüyorsun ? 

- Onuncu kata. 1000 nu
marada mister Krosere. 

Sonra garson Karter' e hita
ben dedi ki: 

- İşte Kroser henüz uyku· 
dan kalkmış, kahvealtı istemiş. 
Bu garson ile beraber gidiniz, 
Kroser'in odasına gireceğiniz 
zaman kartvizitinizi veriniz ki 
Kroser stzin kendisile görüşe
ceğinizi anlasın. 

Karter, mezkur garsona te-
şekkür ederek diğer garsonla 
beraber onuncu kata doğru 
çıkmağa başladı. Henüz Kro
serin odasına gelmezden evvel 
Karter, garsondan sordu ; 

- Azizim! Dostum mister 
Kroserin odasında olduğunu 
iyice biliyor musunuz? Çünkü 
ben bu sabah saat ikide Kro- · 
seri Bros kulübü caddesinde 
gördümf. 

- Ne diyorsunuz? rica ede
rim bu sözü bir daha söyle
meyiniz. Ben kendim Kroseri 
bu gece adeti veçhile gece 
yarısı geldiğini gözümle gör
düm. Kendisile beraber otelin 
kapısından odasına kadar çık
tım. 

- Pek doğru söylüyorsu
nuz. Fakat gece yarısından 

sonra acaba mister Kroser dı
şarı çıkmadı mı? 

- Hayır, hayır!. Eminim ki 
Kroser hu gece kat'iyen dışa~ı 
çıkmamıştır, zira ben bu gece 
sabaha kadar oteli bekliyordum 
Emin olunuz ki geceleri kimse 
kapıcıdan habersiz otelden 
dışarı çıkamaz. Binaenaleyh 
sizi temin ederim ki Kroserin 
gece vakti dışarı çıkmak adeti 
değildir. 

- Sizin elinizdeki tepsi 
Kroser'in kuşluk yemeği mı
dir? 

- Şüphesiz tabii!.. 
Sonra ikisi birden onuncu 

kata çıkarak bin numaralı 
daireye geldiler, garson de
di ki: 

- işte burası Kroser'in 
oturduğu dairedir. Bu daire 
dört odayı ve bir hamamı 
havidir. 

Sonra parmağım kapının 

ziline bastığı gibi kapı açıldı. 

Karter dedi ki: 
- Hayır! Bu kabildir, çün-

kü birkaç gün evvel Kroserin 
tanıdığı bir arkadaş dahi ha
bersizce odasına girdiyse de 
Kroserin hidddetini mucip 
oldu. Beni otelin direktörüna 
şikayet etti. Az kaldı koğu
lacak idim. Binaenaleyh siz 
evvela kartınızı vermelisiniz, 
sonra isterse kendisile görü
şebilirsiniz. 

- Eminol, bu sefer Kro
ser, seni tehdit [edemez. Ben 
sana kefalet ederim ki _Kro
ser, sana asla darılmaz. Şunu 
ilave edeyim ki ben, ben po
lis dairesinden geliyorum. He· 

men şimdi Kroseri görme· 
}iyim. 

Karter, bunu~ söyliyerek ga"· 
sondan evvel oda kapısından 
içeri girdi. Garson ise kapının 
önünde son derece bir hayret 
ile neticeyi beklemekte idi. 

Karter, yemek od2sını açıp 
içeri girince. müthiş cinayet
lerin f sili olup sabahleyin 
elleri demir kelepçe ile bağlı 
olarak irtikap etmiş olduğu 
cinayetlerin cezasını görmek 
için hapishane arabasına tıkı

lan herifin şimdi kemali isti
rahatle yemek masası başında 
oturup sigara içmekten ve 
gazete mütaleasile meşgul ol
duğunu gördü. Hiçbir şey ol
mamış gibi soğukkanlılıkla 

garsonun getireceği yemeğe 

intizar ediyordu. 
Kroser, gözünü gazeteden 

ayırınca karşısında Karter'i 
görmüş olduğundan, kemali 
hiddetle zile basarak garsonu 
çağırdı. Garson içeri girer gir
mez dedi ki: 

- Sami Bu ne? Bu adam 
kimdir ki benden izin almak
sızın benim odama girmiş. 

Garson titrek bir sada ile 
cevap verdi. 

- Mister 1 Bu adam polis 
dairesinden geldiğini, sizi gö
receğini söyledi. Hemen ben
den evvel odanıza girdi . 

So .. ra elindeki tepsiyi masa 
üzerine koydu. Karter ise, 
kendisini Kroser'in karşısında 
böyle umulmıyan bir yerde bu 
suretle gördüğünden dolayı 
büyük bir hayretle acip bir 
hal kesbetmişti. Kroser'in ce· 
saretini, kayıdsızlığını bizzat 
kendi gözile görmemiş olsaydı 
katiyen inanmıyacaktı. Bu 
müthiş caninin iki büyük ci
nayeti işledikten sonra böy
lece korkusuz ve futursuz bir 
surette serbestçe gelip kendi 
ikametgahında bulunması mu
cip hayret değil mi idi? Hal
buki zabıta memurları Nev
york'un her tarafına dağılıp 
kemali şiddetle kendisini ara
dıklarını bildiği halde böyle 
pervasızca oturması büyük bir 
cesarettir. 

Karter, kendi kendine de
diki: Ne cür'et! Hayır, daha 
doğrusu son derece bir aptal
lık, hatta divaneliktir. Şüphe 

yok ki, bu herif bıraz sonra 
bu cehaletin cezasını göre
cektir. Şüphesizdir ki şimdiye 
kadar trtikap ettiği cinayetle
rın kaffesinde hükumetten 
kurtulmak çaresini düşünmüş, 
zahiren kendisini mahkum 
edecek bir emmare bile mev· 
cud olmadığından kendisini 
kurtarmıştır. Falrat acaba bu 
seferde kurtulabilecek mi? 

Sonra cebinden tabancasını 
çıkarıp Krosere doğru tutarak 
dedi ki: 

- Kroserl Artık şi.mdi be
nim elimden kurtulmak kabil 
değil, senin irtikap ettiğin ci
nayetler, yapmış olduğun de
nilik haddini aştı. Şimdi senin 
halin pek fenadır. Senin had
dini bildirmek bugün bana bi
rinci vazifedir. Sakın yerinden 
kımıldama. Zira, lcüz'i surette 
karşı duracak olursan seni öl
dürmek bence hiç mesabe· 
sindedir. 

Kroser dahi ellerini masa· 
nın üzerine koyarak: alaylı bir 
eda ile dedi ki : 

( Arkası var) 

(Ulusal Birlik) 

Harp tehlikelerinden 
uzak iki memleket 

lsveç ve Norveç 
ölüm sessizliği içinde işitilen 
bir tayyare gürültüsü, herkesi 

korkuya düşürmüştü .. 
Avrupa'nın sulhu tehdit 

eden karışık siyasi meseleleri 
karşısında korku duyanların 
dünyada bütün harp tehlike
lerinden uzak olan bir yer 
aradıkları zaman gözlerinin 
çevrildiği bir yer vardır: 

Iskandinavya, burası daimi 

bir kış hayatile bir ölüm 
sessizliği içindedir ve buradaki 

iki hükumet lsveç'le Norveç, 

hem olması buna esrarengiz 
bir mahiyet vermekte ve en
dişeyi o nisbette arttırmakta
dır. 

Mes'eleyi anlatan Fransız 
gazetesi şöyle yazıyor: 

1933 senesi ilk kanunun 
12 sinde lsveç'in şimal taraf
larındaki bir Corman bekçisi 
gökyüzünde bir tayyare görü-
yor. Tayyare bir İsveçli için 
adeta görülmemiş bir şeydir. 

hakikaten, siyasi meselelerde Bunun için, büyük bir hayrete 

ismi hiç geçmiyen iki memle- düşen orman bekçisi hemen 

kettir. köydekilere mes' eleyi anlatı-
Fakat, harp tehlikesinden yor. Herkes telaşa düşüyor, 

bu kadar uzak görülen f sveç evlerden dışarı fırlıyorlar 
ve Norveç topraklarının bu ve akşamın alaca karanlığı 
gün tehdit edilmekte olduğu- arasında gök yüzünde tayya-
nu söyliyorlar. Bu ne gibi ışığının dolaştığını görüyorlar. 
bir tehlikedir. lsveç üzerinde Gökteki bu esrarengiz ışık 
görülen bu tehdit pek müp- on dakika kadar gözle takip 
hemdir. Fakat bilhassa müp· /Devamı 4 ·Üncü sahifede} 
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GENERAL KÖRING - Bavyaralı olup Rezanhaymda 
1893 de doğmuştur. Küçüklüğündenberi askerliğe haves etmiş 
ve Almanyanın meşhur kaver namzetler askeri mektebine gir
miş 1912 de parlak bir numara ile çıkmıştır. Mülazim olarak 
verildiği 112 inci piyade alayında hizmet etmiş ve 1914 de 
harba girmiştir. 

Molhozda ilk ateşi görmüş, rüc'atta bulunduğu mukabil 
taarruza da iştirak eden genç Köring bütün bu harplerde şe· 
caat ve cesareti ile temayız etmiştir. 

1914 senesi kanunuevvelinde Romatizmadan hastahaneye 
giren Köring bir arkadaşının teşviki ile tayyareciliğe haves et· 
miştir. 

Köring'in en büyük şöhreti tayyarecilikteki muvaffakiyetle
rinden doğmuştur. 

1918 de Köring'in kumandası altında bulunan tayyare filo
sunu galiplere teslimden imtina etmiştir. 

Hitlerle 1921 de tanışmış ve "Tepeden tırnağa kadar Hit
lerin malıyım!,, demiş ve işe devam etmiştir. 

Bundan sonrası, Nasyonal Sosyalistlerin tam zaferidir. 

BELÇiKA - Esaslı ve belki de neticesi mühlik bir ka
bine buhranı geçirmekte olan Şimali Avrupa'nın bu küçük 
memleketi, siyasi ve tarihi çok büyük bir mevkie maliktir. 

Bu küçük memlekt 1830 senesine kadar Felemenk ile birle
şik idi; bu tarihte devam eden ihtilaller hasebile büyük dev
letler tarafından müstakil bir hükumet şekline sokulmuştur. Bu 
hususta 18:H de imzalanan muahede 1839 da tasdik edilmiş. 
Fakat 1870 Fransız - Alman harbı üzerine İngiltere'nin teklifi 
ile Belçika'nın istiklali bütün devletler tarafından tekeffül ve 
bitaraf memleket addedilmiştir. 

1914 te bu mukaveleyi Alman'lar bozmuşlar ve Belçika'yı 
haksız olarak istila ve işgal etmişlerdir. lngiltere'yi umumi 
harpt~ Fransa'mn yanında harbe sevkeden hadise budur. 

Belçika umumi harpten sonra askeri bir devlet olmuştur. Petrol 
Bitiyor mu? Denizi kuruyor mu? Belçika'da kuvvetli bir sosyalizm cereyanı vardır. Kabine 

buhranları ekseriyetle bu noktadan çıkmaktadır. 
İstihsali bu kadar tammüm 

etmiş olan petrolun bitmesi 

tehlikesinden bahsedilmekte

dir. Vakıa bundan birkaç sene 

evvelde mevcud petrol mem

ba1arının , son ihtiyatlarının 

çıkarılmakta olduğn tesbit 
edilmiş idi. Fakat bundan 
sonra yeniden bulunan men-

balar petrol istihsalatının aza

mi dereceye varmasını temin 

edebilmiştir. 
Bu yeni menbaların da ya· 

kında kurumak tehlikesine uğ

rayacağı korkusu yeniden baş 

göstermiştir. 

Üç senedenberi birleşik 

Amerika ihtiyat petrollarını 

sarfa başlamıştır. Bu ihtiyat 

petrol 1 "l milyar varil tahmin 

edilmektedir. 
Cihanın petrol sarfiyatını 

tesbit eden istatistikler, şimali 
Amerikanın 10 seneden fazla 
petrol ihraç edemiyeceğini 
göstermektedirler!. 
Bazı fen erbabına göre, pet· 

rol üzerine endişeye mahal 
yoktur. Çünkü 10 sene sonra 
arzın şimdiki kadar petrol 
sarfına ihtiyacı kalmıyacaktır. 
Petrolün en mühim vazifelerini 
her tarafta elektrik görmeğe 
başlamıştır. 

--···~---
Belediye reisi 
Pazarları dolaştı 
Belediye reisi Doktor Behcet 

Uz, dün sabah muhtelif semt
lerdeki pazarları gezmiş ve tef
tişlerde bulunmuştur. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

• 

Orta Asya' daki Hazer de

nizi denilen büyük gölün sat

hı endişeyi mucip olacak de

recede alçalmaktadır. Çeleken 

adası suların alçalması yüzün

den sahil ile birleşmiş ve bir 

yarım ada olmuştur. 

Baku körfezinde çekilen su

lar sayesinde eski Salhin ka· 

lelerinin harabeleri meydana 

çıkmıştır. 

Volga, Kura ve Terek ne-

hirl~ri üzerinde yapılan yeni 

su taksimat ve tesisatı Hazer 

gölünün bir derece daha al

çalmasını mucip olduğu tah

min edilmektedir. Bunun için 

Don nehrinin sularını bu göle 

akıtmak tasavvuru vardır. 

Fratelli Sperco -
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

SiS "AGAMEMNON,, va

puru 25111931 - 31111937 ka

dar ROTTERDAM, AMSTER

DAM ve HAMBURG liman

ları için yük alacaktır. 

SiS "HERMES,, vapuru 7-
1-937 beklenmekte olup yükü-

nü tahliyeden sonra BURGAS, 

VARNA ve KôSTENCE li

manları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

SiS "GUNBORG,, motörü 

8 şubata doğru beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden sonra 

ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve SKANDINAVY A 

limanlarına yük alacaktır. 
SiS "NORRUNA,, motörü 

18 .. şubatta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, NOR
VEÇ ve ISKANDINAVY A 
limanlarına yük kabul ede
cektir, 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
"SUÇEAVA,, vapuru 27-

1-937 tarihinde gelip PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman-

DATZIG - Merkezi Avrupa'nın korku uyandıran mesele
lerinden birisi de Dantzıg meselesidir. 

Dantzıg, umumi harpte Alman'ların mağlübiyeti ve Lehis· 
tan'ın teessüsü üzerine müstakil şehir ilan edilmiş ve uluslar 
soc;yetesi tarafından idare edilmeğe başlanmıştır. 

Dantzıg bu suretle Almanya' dan ayrılmış ve Lehistan'a mal 
edilecek bir idareye tabi tutulmuştur. 

Dantzıg Baltık denizinin en mühim limanlsrından birisidir. 
1966 kilometre murabbaı mesahı sathiye ve 47,500 nüfusa 

maliktir. Halkın onda dokuzu Alman unsuruna mensuptur. 
Yakın zamanlara kadar Lehistan'ın denize mahreci idi. Al-

manların hareketleri Lehistan'ı endişeye düşürmüş bu sebeple 
Lehliler Gdinya limanını Danzig' e rakip olarak tesis etmiş-
lerdir. 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo kalmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

ları için yük alacaktır. mekte olup PiRE, MALTA ve 
SiS "PELŞE,, vapuru 12 MARSILYA limanları için yük 

şubata beklenmekte olup Pi- alacaktır. 
RE, MALTA ve MARSIL YA İkinci Kordonda FRA TELLi 
limanları için yük alacaktır. SPERCO vapur acentalığına 

SiS "AEBA-JUL YA,, vapu- müracaat edilmesi rica olunur. 
ru 28-2-37 tarihinde '" beklen- Telefon: 41421422112663 
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~--------------------~ 

.... .-ı~------mm._ ............. --, l ~~;:;;: 1 T osuner ve karısı 1 
N. V . 

W.F. H. Van 
~----~------------------------.:...... O Iivier ve şü- •-~-·~·•:mmı!'S:B.llımm!llml!lmm ... ____ , 

rekisı Limited iz - ir ucatl 
Tosuner, bu züppe bay, bu saygılı ekselans 
Yakında verecekti bir palasta çaylı dans; 
Gerçi meteliksizdi, yoktu bir tek lirası 
Diyordu: - parasızlık değildir yüz karası.. 
Evet, dolandıracak arkadaşı mı yoktu?. 
Zengince bir dostunu gene kafese soktu! 
Önünden, arkasından birkaç reverans yaptı, 
Ve zavallının birkaç yüz lirasını kaptı. 
Lakin o saklıyordu, tedanstan maksadını, 
Mal etmek istiyordu kendine bir kadını; 
Bu göz koyduğu kadın hem zengin, hem güzeldi. 
işte bu iki vasıf, onun kalbini deldi. 
Ele geçirmek için ciğeri yanıyordğ, 
Düşündü: bu kadını hir parça tanıyordu, 
Bu hafif tanışıklık yabancılığı yırttı, 
Onu da vereceği çaylı dansa çağırttı. 

il 
Enteresan olmuştu, Tosuner'in tedansı, 
Dans, palavra, kompliman .. Birkaç poker seansı ... 
Ve sonra genç kadınla parlak bir mükaleme, 
Bir anda onu almış bulunuyordu ele! 
Kadını tanıyanlar belki buna diş biler, 
Bir haftada her işi bitirip evlendiler! 

III 
Müsaade ediniz, maskesini atayım; 
Size bu züppenin iç yüzünü anlatayım: 
Eveti Pek hırlı matah değildir Bay Tosuner, 
Onu tanımak için çok kuvvetli göz isteri. 
Mahallede hiç kimse ondan memnun değildir, 
Ne bakkal, ne kömürcü, ne kasap, ne de bt!rber! 
Yanılıp ta borcundan bahsedecek olsalar 
Yağmurdan farksız yağar başlarına küfürler 
Fransızca bilmediği halde boyuna diyor: 
Kadınlara (ma şeri), erkeklere de (Monşer) 
Evet, bu gencin tatlı diline doyum olmaz, 
Muhatabından avans istiyecekse eğeri 
Her gece bir skandal yapmak ona vız gelir, 
Nerde dansing, kabare varsa oraya gider ... 
Bunları okuyunca bana hak verdiniz ya, 
Bizim eksellans sizin umduğunuzdan beteri. 

iV 
Fakat o çapkınlıktan gene vaz geçmezdi. 
En nihayet bu hissi kat'i olarak sezdi. 
Aynada kendisine acıyaraktan baktı. 
Evet, bir tek kadınla yaşıyamıyacaktı. 
Düşündü; bu hayata artık son vermeliydi. 
Ona hissettirmeden murada ermeliydi .. 
Hem de zaten bıkmıştı, kaç aydır bu kadından 
Zevk almıyacak mıydı, başkasının tadından? 

v 
Tosuneı evine geç dönmiye başlamıştı. 
Hatta karısı onu kaç kere haşlamıştı. 
Cevap verip, diyordu: "- Biliyorsun, Yılbaşı, 
Eğer vakit bulursan gel de başını kaşı, 
Anlıyamıyorum bu hayattan ne tad, ne tuz 
Direktörle geç vakte kadar çalışıyoruz .. 
Epey yoruluyorum, bu boş değildir fakat, 
Direktör diyor: Terfi edeceksiniz mutlak!" 
Her gece gelişinde bunları atıyordu, 
Kendi fikrine göre onu aldatıyordu .. 
Gece .. Koyu bir gölge karanlığı deliyor, 
Saat iki: Tosuner kabareden geliyor! 
Yalpalarla yaklaşıp evin önünde durdu. 
Balkona göz atınca, birden küfür savurdu. 
Gözünli kamaştırarı oradaki ışıktı, 
Açaba genç karısı, hala mı uyanıktı? .. 
O anda bir oyunla parlamıştı gözleri, 
Karanlığa dönerek haykırdı şu sözleri: 
"Mersi bien, direktör; fakat yoruldunuz siz 
Nede.n beni buraya kadar teşyi ettiniz? 
Aman, rica ederim. biraz çalıştık işde, 
Nasıl, yorulmuş muyum? O, hayır canım siz de 
Sonda terfi var diye hatta razıdır karım. 
Yarın akşam gene mi?• Hayhay, olur, hazırım:,, 
Fakat o an kesildi onda hoşafın yağı, 
Gene o an çözüldü iki dizinin bağı .. 
Çökecekti neredezse; kesilmişti nefesi 
Benliğini sarmışt' genç karısının sesi: 
" - Tosuner, saçmalama .. , hey, ne var - ne oluyor? 
Demin direktör geldi, hala seni bekliyor ... ,, 

Besim Akımsar 

1 

Der Zee & Co. vapur acentası 
1 Birinci Kordon Rees binası 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 

Hamburg L.ONDRA HATTI 
"MANISSA,, vapuru 3 şu-

batta gelecektir. 6 şubata 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORATİON 
"EXMOOR,, vapuru 21 ikin

ci kanunda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXMINSTER,, vapuru 30 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXILONA,, vapuru 3 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

PiREDEN AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXCHORDA,, vapuru 29 

ikinci kanunda PiRE' den 
hareket edecektir. BOSTON 
ve NEVYORK limanları için 
yük kabul eder. 

EXCALIBUR" vapuru 12 
şubatta PiRE' den hareket ede
cektir. BOSTON ve NEV
YORK limanları ıçın yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 " 

JOHNSTON W ARREN LINES 
L TD .-L IVERPUL 

"JESMORE" vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
getirecek ve BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
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. 

"FLAMINIAN" vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 

HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"TAURSO,, 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-LINIE 
"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 
Cie ROYALE HONGROISE 

DANUBE "MARITIME" YENi KAVAFLAR Çarşısı 
BUDAPFŞTE 

"DUNA,, vapuru şubat or
tas• "da beklenilınektedir.'1 BEL- • 
GRAD. NOVISAD, BUDA
PEŞTE BRATJSLA VA, Vl
y ANA ve LINZ için yük ala
caktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT~ 
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 30 
ikinci kanunda beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM
BURG \ e BREMEN için yük 
alacaktır. 

"GLUECKSBURG,, vapuru 
8 şubatta beklP.nilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

"MARITZA" vapuru 28 şu
batta doğru beklenilmektedif. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

Numara : 34 

Jlır 

Holivod' da rf5oktor • 
Holivod yıldızları, çocu'< 1 .Aıi AgiJı 1 

"DUROSTOR,, vapuru 21 
ikinci kanunda beklenilmekte
KÖSTENCE için yük ala
caktır. 

doğuracak vakte malik değil· Ç ki 
l d" B . . ocuk Hastalı arı 
er ır. unun ıçın evlad mütehassısı 1 
edinmek üzere metruk çocuk İkinciBeylerSokağı No. 68 
ararlaı· Telefon 3452 . .. .............. ... 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

5 

r··r • • 
ının • 

Halkapınar k '-"'a.a .!J fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 

Ve ucuzdurı 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

a ş Y rleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
ıKANDEMİR Oğlu 

Pamuk ensucatı 
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'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adres·: Bayrak lzmir -. . . 

\ . ! . ,'t' ••• • 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi üzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B d k . Büyük Salepçioğlu hanı 1 1 
aş ura . karşısında .. _.. --- -· 

. •"; 
' -~ 

i, 'itJi a;stw'f'WWiffi * Pür. en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Amerika' daki seylap felaketi 
-

Yarı aç ve çıplak dağlara .iltica etmiş 
olanlardan 200 bi i gribe tutuldu .. 

Felaketzedelerin durumu çok feci ir. O leybuda vukubulan 
zelzele, şehri h ·maye etmekte lan bendleri çatlatmıştır. 

Nevyork ı (Radyo) -.. Seylap ?1ıntakasında ki fel~ket~edc- Nevyork 1 (Radyo) - Orleybu havzasında vukua gelen 
lerin durumları pek fecıdır. Yersız yurdsuz kalan bır mılyon zelzele, halkın endişesini bir kat daha arttırmıştır. Dört şeh\-
kişi ... yan aç çıpiak vaziyette yüksek tepelere sığınmışlardır. ri sulardan mu hafa otmckte olan bendlerin, bu hareket neti-
Salğın hast~hklar devam·etmektedir. Mentis ve Nenesede, bin 
kişi gribe tutulmuştur. Kanetihöte şehrine, seylapzedeleri su- cesinee çatladığı sanılmaktadır. Anbean bir felaketin baş 
lardan çıkarmak üzere binden fazla kayık gönderilmiştir. göstermesi muhtemeldir. Halk, şehirlerden kaçmaktadır. 

--~----~~--... ~~llllt ...... ~~~··~·~ll!lll .. __.------~~--

Afganistan 
Başvekili Lon-

ra'da 
Londra, 1 (Rado) - Afga

nistan başvekili ~Serdar Meh
med Naim Han Londra'ya 
gelmiştir. Serdar 1 \1ehmed 
Naim Han, Baldvin ve Lord 
Edenin misafiridir. [Salı günü 
kral tarafından kabul edile
cektir. ___ ,. __ _ 

Stalin ile Voroşilof 
arasında ihtilaf 

cıkmıs , 
Uaşıarafı 1 inci sulıi{ede 

ihtilafın sebebi, Stalinin bir 
kaç zabiti tevkif etmeleri için 

emir vermesidir. Voroşilof, bu 
zabitlerin hiçbir suçu olmadı· 
ğını söylemiş ve serbest bıra· 

lstanbul' da şiddetli lo-
dos fırtınası oldu 

~--------·--------~ 
1 Köprü açılamadı. Portekiz sahillerinde de 

bir Felemenk vapuru battı 
İstanbul, 1 (Hususi) - Ev- büsbütün değişmiş, hava o 

velki gün, birdenbire şiddet- kadar ısınmıştır ki, birçok 
!enen lodos fırtınası şehirde 
tahribat yapmıştır. Ağaçlar 
devrilmiş, antenler kopmuş, 
kirernid uçmuştur. Küçük san· 
dallar ve gemiler batmamak 
için limanlık yerlere sığınmış
lardır. Sabahleyin köprü açı
lamamış, tramvaylar işleme
miştir. 

Öğleden sonra ise vaziyet 

kimseler pardesularım çıkara· 

rak ceketle gezmişlerdir. 

Lizbon, 1 (Hususi) - Por

tekiz sahillerinde şiddetli fır· 

tına hüküm sürmektedir. Bir 
Felemenk vapuru 23 kişi bo
ğulmuştur. 32 sandal parça· 
lanmış, dalgalar rıhtımları gö
türmüştür. 

------------·-~ .... -·~·~~----~~~---
l on d r a mehafili, Hitlerin 
nutkundan memnun .. -----------

Fransa, açık kapı bırakılma-kılmalarını istemiştir. Stalin 
Kızılordu kumandanının bu 

talebini reddetmiş ve Voroşi· 

lof' un ısrarı üzerine icabında 

kendisini de tevkif ettireceğini 
bildirmiştir. Moskovada vazi·. 
yet çok naziktir. 

makla beraber, bütün kapıla
ırın kapatılmadığı kanaatinde .. 

Roma 1 (Radyo) - Mosko· 
va' dan bildiriliyor : 

Lenin'in dul karısı madam 
Kruskaya nezaret altında bu

lundurulmakta olduğu mahal· 

den Moskova'ya getirilmiş ve 
isticvabı müteakip tevkif edil· 
miştir. Yeniden birçok kimse· 
lerin tevkif edildiği söylen· 
mektedir. 

----.·---
Balkan antantı 

konseyi 15 şubatta 
toplanacak 

( Başfarafı 1 inci sahifede J 
içinde şehrimize gelecek ve o 

vakte kadar Milano'dan dön· 

müş bulunacak olan hariciye 

vekilimiz Rüştü Aras tarafın· 

dan karşılanacaktır. 

Romen nazır, hariciye veki

limizle birlikte Ankara'ya gi

decek ve orada iki gün kal

dıktan sonra lstanbul' a döne· 

cektir. M. Antonesko, burada, 

reisicumhur Atatürk tarafından 

kabul edilecek ve bir gün 
sonra da Rüştü Aras'la bir
likte, Balkan antantı konseyine 
iştirak etmek üzere Atina'ya 
hareket edecektir. 

Balkan antantı hariciye na
zırları konseyi, 15 Şubatta, 
Elen kralının bir söylevi ile 
açılacaktır. Balkan hariciye 
nazırlarının bu toplantısına 
büyük ehemmiyet verilmdkte· 

Paris, 1 (Radyo}- Salahi- ı bildiriyor: Hitlerin nutku, Lon
yettar makamat, Hitler'in nut· dra'da çok müsait tesir yap-
kunu çok iyi karşılamıştır. mıştır. Hiçbir ınes' el ede fıkir 
Bunlar, nutku şu suretle tef - ileri sürülmernekle beraber, 
sir etmektedirler : anlaşmaya doğru bir adım 

Nutuk, Eden ve Blum'un söy· atıldığı muhakkaktır. Ancak, 
levlerine karşı müsbet veya M. Hitler, teşrikimesaiye ya-
menfi neticeleri ihtiva etme· naşmamaktadır. Almanya, bü-
ınektedir. M. Hitler, yeni an· tün milletlerin birleşmesine 
(aşmalar için hiçbir açık kapı aleyhtar olduğunu söyleme· 
bırakmamakla beraber, hiçbir mekle beraber, Rusya ile tcş· 
kapıyı da kapamamıştır. Füh- riki mesaiyi reddetmektedir. 
rerin sözlerinde tehdit edici Bu suretle M. Mussolini ta· 
hiçbir söz yoktur. Alman dev- rafından kabul edilmiyen blo· 
let reisi, M, Eden' den birkaç kun mevcudiyetini itiraf eyle-
defa bahsetmekle beraber, M. mektedir. 
Blum'a cevap vermekten ka· Führer, ıslah edilmiş bir 
çınmıştır. Surprizler devresi- bir milletler cemiyetinden 
nin nihayet bulduğu hakkın· bahsetmekle beraber, bu hu· 
da ki bc:yınatı takdir edilmek- susta sarih • birşey söyleme-
ted!r. A · cak M. Hitler'in bu miştir. 
söylevile, beynelmilel taahhüt- Çekoslovakya ve Polonya· 
leri bozmuş olduğu bir kere nın tamamiyeti mülkiyesini 
daha müşahede edilmiştir. ihlalı asla düşünmediğini söy-

Londra 1 (Radyo) - Röyter )emiş, çok iyi karşılanmıştır. 

dir. Konsey, lngiltere • ltalya 

anlaşmasından sonra Akdeniz 

vaziyetini tetkik edecek ve 

Balkan antantı devletleri ile 
Italya münasebatını gözden 
geçirecektir. · 

Konseyde, Balkan devletleri 
arasındaki kültürel, iktısadi 
teşriki mesainin daha ziyade 
genişletilmesi imkanları arana· 
caktır. 

Bükreş, 1 (A.A) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Hariciye nazırı M. Anto
nesko, Türk hükumetini res
men ziyaret etmek üzere sekiz 
Şubatta Ankara'ya gidecektir. 

Göztepe galip 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
tında kır koşularınm il<:inci 

serisi yapıldı. Çok mühim 

olan bu koşuya maalesef ya

lınız Altınordu takım halinde 

Karşıyaka da ancak tek kişi 

ile iştirak etti. Koşu Reşadiye 

ile Balçova arasında ve arızalı 

arazi üzerinde yapıldı. Netice· 

de Altınordudan Rıza Maksut 

birinci, K, S. K dan lbrahim 

ikinci, Altınordu'dan Besim 
üçüncü ve Şevki dördüncü 
geldiler. 

Grip 
Varşova'da mektep .. 

ler kapatıldı 
Varşova, 1 (Radyo) - Var· 

şova'da grip salgın halinde· 
dir. Sıhhiye nezareti, mektep
leri 15 gün için kapatmıştır. -..... 
Harp tehlikesinden 
uzak iki memleket 
İsvec ve Norvec , , 

( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
olunabiliyor. Sonra kaybolu
yor. Ertesi gün bütün o hava
lide bu hadise herkesi heye
cana dürüyor. Askeri makam
lar da telaşa düşüyor. Çünkü 
bu tayyarenin bir lsveç tayya· 
resi olmadığı anlaşılmıştır. 

O halde bu tayyare kimin 
tayyaresi! Nereden geliyor? 
Kar ve buz kaplı olan bu 
yerlerde ne arıyor? 

Herkes ve hükumet erkanı 
birbirlerine bu suali sorarlar
ken esrarıengiz tayyarenin 
başka yerlerde de görüldüğü 
haber veriliyor ve nihayet 1 
son kanun 1934 te tayyarenin 
şeklı şemaili tesbit olunuyor: 

Bu, büyük ve kurşuni renk
te bir tayyaredir. Kanatların· 
da hiçbir işaret yoktur. 

Bu anlaşıldıktan sonra daha 
garip birşey ortaya çıkageli· 
yor: Tayyarenin en son görül
düğü yerin şimalinde ve yüz 
kilometre uzağında bulunan 
bir yerde de, ayni gün ve 
ayni saat bir tayyare görül
müştür. O halde bu tayyare· 
!er iki tan midir? 

Bu esrarengiz tayyareler o 
ay zarfında daha birçok yer· 
lerde görülüyor ve mahiyetleri 

anlaşılamadan kalıyor. 
Bunlar tam üç sene evvel 

ol.nuştu. O zamandanberi Is
kandinavya'yı korkutan başka 
hadiseler de görülmüştür. Me-

sela, 1932 de, Alman harbiye 

nazırı Von Blomberg 11 Grille., 

zırhlısına binerek Noryeç sa· 
hillerini dolaşıyor ve Avrupa
nın en şimalindeki liman olan 
Hammerfeste giriyor. 

Bu seyahattn gayesi bu 
noktalarda Almanyanın tesis 

etmek istediği üsler için bir 
keşif olarak izah ediliyor. Ge
ne ayni günlerde, Sovyet do· 
nanmasının buz C1kyanosunda· 
ki manevraları esnasında,Nor· 
veç kıyılarındaki Alman ge· 
mileri Sovyet denizaltı gemi
lerile karşılaşıyorlar. 

Alman gemileri kadar Sovyet 
gemilerinin de bu denizde do· 
laşmalan endişeyi büsbütün 
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Lambro, Vasiliki'ye Muhtar 
paşa ile Ali paşanın Frosiniye 

aşık oiduklarını anlattı 
Vasiliki; 
- Çabuk söyle, ne oldu. 

Neden bu kadar geç kaldın? 
- Vezirim, bir Rum dil

berine şiddetli suretle tutul
muştur. 

- Bir Rum dilberi mi? Ne 
diyorsun Lambro? 

- Evet, bir Rum dilberini 
sevıyor. 

- Vezirin sevdiği bu Rum 
dilberi kimdir? Saadetimin 
yolu üzerine kara kanat geren 
bu kadın kimdır? Vay onun 
haline .. 

- Despotun yeğenidir bu 
kadın ! 

- Frosini mi? Bu arta kal
mış kart kaltak mı? 

- Eveti 
- Fakat Frosini evlidir? 

Çocukları :da vardır. 
- Evet? Fakat vezirin 

gözüne hiçbir şey görünmü
yor. 

- Ben gösteririm o kal
tağa; 

- Bundan başka daha ne· 
ler varl ' 

- Lambro. Beni çatlatmak 
mı istiyorsun? Ne biliyorsan, 

ne öğrendinsen çabuk söyle. 

- Frosini'yi Muhtar paşa 
da seviyor. 

Ne diyorsun bre Lam-
bro? 

Muhtar paşa Frosininin 
evine giroyor, çıkıyor. Gece 
veya gündüz Frosininin kapı· 

lan ona açıktır. 
- Aman yarabbı. Neler 

duyuyorum? 
Bir despotun yekeni. kocalı 

bir kadın, iki çocuk anası bu 
rezaleti yapıyor ha?. 

Lambro dişlerini kin ve 

Filistin'in 
En eski şehri 

Liverpol profesörlerinden 
Con Grastona göre Fılistin'in 
en eski kasabası Jerikodur. 

Bu profesör, bu kasabanın 
izlerine kumların 10 metre ka· 
dar altında tesadüf ederek ta· 
rihini de takribi olarak Avru
panın taş devri olark tesbit 
etmiştir. Burada, Tsalyanm 
kableltarih zamanlara ait sna· 
tolarına benzer toprak snato· 
lar bulunmuştur, Bu eserlerle 
bu kasabanın Filistin kurulmuş 
en eski kasabalarean birisi ol
duğuna hüküm edilmektedir. 

arttırıyor ve biraz sonra iskan· 

dinav devletleri aralarında esa
sen eskiden mevcut olan an
laşmayı kuvvetlendirmek için 
askeri bir toplantı yapıyorlar. 

Bütün bunlar f skandinav 
yarım adasının komşuları tara
fından büyük bir askeri mev· 
kide görüldüğünü ve iki rakip 
devletin Atlantik denizinde 
kuvvetli üsler aradıklarını gös· 
teriyor. 

İşte, lsveç ·ve Norveç, şim· 
diye kadar sükun memleket: 
olan yurdlarında kendilerini 
askeri gayelerle Üzerlerine 
gözlerin çevirildiği bir sahada 
hissetmekte ve bunun ıçın 

tedbirler almaktadır . . 

taassupla gıcırdattı: 
- Evet, Kira, evet! Dedi. 
Vasiliki bu çifte haberi, 

çifte felaket şeklinde telakki 
etti. Vasiliki'nin ihtiyar vezire 
sadakattan bahsedenler çok
tur, fakat vezirin küçük oğlu 
Salih ile bazı münasebetlerin
den de bahsolunur. Ali paşa 
konağının iç yüzünü bilenler, 
Vasiliki'nin bir gün gelip de 
Muhtar veya Veli paşalara 
varmak niyetini beslediğini de 
iddia ederler. 

Bunun için Frosini, bir ayağı 
mezarda olan . ihtiyar Ali pa· 
şadan başka, genç, güzel ve 
istikbali parlak olan Muhtar 
paşayı da bir kadın, bir Fro· 
sini için kaybettiğini anladi. 

Vasiliki,·· Frosini'nin ne ka
c'ar güzel bir kadın olduğunu 
da biliyordu, asıl tehlikenin 
büyüğü de bu idi. 

Vasiliki bir müddet düşün
dü; sonra, Lambrosa; 

- Lambro, sen bunları ne· 
reden öğrendin? Diye sordu. 

- Sen bunları nereden öğ
rendin Lambro? 

- Arkası var· 

Düu yurdun hertara· 
f ında tezahürat 

yapıldı 
-Buştarnji 1 inci ınlıifcde

Hatay· h doktor, nutkunu 
şu suretle bitirmiştir: 

"ilk günlerden beri kurtulma· 
mız için çok yakın bir alaka 
ve hassasiyet gösteren ana 
vatan ırkdaşlarımıza ve hepi· 
mızin ulusal duygularını teba
rüz ettirerek dünya efkarına 

duyuran Ulu Ôndt:rimiz Ata· 

türk'e ve diğer devlet ricali· 

mize, Türk matbuatına sonsuz 

minnet ve şükranlarımızı bütün 
Hatay'lılar namma sunarken, 
gene bu kutlu günümüzde şu 
muazzam ve içten gden coş· 
gun toplantınızdan kuvvet ve 
ilham alarak diyorum ki: 

- Kuracağımız otoriter dev· 
let teşkilatila, Hatay,hepimizin 
dilediği şekle yakın lir zaman· 
da vasıl olacaktır. 

Yüce Kurtarıcı; ana vatan
dan kendini ayrı tutmıyan ve 
tutmıyacak olan biz Hatay'lı
lar, kurduğun Kemalizm reji· 
minin ebedi ve yorulmaz yol· 
cuları olduğumuza bir kerre 
daha burada andiçeriz. 

Yaşasın Türk ulusu ve 
onun büyük kurtarıcısı Ata
türk . ., 

Şiddetle alkışlanan bu. söy
levi müteakip, büyük şef Ata
türk' e, başvekil ismet lnönüne 
dahiliye vekili ve parti genel 
sekteri ile hariciye vekili Tev· 
fik Rüşdü Aras' a ve Hatay 
egemenlik cemiyetine çekile
cek telgraflar kararlaştırılmış, 

müteakiben hep birlıkte kül
tür parka gidilerek milli oyun· 
lar oynanmış, marşlar söylen
miştir. 

Ankara l (Hususi) - Bu
raya gelen haberlere göre, 
dün ;y1.1rdun her tarafında 

-Hata)'ln istiklali münasebetlle 
mitingler yapılmıştır. 


