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eve 
ha a 
Belgraddan geçerken beyanatta bulundu. Sof ya 

istasyonunda Bulgar başvekili ile konuştu 
Müşahid heyet Per embe günü Sancakta bulunacak 

Rüştü Aras istasyonun kra
la mahsus salonunda nazırlar
dan Şevki Bt>hmen, hariciyr 
müsteşarı, Türkiye elçisi Ali 
Haydar, Romanya ve Yuna
nistan elçileri ile görüşmüş
tür. 

Rüştü Aras g.ızetecilerin 
suallerine şu cevabı vermiştir: 

• 
ır 
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u ___ . ...__ __ 

Ankara'ya ayak 
bastıkları gün 

Ankara, 28 ( Hususi ) -
Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün 
Ankara'ya ayak bastıkları 
günün yıldönümü, dün coş· 
kun tezahüratla !cutlulan· 
mıştrr. Şehir baştan başa 
Devamı 4 üncü sahifede 

-----~~---~-/ 

o-

Çin' de 
Çıkan isyan münasebetile -ilan edilmiş olan örfi ida. 
renin kaldırılmasına emir 
verildi. 

a 
Fiati (100) Para 

larında 
k 

s ar.ya "'metine mensup 
har gem ·ıeri, Pa s) ismınde 
bi va n tuttular 

.. Balkan milletleri tesanüdü 
anlıyan milletlerdir. Balkan 
milletlerinin samimiyetleri, 
beynelmilel münasebatta bil
hassa tecelli etmektedir. Bel
grad' dan Sofya yolile Anko· 

/ngiltere adalar me
seleainde bazı itiraz-

ra'ya dönüyorum. Paris'te 
Alelade bir formalite jşini 

bitirdik. Bu son cümlem ile Hariciye vekilimiz Tevfik Rüfiü Aras 
8cJi1'ad 27 ( Radyo ) - j Belgrad'a gelmiş ve Sofya herşey anlaşılmı~tır sanırım .• 

lu .. le h · · k'l" b k ı 1 b l' b k Rüştü Aras, sekize yirmi r iye ancıyc ve ı ı u tari i e ıtan u a are et et-
'-bıhki aemplon ekspr~i ile mişlfr. bl.ıt. !stanbula. Jıareb:.t. dmi~-

Yu nan ka Ilı ; e •ht• tirSofya 28 (Radyo) - Tür-
1 1 I• ikiye hariciye vekili RüştüAras 

la.A.f baş go••st rdı• Sofya'dan geçerken istasyon· 
da başvekil M. Köse lvanof· 

------· la uzun müddet görüşmüştür. 
llahiliye nazırı, harbiye nazırı ve başve· lstanbul 28 ( Hususi ) -
1 

" [ .. • f ·f • b d ·ı · l Hariciye vekilimız bu sabah ~Q et musteşarı ıs ı aya ıc ar e ı mış er 
ıemplon ekspresi ile şehrimi-

Atina, 28 (Radyo) - Yu· şebekeıinden zuhur ettiii de ze ielecek ve derhal Anka-
lltıı dahiliye nazırı, baıbakan pyidir. _ DftXlm.1 4 ncu aahifr.de 

larda bulun d ı.ı 
Roma, 27(A.A) mil511İN 
- lngiliz-ltal
yan muvakkat 
itilaf namesini 
tesvidr. mü~

allik: baz(nok
talar ikmal 
edildikten son· 
ra Roma' da im· 
za edilecektir. Kont Ciyano 

Halen Lodra' dan gelecek 
cevap beklenilmektedir. Fakat 
projenin kat'i metni üç gün· 
denberi müzakerecilerin elinde 
bulunmaktadı. Metin dört ve
{ Devamı 4 üncü sahifede J tcncral Mctalcaaı'ın ıöster-

liıti lüzum üzerine iıtıf aıını 
~ttnıi~tır. Dahıliyc nazın ile 

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

i ı· General Metaksas 
t ~ •kte başbakanlık muavini 
'ff a~biye nazında vazifesindenj 
~dılrnişlcrdir. Kabinede ih-

'i5 
1
1 efkar mevcud oldu~u 

~~ crırrıcktedir. Kabinedeki 
~b~ddülat hakkında reımi 
lı~ neşredilmemiştir. 

U ihtilafın, HD fÜnlerdı 

Dünkü şiddetli fırtına 
Gayri meskün bazı evler yıklldı,dam

lar uçtu, vapurlar · liyemedi ·-· .... Alman vapuru demir tarıyarak, İzmir - Karşıyaka ara
sındaki telef on kablosunu kopardı 

Evvelki gün gece yarısından 
sonra başlayan poyraz, gittikçe 
şiddetini artırmış, sabaha kaı şı 

adeta bir kasırga halini al· 

mıştır. Fırtına, dün sabah saat 

ona kadar devam etmiş, bun
dan sonra ı üzgar biraz hafif
lemiştir. 

Dün, öğleden sonra tekrar 
esmcğe başlıyım ~iddetli poy
razla beraber, civar dağlara 
ve şehire de kar düşmüştür. 
Kar, gttyet ince ve az yağdığı 
için tutmamıştır. Hava çok 
soğuk olup, dün gece yarısı 
sıfırın altında beşe kadar 
düşmüştür. Bu sabah sıfırın 
altında 2 idi. 

Fırtına şehirde oldukça ha
sarlara sebebiyet vermi~tir. 
Limanımıza ielen (Tan) va
puru, Alsancak iskelesi önün
d bulunduğundan demirini 
taramış, Bahribaba önlerine 
kadar düıerılC, lzmir • Kar~ı· 

lzmir'den bir görünüş 

losunu koparmıştır. Dün, fır
tınanın şiddetinden kablo 
tam:r edilememiş ve ~ telefon 

muhaberatı kesilmiştir. 

Gene dün sabah, lzmir-Kar· 
şıyaka arasında işliyen - vapur
lar, saat ona kadar sefer 
yapamamıılardır. 

kaç ev ve baraka yıkılmı~, 
kiremidler, damlar uçmuş, 

ağaçlar devrilmiştir. 

Dün lstanbul' dan limanımıza 

gelen Ege vapurundaki yolcu· 
lar, Çanakkale'den sonra müt· 
hiş fırtınaya tutulduklarını ve 
olda ha li korku eçirdilde-

Bir Alman harp gemisi 
Berlin, 28 ( Radyo ) - Is- Berlin, 28 (Radyo) - (Pa-

panya hükumetine mensup los) adındaki Alman vapuru-
harp gemileri, (Palos) adın· nun fspanya hükumetinin 
daki Alman vapurunu tutmuş- elinden kurtarılması için Ma-
lar ve {Bifbao) limanına S?Ölür- lasrn sularında bulunan Alman 
müşlerdir. Bu haber, buraya harp gemilerinin (Bilbao) 
akseder etmez, alakadar ma· limanına hareket için emir 
hafili asabileştirmiştir. Alman· aldıkları söyleniyor. 
ya hariciye nezareti, ispanya Siyasal · mahafil; Alman do· 
hükumetine verdiğı hir notada, nanmasının, ispanya sularında 
vapurun derhal serbest hıra· bir deniz nümayişi yapacağın· 
kılmasını, aksi takdirde şid- dan bahsetmekte ve Alman 
detli tedbirler alınacağını bil- vapuru serbest bırakılmadığı 
dirnıiştir. (Devamı 4 üncü sahifede) 

ı( ) 
--(ulusal Birlik) e Göre-- 1 

~~------~~-------·~-----------------/ 
Halka Eşek Eti Yedirenler 
Halka eşek eti yedirmeği iş edinenler günden güne ço_;alıyor. 
Birkaç gün evvel Sinekli'de bunlardan biri beledıye memur· 

lan tarafından yakalanmış ve Cumhuriyet müddeiumum liğine 
verilmiştir. Bu adamın cürmü sabit olursa, tabii cczasmı 
görecektir. 

Ceza kanununun; umumun sıhhatına, yenecek ve içilecek 
şeylere müteallik cürümler faslında bu gibiler için verilecek 
cezalar tesbit edilmiştir. Ceza kanununun 395 ve 398 nci 
maddelerine temas eden bu gibi suçlar, ilk hale göre altı 
aydan beş seneye kadar hapis ve yüz liradan beşyüz liraya 

kadar para cezasını ve ikinci hale göre de, bir aydan altı aya 

kadar hapis ve elli liraya kadar ağır para cezas nı istilzam 

etmektedir. Maahaza, bu iş, Cumhuriyet hakimlerine aid ol· 
duğu için bizi a lakadar etmez. Bizim bahsPtmek istediğimiz; 
halka eşek eti yedirecek kadar düşüncesizlık gösterenleı in 
acınacak halleridir. Bu noktayı gözönüne getirirsek, 
cahil halkın, telkine çok muhtaç olduğunu anlarız. 

Eşek eti satan bir adam, yaptığı işin, insanlık bakımından 
iğrenç olduğunu bilse, seciyesi ne olursa olsun böyle bir ha· 
rekete cesaret etmez. Gerçe, Avrupada insan öldürüp te et· 
!erini başka1arına yedirenler eksik değildir. Fakat bu gibiler, 
ekseriyet itibarile aklen malul ve dejenere olmuş kimseler ol· 
duğu için, bunlar bahsimiz haricindedir Fakat, aklı başında 

ve yalnız beş on kuruş kazanıp geçinmek üzere gayri meşru ve 
gayri ahlaki yollara sapanlar, hiç şüphe yok ki, onlara doğru 
yolu gösterecek rehberlere muhtaçtırlar. 

Yanlışımız yoksa, halkın ahlaki cephesi, çok boş bırakılmış
tır. Bu ise, elim neticeler husule getirebilir. Bunun için, 
kenar mahallelerde, hatta vıırsın kahvehanelerde olsun muay· 
yen zamanlarda, doğrudan doğruya halka doğru inerek ahvale 
göre konferanslar Vef mck zarureti belirmiştir. Bu yolu tutar 
ve halka doğru layıkile inecek olursak, hem, bizi en yüksek 
milletler derecesine çıkarmak istiyen cumhuriyet hükumetinin 
vazifesini kolaylaştırmış ve hem de büyük faydalar temin et· 
miş oluruz zannederiz. 
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ir Mütea w~ Olacak va a an evvel- \ Ha a ın An ki edi;ii 
TAMA N G o iden keşfetn:ı.. kabilm"? "'cENunı ATLAS- Fransa'nm en kıymetli==~ 

26 sene evvel Sen nehri üzerin Mermoz'un kaybolduğu saha, Cenubi Atlııs denilmektedir; bu 

-4-
Fakat Tamango, yavaş ya· 

vaş, bütün kanını kaybediyor· 
du. Bizim merhametli (1) kap· 
tan ki dün altı esirin hayatı· 
m kurtarmıştı. Ona yaklaştı. 
Yaralarını sararak teşelli edi
ci sözler fısıldadı. Fakat, ne 
dediğini dııymadım. Siyahi, 
bir müddet ceset gibi hare· 
ketsiz kaltı. iki tayfa, onu bir 
paket gibi kavrıyarak ambara 
kendisine tahsis edilen yere 
götürdüler. iki gün ne yedi, 
ne içti. 

Gözlerini açtığı zaman, ken
dısini esaret •arkadaşlarının 
arasında buldu. Eski esirleri 
onu, dehşetli bir şaşkınlıkla 

seyrediyorlardı. İçlerindtm hiç 
biri, kendilerinin bu duruma 
düşmelerine sebep olan bu 
adamın sefaletile alay etmiye 
cesaret edemiyordu. 

Karadan esen müsaid bir 
rüzgarla, gemi, Afrika sahilin
den muvaff akiyetle uz:ıklaştı. 
Artık, İngiliz kruvazörleri kor· 
kusu yoktu. Kaptan, yolunda 
bulunduğu müstemlekata var
dığı zamanp elde edeceği 
karı düşünuyordu. Yolculuk 
avaryasız geçiyordu. Sari has
talık yoktu. Esirlerden en za· 
yıf olan oniki tanesi, sıcaktan 
ölmiiştü. 

I3u da ehemmiyetsizdi. Kap· 
tan insan hamulesinin yolcu
hık yorgunluğunu mümkün 
olduğu kadar azaltmağa çalı· 
şıyor, onları her gün güver
teye, gün ışığına çıkarıyordu. 
tlu betbahtlar, kendilerine 
lazım lolan havayı almak için 
nöbetle, günde birer saat 
güvertede bulunuyorlardı isyan 
korkusun; gemicilerden bir 
kısmı; tepeden tırnağa kadar 
silahlı oldukları halde, onlara 
nezaret ediyorlardı. Bundan 
başka, zencirleri de tamamile 
çıkarılmıyordu. Bazı, keman 
çalmasını bilen bir tayfa, on· 
lara konser verirdi. Bütün 
siyah çehrelerin muzısyenin 

P.trafında dönmeleri, görülecek 
meraklı bir şeydi. Zavallılar, 

yavaş yavaş:lümitsizliğin ver
diği sıkıntıyı unutuyor, kah
kaha salıyor, zencirlerinin mü
saade ettiği kadar el çarpı· 

yorlardı. (Ekzersiz, sıhhat için, 
en lüzumlu maddedir!) Lödu 
bu pratik nazariyeyi tamamile 
benimsemiş olduğundan, esir
leri sık sık dansettirfrdi. Si
yahiler, .böbürlenen beygirler 
gibi, bütün bir yolculuk müd
detince tapiniyorlardı. Kaptan 
elındeki nöbetçi kamçısını 
havada şaklatarak, gök gürül
tüsü ... bir sesle: 

- Haydi çocuklarım! · diye 
iltifat edi) ordu • dans edin, 
eğlenin ! 

Ve akabinde, zavallı Siyahi
ler sıçrıyarak oynamağa baş· 
lıyorlardı. 

•: Çeviren: Besim Akimsar 
piposunu dumanlıyordu. Ayşe 
yanındaydı. Elinde bir likör 
tepsisi tutuyordu. Sırtında ma
vi ipekli kumaştan zarif bir 
rop, ayaklarında güzel maro· 
ken terlikler vardı . 

Kaptanın yanında, yüksek 
bir vazife ifa ettiği anlaşılı
yordu. Tamango'yu çekemiyen 
bir siyahi, ona, o yana bak
masını işaret etti. Tamango 
başını çevirdi. Manzarayı gö
rünce bir feryad çıkardı. Şid· 
detle yerinden kalkarak, ge· 
mici disiplinini çiğneyen blr 
hareketle, tayfaların davran· 
masına vak.t kalmadan, kıç 
güvertede doğru koştu. Acı 

bir sesle: 
- Ayşe! Diye bağırdı. 
Ayşe, bir korku feryadı çı· 

kardı. 0, devam etti: 
- Zannedermisin ki, be

yazlarm lmemleketinde Mama 
Jümbo yoktur! 

Tayfalar, ellerinde sopa 
yetişmişlerdi. Fakat Tamango 
kollarını göğsünde çaprazhya· 
rak, lakayt, sakin bir tavırla 
tekrar yerine döndü. Halbuki 
öte taraftan, Ayşe ağlıyor, 
bu anlaşılmaz sözlerin tesiriy
le titriyor, göz yaşı döküyor· 

d b
• f • h•k" • saha Fası, Senegal ile Cenubi Amerika arasındadır. e geçen lr 8Cl8Dln 1 ayeSI Mermoz 1930 Mayıs 12 sinde 3200 kilometre olan bu 

1910 senesi Noeli. Madam \ Kim bu? sahayı 20 saatte geçmişti. 
L. evinde büyük bir toplantı Tanımıyor musun? Son teşkil olunan Dakar • Cenubi Amerika hava seyahat 
yapıyor ve Paris'inl en tanın· Yol postası Boenos-Ayres ile Paris arasında muntazam hava pos· 
mış kimselerini davet~ ediyor. Fraya. taları tesis edilmiştir. Bu zamana kadar bu hatta tam 139 gidip 

Madam L. devrin en meş· Fraya mı gelme seferi yapılmıştır. 
~~~~--~--------~ 

hur tiyatro artistidir. Bütün Evet. Paris'ten uzak kal· DOM/NYONLAR _ Daha doğrusu, İngiltere imparator· 
Paris ona hayrandır · manın cezasını çekiyorsun. luğu, lrlanda serbest cumhuriyetten, Cenubi Afrika ittihadından, 

1910, yani büyük harpten Fraya')'.ı Paris'te tanımıyann Kanada'dan, Yeni Zelanda, Avusturya ve Ternöv'den mürek· 

evvelki seneler, Avrupanın en yok. kep geniş bir ülkedir. 
mes'ut çağları idi. Yirminci - Hayır, Esrarıeııgiz bir lngiliz dominyonları muğlak ve çok güç muamması 1926 
asrın medeniyeti bütün inki· kadın. Daima yalnız yaşar. daki imparatorluk konferansında halledilmiştir. Dominyonlar, 
şafı her yere serilirken, insan· Hayatını kimseye anlatamaz. lrıgiliz idarC'sinde bulunan SC'rbest milletlerin serbest ittihadın· 
lar, saadetin en yüksek mer· Çok zengin bir aileden oldu· dan ibaret siyasi bir teşekküldür. Dominyonları teşkil eden 
tebesine ermiş gibi, zevk ve ğunu ve tek başına Paris'te her devlet harici siyasetlerini kendileri idare ederler. Fakat 
eğlence içinde yüzmekte idi- eğlenmeğe geldiğini sanıyoruz. lngiliz taht ve tacına karşı ayni bağ ve siyaset ile bağlıdırlar. 
ler ve Paris s.ı!oıı:arı yalnız f raye hakkında malı1mat Umumi valiler, doğrudan doğruya Kralı temsil ederler ve Kra· 
dedikodu mevzularile uğraşı· istiyen rıdam bir gençti. lın bahşettiği kanunuesasi dahilinde · idarei hükumet ederler. 
yordu. Onunla tanışmak istiyordu ve Bazı ahvalde Dominyonlar yabancı devletlerle de başlı ba· 

- Falanca filancaya falan tanıştı. Fakat o gece Madam şma mukavele akdedebilirler. 
rolde aşık olmuş. L. in yatı ile Saine nehrinde GAZETEC/L/K----F-r_a_n-sa-'d_a_o_ld_u_k_ç_a-ağır bir matbuat 

- Haberin var mı? Ya· bir gezintiye çıkanlar arasında kanunu kabul edildi. Buna, hali hazır hükumete muarız oları 
kında filan artist film çevir· l'"raye yoktu. Bütün ısrarlara sağ cenah matbuatının bir kısmının hattı hareket ve neşriyatı 
meğe başlıyacakmış. rağmen gelmekten çekinmişti. b 1 

- Sinema mı dedin? Ço· se ep 0 muştur. 
O gece bir facia oldu: 300 senedenberi Fransa'da bir kuvvet olan gazetecilik, sorı 

cuk İşi ol Yat, nehrin sularında ilerler· "h Hakikaten 
0 

devirde henüz zamanlarda efkarıumumiyeden ziyade. bazı fırka, kuvvet ve ı · 
ken bir çığlık duyuldu. · ı "l · l l t 

sinema bütün artistleri kendine Yatın arka tarafına koşar- tıras arın a etı ve ma ı o muş ur. 

k 
· · T" t • k" Yeni kanun ağır olmakla beraber, Fransa'daki gazetecilik 

çe memıştı. ıya ro •samıt ar- lar orndn suların karıştığını 
l 

· d d k b k k sisteminin fenalıklarını hiç olmazsa tahdit için lazımdır. 
arı sınemaya u a Ü ere go""rclüler. Yat durdu. Gemici- k l il 

b k 1 d Ç k 
Fransa'da ilk ga2.cte 1631 de Renodot tarafından çı arı 8 

a ıyor ar ı. ün Ü, onlarca, ler<len biri denize indi. San-' b Gazet Döfrans'tır. Bu gazete haftalık idi. Gündelik gazete, 
sinema, sun i ir sanattı ve dalla dolaştılar. Nehire biri- Fransa' da 1777 senesi 1 Kanunusanisinde çıkmıştır. Bu gsıe· 
tiyatronun lirik heyecanı beyaz nin düşlüg" ii muhakkaktı. Fa- 8 ...ı d k l d tenin de adı Journal dö Pari' dir. 1937 senesi bir Kanunus. · 
per~e e a mıyor u. kat suların yüzünde kimse ol- Ş 

M d L 
nisinde, bu gaz~tenin tesisi üzerinden tam 160 sene geçını 

a am . in o günkü top- ma<lığı için düşen büyük bir 
lantısında da bu sanat mevzu- k k b · · · 1 olacaktır. . 

Tercüman, yalnız isminin nnya ur an gıtınış 0 a- Çin'de gazete tarihi Fransa'dan çok eskidir. 1934 senesı 
dehşet uyandırdığı Mama-Jüm· )arından ve 0 hayata ait de- caktı. ·ı "dırı 

du. 

d
.k d 1 d b l 1 d G 1 d kay- Ag" ustosunda tatili neşriyat eden Pekin Bao gazetesi mı a . 

bo'nun esrarını izah etti: ı o u ar an a lSO un u. ece su arın ortasın a ıs Mı"safirler arasında uzun b ı M d L ·d· 400 üncü senesinde imparator Kuangl Teng zamanında tes 
- Bu,-dedi-siyahilerin uma· o an a arn · ı ı. 

boylu esmer bı"r genç kadın Yatın arka tarafına çekilen edilmiş bir gazete idi. 
cısıdır. Karısından şüphelenen _ __,,,,,,._..._....~ • •• .....,. ______ _ 

vardı. Salonun göz kamaştırı· ve tek başına lıülyaya d3lan h 
bir koca, onu Mama-Jüm· • • • • • • b sene 8"' 
bo'yla tehdit eder. Ben,-ki CI ışıklarından daha kuvvetle madam L. bir aralık, rüzgarla uzu rı m 1 Z, u 
şimdi sizle konuşuyorum: Ma· parlayan gözleri herkesin dik· karışan saçlarını düzeltmek d• I 
ma-jümbo'yu gördüm ve hi- katini üzerine toplamıştı. Yal· ıçın, elini kaldırdığı zaman r·ç e b ••y•• k ragv bet bul ~ 
lesini anladım. Fakat siyahiler, nız kendisini tanımıyan birisi müvazenesını kaybetmiş ve 

k b "t ld y h ld b · Madam L. den soruyordu: f Devamı 4 üncü sahi/ ede J 
ço ası o ugu a e ırşey ...,... ... • •• _. ~ 

~?~·:ı:::;~\;;,:ı::u~a:~:~::. Hayaller kulesinin esran 
rck eğlenirlerken, onların kaba 1 - • -
lisanlarında "folgar,, dedikleri Dünyada hicbir şeyin birbirin 1en ayıra .. 
sık ve karanlık bir ormandan ' d . ~ .. , H 

sanki yerden geliyormuş gibi ma ığı ıhı aşıkı o um de ayıramıyor 
garip bir müzik işitildi. Bütün Hindistan' daki [meşhur Tac çıkılmaktadır. Şahla Sultan, 
müzisyenler ormanda saklı- Mahol sarayı büyük bir tarihi kuleye çıkıyorlar ve mehtabı 
dırlar. eser olduğu kadar büyük bir seyretmeğe ~başlıyorlar. Bura· 

Bunların flütleri kalemden efsanenin de [sahnesidir. da ikisi yanyana bütün diin-
Orası hem büyük bir aşkın yadan uzak ve asude bir hal-

trampetleri ağaçtan ve gitar· 
lan yarım kabaktan yapıl· 
mıştır. Şeytani yerden çıkar
mak için garip bir hava çalı
yorlardı. Kadınlar, bu havayı 
daha fazla dinlemeğe taham
mül havayı daha fazla dinle· 
meğe tahammül edemiyerek 
titremeğe başladılar. Kurtul
mak, kaçmak istiyorlardı. Fa
kat kocaları·huna mani oluxor, 

hemen kulaklarına nsılıyor· 

lardı. Birdenbire ormandan 
beyaz, büyük bir çehre çekti. 
Boyu, bizim babafingo direği 
yüksekliğinde idi. 13 kiloluk 
hile kutusu kadar büyük ba
şında zincir halkası geniş göz
ler ve şeytanınki gibi içinde 
ateş bulunan bir ağız vardı. 

sarayı olmuştur. Hem de şa· de satranç oynuyorlar. 
hın karısının türbesi. Eğer yanlarına kendilerin· 

-Efsaneye göre, Cihan Şah, den başka ve içlerinden biri-
Tacmahali yaptırdıktan sonra, ne aşık birisi gelirse bu kule-
ilk gece orada büyük bir meh- de duramıyacak ve ayağı ka-
tap alemi tertip ediyor. Şah yarak aşağı yuvarlanacaktır. 
Cihan'ın karısı Sultan Müm· Şah ve Sultan, kulenin bu 

tAzİ mahal şerefine verdiği tılısımına inanarak burada 
ziyafett"'n sonra gece yarısına mesut bir hayat geçiriyorlar. 

kadar şDı kı söylenerek, çalgı Kulenin böyle bir tılsımı 

1 k k
't · ·ı· olup olmadığı belli değildir. 

ça ınara va ı geçırı ıyor. y 1 b ki . a nız, unu a · a getırecek 
Gece yarısından sonra şah b" h"d' l d ı 

C
.h I S l M"" . M ır a ıse geçen er e o muş-
ı :rn a u tan umtazı a- t ur. 

hal sarayın şimdindeki kule-

sine çekiliyorlar. Burası bütün 
civara hakim bir yerdir ve 

Şah sultanla beraber "Hayal-

ler kulesi,, adını verdiği bu 

kulede yatıp kalkmak· istiyor. 
Kuleye, mermer merdivenlerle 

Hindistan'ın yüksek ailele-

rinden birine mensup bir genç 
kız, bir akş&m aşıkile Tacına· 
hal sarayının bu "Hayaller 
kulesinde,, buluşmak uzere 
sözleşiyor. 

• 

1937 
TÜRK HA VA KURUMU 

Y ı aş iyangosLI 
LİRA ADET 

1 Mükafat 400,000 

1 " 100,000 

1 İkramiye 500.000 

1 ıı 200,000 

1 " 150,000 
1 

,, 100,000 

1 .. 70,000 

1 .. 60,000 
1 il 50,000 

Tamango, yarası devam et· 
tiği müddetçe ambardan çık
madı. Nihayet: güvertede gö
ründü. Evvela, korkak esirle· 
rin ortasına giderek gnrurla 
başını kaldırdı. Güverteye ve 
gemıyı çeviren sonsuz sulara 
sakin bir nazar atfettikten son· 
ra, güverte tahtalarının üzerine 
uzandı. Kendisine rahatsızlık 
veren zencirleri düzeltmiye lü· 
zum görmedi. Lödu, güverte· 
niR kıç tarafında oturuyor, 

Yavaş yavaş yürümiye baş· 
ladı. Fakat ormandan, 100 
metreden fazla uzaklaşmadı. 
Kadınlar haykıriştılar: 

- işte Mama Jümbo! 
lstridye satıcıları gibi bağ· 

rışıyorlardı. O zaman kocaları 
onlara: 

- Haydi, çapkınlar • di-
yorlardı · söyleyin, bize sa
dık kaldınız nıı? Eğer yalan 
söylerseniz Mama Jümbo, her 
zaman için, sizi çiy-çiy yemi· 
ye hazırdır. 

( Arkası var) 

• ·'·• 
..;~;,ır,ı, '. • -.. ·. • - . • 

Mücellit 
Ali RIZ·A 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAV AFLAR Çnrşısı 

Numnrn : 34 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt tJe Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi . 

İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arka<>.ııı..la 

No.: 55 
Telefon: 3479 

~.' mt:' . -~~ ·~· ·.·. . .. -~·t; - -·· 
~ ·..ı.ı::1' : ,_ .y •.. 

1 .. 30,000 

1 .. 20,000 

1 .. 15,000 
10 .. (10,000) 100,000 

20 " (5,000) 100,000 

60 " (2,000) 120,000 

100 .. (1,000) 100,000 

400 .. (500) 200,000 

8000 (50) 400,00~ 

8600 2,715,000 
500 Mükafat -

9100 



---
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Sahife 3 
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1 Hikaye Kalpten gelen ah! Sesi 
\:~--~~~a::n1111C>?::~~=c~~ 

O gün birçok kadın ve ' - Yazıhaneye telefon ede· 
erkek arkadaşını evine davet lim. 
etmişti. Kocası, işi olduğu Yazıhaneye telefon edildi : 
İçin, bu toplantılara iştirak orada yoktu!. 
etmezdi. O zaman kadın: 

O günkü misafirler arasında - Hastahanelere telefon 
dört kadın ve iki erkek vardı. edin, dedi. 
Saat beş buçuğa doğru ko- Hastahanelere telefon etti-
nuşma en hararetli yerine ler, hepsinden de öyle bir has 
gelmişti. Meşhur bir tiyatro ta gelmediğini haber aldılar. 
artistinin aşk maceralarından Bununla beraber kadının he-
bahsolunuyordu. yecanı teskin olunmamıştı. Ak-

Bu sırada, kadın, elini kal- şamı dar ettiler. Saat 7 de 
bine götürerek: kocası geldi . 

- Ahi Kadıncağız, hu sevinç için-
- Diye haykırdı. de karşısında büyük bir coş: 
Hepsi yerlerinden sıçradı- kunlukla kocasının kollarına 

lar: ı:tıldı. 
- Ne var? Adam, bu an'i heyecanı an-
- Ne oldu? layamadı, hadiseyi anlatılar. 
Kadın bir müddet sessiz Sonra kadın kocasına sordu: 

~e hareketsiz kaldı. Ötekiler - Saat beş buçpğa doğ· 
ııayretle ve korku ile dona ru nerede idin? 
kaı ı d B k ı d - Bilmiyorum. Belki bir mış ar ı. a ıyor ar ı. 

Kadın, nihayet dudaklarını iş için dışarı çıkmış olacağım. 
açtı: Bu sırada içeriki odadan 

bir ~abak şıngırtısı duyuldu, 
- Kocam çağırdı. Dedi. Odaya ilk koşanlardan biri 

~Kimse birşey anlamamıştı. ev sahibi oldu. 
adın devam etti: Kocası da onun arkasından 
- Kocam çağırdı. ismimle koşmak üzere idi. Misafirler-

bana hitap ettiğini işittim. den biri kolundan tuttu: 
tvet, onun 'sesi idi bu. Hatta - Dur biraz. Şimdi karına, 
~Cndisini 'gözlerimin önünde saat beş buçukta birşey yap-
~Örür gibi oldum: Kollarını madığını söylersen fena bir 
ll~atmış, beni çağınyordu. şüpheye düşer. Onun için, o 

Salondakilerin hepsi hala saatte hakikaten bir kaza ge· 
taşkınlık içinde idi. Bir kere, çirdiğini ve bu anda karını 
adının çığlığı ile hasıl geç- düşündüğünü söylemelisin ki, 

llıeınişti. Bundan sonra anla· hem senin sevgine, hem de 
Şı' k d ~ 1arnıyan şeyler karşısında en isinin hakikaten, böyle 
alarak şaşkınlıkları büsbütün anlarda bir ses duyduğuna 

&ttınış ve şuurlarını adeta ta- inansın. Çünkü, belki bir gün 
llıaınile kaybetmişlerdi. daha böyle bir ses duyar. O 
~Kimse birşey soramıyordu. zaman, senin gene onu düşün-
adının u Ahi., çığlığından düğünü sanır. Aksi takdirde 

Soıı ı d senin, onu başka bir kadının ra ağız ar an boşanan ne 
"at"} N ld ? S 11 d aklıedan geçirdiğini zannede-. r e o u ua eri o anın 
1Ci d cektir. 
d n e derin bir sükUt uyan· f çeriki odada dönen kadın 

(Ulusal Birlik) 
~~~~~----------

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" BACCHUS " vapuru 14 

birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG fi. 

N. V. 
. F. • an 

r 

• 
DEUTSCf-IE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H.-HAMBURG 
"CHfOS" vapuru 23 birinci 

kanunda bekleniyor. 26 sına 
manları için yük alacaktır. kHdar ROTTERDAM, HAM· 

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

nuna kadar ROTTERDAM, AMERICAN EXPORT LlNES 
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 SKANDINA VY A limanları ikinci kanunda bekleniyor, 
için yük alacaktır. 

"ISA,, motörü 21 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDINA VY 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, 
MARSILYA ve CEZAIR'c ha
reket edecektir. 

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

NEVYORK limanı için yük 
alacaktır. 

"EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK İçin yük alac<ktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMArN 
BÜ KREŞ 

"DUROSTOR,, vapuru 23 
birinci kanunda bekleniyor, 
KOSTENCE, SULINA, GA
LA TZ için yükliyecektir. G. ,. 
LATZ'a aktarma suretile BEL
GRAD, NOVlSAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA Vl
y ANA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. --

AMERICAN EXPORT LINES-
THE EXPORT STEAMS

HIP CORPORATION 
PlRE'den AKTARMALI 
"EXCAUBUR,, vapuru 18 

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

. JI - • - ... -- -· 

28 Birıncı kanun '36 

s ,ca 1 • r 
• • 

• ının 

Hal a ınar k-A•ö aş abr0

kası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

v 1 

u u 
Yeni yaptıracağınız elbiseler ıçın bu mamulatı tercih ediııiz 

• r 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 

caddesinde F AH Rı 

e ca ı 
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
ca <ına faiktır. 

ee n 

birinci kanunda bekleniyor, 
ISKENDERIYE, HAYFA, Dİ
YEP ve NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

L TD.-LIVERPUL 

hıtrnıştı. Bu sükiit içinde şimdi 
erkes gene 0 seslerin aksi daha büyük bir heyecan için-

g d de idi: 

Yolcu ve yiik kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında F'RA TELLi 

SPERCO vapur acentası. 

"EXETER,, vapuru l ikinci ... 
k5.nun PIRE' den hareket ede
cektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: ARMEMENT H. SCHULDT -

"DROMOS,, vapuru 10 ikin
ci kanun, LINERPUL ve AN
VERS'ten bekleniyor, BUR
GAS, VARNA ve KÖSTENCE 
için yük kabul eder. a asını duyar gibi oluyordu: - Konsolun üzerindeki va-

Ne var?. Ne oldu?. 

b 
Çünkü, kimse ııe olduğunu zo düşmiiş kırılmış. dedi. Fa-

en.. kat odada kimse yok. uz tamamile anlamamıştı. 
f:: O zaman kocası, karısının v sahibi, elini yavaş ya- h 

vıı .. k eyecanını teskin ederken ona 
""i albinin Üzerinden çeke- k 

tek • haki aten saat beş buçukta gözlerini boşluğa dikti b 
ı, ir kaza geçirdiğini ve o an· 
1 c adeta kendi kendine söy- da kendisini düşündüğünü 
trıerek: 

söyledi. 
- Kocam öldü! Dedi. İçeriki odada kendi kendi-
- Ne diyorsun? ne kırılan vazoyu da riiz$?arın 
- O ne demek? şakacı eline verdi. Fakat ha-
- Yok canım? kikatte bu vazo karısının dik-
- Hasta mıydı? katsizliği eseri olarak fena 

~ Kadın, bu son suale cevap konulmuş olduğu için düşüp 
trd1• •• kırılmış idi. 

Telefon: 2004/200512663 

Olivier 
ıre 

1va 

A 

ası 

r acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
"ADJUTANT,, vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL'den gelip yük çıkarıp 

D kt 1 ve ayni zamanda LONDRA 
Q or ~ ve HULL için yük alacaktır. 

~ - Hayır, hasta değildi. ~ 
~kat, bir kaza. Otomobil 
~ rptı, hastahaneye kaldırdı- . 

t o d ··ıd·· 1 · ra a o u. 
~Kadının deli olduğuna hük· ' 
}ltnek istemiyenler işi daha 
..'~di tarafından tetkik etmeği 

Alı• Ag~lL "GRODNO" vapuru 15 ikin-
i:Ul ci kanunda LONDRA, HULL 

Çocuk Hastalıkları ve ANVERS'ten gelip yük 
mütehassısı çıkar;ıcak ve ayni zamanda 

lllJ •• 
~Undüler: 

lkinciBeylerSokağı No. 68 LONDRA ve HULL için yük 
11-ım:i .. !l:.'ITCe~le~c;fi::ı!o:::ıın cım:n:3E:!4a52:maEimi~ ı alacaktır. 

' . f • . p .». 't.~ 
, .. _ :·' '· ... \ı.. .~. . 'lı.~ 

Sıhhat Bahkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çança 
Sıhhat Eczan si 

1 Baş Jurak. Büyük Salepçioğlu hanı 
Ui • karşısında 

··~~~~~~==~~==~-· 

LINERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA'dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

" ALGERIAN ,, vapuru 1 O 
ikinci kanunda gelip LIVER-

POOL ve SWENSEA'dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

PIRE-BOSTON 16 gündiir 
PIRE-NEVYORK 18 gündür 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 19 

HAMBUl<G 
uTROYBURG,, vapuru 18 

ikinci kanunda bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

~--~~----~~--~--~~----~ 
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Mareşal Şan-Kay- ekte kendi hatasını a la ndan Şan 
Şulyan'a ceza vermek istemediğini b.ldirdi 

Nankin 28 {Radyo) - General Şan Şolyan, mareşal Şan·Gay·Şek'e ıöndcrdiii bir mektupta, büyük bir kusur .işleditin! v~ 
kanunen kendisine verilmesi lazımgclen cezayı çekmek için Nankine ieldiğini, ceza ne olursa ohiUn onu memnunıyetle tclakkı 

edeceğini ve çünkü kabahatinin büyük olduğunu bildirmiştir. , 
Mareşal Şan·Gay·Şek, verdiği cevapta, kabahatini itiraf eden bir kumandan olmak dolayısile Şan Şolyan a ceza vermek 

istemediğini ve çünkü, Çin ordusu başkumandanı sıfatile kendisinin de kusurlan olduğunu bild irmiştir. . . . 
Mareşal Şan·Gay-Şek, bütün Çin ordusuna ve halka teşekkür etmekte ve artık herşeyin unutulduğunu bıldırmektcdır. 

General Şan Şolyan'ın mektubu ve mareşal Şan-Gay·Şek'in kendisine verdi&"i cevap gazetelerde intişar etmiştir. 
Söylendiğine göre, örfi idare de bu hafta içinde kaldırılacaktır. •. .. . .... 

Madam Suzan Birleşik r·ka e e Yugos avya'da 
lspanya'ya silah leri ev or a dön üler 
gönderilmesini te- ·----

min etmiş M.Hul ve dığer zevat, tezahü-
Paris, 28 {Radyo)- Fransl:r: 

Hariciye Nezareti memurlann· ratla teşyi edildiler 
dan iken casusluk suçundan Boynos Ay.-es 27 (A.A) - Keıif bir halk kitlesi, hare· 
dolayı mahkemeye verilen ma· Amerika ittihadı konferansına keti esnasında M. Hulü şid· 
dam Suzan hakkındaki tahki· i~tirak etmiş olan Birle~ik A- detle alkı~lamıştır. Arjantinli 
kata devam olunuyor. Elde merika hey'cti, ba~ında M. birçok zevat, Amerika murah· 
edilen dosyalarda, madamın Hul oldutu halde Nevyorlc'a haslaıının ellerini ııkmalı: &u· 
Moskova ile muhabere ettitine hareket etmiıtir. retilc onlara uğurlamıılardır. 
dair mektuplar bulunmuştur. ms:ı- e .. ._.••-•~•--------

Madamın, lspanya'ya ıilah Dünkü lik Olabak vak'a/arı ev .. 
göndermek mes· elesinde vesika 
verditi şahsın da, ispanya maçları velden keşfetmek 
için dört bin maske hazırla· kabil mi? 
mıı oldutu tebeyyün etmiştir. K - k t • t J R f Baıtara/ı 2 inci aalıif~dt1 J --"=-=--•. ır oş usunaa ıza 

A •• kt•• M k b. . . ld• ıonra yuvarlanmıştı. tatür un a $Uf f TlnCI ge f Ü J'CCeki faciadan IOOra, 

k Lik maçlarına dün de de· Pariı'in aalonlannda ~öyle bir 

Fahir çocuklar 
bayramı 

Belrrad 27 (Radyo) - Ço
culdar bayramı buıün saat 
üçten altı buçuta kadar de
vanı etmiştir. Bayrama her 
taraftan fakir ve çalı~kan ço· 
cuklar i~tiralı: etmiş, Kral Pi· 
yer, kraliçe Mari, prenscı 

Olıa, Kralın karde~lcri, ve 
prenı Pol'un çocukları haılr 
bulunmuılardır. 

Kral ile fakir çocuklara bir 
temsil verilmi~ ve kraliçe 
kendilerine birer kutu ~eker, 

kral da kral ailesinin foto· 
grafiıin' hediye etmi~tir. 

Belırad 27 (Radyo) - Fa· 

kirlere yardım ıçm kanun 

Hükmünü . haiz bir niamname Ankara'ya aya vam edilmi~tir. Hava rüzgarlı rivayet dolaım•ia ba,ladı: 
bastıkları gün Ye soğuk oldutu~dan maçla· Madama. L. in yabnda r•· liaurlanmaktadır. Bu nizam· 

-Ba,ıara(ı wüaci l.Chifede- nn ehemmiyetine rapen çecelc faciayı enelden hiıae· 
bayr:aldarla donanmıf, bava ıtad tenha idi. Sabahleyin den Fraye, • bu. ı~zintiye r•l· 
ıoiuk olduA'u halde cadde· ikinci takıml&r aruındaki mekten çelcınmııti. . . 
ler halkla dolmuıtu. maçlarda Buca·Ereıporu 3-4; Acaba ,bu esrarıeaaıı ka· 

Bir ıö levden sonra şairler Göztepe Deminponı 2·1 mat· dmda, , vale alan evvelden biı· 
y - · l ·1 ıctmelf hıuauı mı vardı? 

tarafından Ataturk edebıyatı -Op ettı er. B h l b' kt l 
gününü ya~atacak şiirler okun· Ô~leden ıonra ki maçlar- ._ uk, lmdeç 

0Ç_ 1c'~ no ~ 0 
_•· 

· .. d d G"' D · . raııt a ı. un u ertesı ıun 
muş mıllı oyunlar oynanmıştır. a a oztepe emırıpora, F ~ d d k b 1 

Ankara valisi, halkın son- Altınordu 2· 1 K.S.K.fı, Altay dr~enı~ 1 ". ort.ad aa ay 
0 

• 
. l I . . l d' uau ıoy enıyor u. 

ıuı sevincini Büyük Şefe bıl· 3· zmırıporu yenmıı er ır. 

dirmiştir. Kır koı uau ....... 
Üzümlerimiz .basene 

rağbet buldu 
( Baştara/ı 2 inci sahif eile) 
l:yet fiatini mümkün olduğu 
kadar azaltmağa karar ver· 
miştir. Bu itibarla, mahsulatın 
istihsal masraflarını kısaltacak 

amillerin bir an evvel tesbiti 

için lktısad Vekaletince ted· 

birler alınmıştır. 

Dün, Buca alanında beıbin 
metrelik Kır koşusu da yapıl· 
mış; A. O. Riza Maksut 18 
dakika,• S saniyede birinci, 
Karşıyaka.dan lbrabim ikinci, 
A. O. Raıim üçüncü relmif· 
lerdir. ----··----
Alman hükumetine 
menaup bir vapur 

yakalandı 
n~ınrafı 1 ind ıalıifcdc 

takdirde tehlikeli vaziyetler 
zuhur edece&"inden endişe ey· 
lem ektedir. 

Salamania, 28 (Radyo) -
Dün Madrid' de hiçbir hareket 
olmamıştır. Halk, bundan is· 
tifade ederek evlerinden çık· 
mış ve (Granobya) caddeıinde 
gezinmiştir. 

Muahede Roma'da 
imza edilecek 

-lloııarafı I Md ıalıi/ed•
ya beı maddeden ibarettir. 
Bunlardan ıtatokoya müteallik 
olanının tanzimi çok nuik 
olmuftur. 

Londra, 28 {Radyo) - ln-

iİltere • ltalya ınuahedeıinin 
cıas metni, Akdenir; statokosu 
etrafındadır. lngiltcre, bu 
muahede mucibince Akdeniz· 
de en aıatı yüzelli bin toni· 
lito hacminde donanma bu
lundurabileceL~ir. 

Müzakereler esnasında çı· 
kan bazı ihtilafların imzadan 
ıonra hallolunacağı söyleniyor. 
Bu ihtilaflar, ltalya'nm Hayfa 
limanı hakkında dermeyan 
ettiii bazı kayıtlarla lnıiltere· 
nin, oniki ada için ileri ıür· 

nameye ıöre, memurların ma· 

qlarından keailecek cü'ıi bir 

para ile her sene fakirloro 

50 milyon dinar iane topla
nabilecektir. 

---··---
M. Daumerpe 
Mısu-~ a gitti 
Manıilya, 28 ( Radyo ) -

Buraya gelmiı olan eaki ba~ 
vekil M. Damer~e, lsfenkes 
vapurile Mıaıra hareket et• 
miştir. 

Tayyare Yılbaıı 
• 

pıyangaau 

1937 Büyük ikramiye yanm 
milyon liradır. 

Aynca 400, 100 bin liralık 
mükafat ile 200, 150, 100 bin 
liralık büyük ikramiyeler de 
vardır. 

Biletler İzmir Piyanzo Di
rektörlüğü gişesinde ve bayi· 
lerde satılmıya başlamı§tır. 

Yeni seneye yeni taliinizle 
~irmek için bu bir fırınttır. 
~imdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin eden bu piyangoya 
iştirak ediniz. 

Bilet fiatleri: 2,5, 5, 10 li
radır. 

Son gelen haberlere ıöre 

üzümlerimiz, busenc hariç pi· 
yasalarda fevkalade rağbet 
kazanmıştır. Bu rağbetin daha 
fazla artması imkanı da gün· 
den güne artmaktadır. Bunun 
içindir ki, mahsulün daha ne· 
fis çıkabilmesini temin etmek 
esas olarak kabul cdilmi~tir. 
Alakadarlar, bu hususta aıa· 
mi gayret sarfedecekler ve 
mahıullerimizin nefasetini ih· 
)il etmesi muhtemel sebepleri 
ortadan kaldıracaklardır. 

Berlin, 27 (A.A) - Alman 
harp gemilerinin son süratle 
Bilbao'ya doğru gitmekte ol· 
dukları sanılmaktadır. 

düğü itirazdır. 

-il d-a-im~i-e_n_c_iı ....... m-e-n~i~n-d~e-n_; __ _ 

--........... __ _ 
Hariciye Vekilimiz 
(Baştarafı 1 inci sahifede) 
raya hareket edecektir. 

Cenevre 28 ( Radyo ) -
Sancağa gitmek üzere dün 
buradan hareket eden müp· 
hid heyet, perşmbe günü An
takyaya vasıl olmuş buluna· 
calctsr. Heyet derhal budutla· 
ra ıi.i...bir. 

Alman mü§ahidleri, İspan· 
yol hükumeti harp gemileri 
tarafından Bilbao açıklarında 
kara suları hududu haricinde 
durdurularak Bilbao'ya ıötü· 
rülen Palos adlı Alman ıemi· 
sinin kurtarılmuı için lazım 
relen tedbirler alınmıştır. 

Avila, 27 - Franko, elinde 
bulunan arazide umumi nfer

'-•lik ilia .t•iı•r. 

Hususi idareye ait Ağamemnun ılıcalarında yeniden yapıla· 
cak asri ve fenni bina ve tesisatın lzmir bayındırlık direktör· 
lüğünde mevcut şartname ve krokide ,ıöıterildiii üzere proje· 
sinin tanzimi münakasaya konulmu~tur. 

istekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim edecekleri plan 
ve projeyi 4/1/937 pazartcıi iÜnÜ lımir bayındırlık direktör· 
lüğüne teslim cdccelctir. 

istenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projelerden ha· 
yındırlık direktörlüiüne intihap kılınacak ve Bayındırlık Ba
kanlığınca tasdik ve kabul edilecek proje sahibine 500 lira 
mükafat verilecektir. 

Fazla bilii edinmek iıtiyenler bmir • Ankara • İstanbul ba-
yıa.lırlık .lirektörlikleriae 9atYar•aları. 1517 

ira Frosini 
Y anya gôlünün · kanlı facıası 

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

- 37-
- Tahir, bizim büyücü ot"lunu imhaya karar vermif 

Hayneyi bilirsin deiil mi? demekti. 
Bu cadının bir rüyamı nasıl Tahir, merhamet ve insan· 
tabir ettiğini de her halde lık hislerinden uzaktı. Şimdiye 
unutmadın. Bu tabire o zaman kadar ne kadar resmi cinayet· 
inanmamıştık. Fakat bu cadı lere alet olmuştu. Fakat bir 
hakikatı söylemiştır. Artık kndın için seksenlik bir ihti· 
inandım; Muhtarla aramızda yarın civan gibi oğluna kıy· 
kan davası açılmıştır. Tahir masma ihtimal vermemi~ti. 
buna sen de inan! Tahir, bu karardan iğrenmi~ 

Tahir hayret V "' istirap için· idi. Fakat hayatta Tepedelen· 
de paşayı dinliyordu. liden başka istinat edecek 

Tepedelenli sözüne devam noktası yoktu. Tepedelenlidcn 
ederek: aynldığı anda daha Y anyn 

hudutlarını geçmeden ya Te· 
- Muhtar, şimdi karısını da • 

peddenli yahutta şimdiye ka· 
ihmal ediyor, sonra babasının dar ezdiği adamlar ve t;uaf· 
önüne rakip sıfatile çıkıyor, tarlan tarafından öldürülür, 

dedi. hatta diri diri kazığa geçirilir, 
- Ya .. Paşam .. Demek ki k ı d güzel bir . ateşte ızartı ır ı. 

bunlar hep doğrudur? 
_ Evet Tah1r .. Falcının söy· Bunun için iyi ve kötü Ali pa· 

şanın her arzusunun hissiz bir 
}edikler hep doğru çıklyor. 

aleti olrnağa mecburdu. 
Frosini de Muhtar'l seviyor. Buna mukabil Muhtar paea, 
Hem de çildırasıya seviyor. . 

Yanya ve burada, hatta biı: 
- Vay canına vay. Bu kal· tün Rumelide herkesin sevdiğı 

taktan bunu ummazdım. Şimdi bir şahsiyetti. Bunun içiıı 
p.nlı Vezirim. Emrin nedir? Muhtar paşaya karşı yapılacak 

- Bunu bana mı soruyor- b k h' 1 1• ir sui astte mu ıt ere ço .. 
ıun? Ne demek istediğimi, fena bir tesir yapacaktı. 
söylediklerimi .. anlamlyor mu· Ali paşa, bütün vahşiliğile.; 
ıun yoksa?. Belki Muhtar'ı - Haydi Tahir .. Getir onu 
acıyorıun. Belki de &"en~t~r buraya.. Gözümün önünde 
diye ona kıymaktan çelcmı· cezasını vereceksin. Maaalla:rd• 
yorsun. Eğer böyle düıünüyor olduiu gibi kanlı ~ümleii~İ 
san hiç durma, önümden def iıtemem. Cezasının gözümiıfl 
ol fiti Bana karşı insan acı· önünde yapılmasını isteriıJJ. 
yacak, B~a kartı duracak Dedi. 
ada-m iıtemem haydi Muhtarın Bu ıon ve sarih sözler, 

yanına I Tahir'i daldı~ı dü~üncedert 
Tahir'in hayatında en kork:_ çıkardı; ihtiyarsız bir halde: 

tutu hadise, Ali P•nın ı_ö· - Ve:r:irim, sultanım. Ne 
ıünden düşmüş olmaktıl Bu emrettiğini biliyor musun?· 
son ıöıleri duyunca. hemen Muhtar papyı, otlunu pıll 
Tapedelcolinin ayaklarına ka· buraya ıetireceğim?. Diye 
pandı: aordu. 

- Paşam, ıultamm. Beni Tabirin, Tepedelenlinin cı1t• 
neye kovuyorsun, böyle?. De-

rine karıı böyleicevap verrne· 
di. Bu kadar zaman ıana d 
hizmet etmedim mi? Sana bir ıi ilk dafa olarak oluyor u. 
kul, bir köle, en hayırla bir Tepedelenlinin kaşları ç.atllclı: 
evlid olmadım mı?. Suçum .rözltrini Tahire dikti; biH: 
nedir ki beni timdi rcddedi· detten dudaklara tifredi~ 
yorıun? Sen söyle .. Ne iıtedi· halde: .. 

- Aizından böyle bir ıoı tini söyle.. Yapmak için bir • b 
çıktıit ilk dafa duyorum, u 

aaniye bile durursam, o ı:a· d' 
man beni sade yanından kov· sonuncu olsun. Sen be.Ji ırı· 

le, çocukluk etme. Sen bilrni· 
ma, gözlerimi oy; parm•kla- ki 

Yormusun, ki benim çocu ,.. 
nm1 kes, başımı balta ile b 

rım yoktur; ben bir ba • 
bedenimden ayır! değilim, benim ailem, anarP• 

Tahir'in bu halini dikkatle babam da yoktur. Sade ben 
seyreden Ali paşanın gözle· varım, benim rahatım ve ıe"· 
rinde vahşiyane bir parlaklık knn vardır. Rahat ve ze"ki· 
haaıl oldu. Yapacağı cinayet min önüne geçeceği ben ınüt· 
için ıilahmı iyice bileyen bir laka mahvederim. Bu ister 
cani iibi Ali paşada Tahir'i babam, ister oğlum, isterıe 
arzusuna göre hazırladığını Osmanlı padişahı olsun. Arı· 
anladı. Tahir'in omuzlarını ladın mı? 
okşadı, ve: Tahir, paşanın fevkalade 

- Tahir, oğlum.. Senden hiddetine rağmen, karıırıf1 
emin ve hoşnudum. Sen hiç dehşeti karşısında şaşırrrıı~ 
merak dme. Tecrübe ettim. kalmıştı. Paşa delirmiş mı 
Silahlarım ne kadar sağlam idi yoksa! 
ve keskin olduğunu anlamak Tepedelenli biraz durd~: 
isterim. Tahir, can ve başın iki adım daha Tahir'e Y8 

mevcudiyle bana sadık oldu· laşh: ·f 
ğurıu bir daha yemin ile bana - Haydi, budala her• ·· 
temin eti. dedi. Muhtar'ı bana getir. 5of11~ 

Tahir, bu yemini· Belki de kapı yanında dur. Beni bek. ' 
yüzüncü defa • tekrarladı. gözlerime bak. Bir işaretlr. 

- Tahir, bana bak, şu üzerine hiç durmadan ne 
k Z im 'ıse yap. Hayd'ı, ben d11'

0st. Fro~ini denilen adın lir tür· 
'tör bir adam değilim, 0 

lü aklımdan çıkmıyor; üç ge· bTrirf'I• 
cedir gözüme uyku girmiyor ve sadık adamları mı ı ı di· 
bu kadın nasıl olurda benim onları muhafaza ederim ha~·,. 

Bütün ümitlerim sende 
1 

gibi bir vezirialişanı redede· Dedi. le 
biıir mi? Tahir, eğer bu ka· Tahir için artık söyliY:.~,t 
dın benim koynuma girmezse bir şey kalmamıştı. Ka• iiJc 
bana ne Yanya valisi, Hanko- başına yıkılmış, bu azim Y ~· 
nun oğlu demesinler. altında ezilmiş gibi Ali P' 

Tahir, Ali paşanın sözlerin· n1fi yanından çıktı. ... 
den müthiı neticeyi anlıyordu. - Birinci kısmın aonll 
Tepetlel .. Ii, Fr .. iai aamıaa • Arlı•• •-' • 


