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lngiliz - Mısır 
Muahedesi meriyet mev

kiine girdiğinden Mısır 
hükumeti Londra'da sefa. 
ret ihdas eyliyecektir. 

Fiati (100) Para 

aris'de iİ M .. uz l{erele es di 
Sancak meselesinde F ran 

sa .ile uzlaşamadık 

Yunar .. hüku
meti --···-----

Bulgaristan'dan ge
len . göcmenlerimizin , 

Cenuptaki kıtaatımız; suriyenin, Meydanıak Garbi Trakya' da yer 

d kb k •• /eşmesine muvaf a-
ve ey anıe er oylerine girdi ve çıktı kat etti 

şamamazlık yüzünden dün geç lstanbul, 23 ( Hususi ) -
vakit kesilmiştir. Fransa hari- Bulgaristan'dan gelen yirmibeş 
ciye nezaretinin bu hususta bin göçmenin, garbi Trakya' da 
neşrettiği resmi tebliğ, Paris'te iskan edilmesi tckarrür cyle-
teessür uyandırmıştır. miştir. Yunan hükumeti, bu 

lstanbul, 23 (Hususi) - Su- husustaki ihtirazdan vazgeç· 
riye gazeteleri, cenup cephe- miştır. 
sindeki kıtaatımızdan bazıları- ---------------
nın, Meydanı Ak v~ Meydanı risten bildiriliyor: 
Ekber köylerine girdiklerini ve Türkiye hariciye nazırı dok-
fakat bu hareketin, bir ma· tor Tevfık Rüşdü Aras, dün 
nevra esnasında vukubulmuş sabah sabık hava nazın ve 
bir yanlışlıktan ileri geldiğini Fransanın terki lt>slihat kon-
yazmaktadırlar. feransındaki daimi murahhası· 

Sancağa aid olan bu köy-
Süvarilerimizden bir mü/reze lere giren kıtaatımız, sonradan 

Paris, 23 (Radyo) - San· Aras'Ja Fransa hariciye nazırı geri dönerek tekrar topıakla-

nı ziyaret ederek, teslihatrn 
tahdidi için alınması lazım 
gelen tedbirlerler etrafında 
görüşmelerde bulunmuştur. 

/Devamı 4 üncü sahi/ede J 
~k meselesi hakkında Türkiye M. Ivon De\bos aı asında ce- rımıza gelmişlerdir. 
bariciye vekili Tevfık Rüştü reyan eden müzakereler, uzla- Bclgrad 23 (Radyo) - Pa-

-------~ +-+t • • • • 
Romanya hariciye na- 1 Rus filosu boğazlar-
lırı Ankaraya gelecek dan eçmemiştir 

t.f. Antonesk~: hariciye vekili- Rusyanın, huni dair hükll-
nıizle diğer ricalimizi res- metimize müracaatta bu-

men ziyaret edecektir lunmadığı söyleniyor 
~ lstanbul, 23 ( Hususi ) - gelerek hariciye vekilimiz Tev· 
A,<>ınanya hariciye nazırı M. fik Rüştü Aras ile diğer rica-
~ntonesko; uluslar sosyetesi 
~ nseyinin ikinci Kanun top· limizi resmen ziyaret ede-
lltısından evvel Ankara'ya cektir. 

~ctn -Kay- Ş~k~--ln_g_i.-liz-ler 
~tar~tten ku~~ula. Almanyaya pa-

bılecek mı. • k ra vermıyece 
Paris 23 (Radyo) - Lon· 

dra'dan gelen haberlere göre, 

lngiliz maliyecileri, Almanya· 
ya para ikraz etmekten çeki
niyorlar. Bu haberler, Berlin
de iyi tesir yapmamıştır. __ .......... __ _ 

bir Rus muhripi 
lstanbul, 23 ( Hususi ) - mediği ve hükumetimize de 

Akdeniz'deki Rus posta va- buna dair bir müracaatta bu-

l h. k d"l b" lun11lmadığı anlaşılmı~tır. 
pur arını ımaye ma sa ı e ır R h · · M L"t . , us arıeıye nazın . ı -
Rus fılosunun Odesa dan ha- vinof, Rus filosunun Odesa-
reket ettiği bildirilmiş ise de, dan hareket etmediğini bildi-
bu filonun Boğazlardan geç· rıyor. 

!Yeni teşkila 
mu e tişler ko 

ayihası u. 
resinde 

a a • id e rin vazifesi 
ge • ş edi, üç umum mü-
d ·· r ük ihd s olunuyor 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Ankara, 23 ( Hususi ) - vazifesi genişletilmiş, hususi 

Dahiliye teşkilatını değiştiren muhasebeler, belediy":ler ve 

yeni layiha, tetkik edilmek köyler için üç umum müdür· 
lük ihdas olunacaktır. 

üzere umumi müfettişler kon- ı'Jk hd i as edilecek umumi 
gresine verilmiştir. Yeni layi- müfettişlik, Ege mıntakası için 
haya göre, mahalli idarelerin olacaktır. 

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

Akde n~zde mühim de-
ğişiklikler olacakmış 

._,. --
Londra gazeteleri, lngiltere
ltalya müzakereleri etrafında 
uzan makaleler yazıyorlar 
Londra, 23 (Radyo) - in· 

giliz gazeteleri, lns?'iltere • 
İtalya müzakereleri etrafında 
uzun makaleler yazıyorlar. 

Taymis gazetesi, iki devlet 
arasında hasıl olacak anlaşma 1 

M. Baldvin 
(Ostrohol) a gitti 

Londra. 23 (Radyo) - İn
giltere başbakanı M. Baldvin 
ile refikası, Miladıisa yortula· 
rmı geçirmek üzere (Ostro
hol) a hareket etmişlerdir. 

ile Akdenizde mühim değişik· 
likler olacağından bahset· 
mektedir. __ __, ...... ---

Petrol 
istihlak resmi 

indirilecek-

Çin hükômeti --~~----~~----................. ~----~~~~~-
~ ~ Qreşal Şan-Kay-Şek 
iltis 23 (Radyo) - Mare· 

ı, Şan· Kay - Şek'in zevcesi 
~sturalyalı M. Donald'la 

Beri in sefirini 
çağırdı 

Berlin, 23 (Radyo) - Nan· 
kin hükumetinin bura sefiri 
(Van-Çon-Voy), hükumetinden 
aldığı talimat üzerine Berlini 

terketmiştir. 

Almanya umumi seferber
lik için hazırlanıyor .. 

,
1kte dün tayyare ile Siyan
~ il vasıl olmuştur. Madam 
~·~ay-Şek, kocasını esaret-
\b Uttarmak için son bir 

büste bulunacaktır. 

~ancuku 
,~erlik müddetini 
~~ seneye cıkardı 
't' , 

ıs, 23 (Radyo) - Man-
hükumeti, mecburi as

tnüddctini 

•• 
Kral 

Sandirgam sa
rayına geçti 

Londra, 23 (Radyo) - Kral 
altıncı Jorj ile kraliçe Elizabet 
ve prensesler, dün Sandirgam 
sarayına gitmişlerdir. Kral ve 
kraliçe, Miladıisa yortularım 

Seferberlik ilanında asker olanların topla
nacakları yerler şimdiden tespit olunuyor 

Berlin 23 (Radyo) - Ala· hangi kadınların işgal edece· ir mühim tedbirler mevcut· 
kadar mahafillerden sızan ha· ğini şimdiden te_sbit etmek· tur. 
berlere göre, Almanya hüku- tedir. 
meti; halkı umumi seferberli- Söylendiğine göre, general 
ğe hazırlamak için hummalı Göring'in tanzim etmiş oldu-

bir faaliyet göstermektedir. ğu dört senelik planın birinci 

Hükumet, seferberlik ilan edi-
lir edilmez asker ola.1ların 
nerede toplanacakları ve fab· 

• • 
M. Şnayder 

Hastahanede istic
vap edildi 

Paris, 23 (Radyo) - Uçuş 

Finans bakanı Fuad Airalı 
Ankara 23 (Hususi) - Fi· 

nans bakanı Fuad Ağralı, dün 
Kamutayda verdiği beyanatta 

petroldan alınmakta olan is· 
tihlak vergisinin de indirilece
ğini söylemiştir. 

reci Madam Şnayder, Lon· 
dra' da yatmakta olduğu has· 
tahanede isticvap edilmiştir. 

-
-
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• 
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·~ı FlkRA ' • Loid Corç, ispanya hadiseler!nin Av-
a~tı Madamkı d rupa içi teh ikeli ol uğunu söylüyor 

... ~ ;- * ~ ' ' ' -~' _ .. #ı 1 •• , ~ .. • - • • • 

~~ 

1 Tabyanın 
... v ·~ . ~ı~. 
·~ ~ - . .- ,. ... Prosper Merimee'den 

- 3 - Besim Akimsar 

sorma ınız.. -·----
Sancak münakaşalarında Hükumet kuvvetle • 'ölüm korkusu karşısında 

- işte, dans başlıyor ·di· 
ye bağırdı· Bonsuvarl yct-bi~i~~:ai;t~~~;er) ~:~~Psür~:~ü!~n~ı~~:dü~~;:r~ her eyi yapmağa azmetmişler ve silah 

Duman azaldığında, tabya- Ya niçin on küsur yıldanberi k v • k •• v • l d• Bu, ondan işittiğim son söz 
oldu. Tabyadan trampete gü
rültüleri aksetti. Tüfeklerin 
düşürüldüğünü gördüm. Göz
lerimi kapadığım zaman kor
kunç bir gürültü işittim. Bunu, 
haykırışma ve iniltiler takip 
etti. Gözlerimi açtım. Hala 
dünyada bulunduğumu gö· 
rünce, müthiş bir şaşalamadan 
kendimi alamadım. Tabya, 
yeniden duman bulutları ara· 
sında kalmıştı. Ben, yaralı ve 
ölülerle çevrilidim. Yüzbaşım, 
ayaklarımın dibine uzanm1ştı. 
Başı, büyükçe bir mermi al· 
tında ezilmiş, beyni, dışarı 
fırlamıştı. Üstüm başım onun 
kanile mülemmaydi. Bütün 
bölükten, ben ve altı kişiden 
başka kimse kalmamıştı. 

nm kan ve ölülerle kaplı bu· mes'elenin arkasından koş- anma 1 m e m·e en ogrenmış er ır. 
lunduğunu gördüm. Toprak madınızl kuvvetleri, enerjik hamlelerin- lığını elde edemezlerdi. Bu 
görünmüyordu. Top arabaları, Halbuki, hükumetin teşeb· de her zaman muvaffak olu· sebepledir ki, Madrid'in nıu· 
cesetlerin altında altında kay· büslerinden başka, pek iyi 'yorlardı. Şehirler, kasabalar, hasarasından beri general f rao· 
bolmuştu. Fransız üniformalı hatırlarız, Türk gazeteleri sık birbirini takiben ihtilalcilerin ko kuvvetleri kat'i bir netice 
takriben 200 kişi ayakta, ku- sık bu bahsi kurcaıayagelmiş· eline düşüyordu. Fakat sıra istihsal edenı«>mektedirler · 
mandas1z bir vaziyette tüfek· tir. Bizim, birçok işlerimiz Madrid'e geldiğinde, vaziyet Hadisatı takip edenlerce 
)erini başaltıyor kasaturalarını arasında, asla unutulnııyan bir .. büsbütün değişti. Fas ordu- malumdur ki, ispanya hükii: 
siliyorlarnı siliyorlardı. Ara· Sancak ıstırabımız vardı. larının, Madrid'e kolayca gi· meti, bedayette olduğu gibi 
larında, 11 Rus esiri vardı. Bir bankaya imzalı senetle recekler:ni zannedenler, tah- cesaretsiz ve mutedil olmaktan 

Miralay kan içinde, kırık bir emanet bırakıyorsunuz . minlerinde aldandılar. çıkmıştır, şimdi ispanya hükı'.i· 
bir kasanm üzerine yıkıldı. Epey zaman geçiyor : günün Şimdi vaziyet, tamamen metini idare edenler, tamaınen 
Bir kaç asker etrafına koşuş· - birinde gazetelerde bankanın başka bir şekil almış bulunu· ihtilalci fikirlerle meşbu olan· 
tular. Ben de yaklaştım. Bir tasfiye edilmek üzere olduğunu yor. Madrid' de, çok kan\ı mu- lardır. Bunlar, neticeye kadar 
. 
çavuşa: 

- Eski ~yüzbaşı 
diye sordu. 

haber alıyor, senet cebinizde harebeler oluyorsada, ihtilal· harbe devam etmek ve asilere 
nerede? hemen kişeye koşuyorsunuz. cilerin bütün hücumleri ekse· galebe çalmak niyetindedirler· 

Direktör efendi, sizi gözlüğü- riya neticesiz kalıyor. Bu vaziyette neticenin ne olacağı 

Bu dehşetli vaziyet, ayakta 
kalanları, biran için ~a~alat
mışti. Miralay, şapkasını kılı· 
cının üzerine koydu. Birinci 
parapeti atlıyarak haykırdı: 

- Yaşasın imparator! 

Çavuş, manidar bir hare· 
ketle omuzlarını kaldırdı. 

- Peki, mülazımı? 
Çavuş, sükunetle: 
- işte efendim, diyerek 

beni gösterdi; ve ilave etti: 
- Dün gelmişti. 
Miralay acı-acı güldü: 

- Haydi, mösyö -dedi- siz 
şef olarak kumanda edecek
siniz. Önce tabyanın ağzını 
şu top arabalarile tahkim edi· 
niz. Çünkü düşman kuvvetli
dir. Fakat sizi de general B ... 

nün altından süzüp ; Hükumetçilerin, son dört sualiyle karşılaşıyoruz. Şayed 
- Affedersiniz ·diyor· şim- hafta içinde hariçten mühim hariçten her iki tarafa yardııtı 

diye kadar kafi derece soruş- kuvvetlerle cephane ve silah edilecek olursa, ispanya nıü· 
turmadığınız için, emanetinize aldıkları ve gösterdikleri mu- cadeleleri, daha çok uzull 
ehemmiyet vermediğinizi zan- M. Loid Corç kavemetin, bu noktalard m sürecek ve işte o zamandır 
nederek, onu devretmiş bulu· Sabık Ingiltere başbakanı ileri geldiği \canaah hakimdir. ki, Avrupa su\hünü hakikat 
nuyoruz · Loid Corç, "ispanya Avrupa Hiç şüphe yok ki, çok muan· tehlikeye düşmüş olacaktır ... ' 

- Fakat.. işte senedin iz.. için tehlikedir., başlığı altın· nid olan hükumet kuvvetleri, Fransa; ispanya işlerine ınu· 
Kusurum onun altındaki imza· d d ğ b' k 1 d d' - d 1 k 1 a yaz ı ı ır ma a e e ı· gun en güne ta im görme te dahale edilmemesi en evve 
nıza hürmet etmekliğim mi· yor ki· A k ti 'k · J ) . ve manevı uvvt er ı tısap (Devamı 4 üncü sahife e

1 dir ? " ispanya, Avrupa sulbünü eylemektedirler. Birkaç ay ev· ı • ....-. 
- Doğtusunu isterseniz' hergün biraz daha tehdid et- vel güç halle silah kullanabi- Doktor 

acele ile, imzamın üstüne na· mekten hali kalmamaktadır. len bu adamlar, son zaman· 

Sağ kalanlar hepsi onu ta· 
kip ettiler. Ben de onların 
arasındaydım, hepimiz yarı 
sersemdik, tabyadan içeri gir
d~k .. Fakat nasıl girdiğimizi 
bılmıyorum. Kalın bir duman 
tabakası içinde b. ·b· · · · 

takviye edecektir .. 
- Miralay ·dedım· 

mına işaretini koymayı unut· ispanya hadiseleri, artık da- larda muallim asker vaziyetine Ali Agah 
muşum, isterseniz mahkemeye hili bir mes'ele olmaktan çık- . . b 1 l o·· . 'd b.l. . F k d gırmış u unuyor ar. ort ay Çocuk Hastalıkları 

sız ağır gı e ı ırsinız. a at şurasını a mıştır B h~d· l b 1 · u a ısc er, eyne • devam eden ölüm korkusu, - h 
unutmayınız ki mes'ele sizinle milel bir mücadele karakteri- mute assısı ... cı , ırı ırımızı 

görmeden, göğüs göğüse vu· 
ruşuyorduk. Kılıcımın kan için· 
de bulunmasından, ben de 
vurduğumu anlıyordum. Niha· 

yaralısınız? 
- F ... dostum, 

hükumet kuvvetlerine o de · lkinciBeylerSokag'" ı No. ov 
fakat tabya mahkme arasındadır. . 1 t D·· .. b .. nı a mış ır. unyanın uç u- rece bir cesaret vermiştir ki, Telefon 3452 # 

alınmıştır. 
Bitti 

~--~---------·~·~.-.--.-..~~~~-

iki defa haksız yere 
itham edilen adam 

Hakiki suçlul;;~~eydana çı
kararak beraet kazandı 

Fransa'da, Lyon şehrinde ırarlarile dinletemiyecrğini 
çok garip bir vak'a olmuştur: anlayınca sükut ediyor. Hak· 
Bir adam :bir kere h1rsız bir kında kat'i olarak hapis ka· 
kere de katil diye tutuluyor. rarı verilmeden evvel bir müd-
lki kere itham olunuyor ve det muvakkaten serbest hıra· 
iki keresinde de kendisi suçlu kılıyor. O zaman, Million 
olmadığını isbat ederek asıl kendisini cani olarak itham 
suçluları meydana çıkarıyor! ettiren cinayeti tek başına 

Bu meraklı polis vak'aları- tahkika bhşlıyor ve asıl katili 
nın hikayesi şu: bulup ortaya çıkarıyor. 

Million ismindeki bu genç, Cinayet nasıl olmuştu? 
ilk defa olarak 1930 senesin· Cinayet şöyle olmuştur: 
de katillikle ith1m olunuyor Eyonun sokaklarından birin-
ve hapse atılıyor. Zavallı ma- de, bir adamın karşısına hay· 
sumdur. Fekat, masumiyetini dutlar çıkıyor. Adam kendi· 

Tıpkı bizim anahtar ve su 
masalı gibi birşey ; Sancak 
nerede? Suriye'ye düştü, Su· 
riye nerede? Cenevre'ye kaçtı. 
Cenevre nerede? Artık onu da 
merhum Vilson'dan sorunuz! 

Fakat ne çocuklanz; ne de 
davanın mantık oyunlarına ta· 
hammülü var. Senet kimin, 
emanet nerede olduğunu bili
yoru~. Facianın perdesi kapan· 
dıktan sonra, ğülüşürüz. 

Fatag 

sini müdafaa etmek istiyor. 
Bunun üzerine haydutlardan 
biri bıçak çekiyor. Adam 
ölüyor. 

Polis tahkikata başlıyor. 

Şahitler katilin şeklini tarif 
ediyorlar. Million yakalanıyor. 
Millon, yukarda da söyledi· 
ğimiz gibi, katiyetle mahkum 
" edilemeyip, tekrar muhakeme 

edilmek üzere, muvakkaten 
serbest bırakılınca, katili ken
disi arıyor: 

r-lzmi; Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 

Million, şüphelerini daha 

1. kat'i olarak, delillerle, tesbit 
ettikten şonra meseleyi polise 
anlatıyor. Polis bu şüpheli 

kimseleri tevkif ediyor ve asıl 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 

katili meydana çıkarıyor. 
Bir gün, şüphelendiği kim

seleri gizliden gizliye takip 
ediyor ve bir kahvede onların 
yanma oturarak ne konuştuk· 
larını dinliyor. 

Bu ş!}pheli : adamların ko· 
nuştuklarını dinliyen Million 
onların hakikaten o: mes' ele 
ile alakadar olduklarını, hatta 
katilin onların arasında bulun· 
duğunu anlıyor. 

ikinci vak'a 
Polisin tamamile şüphesin

den kurtulan Million altı sene 
geçtikten sonra busene lekıar 
suçlu olarak itham olunuyor. 

Bu seferki suç hırsızlıktır. 
Bir gün, bir kahvede iskambil 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı oynıyan dört kişi, kalkıp gjt· 
• tikleri zaman bir pardesüyü 

KANDEMiR Oğlu de götürüyorlar! Pardesüsü 
'-•••: _________________ _., {Devamı 4 üncü sahifede} 

~ 

yük devleti bu mücadele ile • · li· 
kah yakından ve kah uzaktan bunlar artık her şeyi istihfaf et- İzmir ıulh hukuk hakııtl 
alfikadar, olmaktadırlar. Va- mekten ve mütemadiyen silahla ğinden: il 
purlar dolusu mühimmat ve uğraşmakten başka bir iş yap- Mukaddes tarafından lsın~•· 
erzak hergün uzak diyarlar· mamaktadırlar. Kurtuluşlarını ve Yakup aleyhine açılan '"e· 
dan ispanya limanlarına gel- bu yoldan bekliyen hükumet cak davasının cari mu~a ,,0• 

mekte .. se hamulerini tahliye kuvvetleri, iki sene talim gör- mesinde Sulu handa 10/2 .1 0 

etmektedirler. müş olsalardı, şimdi olduğu da ikamet ettiği bildir~ ~i 
Isnan zannederki. faşizm ile kadar silah kullanmak alışkan· lsmaile giden davetiye ı ir 

komünizm, karşı karşıya gel- tebliğ iade edilmiş ve müb~:irı 
mişler, aralarındaki ihtilafları meşruhatına nazaran adres• ş 
halletmek için ispanya hadi- MÜce }İt meçhul bulunduğu anlaşıl,"':t 
selerinin neticelerini bekliyor· olduğundan ilanen teblıtıı 
lar. Fakat bu arada ispanya· Ali RIZA ifasına karar verilmiş ohn

3 
ke" 

daki mücadeleler, Avrupayı müddealeyh lsmailin 111
3
; Jll 

harap eden 16 ıncı ve 17 in· menin muallak bulu~ ı.ı a· 
ci asır din kavgalarını andı· Sür'at, zarafet 11111931 tarihine müsad

1
; Pir 

racak bir şekil almakta de· Ve ehveniyet zartesi günü saat 10 da ı~,. 
vam ediyor. sulh hukuk mahkemesinde ~·ı 

fspanya'da çarpışan iki ta· YENi KAVAFLAR Çarşısı zır bulunması veya b.ir "d~· 
raftan birinin kolayca galebesi Numara : 34 göndermesini bildirir ışbu 
bir iki. ay evvel tahmin edil- • vetiye ilanen tebliğ olunı.ı;:. 
diği gibi olmaktan uzaklaş- , 

1 

1937 mıştır. Şimdi, herkes takdir 
eder ki, ispanya, bütün Avru-

pa için bir tehlike teşkil et· 
meğe başlamıştır. 

iki ay evvel askeri ' müta

hassıslar; hükumetçilerin bir 

intizam tesis edememelerinden 
dolayı mağlup olacakları ka· 
naatini gösteriyorlar, geneıal 

Franko kuvvetlerinin, fevkala
de mükemmel bir surette si
lahlanmış olduelarmı ileri sü
rerek, zaferin, mutlaka sonun
culara teveccüh edeceğini bil
diriyorlardı. 

Filhakika, general Franko 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
~amçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı-

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

TÜRK"HAVA KURUMlf 

Yılbaşı piyangosLI 
ADET LiR~ 

1 Mükafat 400,000 

1 .. 100,000 

1 ikramiye 500,000 

1 .. 200,000 

1 .. 150.000 

1 " 100,000 

1 .. 70,000 

1 .. 60,000 

1 .. 50,000 

1 .. 30,000 

1 .. 20,000 

1 .. 15,000 

10 .. (10,000) 100,000 

20 .. (5,000) 100,000 

60 .. (2,000) 120,00o 

100 .. (1,000) 100,000 

400 .. (500) 200,00o 

8000 .. (50) 400,002,.. - 2>1s,ooo 8600 
500 Mükafat -

9100 
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Sahife 3 23 Birinci kanun 9~6 (Ulusal Birtik> 
~~~~~~-------------------------~ ............................... __ 

Hikaye Define peşinde 
O gün, apaş meyhanesinde 

dostlarına rastlıyan Cimi, kıv
rak bir müzikle sandalyeleri 
devirerekten dönen çiftleri seyr 
ede ede, şarap kupalarını ka
lın dudakları arasından boşal
tıyordu. Son kupayı da yuvar· 
ladıktan sonra yakalarım kal· 
dırdı, ayağa kalktı, dört ya
nına yalpa vurarak, köşe ma
salardan birinde piµo duman
lıyan iri bir adamı kulağından 
yakaladı . 

- Vilson -dedi- gel, konu
şacağız. 

- Of, çekme be, keıpara
caksın 1 

- Sus! çok söyleme, Jak 
nerede? 

- Nah! Aftosıyla çekiştiri
yor, 

- Çabuk, git kaldır onu. 
Jak sendeliyerek kalktı. Da

ha iki adım atmadan seığın
daki masaya çarptı. Şarap 
şişeleri yuvarlanarak param· 
parça oldu. Masada oturan 
bahriyeli kızgın bi~ tavırla 
fırladı. Gerildi, Jak'm suratına 
bir kroşe savurdu. Jak bahri
yelinin aftosunun kucağına 
düştü. Herifin gözleri döndü. 
işin sarpa saracağını kavrıyan 
Cimi, arka cebinden rovelve
rini çıkardı. Meyhanenin orta-
sında asılı abajura nişan alıp 
tetiğe dokundu. 

Karanlıkta kadın·erkek çığ

lıkları biribirine karıştı. Üç 
arkadaş, kapının camlarını 

Yere indirerek dışarıya fırla

dılar. 
• • • 

Vapurda idiler, Cimi, iki 
trkadaşını yanına çağırdı. 

- Gelin bakalım; şimdi 
size, babamın Tonganika'da 
bıraktığı definenin planını 
~Östereceğim. O zamanlar 
bütün Amerika'yı heyecana 
boğan o seyahatten eli boş 
dö d'" n u. 

- Sebep? 
- Çünkü yerlileri kızdır-

ltııştı. Yerliler onu, araşltr· 
tnasına meydan kalmadan 
l' onganika 'dan kovmuşlardı. 
Öldüğü zaman planlar bana 
kaldı. Ve defineyi biz bula
Cağız. 

- Ôlünciye kadar döğüşe
tck 1 

F - Bir Amerikalı belki ölür. 
k akat onun işini, oğlu sonuna 
&dar devam ettirir .. 

"' • * 
Vapur, üç arkadaşı ümit bur-
~~na çıkardı. Kaptan trene 

0nerek Tonganikaya gittiler. 
tada yerli bir klavuz bulmak 

~Üç olmamışsa da, yağmurla
tın dinmesini beklemek için 

sabır lazımdı. 
Nihayet bir diğer seyyah 

kafilesiyle birleşerek yola çık
tılar. Yağmur hala dinmemiş· 
ti. Yolda, yerlilerden birçoğu 
bataklıklara saplanarak öldti· 
lcr. Cimi, plana bakarak yü
rüyüşü tanzim ediyor, elinde 
ki silahı daima ateşe hazır 
vaziyette tutuyordu. 

Yola çıkalı 17 saat olmuş· 
tu. Cimi ansızın arkadaşlarını 
çağırarak: 

- Azizim, dedi. Birkaç 
dakika sonra, içersinde en 
müthiş timsahların bulunduğu 
bir nehre giriyoruz. Babam 
burasını ölüm nehri diye işa· 
ret etmiş. 

- Ölüm nehri! 
- Evet, ölüm nehri. Bura-

da babamın adamlarından 
ikisi, canavar timsahların kes
kin dişleri arasında can ver· 
mişl 

• • • 
Biraz yürüyünce, hir su şı-

rıltısı duydular. Bu, ölüm neh
ridi. Yaklaşınca, yerliler Pi
rog'lari iterek suya indirdiler . • 
Üç Avrupa'lı sala atladılar. 
Yerliler de kenarlarına yerleş
tiler. Sahilden henüz ayrılmış
lardı ki, bulanık sulardan iki 
timsah başl göründü. Altla
rından yükselen bir diğeri 
salıverdi. Hepsi, suya dökül
düler. Jak ce Jimi sahile doğru 
yüzmiye başladılar. Zavallı 
Vilson görünürde yoktu. Jak, 
birde - işte!, diye bağırdı. Su
lardan başını kaldıran bir 
timsahın ~ağzından, Vilson'un 
bacaktan sarkıyordu. Timsah
lar, sahilde de koşuşmaya 
başlamışlardı. 

Jak, suyun üze "ndeki bir 
bambu ağacına tırmandı. Ta
bancasını çıkararak ateş etti. 
ikinci el ateş etmiye hazırla
nırkPn, ayağı kaydı; bir çığlık 
duyuldu. Bir timsahın yalak 
gibi açılan ağzının ortasına 

düşmüştü. 

Cimi, soğukkanlılıkla çifte
-;;;;-i_ô-n;tiiıadı. Kenardaki ağaç
lıkları siper alarak ateşe baş
ladı. 

• • • Cimi, yerlilerden birkaç kur-
ban daharue;ek-planının 
gösterdiği yola devam etti. 
Define, sap bir dağın en ka· 
ranlık mağarasındaydı . Bir 
meş'ale akıldı, rutubetli deh
lizlerden ilerlediler. Nihayet 
definenin bulunduğu mağaraya 
vasıl olmuşlai dı. içeriye girince 
Cimi, küflü paslı bir kasaya 
atıldı. Define bulunmuştu. 

Bu sırada aklına iki arkadaşı 
geldi. Gözleri doldu ve ; 

- Ah 1 Ölüm nehri 1 Ca
navar timsahlar 1 diye mırıl· 

dandı. .. 
Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

--

N. V. F r ate l l i Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

W. F. H. Van~ 

" BACCHUS ,, vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li-

Der 
& 

ee 
o. 

DEUTSCı-IE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. - HAMBURG 
"CHİOS" 'apuru 23 birinci 

kanunda bcklc-niyor. 26 sına 
manian için yük alacaktır. kadar ROTTERDAM, HA\1· 

ORESTES,, vapuru 28 bi- BURG ve BREMEN için y5k 
rinci kanundan 3 ikinci ka- alacaktır. 

nuna kadar ROTTERDAM, AMERICAN EXPORT UNES 
AMSTERDAM ve HAMBURG THE EXPORT STEAMSAIP 
limanları için yük alacaktır. CORPORATION - NEVYORK 
SVENSKA ORIENT LINES "EXMOUTH,, vapuru 19 

" SMALAND ,, motörü 10 birinci kanunda bekleniyor, 
birinci kanunda ROTTER- NEVYORK limanı için yükli-

yecektir. 
DAM, HAMBURG, GDYNIA " EXECUTIV ,, vapuru 3 
ve SKANDINAVYA limanları ikinci kanunda bekleniyor, 
için yük alacaktır. NEVYORK limanı için yük 

"ISA,, motörü 21 birinci alacaktır. 

kanunda beklenmekte olup "EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV-

ROTTERDAM, HAMBURG YORK için yük alacektır. 
ve SKANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır . 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci 
kanunda ROTTERDAM, HAM
BURG ve SKANDNAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•SUÇEAVA,, vapuru 16 
birinci kanunda MALTA, 
MARSIL YA ve CEZAIR'e ha-
reket edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
SIL YA'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentası. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur· acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
"AD JUT ANT,, vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL' den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

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

LINERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

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

DEUTSCHE LEVANTE-LlNIE 
"ANGORA,, vapuru lima· 

mmızda olup yüklerini çıkar· 
maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BÜ KREŞ 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
birinci kanunda bekleniyor, 
KôSTENCE, SULINA, GA
LATZ için yükliyecektir. G. '\" 
LATZ'a aktarma suretile BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA VI
y ANA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. ---AMERICAN EXPORT LINES-
THE EXPORT STEAMS- , 

HIP CORPORA TION 
PiRE 'den AKTARMALI 
"EXCALIBUR,, vapuru 18 

birinci kanun PiRE' den hare-
ket edececektir. BOSTON ve 
NEVYORK limanları için yük 
alacaktır. 

"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 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 19 

Jlır -

2 ve 20 komprımclik •mbıılaıhırda 

' 
bulunur. 

r, .. balaj ve komprimelerin 

üzer.nde halisliğin timsali 

olar. ":i? markasını arayınız. 

Pamuk ca ı 
Türk Anonim Şirketi 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adre ·:e 

i.Wm~~~ 
birinci kanunda 15ekleniyor, 
ISKENDERIYE, HAYFA, Dİ
YEP ve NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

ARMEMENT H. SCHULDT -
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 18 
ikinci kanunda bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kaBul 
eder. 

JOHNSTON W ARREN LINES 

L TD . .:t.IVERPUL 
"DROMOS,, vapuru 10 ikin

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

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

, 

' 

o 11 ıu a · 

ürjenŞaha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansı onları ü · · 

--
• 

• 

1 

1 

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

a ve kira 
Yan ya gölünün kanlı facı ası 

ı anla
·ı ediyor 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 

- 33-

• g 
Ali paşa, · sedire otur u, geli-

n· nin y··zündeki e .~~ 

sup tayyareler, un drid üze- hayretini far ketmişti. 

s e uvaf ak olamadılar 
ilk iş olarak bu mes' eleden ve ıstırap everenin haline .. 

kocasına hiç birşey" ihsas et· Dedi. 
memeğe karar verdi. Fakat Huriye hanım gene içini 

Londra, 23 (Radyo) - General Franko, lngiltere'nin kontrol hakkındaki notasına cevap vermiştir. General, ihtilalcilerin hn· kayın pesleri Ali paşa, müra· çekti ve: 
kiki maksadını anlıyamadıg" ından dolayı lngiltcre'nin hataya düştüğünü beyan etmekte ve bundan dolayı müteessif olduğunu l '" "dd l h' tt' Ah D d' b l caat uzumunu şı et e ısse ı - .. e ı, ana e eın 
ilave eylemektedir. Huriye hanım, asabına müm ve ıstırap veren, kalbimdeki 

General Franko, lngiltere ile diğer devletlerin, lspanya'nın hangi noktaları için kontrol koymak niyetinde olduklarını sorduk- kün olduğu kadar hakim ol- ateşi yakan, kalbimi yaralıyan, 
tan sonra, hiçbir sıfatı haiz olm1yan ve lspanya'yı temsil etmek kudret ve salahiyetini kaybetmiş bulunan Madrit hükumetile mağa çalışarak Ali paşadan velinimetim kocamdan başka 
hala temasta bulunduklarından dolayı lngiltere ricalini muahaze etmektedir · kendisini bir an için kabul bir kimse değildir! Dedi. 

senin rahatını bozuyor? 
Paris 23 (Radyo)_ Milisluin neşrettikleri resmi bir tebliğe göre, ihtilalciler, Madrid'in şimalinde püskürtülmüşler ve altıl etmesini rica etti. _ Ne dedin?. Muhtar mı 

tankla esir bırakarak kaçmışlardır. Ali paşanın aile hayalı cid-
Milisler, Omrayuzuello nehri civannda Poadila Delmonte köyünü ihtilalcilerden geri aldıklarını ve Karabansel'de ilerliyerek den garip ve çok karışık idi. 

mevzilerini tahkim ettiklerini bildiriyorlar. Muhtar paşa en sevdiği oğlu 
İhtilalciler mahafilinden gelen haberler ise, milislerin muvaffakiyetlerinden hiç bahsedilmemekte ve Franko ordularının, ya- idi. Gelini Huriye hanımı da 

kında bir taarruz hazırladıklarını bildirmektedirler· çok severdi. Fakat ailevi ve 
Madrit 23 {Radyo)- İhtilalcilere mensup bazı tayyareler, dün, Las Mosas ve Ravaya Dones köylerini bombardıman etmiş· samimi mülakatlar pek az olur 

lerdir, Bu tayyareler, Madrit üzerine de gelmek istemişlerse de milis tayyareleri mani olmuşlardır. idi. Bunun belki de en mühim 

---------~~--·· t -+·•·M--1••-------- sebebi, ihtiyar paşanın genç ve 

Mısır - İngiltere 1 i te e, Fransa ve iki defa haksız yere Hristiyan Vasiliki'ye fazla ka-
itham edilen adam · pılmış ..,olması idi· 

İngiliz komiseri h n• e le ,· Ali paşa, o"gün konağının 
(Başta rafı 2 inci sahifede) b k l 'b" · · 

Sefı·r olacak 1 d ir arta yuvası gı 1 görünen 
- ----·----- ça ınan a am polise şikayet pencerelerindCıl" birl'Si;fu-ya· 

Kdhire, 23 (Radyo) - Mı- Habeşistan'ın işgalini kabul ederek Adis ediyor ve Million'dan şüphe- nında oturmuş eyalet işlerile 
sır - lııgiliz muahedesi dün lendiğini söylüyor. 
mer'iyet girmiştir. ~lngiliz ko· Ababa' daki elçiliklerini kaldırmışlar 1rr Million bu suretle, ikinci meşguldü. Buna rağmen geli· 

B d 1 H b 
nini hemen yanına kabul etti. 

miseri He Mısır hariciye na· u üç ev et a eşistanın nın sosyetece resmen tanın· defa olarak haksız yere tev· 
zın arasında sıkı bir surette ilhakın1 ve İtalya imparator- masl kuvvetle muhtemeldir. kif olunuyor. İşin tuhafı, bü- Hüriye hanım, kayın pede-

1 ki B kd
. d H b · t · •inin yanma girdig .. i vakit ko· 

ciltlenmiş olan muahedename uğunu resmen tanımama a u ta ır e a cşıs an ım· tün delillerue gene zavallı 
nüshaları teati olunmuş ve bu beraber, Adis-Ababa'daki !C paratorluğu dünya haritasından adamın aleyhine çıkmakta ve nak ve saray usulleri muci-
suretle son rasimede ikmal farethanelerini başkonsolosluğa silinecek ve uluslar sosyetesi onu ithamda birleşmektedir. hince el, etek öpmek istedi. 

h l k b l 1 .. d k J k Fakat Ali pa•a buna meydan 
edilmiştir. ta vi etme te ve u su.-et e aza ıgın an çı arı aca tır. Million gene kendini bütün v 

K l 1 k b ı · 1 l t b l 23 ( H s A ) vermedi ve ,.ok memnun bir 
Bu suretle bugün ahire- ya ınız işga i a u etmış o· s an u u usı - kuvvetile müdafaa ediyor. Ni- Y 

kt d 1 "it F A "k tavırla: deki lngiliz komiserliği sefa· ma a ır · ngı ere, ransa ve men a hayet, polise bir teklifte bu-
rethaneye çevrilmiştir. Sir Uluslar sosyetesi konseyinin hükumetlerinin Habeşistanın lunuyor. - O ... , 0 ... Dedi. Nasıl 

KA • '" 1 t it l · ı· · t 1 A d oldu da klzım beni aklına Lampson'un sefir tayin edi- anunusanı ~op an ısına a . ışga ını anıma arı, vrupa a - Beni muvakkaten ser-
leceği söyleniyor. · ya'nın da iştirak etmesi ve· bu ki gerginliği kısmen izale et· best blrakın. Size asıl hırsızı getirdin? Sana sık sık ıel 

Kralın yeğeni Afifi Paşa, içtimada Habeşistan'm ilhakı· miştir. keşfedip bildireceğim, diyor. der dururum_amma .. Sen ge-
Mısırın Londra sefirliğine ta- ------•~•~ • ·~------- Altı sene evvel polis hafi- ne bildiğinden şaşmassın. 

Ugoslavya başvek•ııı• Hüriyc hanım, teessürünü 
yin edilmiştir yeliğinde gösterdiği mehare-

tini hatırlıyarak Millionu mu- gizliyemiyerek, ağır bir eda ·---··---
Sancak meselesinde 
Fransa ile' uzlasa-

~ 

madık 
IJa~tarafı 1 inci s<1lıifcclP 

Türkiye· Fransa murahhas· 
)arı arasındaki müzakereler 
devam etmektedir. Türkiye 
murahhasları, Sancak'a istik· 
lal verilmesinde ısrar etmek
tedirler. Fransa murahhasları 
ise, manda çerçevesi dahilinde 
ancak bir muhtariyet verilebi
leceğini ileri sürmektedirler. 

Müzakerelerin bir anlaşma ile 

ncticelenib neticelenmiyeceği 

hakkında hiçbir mütalea be· 
yan olunmamaktadır. 

Yalnız Madam Taburi Ôvr 
gazetesinde, Türkiye - Fransa 
aresında Sancak mes'elesine 
aid görüşmelerin arzu edildiği 
surette ilerlemediğini teessüfle 
knvdetmekted!r. 

lstanbul, 23 ( Hususi ) -

Yeni teşekkül eden " Hatay
lılar cemiyeti,, bugün Taksim 
cumuriyet abidesine bir çelenk 
koymuştur. Bu münasebetle 
Taksim meydanında büyük 
tezahürat yapılm1ştır. 

Dün Parti komutanı grup iç-: 
timnında Şükrü Saracoğlu, 
Sancak mes' elesi hakkında iza

hat veremiyeceğini bildirmiştir. 
- --- - ·CH----s riye 

Cumhurreisi secildi , 
lstanbul, 23 ( Hususi ) -

Suriye mebusan meclisi dünkü 
toplantısında Haşimul Ataşiyi 

omanyaya gidecek vakkaten serbest bırakıyorlar. ile:_ Paşa babaclğım, çok 
Hırsızların izi üzerinde rica ederim ayakta durmayı· 

Tertip edilen avda Kral Karol ve M. 
Tataresko ile görüşecektir 

Bükrcş 23 (Radyo) - Yu- Avda Kral ve başvekil Ta· 

goslavya başvekili M. Stoya· taresko' da bulunacak, Romen 
dinoviç, Noel münasebetile 
tertip edilen ava iştirak için Yugoslav münasebatı gözden 

Romanya'ya gelecektir. geçirilecektir. - ----.-1111.-c• .......... ______ _ 

~ ürüme ve balgarri has
talık arına karşı ·-·-Ziraat müdürleri, Kemalpaşa ve Manisa 

bağlarındaki tetkiklerini bitirdiler 
Manisa ve Kemalpaşa bat· Vilayetinin dört yerinde mev· 

larında gürülen hastalıkla mü- zii mücadele yaptı. Ve bağ· 
cadele edileceğini yazmıştik. cılar fayda!nrını gördüler. Göz
Vılayet ziraat müdürü Nadir taşı, kükürt bağcılar tarafın
Uysal bu hastalık hakkında dan nasıl takibolunnyorsa bal· 
yapılan tetkikler ve yapılacak gam görünen bağlarda da bu 
mücadele hakkında gazetemize işin takibini hükumet halka 
şu malumatı vermiştir: bırakmıştır. Fakat bağcılar 

Alaşehir, Salihli, Turgudlu bunu ihmal ettiklerinden has· 
bağlarındaki ödemis hastalı· talık yeniden kendini göster-

ğına karşı yapılacak mücadele mi ye başlamıştır. Bu . sefer 

şekli tedkik ve tesbit edil- Vekalet bir daha bu müca· 
miştir. 

lzmir Ziraat müdürlüğünden 

bu hususta aldığımız malumat 
şudur: 

Ödemis beynelmael bir 

isimdir. Biz buna (Salkım gü· 
vesi) deriz. Alaşehir, Salihli 
bağcılan bunu (Balgam) diye 
anarlar. Turgutlu, Manisa bağ
cıları da (Çürüme) derler. 

Çürümeyi yapan aslında 
güve sınıfından bir böcektir. 
Bunun için Ziraat Vekaleti. 

deleyi ele almak ve hastalığı 
kökünden kurtarmak düşünce
sindedir. Biz tatbiki kolay ve 
ucuz olan noktaları araştırdık. 
Kış mücadelesinde kütüklere 
sürülecek ilacın hangisi ucuz 
ve müessir olacağım hesapla
dık. Yazın hususi ayrı bir 
mücadele yaptırmadan gözta
şına ve kükürde karıştırılıp 
birlikte atılacak bazı zehirleri 

Hemen o gün araştırmala- nız, oturunuz. 
rına başhyan Million çok geç- Ali paşa, ~sedire · oturdu, 
medcn hırsızın izi üzerine gelininin yüzündeki elem ve 
düsüyor: hayretini farketti ve: 

Gittiği bir kahvede kendi- - Ne oldun, nen var, 
sıne benziyen birini görüyor. kızım? Adeta ağlamağa hazır 
Dikkat ediyor: Bu adamın bulunursun? Ne oldu? Söyle 
üzerinde yeni bir pardesü var. istediğini yapmağa hazırım. 

Tahkikat yapıyor: Bu ada· Hüriyc hanım, derin bir 
mm üzerind<.ki pardesü ile göğüs geçirdi? ihtiyar paşa, 
bir iki gündenberi gezdiğini gelinine dikkatle baktı? Bu 
öğreniyor. Şüpheleri daha fazla zaten hasta kadın çok müte· 
artıyor ve daha derin tahki- cssir idi. 
kata girişerek kendisine ben- - Söyle kızım .. Ne oldun? 
ziyen adamın, hırsızlık vak' ası Ne var? Bir olan Allah'ın 
olduğu gün ayni kahvede bu· büyük adına yemin ederim ki 
lunduğunu anlıyor· istediğini şu anda yapacağım. 

Million bu tahkikatta öğ· Vay seni üzenin, sana elem 
rendiklerini de polise gelip 
haber veriyor ve asıl hırsızı 

ele vererek kendisi kurtuluyor! 
Million şimdi adeta meşhur 

bir polis hafiyesi olmuştur. 

Kendısinin bu işi meslek edi

nip edinmiyeceği hakkındaki 

bir suale şu cevab1 veriyor: 
- Henüz böyle bir kara· 

nm yok. Fakat, bu iş beni 
çok cezbetti. Mesela şimdi. 
Tanıdıklarımdt.n birinin hak· 
sız yere küreğe çarpılmış ol
duğunu biliyorum ve bunu 
ortaya çıkarmak için tahkika· 
ta başladım. 

celerimizi bir raporla Vekalete 
sunduk. Onbeş güne kadar 
kış mücadelesine başlamak 
üzere Manisa'ya talimat veri
leceğini ve ilaç gönderilece· 
ğini umarız. Bu mücadelenin 
Kemalpaşa bağlarında da ya
ılmaıını ha rlı bul eruz. 

Loid Corç, ispanya 
hadiselerinin Avrupa 
için tehlikeli oldu
ğunu söylüyor 

/ Başfara/ı 2 inci sahi/ ede J 
ileri sürmüş bir devlet olmak 
dolaaısiyle her iki tarafa silah 
ve mühimmat satmamağa ka· 
rar vermiştir. Bu karara, in· 
giltere de iştirak etmiştir. 

Rusyaya gelince, o da buna 
miilemail görünüyor. Fakat 
Hitler ve Mussolini, bidayette 
bu karara imza koyacaklarını 
vadettikleri lhalde, bilahara 
bir takım teferruatın müzake· 
resini ileri sürerek vaidlc 'ni 
yerine getirmek istemediler. 
Jşte as1l ~tehlike buradadır. 
Cakalım ispanya hadiseleri ne 
kadar sürecek ve Avrupa için 
neler do uracaktır? 

- Evet, paşa babacığım! 
- Şu halde ortada bir 

sebep olmak gerek! 
T epedenli; bun lan söylerken 

yerinden kalktt ve gelinine 
iyice ya~laştı ve genç gelinini 
okşıyarak: 

- Üzülme kızım, üzülme! 
Karı koca arasında her zaman 
böyle şeyler geçebilir. Ehem· 
miyet vermeğe değmez. Yaz 
yağmuru gibidir; gelir, geçer 
kızım, Bana ıı kalırsa, Muhtar 
seni stver, sana hürmet eder. 
Belki başka kusurları vardır 
amma, sana karşı sadıktır. 
Sıkılma kızım, sana ağır bir 
söz sarfetmişse, ya hidde ten 
yahud sana biraz inad yolun· 
dan cilve olsun diye bu sözü 
söylemiştir. Haydi kızım, ıne· 

rak etme. Muhtar gene s~nin· 
dir, her zaman senin olacatır· 

Huriye hanım, kaynanası· 

nın bu sözlerine karŞ' 
iÜç tahammul etti. Vak••• 
bu sözler, hadisenin hakiki 
mahiyetini [bilmemek yüzün· 
den bu suretle sarfediyord0 • 

Fakat zavallı Hür iye dayana· 
madı. 

- Babacığım dedi. Gö~· 
süm ateşler içinde yanıyor; 
ciğerlerim parçalanmıştır. sen 
bana sabır tavsiye ediyorsun· 
Sabır edecek halim kaldı ını 
diye niye soruyorsun? dedi. 

- Ne bileyim ben kızırn? .. e 
Ne oldu? Söyle de ona gor 
ben de bir çare düşüneyiın· 

- Babacığım, Muhtar be· 
nim için artık yok demektir. 

- Anlamıyorum. Biraz da· 
ha açık söyle. . 

- Şanlı vezirim. Senıll 
oğlun ve benim kocanı Muh· 
tar, şu anda kokmuş bir gi· 
vur karısının esiridir, Muhtır 
rı sen: de, ben de artık t.a· 
mamen kaybettik demek~ır; 
Ah ben bilirim, gavur büY0511 

•• [11. 
çok keskindir, bozmak mu 
kün değildir. 

· Arkası va~ 

Tayyare Yılbaşı 
Piyangosu 

1937 Büyük ikramiye yarırı' 
milyon liradır. . tı1' 

Ayrıca 400, 100 bin Iır• .
11 

mükafat ile 200, 150, 100 b~e 
liralık büyük ikramiyeler 

vardır. pi· 
Biletler lzmir Piyango ti• 

rektörlüğü gişesinde ve ba 

lerde satılmıya başlamış~~r·.1;1e 
Yeni seneye yeni talıın;tıf'· 

girmek için bu bir fırs~ i}İ 
Şimdiye kadar binlerce kış 'I' 
zengin eden bu piyango 

iştirak ediniz. 
10 

li· 
Bilet fiatleri : 2,5, 5, 

ratlır. 


