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Papa 
Onbirinci Pi, sonderece 
ağır hastadır. Doktorlar 
ümidi kesmişlerdir. 

Fiati (100) Para 

In~iltere-ItalyaMuahedesilmzalaı1ıyor 
Hariciye vekilimiz bu akşam 

lstanbula gelmiş bulunacak 
Tevfik Rüştü Aras, Sancak meselesi hakkın· 

da kamutayda beyanatta bulunacaktır ---- Müşahitler hareket ettiler 

Hataglıların bayrağı 

lstanbul, 31 ( Hususi ) - uluslar sosyetesi konseyindıı 
Hariciye Vekilimiz Tevfik sancak hakkında vukubulan 
Rüşdü Aras, bu akşam lstan· müzakerelerle kendisinin, Pa
bul' a gelecektir. ris'te ve Fransız ricalile yap· 

Tevfik Rüşdü Aras, derhal tığı temaslar hakkında hahat 
Ankara'ya hareket edecek ve verecektir. 
kamutayın ilk toplantısında Hariciye V ckilimiz, burada 

-~~-~---~--· -----------
ar clı - e 

ikinci def~ istifa etti 

merasimle karşılanacaktır. 
lstanbul, 31 ( Hususi ) -

Sancakta devam eden işkence 
son dereceyi bulmuştur. iki 
yüz elli Türk genci; bu işken
celere :tahammül edemcdikle· 
rinden hudutlarımıza iltica 
etmişlerdir. 

Son gelen habeı !ere göre, 

Fransızlar, lskenderun hudut

larında asker tahşid etmekte 
devam ediyorlar. 

lstanbul, 31 ( Hususi ) -

Sancağa gitmek üzere dün 

akşam buraya gelen müşahid 

heyet, hareket etmiştir. Heyet, 

Beruta ve oradan Halep yo

lu ile sancağa gidecektir. 

Heyet başkanı, verilen va· 
zifenin hüsnü suretle ifasına 

gayret gösterileceğini söyle
miştir. 

••• 
Arşidük 

Fredrik öldü 

1 t k • •k• • Budapeşte, 31 (Radyo) -Del e o.,seyı, 1 ıncı Habsburıı- hanedanından Ar· 

Londra'nın 
En zengin kadını 

öldü 
Londra, 31 ( Radyo ) -

Londra' nın en zengin kadın· 
!arından madam Hoston dün 
vefat etmiştir. -·---

ltalya 
Gelecek haf ta cevap 

verecek 
Paris 31 (Radyo) - ltalya

nın, Fransa ile lngilterenin 
müşterek notasına gelecek haf
ta içinde cevap vermesi kuv
vetle muhtemeldir. 

---··----
Siyasal ko
nuşmalrr 

• ._;& .l..ıl. k b J f şidük Fredrik, 81 yaşlarında 
ısµayı UA a U e me· olduğu halde dün ölmüştür. Rusga'nın Paris sefiri ., k di M. Potemkin mege arar Ver Arşidük, umumi harpte Avus· 

Paris, 31 (Radyo) - Fran-
N 1 (R M S turya ordulan başkumandanı 1 

ankin,' adyo) - a· on haberlere göre, Şan• sız hariciye nazırı M. von 
reşal Şan.ay-Şek gerek cum- Kay-Şek, devlet konseyi riya· idi. Kendisi, milli merasimle Delbos, dün Rusya'nın Paris 
hur riyasınden ve gerekse setinden çekilmeğe ıureti kat'i defnolunacaktır. Cenazede bu- sefiri M. Potemkin ile Polonya 
~r.du b kuman~a~lığında_n yede karar vermiştir. Bu va· lunmek üzere ltalya, Bulgaris· sefirini kabul etmiş ve her iki 
ıkınci de olarak ıstıfa etmış zifeyi finans bakanı Vocin-Koen tan ve Almanya' dan askeri sefirle uzun müddet konuş-
iıse de, vlet konseyi istifayı deruhte edecektir. heyetler geleceklerdir. muştur. 
tekrar kPI etmemiştir. Ma- ----------••••t-+--••H•--~•-----------
reşal, J,llisyonun bu israrı 

Üzerine .er iki vazifede kal
ınağa kır vermiş, fakat bir 
ay mezı)'et istemiştir. 
~ 

rapen 
Viy(taya :döndü: 

Muhariblerden her iki taraf ilerle
diğinden bahsetmektedir. 

Barslonda açlık var, (Korda) da kanlı muhare
beler oldu, Almanyanın cevabı bekleniyor " -

Paris, 31 (Radyo) - Mad
rid müdafaa komitesinin neş

rettiği resmi bir tebliğde 
deniliyor ki: 

• Madrid'in şimalinde, kesif 
bir sis hüküm sürdüğü halde 
kıtaatımız ilerliyerek (Villa· 
noeva) köyünü işgal etmiştir. 

(Karayanse) de de bazı mü
him noktalar istirdad edil
miştir. 

(Kordo) cephesindeki top· 
çularınıız, ihtilalçilerin mevzi· 
!erini bombardıman etmekte 
devam ediyor .• 

lbtilalçilerin t<'bliğlerinde de 
şunlar vardır: 

• Mılısler, Teroel cephesine 

ve pazartesi ile salı günü 
krallık naıbi Amiral Hortı ile 
Godold ormanlarında ava çı· 
lian Almanyanın Viyana elçi· 
si Von Papen Vıyanaya mü
teveccihen buradan haraket 

Miliç/er top ·başınla 
Rus tanklarile hiıcum etmek Kordo c plltsıııdc ısc, kı-
istem'şlerse ·de, kıtaatımızdan taatımız ilerlemif ve Loperas 
gördükleri mukavemet üzerine köyünu zaptetmişt r. Mılisler, 
büyiik zayiat vererek rical dokuz mitraly(,z, 40 t fek ve 
etm şlerdir. iki tank bırakaı ak kaçtılar. 

Guadalamara Satander cephesinde tayya-
diişman, birçok 

lngilterenin silahlanma
sından korkulmamalıdır 

~--~~-----~ 
M. Baldvin, mubaf azakirlar 

parti&i kulübünde bir 
söylev vermiştir 

M. Baldvin $aragd:ın dönerkım 
Londra 31 (Radyo) - in- lngi!terenin silahlanmasından 

giliz başbakanı M. Baldvin, dolayı hiçbir devletin endişe 
muhafazakarlar partisi kulü- etmemesi lazım geldiğini ve 
bünde uzun bir söylev vt'r· çünl..i bu silahlanmanın, mün· 
miş ve son zamanlarda vuku· hasıren lngilterenin kendi em• 
bulan siyasal hadiseler ctra· niyeti için zaruri oldutunu 
fında izahat verdıkten sonra, söylemiştir. 

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

Arjantin de 29 komü· 
nist tevkif edildi -----------

Siyasal Okulu talebesinin evle 
rinde araştırmalar yapıldı 

Boynos Ayres 31 (Radyo) - :bekeyi teşkil eden talebeden 
San Marten siyasal okulunda evlerinde araştırmalar yapmıı 
bir Komünist şebekesi mey- ve netic·de 29 kişi tevkif et
dana çıkarılmıştır. Zabıta, şe- miştir. 

1
Yugoslavya- Bulgaristan 
muahedesi imzalanıyor 
Komşu devletlerin, bu mu

ahededen memnuniyet 
duydukları yazılıyor 

Belgrad 31 (Radyo) - Yu· 
goslavya ile Bulgaristan ara· 
sındaki muahedenin, bugün ya
rın imzalanmak Üzere bulun
duğu, alakadarlarca temin olu· 
nuyor. Gazeteler, bu muahe· 
denin büyük fayda'arından 
bahsederek uzun makaleler 
yazmakta ve komşu devletlerin 
bu hadiseden memnuniyet 

olduğu mevkilere bomba at· 
mışlardır. 

Baıselon 31 ( Radyo ) -
Madrid' den buraya gelen 
muhacirlerin hergün fazlalaş· 
ması yüzünden burada gıda 
maddeleri azalmaktadır. Açlık 
yüzünden kadınlar nünıay ş 

yapmışlardır . 
Paris 31 (Radyo) - Fran· 

sız gazdeleri, Almanya ile 
ltalyaııın, Fransız ve lngiliz 
mü~terek notasına ne" cevap 
vereceklerini sabır. ızlıkla bek
liyorlar. Ayni gazeteler, ltal
yanın muvafık cevap verece· 
ğinden ümit var göründükleri 
halde, A anyanın serd ce· 

gösterd.klerini ilave eylemek· 
tedirler • 

Belçika 
Maslahatgüzarının 

öldürüldüfü 
anlaşıldı 

1 

1 
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Ne olacağız,.diye elemle 

düşündüler-beyazların bu bü
yük mabudu, ki efendilerinin 
kanını döktük, acaba bizi 
memleketimize götürecek mi?. 

Bazıları: 
- Tamango, onu itaat et

tirmesini bilir, dediler. 
Bunun üzerine yüksek sesle 

Tamapgo çağırıldı. 
Fekat o, görünürde yoktu. 

Aradılar geminin kıç ko.mara
sında bulundu. Ayakta idi. 
Bir eli koptanın kan içindeki 
kılıcıda, diğeri Ayşe'nin omu
zuna dayah idi. Muvaffakiye· 
tin sevinci. derin bir iç sıkın· 
tısını iznle etmiyordu. Taman
go, diğerlerinden daha az 
kaba alan düşünüşle, vaziye· 
tin güçlüğünü idrak ediyordu. 

Nihayet güvertede gÖl ündü. 
Sükunet göstermeğe çalışıyor 
idi. Gemi idaresinden anlar 
bir tavırla dümene yaklaştı, 
yapacağı işin muvasalatlarını 
geciktirmekten başka bir ne· 
tice vermiyeceğini biliyordu. 

Gemide hiçbir siyahi yoktu 
ki bu genis tekerleğin, önün
deki kutu içine· konulmuş ib· 
renin gemi harekatına tesir 
edeceğini~ bilmesin. Fakat bu 
makaniznıada, anlıyamadıkları 
bir sır vardı. Tamango pus
layı uzun zaman tetkik etti. 
Üzerindeki çizgileri okuyormuş 
gibi dudaklarını hareket ettirdi 
Sonra elini anlına gi'türdü. 
Zihni hesapla meşgul düşün· 
celi bir adam tavrı aldı. Bü
tün siyahiler onu çevirmişlerdi 
ağızları açık, gözleri meraktan 
büyümüş, yaptığını hararetle 
tekip ediyorlardı. Nihayet 
cehalet ve korkunun verdiği 
gayretle dümen tekerleğmi 
§iddetli bir hareketle çevirdi. 

(Esperans), acemi bir şöval· 
yenin mahmuzları altında şaha 
kalkmış cins bir at gibi, dal
gaların üzerine sıçradı. Dal
galar, az kalsın gemiyi, cahil 
pilotile beraber yutuyordu. 
Direksiyonla yelkenlerin hare· 
ket ve durumu mutabakat 
teşkil etmediğinden, gemi o 
kadar yan yath ki, siyahilerı 

- Batıyor! 
Diye bağmştılar. Serenler, 

dalgalan sıyırarak geçti. Esir· 
lerden birçoğu yere yuvarlan· 
dılar. Bir kısmı bordadan 
dışarıya fırladı. Gemi dalga· 
lara karşı, tekrar gururla ba
şını kaldırdı. Şiddetini iki 
misli artıran rüzgar, bütün 
lcuvvetile yelkenlere yüklendi. 

Birdenbire müthiş bir gü
rültü oldu. iki direk, güver
tenin birkaç ayak yüksekliğin· 
den kırıldı. Yelken ve direk
lerden ibaret olan enkaz, bü· 
tün güverteyi kanlamıştı. Si
yahiler, korkudan ambar ka
paklar. Ortalığı korku •çığlık
ları kaplamıştı. Rüzgar asıla
cak şey bulamayınca, gemi 
düzeldi. Kendini dalgaların 
üzerine bırakmış, hafif hafif 
yalpa vuruyordu. O zaman, 
siyahilerden en cesurları gü· 
verteye çıkarak enkaz altında 
l·alanları kurtardılar. Taman· 

ridin hareketsiz kaldı. Dirseği 
olunuyoı ayah, yüzü katlanmış 
lerlede htı.. arasındaydı. Ayşe 
ağır bom baıc...-uyor fakat ona 
Top ateşi, ırece ......... ..,. .... ,.ı ... mi-

r. ır 

•: 
Çeviren: Besim Akimsar 

iki gün sonra meriy;;;girecek yeni ithalat R s'lar, muzai aş ar a ışlen
rejimine büyük ehemmiyet atfediliyor miş yirmi metre murabba nda 

Türkiye'de 1 ikinci Kanun ı ye'de, o zamandanberi mem· • 
yordu. Siyahiler yavaş yavaş 
yaklaştılar. Bir mırıltı yüksel
miye başladı. Bu biraz sonl'a 
hakaret ve küfür yağmuruna 

kal boldu. 
- Hain 1 Hilekar! Bizim 

bütün fenalıklarımızın müseb
bibi sensin! Bizi beyazilere 
sa tın. Onların aleyhine teşvik 
ettin. Bize bildiklerini sattın! 
Bizi memleketimize götürecc· 
ğini vadettin! Hpimiz senın 

sözlerine kanacak kadar bu· 
dala imişiz! Beyazların bu 
kutlu mabudunu tahkir ettin! 
O da, az kalsın, bizi gömü
yordal 

Tamango, azametle başını 
kaldırdı 

Kendisini çeviren siyahiler, 
korku ile geri çekildiler. O, 
yerden iki tüfek aldı. Kan· 
sına, kendisini takip etmesini 
söyledi. Önünde açılan kala
balığı geçti. Geminin başına 
doğru Lyürüdü. Orada, boş 
varil ve tahtalarla; :küçük bir 
tabya yaptı. Bunların arkasına 
oturdu. 

Mazgallard, tüfeklerin teh
dit edici süngülerini çıkardı. 
Onu, rahat bıraktılar. 

1937 de mer'iyet mevkiine ko· leketin iktısadi hayatına hakim hır har a yapıyorlar 
nacak olan yeni ithalat reji· olan "Planlı devletçilik" teori· 
mine son derece ehemmiyet sinin ve muhtelif endüstrileş· 
atfedilmektedir. Bu rejimin, en me planlarının ilk ve sağlam 
bariz vasfı kontenjan usulü temeller! atılmış oldu. Türki· 
ol&n bir devreye nihayet ver· ye'nin ekonomik vaziyeti, 
mekte ve daha geniş ithali.tı sağlam mali siyaseti, devamlı 
mümkün kılmaktadır. Diğer reformaları ile son zamanlar· 
birçok takyidat kaldırılmış ve da Alman ve ltalyan'ların 
yerlerine başka bir mahiyeti dünya fiat seviyesinden daha 
haiz olanlar konmuştur. Birkaç yüksek fiatlerle yapmış olduk· 
sene evvel Türkiye, tecrübe 

lan mübayaalar sayesinde dik-
mahiyetinde nihai hedefi git· kat celbedecek kadar düzel. 
tikçe şiddet kes beden bir otarşi 
olan bir dış ticaret politikası 
tatbika başladığı zaman, te· 
diye müvazenesi feci bir vazi
yette idi. O zaman Türkiyenin 
ananevi ihracat malları çok az 
müşteri bulmaktaf ve bu mem
kendini müdafaa için lazım 

olan mevat hususunda tama
mile ecnebi kaynaklara bağlı 
bulunmakta idi . 

Türkiye'nin o zaman almış 
olduğu şiddetli tedbirlerin 
dayandığı esas, ahalisi fakir 
CJlduğundan, lüks eşya kullan
maması icap edeceği ve ipti
dai maddeleri ecnebi piyasa
larda satılmadığı takdirde 
bunları mamul eşyaya tahvil 
edecek fabrikalar kerulması 

lazımgeleceği prensibi idi. işte 
böyle ekonomik igtiyacat kar
şısında kısmen de askeri ihti· 
yacat karşısındadır ki Türki-

miştir. 

Son yedi sene zarfında ti· 
caret muvazenesi yolunda ol
duğu gibi döviz vaziyetinin 
hali hazırda memnuniyeti mu
cip bir şekilde bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Maliyet fiatının indirilmesini 
istihdaf eder şekilde hayat 
pahalılığının indirilmesi yeni 
siyasetin bel kemiğini teşkil 
etmektedir. Hükumet bir taraf· 
tan kendi kontrolu altında 
imal edilen bazı eşya husu· 
sunda tatbik ettiği fiatleri 
tenzil siyasetini şiddetlendir· 
miş ve diğer taraftan da hu
susi imalatçıları yüksek fiatler 
istemekte devam ettikleri tak
dirde himaye ettiği maddeler· 
den bazılarını hariçten ithale 
müsaade edeceğini söylemekle 
tehdid etmiştir. 

a gster er im aratori
e ·n gerdanlığını 
aşıracaklardı .. 

Sovyet Rusya'nm yirminci 
yıl dönümünde Moskova' da 
açılacak olan Sosyalizm ser· 
gisinde teşhir edilmek üzere 
Floransa muzaikçiliği sistemile 
taşlarla işlenmekte olan Sov
yetler birliği haritası, yakında 

ikmal olunacaktır, haritanın, 
ikmal edildikten sonra Paris 
sergisine de götürülüp göste· 
rilmesi muhtemeldir. 

Yirmi metre murabbaında 
olan bu eser, Sibirya'dan, 

Oraldan ve sair yerlerden ge· 
len muzaik taşlarla işlenmekte 
"e bu işlenme mesaisi, sona 
ermek üzere bulunmaktadır. 

Moskova' da açtlacak olan 
sergi, 1937 senesi ortalarında 
açılacaktır. 

Rusya'daki orm3nlıklar ve 
ovalar yeşil taşlarla isaret 
olunmakta, maden ocakları da 
ayrıca gösterilmektedir. 

Haritanın işlenmesinde iki 
yüz kuyumcu ve mütehassıs 

istihdam edilmektedir. 
~~~~----... .-.~·~·_., ........ ~~~~~ 

Habeş imparatorunun 
mallan pazara çıkarıldı .. -
.1500 çata , bıçak araç-mezad 

satı mağa başlanmıştır 
Habeş imparatoru Haile Se· Fakat hakikat öyle değildir. 

lasiye Londra'da birçok gü· Necaşi Habeşistan'dan gayet 
müş eşyasını müzayede ile az bir servetle ayrılmıştır. 
sattı. Çünkü, uzun müddet devam 

Bu haber dünyanın her ta· eden bir muharebede, hazine-
rafında büyük bir merak uyan· nin bütün mevcudunu silaha 
dırmıştır. Çünkü Krallar Kralı verdiği gibi, bu bitince, kendi 
unvanını taşıyan Necaşinin mem şahsi servetini de silah almağa 
leketinden bütün ömrünce yt!· sarfetmiştir. 
tecek bir para ile ayrildığını Habeş barbanın son hafta· 
zannedenler olmuştu. Hakika- lan zarfında, düşmana son 
ten böyle düşünmek· belki ta· damla kanına kadar karşı ko· 
bii olurdu. Çünkü büyük bir yacağını söyliyen imparator 
serveti olan Kralın · :memleke- bunun için çok çalışmıştı. Son 
tinden hiç olmazsa kendisine dakikaya kadar zafer ümidini 
lazım olacak miktarını alma· kırmamış ve servetini!'\ men 
öan ayrılmıyacağı düşünülürdü pentin~illTı' alarak, orduw -
Gene ayni düşünceye göre, f1U muhafaza etmeğe harca
Habeş imparatoru, memleke- mışb. 
tini arkasında bırakarak Av· işte, onun içi~. Necaşi Ha-

k . rupa'ya geçip bir kenara çe· \>cşistandan ayrılrken, memle· 
Otelin önünde duran otonun icine i ı ta. kilecek ve rahatça ömür sü· kellerinden kaç1.1 bütün ötc-

·-

isyancılar arasında bazıları 
ağlıyor, bazıları da ellerini 
kaldırmış, kendi mabutlari~e 
beyazlannkine dua ediyorlardı. 
Pusulanın önünde diz çöktü· 
ler. Onun mütemadi hareka
tını hay. etle seyrederek, ken
dilerini memleketlerine götür· 
mesi için yalvardılar . . Sonra, 
elemli bir tavırla güverte 
tahtalarına yattılar. Bunla .. ın 
ortasında, kadın ve çocuklar 
acı acı uluyor, yirmi kadar 
yaralı - kendilerinin yanlarına 
bile sokulmaktan çekinen ar
kadaşlarından • yardım dili· 
yorlardı. 

banca uzanıyor eller yukarı sesl duyuluyor
1

1

_ .:...re.:...c~ek_t_i ·-=====~A.:.:· -:;;.::-:.;.;::.:::.·- ki hükümdarlar ghi, arkasın. 
1 

Bir müddet için Nevyorkta riyor ve kadının üzerine hü· meşhur Amerikalı otomobil dan sandık sands: para SÜ· 

bulunan meşhur Fransız oto· cum ederek boynundaki zÜm· fabrikatörü Ford arasında ge· rüklemiyordu. Ontı yanmda 
Bir aralık nurani çehreli bir · 

siyahi güvertede göründü. Be· 
yazların rakı muhafaza ettik· 
leri yeri keşfettiğini bildirdi. 
Sevinçten, gözlerinin içi gülü· 
yordu, bu haber b~dbahtların 
feryatlarını bir müddet için 
durdurdu. Geminin kilerine 
koştular. Midelerinin aldığı ka
dar likör içtiler. Bir saat son· 
ra tekrar güverteye döndüler, 
kendilerini tamamile kaybet
mişlerdi. Çılgıncasına sıçrayor 
haykırıyor, gülüyorlardı. On· 
lnnn şarkıları, yaralıların inle
yış ve hıçkırıklarına karışıyor 

idi. 
( Arkası var) 
--- ···---

Edirne-lstan~ul 
Asfalt yolu yapılıyor 

iki yıl önce asfalt olarak 
inşasına başlanan Edirne-ls-

tanbul arasındaki asfalt yolun 
inşasına devam edilmektedir. 

Bu yolun lstanbuldan Silivriye 
olan kısmı tamamlanmış gibi· 

dir. Silivri - Çorlu ve Çorlu -
Burgaz arasında da inşaat de· 
vam etmekte ve ilerlemekte· 
dir. Gelecek yıl içinde bu yo· 
lun lstanbul • Lüleburgaz ara
sındaki asfalt İnşaatı ikmal 
edilerek mürur ve ubura açı· 

lacaktır. Yolun Edirne ·Lüle· 
burgaz arasındaki şose kısmın· 
da da yeniden ,. esaslı tamirat 
yapılacak ve bu suretle Edir· 
ne • lstanbul arasında her mev· 

mobil fabrikatörü Mathis'le rüt gerdanlığı almağa çalışıyor. çen bir muhaveredir. _ --· yalnız, bir miktar para ile 
d h b l -- - d 'M h' · b kıymetli eşyaları vadı. karısı, orada haydutlar tara• Bu gerdanlık a a içi mez Ford, Ma ım~ at ısın oy· 

- -- - -B - d b-- d ı · d Şimdi Necaşi Lo<lraya ilk fından görülmemiş bir tecavüze bir kıymettedir. un an aş- nundaki ger an ığı ışaret e e-
d d olarak gümüş sofra akımları-uğradılar. ka, tarihi değeri e var ır. rek; 

d l k 'd b l b' nı satmıştır. Bir akşam karı koca, Bel· Çünkü, bu zümzüt ger an ı - Amerika a öy e ır .. 
Habeş kralının g·nuş sof-

çikalı bir prensesle beraber Fransız imparatoriçesi Eugenie gerdanlıkla dola~mak çok teh· ..n 
Ô ra takımları 1000· 1.J"' par-

tiyatroya gidiyorlar. Dönüşte, ( jeni) den kalmadır. likelidir. Bizim memleketin çadan ibaretmiş. Sunların 
otomobille, prensesi oteline Kadın, üzerine atılan hay· meşhur gangsterler üzerinize içinde 900 bıçak ve Hl kadar 
lJırakıyorlar ve kendi otellerine ·duda karşı -k-e~~f-şiddetl; hücum :cdebilır. Yahut yanı· da çatal kaşık varını~ 
gidiyorlar . -müdafaa ediyor ve oto~obil- -rl"ızda-·daimabi; polis hafiyesi Bunlar Londrada deste 

Otelin öründe durdukları den fırlamağa muvaffak olu- bulundurun, demiş. deste satılmağa çıka akta· 
zaman yanlarına bir otomobil yor. Sonra hemen otelin ka· Madam Mathis, alayla gü· dır. Hepsinin 14 bin lngiliz 
daha gelip stop ediyor. Oto· pısına koşuyor ve' imdat' is- lerek: lirası edeceği tahmin olunu· 
mobilin durmasile içinden iki tiyor. - Zararı yok, demiş. Ben yor. 
adamm inmesi bir oluyor. Haydutlar vaziyetin çata1laş· gangsterlerden korkmam. Ha· Ku-, r .. a .... ki j, 

Haydutlar, Mathis'in otomo· tığını anhyorlar ve hemen oto· niya öyle birşey olsa! Bu 1\ 
biline hücum ediyorlar ve ikisi mobillerine binertk kaçıyor- meşhur haydutları yakından 
birden tabancalarını çekerek - Bu- suretı;--- fabrik-Stör ve görmüş olurum! On:beş gÜneka.,, 
karı kocaya; karısı haydutların elinden kur· Madamın istediği olmuş: -

- Eller yukanl inin aşağı! tutmuş oluyorlar. Haydutları hem de pek ya- dar yağmur. Qğ• 
Diye bağırıyorlar. işin garip taraJı, bir iki kından görmüş. Fakat korkup l 
Fabrikatör soğuk kanlılığını gün evvel Mathisin karısile korkmadığını bilmiyoruz! mazsa maWU 

muhafaza ediyor. Otomobil· ··ı zaıvzk ofac'k 
den dışarı çıkıyor. Fakat tes· ı z M R ~ f 
lim 'olmıyor ve haydutlardan Ege mıntakasının ekse !.er 
birinin üzerine atılıyor. ferinden geleıı raporlara 

Mathis o haydutla cenkle- t hc.yli zamandanberi ya r 
şirken ötekisi, otomobille gi- Pamuk Mensuca 1 yağmadığından h~rke_s e e 

içindedir. Müstahsıllerın i -sim için nakliyat temin edilmiş 
olacaktır. 

Bu yoldan başka lstanbul ' 
yolu üzerinde ve Edir ıe·Hav· 
sa arasındaki Sazlıdere köprüsü 
ile Kırklareli yolu üzerinde 
inece köprüsünün beton inşa· 
atı ikmal edilmiştir. Her iki 
köprünün yakında nafia fen 
hey' etleri tarafından kat'i ka· 
bul muamelesi yapılarak vesa· 
itin i'eçmesine açılacaktır. 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

1 - , • - • • ~ •• -

sine bakılırsa, bütün mı 11..
mızda yağmur&\ şidde hs~ı;tı 
yaç vardır. Kışlık k jj~e' 

ki k nJflC 
kura ı tan zarar g? b 1ır"' 
redir. Son iÜnlerd eti aşbir-1 
kuru soğuklar, v~ ~ . 
daha müşkülleş~~ştır. k•d-' 

D h b gune ıci 
a a on b sene 

., a u le' 
yağmur yagn f ofıcs 
kışlık mah~n ' zayı 
tır .. 



l 

r 

· Seldfe3 ----~--~~~----------~~-:..(Ul~u..ı ___ Bl_rl_ffc) ____________ ~------~ 

1,-n-~-p-,~~S-a-h-~-a-~-u-h-an-.~·l·ha~m~ereo WF~H~Van r lzm~~Y~ü-n-M~e-n_S_U_C_a_t_ı_' 
31 8btnel ktnun S -------

, vapur acentası • • • 
.. ________ Yı-az-an-: K-a-dir,_ca-n -Ka-ıı-, 1 ROYAL NEERLANDAıs Der Zee Türk A. Şirketinin 

Sultan lbrahimin kız kardeşi 1 verdiği iri yarı bir Kürt cari· KUMPANYASI & C 
Saliha sultan, Ayvansaraydaki yenin karşılığı olarak onun bir .. BACCHUS" vapuru 14 o. Halkapınar kumaş fabrikası 
yalısının balkonundan Halicin emrile paşalığa kadar yüksel· birinci kanundan 19 birinci AMERICAN EXPORT LINES 
durgun sularına bakıyordu. tilmiş, Trablusşam valisi yap· kanundan 19 birinci kanuna THE EXPORT STEAMSAIPi Tarafından mevsim dolayısile yeni 

Hind ipeğinden örtülü süslü mıştı, fakat Saliha sultanın kadar ROTTERDAM, AMS- CORPORA TION - NEVYORK k d k f 
bir divanda oturmuştu. yanından kımıldamamıştı. Va- TERDAM ve HAMBURG li- " EXECUTlV " vapuru 3 Çl ar ığı umaş ar: 

Yerde pırıl pırıl Acem ha- liliğini kahyasına idare ettiri · manları için yük alacaktır. ikinci kanunda bekleniyor, Sag"' lam 
lalan vardı. Duvarlar boydan yor, topladığı vergileri altı ORESTES,, vapuru 28 bi- NEVYORK limanı için yük 
boya şalla kaplanmıştı. Pen- ayda bir lstanbula getiriyordu. rinci kanundan 3 ikinci ka- alacaktır. 
cere pervazları, tavanlar ve Doğrusu bu kadar yakışıklı nuna kadar ROTTERDAM, "EXMOOR" vapuru 13 ikinci Zarif 
k 1 f l kanunda bekleniyor, NEV-
apı ar, i dişi ve sedefle ve genç bir kocası olduğu için AMSTERDAM ve HAMBURG 

işlenmişti. Odanın kenarlarına, herkes Saliha sultana imreni· YORK İçin yük alaczktır. Ve ucuzdu 
limanları için yük alacaktır. 

içleri 1 uş tüyü ile doldurul· yordu. SVENSKA ORIENT LINES AMERlCAN EXPORT UNES-
muş olan samur kaplı yastık- Kahvl': renkli ve sedef dişli THE EXPORT STEAMS· 
lar atılmıştı. bir halayık kapıda göründü. .. SMALAND • motörü 10 HlP CORPORATION 

Saliha sultan otuz dört Yedi defa yerlere kadar eği- birinci kanunda ROTTER- PJRE'den AKTARMALI 
yaflarındaydı. Güzel bir vü· lerek titrek bir sesle Saliha DAM, HAMBURG, GDYNIA "EXETER,, vapuru 1 ikinci .. 
cudu ve boyu vardı. Fakat sultana haber verdi: ve SKANDINAVYA limanları kanun PIRE'den hareket ede-
kartal gagasını andıran burnu - Sultanım, Zerefşan gel- için yük alacaktır. cektir. BOSTON ve NEV-

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

ile kocaman atzı ona bir çir- miş. Ayak öpmek için yalva· YORK için kabul eder. 
kinlik veriyordu. rıyor. ·ıSAn motörü 21 birinci Seyahat müddeti: Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

Düşünüyordu: Saliha sultan biran dücündü. kanunda beklenmekte olup PIRE-BOSTON 16 gündür KANDEMiR O l 
H v ROTTERDAM HAMBURG PIRE-NEVYORK 18 gu .. ndür ğ U enüz memede iken Yusuf Yalısına girip çıkan cariyelc· ' 

Pa "k"h d"l · d SKANDINAVYA ı· 1 ARMEMENT H. SCHULDT - ,_. _______________ _, 
şaya nı a e ı mış, ye i rın sayısı, yüzleri, binleri ve ıman arı 

yaşında ondan dul kalmıştı. geçmişti. için yük alacaktır. HAMBURG 
Sekizinde, ihtiyar vezir Mus· Halayık ona yardım etmek "AASNE" vapuru 4 ikinci •TROYBURG,, vapuru 18 
t f ikinci kanunda bekleniyor. 
e 8 paşaya verilmiş, on üçün- için ilave etti: kanunda ROTTERDAM, HAM- ROTTERDAM, HAMBURG 

de düğün yapılarak zifaf ol- - Sultan İbrahim efendi- BURG ve SKANDNAVY A ve BREMEN için yük kabul 
muştu. Fakat bu adam, bir mizin kilerci başısı Hüsrev eder. 
bunakt S ı·h l d limanları için yük alacaktır. ı. a ı a su tan amar· ağaya çırak çıkarmıştınız. 
larında ve sinirlerinde yalım O zaman hatırladı. Kumral SERViCE MARITIME 
yalım aşk ateşleri duyarak, saçlı, çok sevimli, beyaz bir ROUMAIN 
fakat bu at'!şin üstüne hatta kadındı. Zavallı Hüsrev ağa 
bir su serpintisi atamadan geçen yıl bir gece sabaha 
yaşamıştı. karşı Sultan lbrahime anberi 

Mustafa paşa da bir türlü çabuk yetiştiremedi diye öl· 
ölmek bilmiyordu. dürülmüş. Genç kadın dul 

Yıllar geçmic ve ancak otuz I K 
Y ka mıştı. ocasının malları da 

yaşında yeniden dul kala· 
bilmişti. hazineye alındığı için Cibali 

Gençliğin en ateşli zaman· tarafında küçük bir evde otur· 
ları boş yere geçmişti. duğu mücevherlerini satarak 

•SUÇEAVA. vapuru 16 
birinci kanunda MALTA, 
MARSILYA ve CEZAIR'e ha-

reket edecektir. 
• PELEŞ., vapuru 24 birinci 

kanunda MALTA ve MAR· 
SiL YA'ya hareket edecektir. 

jOHNSTON WARREN UNES 
LTD.-LIVERPUL 

•DROMOS. vapuru 10 ikin· 
ci kanun, LINERPUL ve AN
VERS'ten bekleniyor, BUR
GAS, V ARNA ve l<ôSTENCE 
için yük kabul eder. 

•Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri-
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 

. . . . : . ' . f;. 

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

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya bahkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdu
.,,.,..k. Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• " • karşısında 

* -. 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
-Mücellit 

~akat işte üç yıldanberi Şimdffik-Tgeçi~bildiğini·d~ 
c,skı acı günleri tam manasile muştu. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

1 
acente mcsuliyet kabul etmez. 

Daha fazla laf sil it için ikinci 

Kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkaımda FRA TELU 

SPERCO vapur acentası. 

No. 200- 2008 Kamçıoğlu 

Ali
D.okAtgoihrl 1 Cilt oe Tenasül hastalıklar 

Ali RIZA 
U T l kadar mes'ut yaşa- Saliha lıultan düşündü: 
mı;ıtı. Çünkü kocası Musa - Pek darda kalmış ol· 
paşa yirmi yedi yaşında bir malı. Şuncaiıza yardım et· 
del!~anlı idi. Uzvn boylu, meliyim. 
genış omuzlu, pehlivan vü- Halayığa emretti: 
cutlu, kara bıyıklı ve esmer - Gelsin! 
bir leventti. Gözlerinde bir Halayık çıkti ve Zerefşan 
a~lan bakışı ve yürüyüşünde girdi. 
hır boğa heybeti görünüyordu. Genç kadın solgundu, vü-

Onu üç yıl önce sekiz çifte cudu ve boyu tıpkı Saliha 
kayıkla Topkapı sarayına gi- sultan kadardı. Fakat yüzü 
derken dümende görmüş ve çok güzeldi ve bakışları lcal
beğcnmişti. Kapıcılığa, kahya· işliyorda. 
lığa almış, Sultan lbrahime - Sonu yarın -............................. ~ 

1937 
TÜRK HA VA KURUMU 

Y il başı piyangosu 
ADET L I R 'A 

1 Mükafat 400,000 
1 • 100,000 
1 ikramiye 500.000 
1 .. 

200,000 
1 .. 

150,000 
1 .. 100,000 
1 fi 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) 120,0CO 

100 .. (1,000) 100,000 
400 .. (500) 200,000 

8000 .. (.SO) - -400,000 
8600 -= 2,715,000 soo Mükllat 
~ 

9100 ·-

Telefon: 2004/2005/2663 

Oilvier ve şü- • 
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 

LONDRA HA TTJ 
•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 fayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

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 
• ANGORA., vapuru lima· 

nımızda olup yüklerini çıkar· 
maktadır. 

Tarih ve navlunlardalci deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 

ı edilmez. 

_ ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Çocuk Hastalıkları Elhamra sineması arkasında 
mütehassısı 1 No. : 55 

lkinciBeylerSokağı No. 68 Telefon: 3479 
Telefon 3452 • 

Sür'at, zarafet ----Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşııı 

Numara : 34 

ı 

............... 4~"'·~~· 
KUrUf olur· 

\ 

Pürı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahataız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 

Esir', 

A J lngiliere- ltalya Akdeniz muahe-
desi Pazartesi günü imzalanıyor 

Londra gazeteleri, bu muahede sayesinde Avrupa' da sulhü 
tehdit edecek blokların akim kalacağını yazıyorlar 

olacağız,·di 
r·beyaz\arı 
du, ki ef 
öktük, ac 
imize götü 

Londra, 31 (Radyo) - lngiltere • ltalya Akdeniz muahedesinin, ikinci Kanunun dördüncü günü gerek burada ve gerekse 
ango, on 'Romada neşrolunacağını Havas ajansı haber vermektedir. 

bilir, ded Gazeteler, bu muahede <lolayısile silahlanma yarışına da bir durgunluk geleceğini ve Avrupa'da iulhü tehdit edecek bir ta· 
üzerine yı kım blokların akitH kalaeağım yazıyorlar. 

çağmldı ..................... ~·--------

;:~;.~nl Feribot nakliyatı Amerika lspanya-
~r;~~'.0A~ yakında başllyor ya silah vermiyor 
yalı ıdı. , • r. ·-----

~~-e~~~~: U stantdan binecek yolcular, Tren1Hükômet, bu hususta verdiği 
erlerinde __, • _ı A k l k kararları fabrikalara bildirdi 
n düşü aen ınmeaen n araya ge ece 

Paris, 31 (Radyo) - Son rarlar ittihaz edilmiş ve bütün 
üğünü id lstanbul, 31 ( Radyo ) - başlamaz, Ustand' dan binecek dakikada alınan bir habere 

.. ı b ı d · fabrikalara bildirilerek, lspan· et guver Feribot tesisatının bitmek o an ir yo cu, tren en ınme· göre; Amerika, lspanya'ya ne 
t göstenr üzere olduğu bildirilmektedir. den Ankara'ya kadar gele- tayyare ve ne de silah gönde· ya'dan sipariş kabul etmeme· 
emi idar Feribot nakliyatı başlar bilecektir. recektir. Bu hususta, kat'i ka· leri emrolunmuştur. 
rla dün - .... •• • ....-.---------

işin ı 

mekten 
rmiyeceğ 
ide hiçb 
ıenis te1 

tu i~in(j 
ıemı -·--

c. H. P. vilayet :Lord Çurçilin kızı 
kongre~i bitti Londraya geldi 

Dün gece, kongre azala-
"ni• biln .. 
iznıada, 
vardı. 

nna ziyaf et verildi Bir çok studyolar, Lor~ı kızile 
zun zı Cumhuriyet Halk Partisi vi· 
deki çi liyet kongresi, dün öğleden 
daklannı "'.!ri . saat 17 <le toplanmış 

rem, Refik Sandıko~lu, Jfirç)~ uiuKavele yapmak istiyorlar 
belediye r~:si doktor Behçet . . . . . 

\"ni ~ vilayet merkezinin dilekle· 

· · · l · lb h" Ô d 1 Londra, 31 ( Radyo ) - bırlıkte buraya l~elmıştır. Bır 
Uz, gaze ecı ra ım z e , 'ok r· d ı T k ·ı 
Hasan (Bergama) tüccar Re- Lord Çurçilin kızı, sevdiği ~ k 5 

ul yo akrd, t urkçı 1? t dız_ıke 
e ı k"k hesaplı mi birer birer okuyup tet ı 

· adan !ttikten ve bunlardan kabule 

mu ave e a e me ıs e ı . 
şad LebJehici, avukat Mustafa Amerika'h sinema aktörü ile lerini bildirmişlerdir. 
Kemal (Menemen) yedek mu· •.. •• • •• •--------

ır"'h"l ıayan olanları kabul ettikten 
ya ı er k 1 . ·ı b" . . k sonra müza ere erını ıtırmış 
rı açı ' ·ı ·· k 1 .. 1 ·1 A k 

rahhaslıklara eczacı Faik, Ba· ıvunani stan Uralda 
yandır belediye reisi lbrahim, 

.• 
1 

Ye ı yon uru aza arı e n a-
uş, ~ raya gidecek olan delegeleri 

edıy · d l il ·· ıeçmış ve ağı mıştır. yon 

Mehmed Aldemir, Kenan (Me· Tütün zeriyatı-ı Altın madenı· 
nemen) doktor Ramili, ve-dok· 

nı biraz daha et ve kurul azalıklanna seçilenler tor Kamran Kenan seçilmiş· 
tle c şunlardır: lerdir. 
tli bir Doktor Kamran, doktor Hü· Seçim neticesi .alkışlanmış 
perans ıeyin Hulki, Esnaf bankası ve bundan sonra bütün kon· 
mabm dirtktörü Atıf, Kemal Talat, gre üyeleri Kültürpark gazi· 

• ış cin Şehime, avukat Ekrem ve Meh nosuna gitmişlerdir. Kongre 
ın üz m'Ct Aldemir. üyelerine vali ve parti başka· 

k Yedek azalıklara seçilen· nımız Fazlı Güleç, gazinoda , az 
ile b lerde Leblebici Reşad, avu· bir ziyafet vermiştir. 
ksiyon kat Ramih, avukat Baha Na· Ziyafet, geç vakte kadar 

ve c ıuh, eczacı Lütfü, Şevki De· samimi hasbihallerle # devam 

1 etrr mir, avukat Halıd Tevfik ve etmiştir. Yeni idare heyetini 
.. yan Murad Çınardır. tebrik eder, muvaffakıyetler 
Batı Murahhaslıklara avukat Ek- dileriz. 

b ........... ~ı----~~-----

i:ı:n Eski Kral .. Papa 
en bi Avusturya'da 
r. B oturacak Olmek derecesinde· 
rıya Londra, 31 (Radyo) - Ro-
karş Viyana 31 (Radyo) - Eski 
kal lngiltere Kralının, gelecek sene 

li 81 içinde de Avusturya' da kala

etil~ cağı ve misafiri bulunduğu 
irde( Baron Roçildin Paris' e azime· 
ü ol tinden sonra da cenubi Avus· 
in bi turya'ya giderek orada ikamet 

ma'dan alman son haberlere 

göre, Papa onbirinci Pi, dün 

gece hiç uyumamıştır. Hasta, 

sabaha kadar buhran geçir
miştir. 

Roma, 31 (Radyo ) - Pa· 

takyid ediyor 
Son posta ile gelen Atina 

gazetelerinde okuduğumuza 
göre, evvelki gün, Yunan zi· 
raat nazırının J iyasetinde top· 
lanan tütün müstahsilleri ve 
finan nezareti müsteşarı ve 
şube amirleri; busene Yuna· 
nistan' da yapılacak olan tütün 
zeriyatı hakkmda uzun müza· 
kereler olmuştur. Neticeye 
göre, busene Yunanistan'da 
tütün zeriyatı hakkındaki tak· 

yidatı Rrtırılacak ve mahsulün 

daha nefis çıkması için bütün 

tedbirlere baş vurulacaktır. 
Yunan hükumeti; mahsulün 

nefaseti için her türlü tedbir
leri aldığı gibi, denklerin de 
gayet muntazam olmasını te· 
min edecektir. --·-·· .. ---

Her iki taraf ta 
ilerlemektedir kır edeceği söyleniyor. 

den .... _ _ 

ııüOostunu vuran 
panin sıhhi vaziyeti çok fena· -BQlturufı. 7 i11ci scıltiJClle
laşmıştır, doktorlar ümidi kes· saklamamaktadırlar. 

·ıer, 
mişlerdir. Bir konsoltasyondan Madrid 31 (Radyo) - Ku· 

T ayyarPCi 'ıadın sonra resmi bülten neşroluna- roda civarında milislerle ihti· 
cağı söyleniyor. lalciler arasında vukubulan 

mahkemeye ~-ktı muharebede, her iki tarahan 

te Londra, 31 ( Radyo ) - Ayan meclisi mühim zayiat husule gelmiş· 
eld Dostunu vuran kadın t. yya· tir. Bu kanlı muharebede bir 

.rin• reci Şemedor Şapelu, dün Bütçeyi tasdik etti Alınan süvari kıtaası da bu· 
pa. mahkemeye çıkmıştır. Paris, 31 (Radyo) - Fran· lunmuştur. 
aha Muhakeme, ikinci kanunun sız ayanı, dün öğleden sonra Paris 31 ·(Radyo) - Mad· 
rteJ dördüne bırakılmıştır. 1 tekrar toplanmış ve uzun mü· rid'deki büyük müzede bulu· 
1aa Kadının, Franaa'ya ıönde· zakerelerden sonra bütçeyi nan asarı itikanın mühim bir 
01b rileceti ıöyleniyor. taac:lik eylemiştir. kıımı, Valan .. rönderilmiıtir. 

e hu ••1-• ,, daydı Ayşe da da yenıucu ..... .--·-1 Ed' \ bul muamelesı yapıuuca~ .... - \ 
bombaı.8rasm fak~t yapılacak ve bu suretbe ır· itin eçmcsinı açılauktır. 

-uyor er mev· 
• 

Ura:da Mias civannda Ti· 

yelgin madenlerinde son pn· 

lerde bir yıkamada 11 kik> 
740 gram altın C:de edilmiştir. 

1936 yılı bidayetinde ayni 

madende zengin bir altın inine 

tesadüf olunmuş ve bir hafta 

içinde 40 kilo 814 gram çı· 

karılmıştır. ·Bunlar \arasında 
kilo vezninde büyük bir kül
çe de vardır. 

Tiyelgin madenlerinin ran

dımanı, Uraldaki .altın maden· 

!erinin zenginliği göstermek· 

. tedir. Birkaç asırdanberi işle· 

tilmekte olmasına rağmen hala 

bu madenler bitmez tükenmez 

bir haldedirler. 

Teşrinievvel bidayetlerinde 

Nijni-Tagil civarında hır ma· 

halde 9 metre derinlikte ge· 

niş ve kalın bir altınlı kum 

tabakası keşfedilmiştir. Bu 

damarın birkaç kilometre 

uzunluğunda bulunduğu anla

şılmaktadır. Bliava civarında 

çok yakında ayrıca buna ben· 
zeı başka bir damar daha 
bulunmuştur. 

••• 
icra vekilleri 
Heyeti toplandı 
Ankara, 30 ( Radyo ) -

icra vekilleri heyeti bupn 
baıvekil ismet lnönü'nün reiı· 
liti altında toplanmı.tır. 

li paşa ve kira Frosin ....... -.,,.,..,.. 

Yanya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci k.ısım: Kasırta 
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.Ali paşa, Vasiliki! ben hayatt 
vaz geçerim senden vaz geçme 

diye yalvarıyordu .. 
Nasıl yok. Az müddet çıktı. 

evvel yanımdan aynlmazdın. 
Şimdi lise yanıma geldiğin 
yok. Ben senin sıkıntı ve isti· 
rabını hissetmemek derece· 
de kalbsız bir kadın mıyım? 

- Ne diyorsun Allaha 
aşkına Vasiliki. Ben hayattan 
vaz geçerim senden ayn ya
şayam. Bu zanların zihninde 
yer bulması dofru değildir. 

- Fakat b en görüyorum, 
yanıma az geldıiin muhakkak 
büyük bir endişe içinde ol
duğunu da sade ben değil, 
bütün saray halkı biliyor. 

- Bütün-bun!~ evhamdan 
ibaret, maamafih insanın bir 
günü diğerine uymayabilirdi. 
İnsanlık bul. 

Ali paşa, 1Vasiliki' nin elini 
tuttu; mümkijn olduğu kadar 
samimi görünmeğe çalışarak: 

- Ah.. Ah. Dedi. Bu 
Muhtar yok mu? Başımı be· 
lalara soktu. Muhtarın yüzün· 
den rahabmı kaybettim. Dedi. 

Vasiliki Ali paşanın yüzüne 
dikkatle baktı. Ve sonra: 

- Vezirim, beni beyhude 
aldatmağa çalışma senin gibi 
yüksek bir vezirin ağzına ya· 
lan yakışmaz, ben hissediyo· 
rum. Sen bir büyünün tesiri 
altında bulunuyorsun, bundan 
haberin yok, fakat ben bunu 
meydana çıkaracağım, bunun 
ne bahaya olursa ~olsun canı· 
nı alacağıml Diye adeta ha· 
ğırdı. 

Ali paşa, Vasiliki'nin bu 
anı gükremesinden telaşa 

düştü. 

Vasiliki'nin ne yalT'an kadın 
olduğunu Ali paşa çok iyi 
bilirdi. Bu kadın birşeyi aklına 
koyduğu vakit mutlaka o işi 
yapardı. Şu halde, Frosini 
meselesi yeni bir safha dahi: 
kazanıyor demekti. Frosini 
şimdiki anda bir Muhtar mev· 
cudiyetile ihtiyar Ali paşanın 
koynuna girmiş bulunmıyordu; 
beri taraftan da kendi karısı 
Vasilik işe karışırsa, artık 
işe karışıraa, artık güzel F ro· 
sini'den kat'i olarak ümidi 
kesmek lazımdı. 

Vasiliki'ye gelince, kocası· 

nın kendi has oğlu Muhtar 

paşa hakkındaki• sözleri seri 
bir şekilde tetkik etti. 

Şimdiye kadar hayırlı ve 
terbiyeli evlad nümuncsi olan 
Muhtar paşa birdenbire ne 
olmuştu, ki böylece babasının 

büyük ıztıraplanna sebep olu· 
yordu?. 

Bu nokta Vasiliki için kafi 
bir iz ve ipucu oldu. Ne 

olursa olsun Tepedelenli Ali 
paşanın hayatında son vukua 
gelen tahavvülün sebebi bu 
iz üzerinde l anlaşılazaktı. 

Vasiliki bunun için Ali pa
şşanın yanında daha fazla 
kalmadı ve: 

- Paşam.. Sen müsterih 
ol.. Ben seni bu uğradığın 
halden kurtaracağım. Senin 
rahatını bozan sebep ne olur; 
H olsun meydana çıkacak ve 
knin ıahahm bozan da mut· 
laka r•berecektir. De.&.i ve 

• • • 
Vasiliki paşanın yanmd 

dışarı çıkınca hemen odası 
gitti . • Orada biraz düşündü 
ten sonra, gene dışarı çık 

sadık hizmettçisi Ayşe ile 
paşanın muhafızlarından La 
bro Stekuli'yi yanına çağırt 

Vasiliki, Ali paşanın sar 
yında serbest idi. Paşa, onu 
hristiyan ve rum olmıtsı 
nazarı itibare atarak haremi 
de hariçte serbest kalmasın 
hiçbir zaman mumanaat gö 
termemişti. Esasen Ali paş 
Yana ve civarının bazı ruml 
nnı ezmekle beraber, bir k 
sım rumlarla da kardeşi. 
akdetmiş idi. Lambro Ste 
de bunlardan birisi idi. T 
pedelenli Ali paşa, Tahire ol 
duğu kadar Lambroyare iti 
mad ederdi. 

Bu vaziyet sayesinde Vasi 
tiki Lambro ile hcrıaman gö 
rüşebılirdi. 

Vasiliki'nin davetinden pe 
az sonra Lambro 
reldi. 

Vasiliki: 
- Kimbro, sen beni e 

fazla sevenlerden ve ban 

herkesten ziyade sadık olan• 

)ardan birisinin ve_:_«)C\ . 
ıizli bir kinin olduj'unu Len• 

den başka bir kimsa bilmez. 
Ded i. 
- Evet. Seni çok severim, 

Ali paşadan da pek çolır nef· 
ret ederim. Ne emrin vars 
bana ıöylel Senin emrin ile 
kendimi ateşe bile atarım. 

• Arkası T1ar • 

Belçika 
8p~turnfı 1 İtici ınlıi(Ptle 

hatgüzan olup bir müddetten 
beri kaybolmuş bulunan Baron 
Viyorstraşın Milisler tarafın· 
dan öldürüldüğü haberi gel· 
miştir, Bu haber, burada derin 
akisler uyandırmıştır. 

Gelen haber üzerine Bel· 
çika hariciye nazarı, ispanya 
sefirini kabul etmiş ve bu 
hususta tahkikat yapılmasım 
ve bu tahkikatı yapacak he· 
yette Belçika' dan da bir mü· 
messil bulunmasını istemiştir . 

Maslahatgüzarın, pek feci 
bir surette öldürük.:Uğü tcey· 
yüd etmiştir. 

Başbakan M. Vanzeland biz· 
zat bu işle meşgul oluyor. 


