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lJLLJSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cu;;-- 8 ikinci kanun 1937 

Zelzele 
londra'daki sismofraf, 

dün çok şiddetli bir zelzelf} 
kaydetmiştir. Zelzelenin 
merkezi malum değildir. 

Fiati (100) Para 

Sancak meselesi, çok nazik bir Safhaya girdi, F ransızla 
rın yap ıklari işkence, heyet Üzerinde fena tesir braktı 
Atat·· on·,Konyadan d 
Ya germ lerİ muht m Nazırları din-

a Baldvin 

, . liyor 
lngiltere hüküm.eti, Sancak mesele- s.~~~:·:ı:" <~:t.~.-dö~: 
sin•n sulhan hallini temenni ediyor müş ve hariciye nazırı M. 

ve böyle bir hadiseden f ran· Eden'in, umumi vaziyet hak-lsh 1'J ıl, 8 (Hı; ı;i) -qBaş
bakanımız f smet İnönü dün 

1 

Ankara'ya döndükten sonra 
genel kurmay başkanı Mare· 
şal Fevzi Çakmağın da iştira· 
kile vekiller heyeti topla.nış 
ve uzun müzakere cereyan 
eylemiştir. 

lstanbul, 8 (Hususi) - Ata· 

türk'ün, Konya'dan Adana'ya 

gitmeleri muhtemel görülü
yor. 

lstanbul, 8 ( Hususi ) -

F-ransız'ların, sancaktaki kar
deşlerimize yapmakta olduk-

ları muamele, bitaraf müşahid· 
ler Üzerinde çok fena bir te
.sir bırakmıştır. 

Son gelen haberler, sancak· 
taki Ermenilerin, Fransız'lar 
tarafından silahlanmakta ol· 
duklarını bildirmektedir. 

Sancak'ta, büyük bir gale
yan vardır. Türk ahalisi, bita
raf heyetin misafir kaldığı 
evin önünde muaızam teza· 
hürat yapmışlar ve: 

(istiklal isteriz) 
Diye bağırmışlardı. Fransız 

zabıtası, silah kullanmak su· 
retile halkı dağıtmıştır . 

. Londra 8 (Radyo) - Siya
sal mahafil, sancak mes' ele-

sin in nazik bir safhaya girdi
ğini itiraf etmektedirler. İn
giltere hükumeti, bu mes' ele-

M. Eden 
Fransız sefirile 
uzun müddet l 

konuştu 

M. Eden 
Londra, 8 (Radyo) - in. 

giltere hariciye nazırı M. Eden 
dün Fransa'nın bura sefirini 
kabul etmiş ve uzun müddet 
konuşmuştur. Bu arada, Al
tnanya'nın Londra maslahat-

.. ' guzarı da M. Edeni ziyaret 
etmittir. 

r-

nin sulhan halledilmesini ilti· 
zam etmektedir. 

Paris 8 (Radyo) - Fransız 

gazeteleri. Sancak mes'elesi 

etrafrnda uzun makaleler ya

zıyorlar. Bu gazeteler, Türk 

Fransız dostluğunun tehlikeye 
düşeceğinden endişe etmekte 

sanın teessür duyacağını ilave kındaki izahatını dinlemiştir. 
eylemektedirler. Başvekil, diğer naztrları_ da 

Paris, 8 (Radyo) - Fran· yarın (bugün) dinliyecek ve 

-;;-h~riciyc nazın M. İvon bilahare Sandırgam'a giderek 

(Devamı 4 üncii sahifede) krala mülaki olacaktır. _______ ._. ....... -41 

Yunanista·n, fakirler için 
--- vergi . tarhediyor 
~· 

--~------~----Muhtelif mahsuller üzerine ko-
nulan zamlarla senede-yarım 
- milYardrBhmi toplalııyor 

Atina 8 (Radyo) - Yunan 
hükumeti; fakirlere yardım teş-

1kilatı için yeni bazı vergiler 

tarhetmeğe başlamışttr. Tütün 

mahsulü üzerine tarhedilmiş 

olan vergiden senede 200 mil-
yon,! an on.im şirketlere· tarhe

dilen- zamlardan 20 milyon ve 

ldiğ~muhtelif ··zamlardan da 
85 milyonudrahmi toplanmak-· 1 

.... tadt;:-:- - -

P - HükGmet, d;ha bazı kaynak-a p a Jar~~:ı te~i~ ~~~~ği . m_eb~ağla 
B• • •ı t• 'senede yarım milyar drahmi 
ıraz ıyı eş 1 lmiktarında. bi; para toplıy-;cak 

Roma 8 (Radyo) - Papa ve-bu pmyı, nafakasını ka· 
on birinci Piy'in sıhhatı, bir zanamıyacak - derecede0lan 
az salaha doğru yol almıştır. halka tevzi edecektir. Başba-
P.apa, bugün Ka~dinal Paçe- kan Metalcsas, bizzat bu işin 
liyi kabul etmiştir. başındadır. M. ft;fetaksas 

----,-----..• · -···••-4&•------
1 htila l~B ler, dü sabah ye-
nide~1 taarruza geçtiler 

Madrid hükumetine mensub tahtelba
hirler, ( Biskay) körfezine gird·!er 

Paris, 8 ( Radyo ) - lhti· 
lalciler, dün sabah Madrid'in 
cenubunda şiddetli bir taat· 
ruza geçmişlerse de ilerleye
memişlerdir. 

Son gelen haberler, lrlanda 
hükumetinin, general Franko
ya ·bir kolordu, gönderdiğini 

bildirmektedir. Bun unla bera
ber, general Fıanko ve mai
yetindeki kumandanlar, kat'i 
bir neti~e a\mak için istical 
ediyorlar. 

Dünkü muharebeler, akşama 
kadar devam etmiş ve neti
cede her iki taraf, yüzlerce 
telefat vermiştir. 

Paris 8 (Radyo) - Alman
yanın İspanyayı kontrol tek
lifi hakkındaki notaya verdiği 
cevap kat'idir. Bu cevapta, 
ispanya mes'elesinin kökün· 
den halledilmesi istenilmekte 

ihtilalciler 
ve İspanyadaki yabancı kuv

vetlerin, derhal ispanyadan 

uzaklaştırılmaları lüzumu Heri 
sürülmektedir. 

Pariı 8 {Radyo) - Madrid 

top başında 
hükumetine mensup bazı tah

telbahir, Biskay körfezin~ git: 

mişlerdir. Bu tahtelbahirler, 
hükumete ait posta vapurları· 
{Devamı 4 üncü sahifede} 

-Siyan-Fu mıntakasında 
kanlı müsademeler oldu 

--------·_.~~----

Çin kuvvetleri, hareket için 
ani bir emir aldılar 

Bir Çin nöbetçisi 
Nanki, 8 (Radyo) - Çin yan·Fuya elli mil mesafede 

kuvvetleri; ansızın ve acele asi kuvvetlerle Çin ordusu 
olarakSiyan-Fuya hareket et- arasında kanlı müsademeler 
mişlcrdir. Son haberler, Si- olduğunu bildiriyor. ................. ______ _ 
Sovyet Rusya Türkis

tana ajanlar göndermiş 
------------~------in gil tere, Rusyanın bu ha-

reketini beğenmiyor 
Londra, 8 ( Radyo ) 

' Deyli Meyi gazetesine göre, 
Sovyetler, Türkistan'a altmış 
propagandacı göndermişlerdir. 

Ayni gazete, Rusya'nın, Tür-

kistan 'da bir takım askeri 
yollar yaptığını bildirmektedir_ 
Bu haberler, lngiltere siyasal 
mehafilindc derin akisler yap· 
mıştır. 

Yugoslavya kraliçesini 
fakip·eden şahıs tutuldu 

Bu adamır .. , -kralı öldürten 11 
-(Paveliç)in avent:~erinden-

olduğu söyleniyor 
Paris, ,8 (Radyo) -eYugos· 

lavya valde kraliçesi-Mari, 1 
Ostanda giderken ~ k~nd;;r;:)i 1 
uzaktan takip ettiği'i~1aşılan ı 
bir şahsı, şüphe üzerine yaka
lanmıştır. Bu şahsın, Yugos-
lavya kralı Aleksandr'ı öldür

ten Pavcliç'in avenclerinden 
olduğu zannediliyor. 

Paris, 7 (A.A) - Pazartesi 
günü diedenhofen de Y <•gus
lavya kraliçesinin gitmekte 
olduğu trende pasaportsuz 
seyahat etmekte olan Yugos· 
lavya tebaasından bir şahıs 
tevkif edilmiştir. Bu şahsın 
kral Aleksandr ve Bartoyu 
öldüren Pavloviç ve Ustaşi
lerle münasebeti olup olma· 
dığı araştırılmaktadır. Valde kraliçe Mari 

---------~~-·------~--------Çekoslovakya Fransada grev 
Adis-Ababa' ya kon- Paris, 8 (Radyo) ) - Fran· 

l .. J k sanın muhtdif yerlerinde ilan 
so os gonaerece grev ilan etmiş olan esnafla 

Prag 8 (Radyo) - Çekos· amelelerin bir ktsmı, tekrar 
lovakya hükumeti, Adis·Aba· işe başlamışlardır. 
ba' da bir konsolosluk açmak Lil amelesi de bu ayın on 
\~ttd\ğ\ni ha\ya'ya bildirmiştir. birinde işe baılıyacaklardır. 
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bir hırsız olduğunu biliyordu. 
Karter birkaç defa Kroseri ta· 
kip etmiş ve ele geçirememişti 
halbuki kendisi tecrübeli bir 
memur olduğu gibi hırsızların 
canilerin kullandıkları rolleri 
meydana çıkarmak hususımda 
dahi sair memurlar beyninde 
kesbi imtiyaz etmiş iken Kro· 
serin hilede emsalsiz bir şey· 
tan olduğu 'için onu derdest 
edememiş, zira bu mahir şaki 
her türlü fenalığı irtikap eder. 
Her türlü kabalıkları yaptığı 
halde kendisinden hiç şüphe 
ettirmezdi . 

Bu defa Karter ciddi bir 
azim ve metanetle Kroserin 
esrarına vakıf olmak, mes• el~
nin hakikat ve mahiyetini mey· 
dana çıkarmak için onu takip 
etmeğe karar verdi. Sigarası· 
nın dumanına ıözünü dikerek 
kendi kendine diyordu ki: 

Kroser kardeşi Lefinkstondan 
daha zeki, daha faaldir ve 
bilcümle gizli olan işlere va· 
kıftır, beni daima tebdili kıya· 
fet edip kendisini gizlice takip 
ettiğim zaman tanır şimdi ise 
kendisini açık surette takip 
edeceğim. 

Bu sözleri fısıldadıktan sonra 
ikametgahından çıkarak ken· 
disile beraber daima bulun:
durduğu şeyleri dahiJ aldı, iki 
taraflı bir maske alarak cebi· 
ni de, anahtar, iskarpele ve 
sair edevatı mahsusasile dol· 
durdu. 

polis dahi Kroserin ahvaline 
arkadaşlarından ziyade vakıf 
değildi, lakin bu sefer Kroser 
tahtı tarassuda alındıktan son· 
ra adetini tağyir ederek saat 
altıda Boston Rod' da kain ha· 
neye geçmiştir. Evvelce yaz· 
mıştık ki bu hane iki defa 
Lafonun ve iki defa dahi Ma· 
cor, Vemvilin vasıtalarile mü· 
fettişi umumi Mekaloski bu· 
lundugu halde teftiş edilmiş, 

içerisi mükemmel mobilye ile 
tdriş olunduğu halde derunun· 
da kimse bulunmamıştır, dı· 

şansı sair hanelerden farklı 
olmayıp yalınız ciheti erbaası 
diken, yeşil otlarla dolmuş bir 
bahçe ile ihata olunmuştur. 

(Ulusal Birlik) 8 ikinci kanun 937 

F/kRA: 

Onların Akdenizi 
ispanya hadiselerinden hoş· 

nıyor musunuz? Franko, Sov
yet vapurlarını, ve Madrid, 
Alman vapurlarını tutuyor, 
karışırlık karışmazlık meselesi· 
nin bir lspanyolca telakkisi 
var: Madrid'e göre yardım 

yalnız kendine yapılmalıdır; 
Burgos'un fikri de aynen böy· 
ledir. Fakat münakaşalar lon
dradaki karışmazlık komite· 
sinde sözle, lspanyol Akdeni· 
zinde gülle ve torpille geçı
yor. 

Gönülü ihraç etmekten alı
konulmak istenen Almanya 
diyor ki: 

- Peki, fakat ispanya' da 
bir komünist idare kurulma· 
mak şartı ile! . 

Halbuki Almanya'nın is
panya' dan daha çok yakınında 
ve kendi bölgesinin denizle
rinde bütün dünyanın ve 
kendisinin tanımakta olduğu 
bir komünist devlet var. 

İspanyol halkının hangi 
renkten daha hoşlandığını 
sormak hatıra geliyor. Bu 
memleket te yumurtasını isle· 
diği memlekete sattığı gibi, 
boyasını da arzu ettiği yerden 
almakta serbest değil midir? 
Kızıl veya beyaz, boğalarının 
kan-kızılı, veya sağmal inek· 
!erinin südbeyazıl Sevinçlerini 
veya acılarını yalnız kendile
rinin çekecekleri kararın ken· 
disini de onlara bırakalım. 

ispanya işi, galiba bir gün 
lspanya'dan başka herkesin 
işi olacak! Ve ister misiniz, 
nihayet, bitaraflıkta yalnız İs· 
panyollara kalsın ve asıl ka
rışmazlık komitesi ispanya' da 
kurulsun! 

• Falag 

in mühim bir e • 
rı 

-
ve cek .. 

Mu te if sebep ve vesilele 
ro ar nı geni letmek, yeni 

e teşk·ıat 

emuriyet er 
görül iyor 

ad-

·ıave e e d ğr 
likler husule geldiği ve ma· 
halli hizmetlerin çoğu ihmale 
uğradığı halde zaman zaman 
ve yer yer teskilat kadroları~ı 
genişletmek, muhtelıf sebep 
ve vesilelerle kadrolara yeni 
memuriyetler ilave etmek, 
mevcuda zamlar yapmak yo-
lunda adeta müsabakaya gi· 
rişilıniş1ir. Bu halin devamı 
gaye olan hizmetlerin yerine 
teşkilatın kaim olmasını ıntaç 

edecektir. Bunun çok şamil 
olan netice ve zararları üze· 
rine ehemmiyetle dikkat naza· 
rımızı çekmeği vazife bilirim. 

1 - 1937 mali yılından 
itibaren tatbikatına geçilmek 
üzere bünye kabiliyeti ve ma· 

Dahiliye vekili ve Parti genel sekreterimiz Şükrü Kaga halli ihtiyaçlara göre, beşerse· 
Vi1ayetlerin mahalli mahiyeti kanununda sarahaten yer aldığı nelik iş programlan vücuda 

taşıyan hizmetlerinden hemen ve buna şiddetli ihtiyaç getirilerekıderhal umumi mec· 
hiçbirinin mahalli ihtiyaçlara bulunduğu halde şimdiye }islerin tasdikinden geçilmesi· 
ve bünye kabiliyetine uygun kadar bu lazimenin yerine ni ve büdceye buna göre 
şekilde tesis ve tanzim edil· getirilmemesi yüzünden bir tahsisat konulmasını rica ede· 
mediği metodlu ve planlı çok" ihtiyaçların karşılanması rim. 
çalışmanın hakim olmamağı mümkün olamamıştır. 1929 2 ..:.... iş programlan tanzi· 
dahiliye bakanlığınca görül· yılından sonra hususi idare· minde mahalli ihtiycçların göz 
müş ve dahilive bakanı ve lerin gelirlerinde büyük eksik· Devamı 4 üncü sahifede 
parti genel sekreteri Şükrü ._. • .._. ··~-------
Kaya, bu hususta valiliklere D .. k D w· dso d vı·ya 
bir emir gönderilmiştir. Vila· U e 1 n r ' • 

" yetimize de gönderilen bu d 1 k•t ı • • 
tamimi, ehemmiyeti dolayısile na anası va 1 geçırıyor 
aynen yazıyoruz: ~·~-

Masasmdan da iki adet ta
banca alıp her birine 38 kur· 
ıun lcoydu. Kendi fikrince ica· 
bı halinde öyle bir sür'atle 
tabancayı atıp sonra cebine 
ıokacak idi ki hiç kimse onun 
tabancı attığını hissetmiyecek· 
tir. Bundan başka büyük cep· 
lerine ancak.kendisinin çıkara
bileceği eslehayı yerleştirdi. 

Kroser buraya kendi ikamet· 
gahından çıktığı zaman geliyor 
idi. Nikola Karter saat 10 da 
Kroserin hanesine doğru yürü· 
yerek hanenin kapısına gt"ldiği 
zaman bir müddet dış kapıda 
tevakkuf etti. Bu ise kendisinin 
bir kimse tarafından tarassut 
olunmadığına kesbi emniyet 
etmek içindi. Takip olunma· 
dığına yakm hasıl ettikten 
ıonra kapıya yaklaştı. Kapı 
kilitli olduğundan kendisinde 
mevcut olan aleti mahsusa ile 
kapıyı açtı, bir karanlık yere 
girdi, derhal cebinden elek· 
trik fenerini çıkararak yaktı, 

biraz etrafa dikkatle baktık· 
tan sonra kapıyı güz'!lce ka· 
padı. Sonra feneri söndürdü, 
bu gibi mevkilerde Karter 
kendi kendisine gizli sacla ile 
tekellüm etmeğe başladığı ci· 
hetle mutadı veçhile şu sözleri 
söylemeğe başladı : 1 Birinci sınıf mutahassıs 

"Müsbet ve verimli işlerin 

planlı ve programlı hareket· 
!erden doğacağı bedahet de-

Engesf ord köyü, şi di büyük 
bir şehir haline gelmiştir. 

CSonra saat • 7 raddelerinde 
• Kroseri tarassut etmek için, 
ıüzelce bir heveıle ikametga· 
hından ayrıldı. 
Kroser, polis Lıfonun raporu 

mucibince hergün saat beşte 
Boston Rod caddesinde kain 
haneye gider, bir saat kadar· 
orada vakit geçirdikten sonra 
şehre avdet ederek çarşıya ge· 
lir, tiyatroya yahut tavla ve 
kumar oynamak için zengin 
miras yiyen gençlerin yanına 
gider ve uzunca bir müddet 
meşgul olur, oyunda kazanıp 

kaybetmesi, kendisince müsa· 
-vidir, bu halden rüfekası pek 
ziyade hayret ve taaccüp eder· 
lerdi . 

Oyundan kalktıktan sonra 
bir müddet dahi umumhane· 

lere müsrifane bir surette para 

· sarfederek vaktini geçirir. 

Geceyi böyle sabah ederek 
fecir zamanında Otel Ondinde 

kain 4 odalı menziline gelerek 
öğleye kadar oturur, öğleden 
sonra -oradan çıkar hazan da 
ıruptan sonraya kadar tehir 
eder, lakin iCÇ vakte kadar 
bekliyor? 

Arkadaşlarından hiçbirisi 
ıebebi tehirini sual edemez. 
Zira m~maileyhin latif, temiz· 
liği ıever bir kimse oldlığunu 
bilirler. Ancak İshak Midavsa 
samimi bir arkadaş. hakiki bir 
dost olduğu dahi arkadaşla· 
nnca aşikardır. işte Kroser 
bildiki arkadaşları meyanında 
evsafı mukure ile maruftur, 

Şayet ben hakikate vasıl ol· 
mak istersem bu gece sabaha 
kadar bu hanede meşgul ol· 
malıyım, bene~ bu dahi ta· 
hakkuk etmiştir ki bu haneyi 
teftiş edecek olursam yalınız 

mobilya ve eşyadan başka bir 
şey bulamıyacağım, lakin fik· 
rimce h:tta etmiyorsam Kro
serin bu haneye gelip gitmesi 
iki cihetle olabilir, ya bu ha· 
nede gizli olan bazı kimselere 
hizmet:etmek veyahut polisle
rin tarassdundan kurtulup bu· 
rada münzevi ~ olmak içindir. 
Sonra yüksek sesle dedi ki, 
evet, mister Kroser ben bu 
defa senin esrarını keşfedece· 
ğim. HemP.n bir ses işitti ki 
alaylı bir surette şöyle sövlü
yor: 

- Doğru mu söylüyorsun1 

sen güzel bir adamsın. 
- Karter bu sözü işitir işit

mez tabancasını hemen sol 
eline alarak feneri ses gelen 
tarafa tutup baktığı anda kar· 
şısındr uzun boylu, mavi gözlü 
hoş sima, cesur bir kimseye 
tesadüf etti . 

Yüksek boylu olan bu adam 
metin bir tavırla Kartere de· 
di ki : 

- Silahım yerine koy, sen 
mister Karter değil misin? 

- Evet, ben Karterim. 

- Silah çekme şayet kor· 
kuyorsan, hayatının tehlikede 
olmadığını sana beyan ederim. 

- inanıyorum, sözünüze iti· 
mat ediyorum, söyle bakayım 
sen Moris Kroser değil IJlisin? 

- Evet. .. 
- Şayet fenerimin ziyası ol· 

masaydı senen ismini sual ey· 
lemez, zira seni layıkile tanı

yorum. 

- Arluuı ""'"" 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler ~okağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

recesine varmış hakikatlerden· 
dir. Hizmetleri, gelir ve ihti· 
yaçlarla mütevazin şekilde 
yürütmek mahalli inkişafı temin 
etmek demek olacağına göre, 
her şeyden evvel bu mühim 
boşluğun doldurulması ve bü
tün hareketlerin plana alınma'iı 
kararlaştırılmıştır. İş program· 

• lan idarei hususiyei vilayet -------·-. ----------
lngiltere'de mec

buri as er· 
Asker aylıkları arttırılırsa, ordu

nu ihtiyacı temin edilebilir mi? 
Morning post gazetesi İn- hususundaki isteksizliği anla· 

giliz ordusunun eksikliği ve tılmıştır. 
~skerlere verilen para hak· Sebepleri ister şu, ister bu 
kında yazdığı bir makalede, olsun, bu sözlerde hakikat 
kısaca, diyor ki: yok değildir. Fakat bütün bu 

"Ordu otoritelerinin asker sebepler. bu işin bu kadar 

aylıkleruu arttırmanın mum-
aksamasını icabeuirmemek 

lazıın ~elir. 
kün olup olm8:dığı üzerinde Son zamanlarda ordu haya· 
incelemeler yapmakta oldugu, 

tına daha müsaid bir şeki l 
iyi bir haberdir. Bu inceleme· verilmiştir. Fakat bulununla 
lerin pek yakında netice ver· 

mesini ümid ederiz. Ordunun 

eksiği 100,000 kişi tahmin 

edilmektedir. Bu da açığı ve 

gediği bulunmaması lazım 

gelen müdafaa sistemimizde 
ehemmiyetle gözönüne alına
cak bir mes'eledir. Bugünkü 
asker alma usulü ile de bu 
gedik, pek doldurulacağa 
benzemiyor. 

Bu sene, ordu eksiği hak
kında birçok sözler söylenmiş 
izahlar yapılmış ve genç İn· 
.ıiltercnin orduya katı.şmamak 

beraber, gene askerlerin yiye· 

ceği ve parası sivillerle kıyas 
edilemıyecek kadar az ve ki
fayetsizdir. 

Sir Alfre Knoxun da de· 
diği gibi biz, bugünkü gönüllü 
askerlik sistemini ucuza mal 
edemeyiz ve bu gönüllli siste· 
minde devam etmek istediği· 
mize göre buna karşı gerekli 
tedbirleri almak zorundayız. 

Askerlik şerefli bir hizmt 
olduğu için kendisine layık 
olan mükafatı ondan esırge· 
memek lizımdır .• 

Tahtından feragat ettikten 
sonra Avusturyaya giden eski 
lngiliz krah sekizinci Edvard, 
Viyana da Enzcsf eld şatosun· 

da Baron Röçild'in misafiri 
bulunuyor. 

Eski krala şatoda büyük 
bir itıbar gösterilmektedir. 
Kendisine şatonun beş odalı 
bir dairesi tahsis edilmiştir. 

• • 
• ' // 

Fakat, eski kralın burada 
oturmasından en fazla Enzes· 
ferd halkı memnun olmuştur. 

Çünkü bugüne kadar sönük 
bir köy olarak burası, Vind· 
sor dükasını görmek arzusule ! 
gelen yolcularla dolmuştur. 
Bu yolcuları eğlenciirmek ve 
köyde daha fazla tutmak için 
{Devamı 4 üncü sahi/ede J 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç fılo kalmı~ olursun. Bu yüzlerce 
zc~indeo biriniıı de acnin olmıya~ını kim iddiı: adebilir. 
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: Hikiige 1 Nerede balık? ! -i ı F ratelli Sperco N. v. r-,-z-m-~-Y-. iiiiiiiiüiiiiiiiniiiMiiiiiieiiiiiiiiniiiiisliiuiiiiiiiciiiiaiiitı--
,., vapur acentası W. F. H. Van 1 

Bir Alman köylü günün ona müstehzi bir tavırla yan ROYAL NEERLANDAIS Der Zee Türk A. Şirketinin 
birinde Haysterbah , manastı· yan bakıyordu, kıs kıs gülü- • KUMPANYASI 
ılna tırmandı. Elinde bir se· yordu. Ah, öteki papazlar da GALYPSO .. vapuru lO & Co. Halkapınar kumaş fabrikası 
pet, sepetin içerisinde de üç hep burada olsa idiler de. Kan~nusanide gelip yükünü DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
tavuk vardı. Bu tavukları, köylünün domuz yavrusur.a tVaAhlRıyNedAen sKoônr5aTEBNUCREG~~, G. m. b. H. 
manastıra vakfetmek istiyordu! balık diye nasıl l att ğ ve ıçın HER KLE e ı ını , .. k 

1 
k .. A A,, vapuru 6 

O sırada, mutbak işlerile nasıl faka bastığıoı bir gör- 1 yu .. 8 aca tır. son kanunda beklenilmektedir. 
meşgul olan bir papaz, ma- se idiler! Ne yazık ki hepsinin .. TIBERIUS " vapuru 14 9 son kanunda ROTTER-
nastır korusundaki gölde tut- ayrı ayrı işi gücü vardı o sı· Kanunusaniye kadar ROTTER· DAM, HAMBURG ve BRE-
tuğu kocaman bir balıgv ı kızart ralarda·, hepsı· de, manastırın DAM, AMSTERDAM ve HAM-

BURG l 
MEN için yük alacaktır. 

mak üzere, ayıklıyordu. Balık, başka cihetlerinde idiler! kt imanları için yük ala- .. AKKA,, vapuru 13 son 
aşağı yukarı bir domuz yav- - Kardeş, biraz tereyağı ~~~~SKA ORIENT LINES kanunda HAMBURG ve AN-
rusuna yakın irilikte idi. katayım mı balığa? VERS'ten gelerek yu··k çıkara· 

P k d 
.. AASNE,, vapuru_ 8 ikinci 

apaz, öylünün getir iği - Hay, hay! caktır. 
ta ki b' b ı kanunda gelip ROTTERDAM, 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

vu arı ırer irer e ine al- - Papazın böyle lalay ANDROS 
d 

HAMBURG, GDYNIA ve .. ,, vapuru 20 son 
1• şöyle evirip çevirdi, yok· edişine karşı ; köylü, hiç oralı kanunda beklenı·lmektedı"r. 23 s t y 1 • 

lad d S SKANDNAVYA limanları için a iŞ er erı 
1• avucun a tarttı. onra, değil, yiyip duruyordu boyuna! yük alacaktır. son kanuna kadar ROTTER-

şunları söyledi: Hiç istifini bozmadan! " ERLAND ,, motörü 21 DAM, HAMBURG ve BRE- 8 /(ı Jı d 86 d Ş:AR 
k - Canım, bunlar pek sıs- Bir, iki.. Beş, on .. On beş, ikinci kanuna kadar ROTTER- MEN için yük kabul eder. irinci or on a J numara a 
~ şeyleri Bu tavukların üçü yirmi ve daha fazla parçalar, DAM, HAMBURG, GDYıNIA HAJJ T A Ş bırden a k b" b AMER~ICA_N_ EX-P.ORT LINES • • • 

nca ır çor alıktır kabın içerisinden eksilince, ve SKANDINA VY A limanları 
Topu birden bir kasenin İçi: papazı bir kuşkudur aldı doğ- için yük alacaktır. THE EXPORT STEAMSAIP Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
n~ sığar! Ben hepsini birden rusul Yoksa? Fakat. imkanı SERViCE MARITIME CORPORATION KANDEMJ

0

R Og""[u 
bır övu··nde ao·· d · d" b. k I B d b .. EXMOOR a 17 . . o v eye ın ıre ı· yo • canım ir a am. ir ROUMAIN " v puru son lırı:-~ ı-· b domuz yavrusunu bir oturuşta "AEBA-JULYA. vapuru 9 kiinunda beklenilmektedir. , _____________________ ,, 

k oy u, u mühimsemezliğe nasıl olur da silip süpürür? ikinci kanunda PiRE, MALTA NEVYORK için yük kabul 
.. ızdı. Gerçi, tavuklar pek O nefis göl balıkı değil ki eder. IZMIR oyle aö t . 

1
. d ve MARSIL YA limanları için .. EXTAVIA,, vapuru ayın 

o s enş ı eğildiler, ama bul yük alacaktır. 
yağlı se · t ki d sonunda beklenilmektedir . 

' mız avu ar ı. O da Bununla beraber, bir çey· •SUÇEAVA. vapuru 27 papazın a '-! d ğ b l k NEVYORK için yükliyecektir. 
yıK a ı ı a ığı eli· re ten biraı fazla bir zaman ikinci kanunda PiRE, MALTA ne alarak: .. EXMINSTER,, vapuru ikin· 

aradan ıeçmiş, geçmemişti, MARSIL YA limanları için yük 

b 
- Sanki. dedi, bu büyük ki bütün domuz yavrusu, köy- alacaktır. ci kanun sonunda beklenil· 

ir balık mı? r· "d . 1 h ikinci Kordonda FRATELLI mektedir. NEVYORK ıçın B unün mı esıne yer eşti; a ır- yükliyecektir. 
en, bunun hepsini bir dan icaba, kaptan mideye! SPERCO vapur acentalığına ----

oturuşta yerimi Hem de kah· Papazın göıleri, hayretten müracaat edilmesi rica olunur. PIRE
1 

den AKTARMALI 
v~lt.ı o~arakl Halbuki, getir- adamakıllı açılmıştı. Parmağını Telefon: 4143/4221/2663 
dığını bu tavuklardan bir ta· ısırarak, gözlerini köylü .• ün 
nesi, bir adamı ye~ekte de suratına dilemişti. 
tıka-basa doyurur. Halbuki, o, biç de doymuşa 

Papazla köylü arasında, benzemiyordu. Adeta .. Daha 
yarı şaka, yan ciddi bir mü· birşey yok mu acaba?. yollu 
nakaş~dır başaösterdi O l dönüp dönüp papazın yüzüne .d. b o • ye 
1 ı, öyle idi· faland f"l" d bakıyordu. 
d k ' 1

' 
1 an 1 P 1 d le h ld ~r en, bahse girdiler. Eğer apaz, a ay e ece a e 

lc?ylü, bütün balığı, tek başına değildi artık; şaşkınlıkla sordu: 
bır defad · b 1 k - Ne var? Ne beldiyorsun a yız,. i ece olursa 
zat b ' daha? . 

.. e~ u nefis lbalığı yemekle K I 
mukafatlanmış olacaktı· fakat öy ü, parmaklannı yalıya 
h · · ' ' yalıya, gayet sakin bir qvırla, 
cpsını birden yiyemezse, m kısaca şu cevabı verdi: 

.. anastıra getirdiğinden başka 
uç tavuk daha vakfedecektil - Balığı bekliyorum, ba-

B 
lığı... Hani ya nerede o bir 

u habis üzerinde anlac:tı-I T oturuşta yutulr mıyacak ın ve 
ar. Lakin. papaz, köylüye nefis balık?. 
b~lı~ı tattırmak niyetinde de· 
ğıldı. Bu nefis balıtı tattırdı
~ d takdirde, hem balık elden 
~1 er, hem de kendisi bahsi 
kaybederdi. Halbuki o hem 
balığı elden çıkarmamak isti
yordu, hem de b - . k 
maki ausı azan· 

d 
- Sen, hele şöyle koridor· 

a otur bi d" l 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Oilvier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rces 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 s~::'.'1)2..\"darı gelip yük 
çıkaracaktır. b 

v raz ın en de, ben 
alıgı kızartayımf 
~iye, köylüyü mutbaktan 

uzaKlac:tırd S 
v 1 • onra, balığı bir 

kenara saki . 1 
O d b

. ayıp, ahıra mdi. 

" ALGERIAN ,, vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVER

• ·nıw.;;n, WV'*i • ! POOL ve SWENSEA' dan 

Doktor yük çıkaracaktır. 

Numara-: 34 

ra an ır d omuz yavrusu 
yakaladı. Bunu kest· .. d'" 
b 1 ğ b

. . ı, yuz u, 
a ı ın ıçımine k k k oyara ı· 

zcırttı. Şu hesapça k·· 1 .. 'b 
b 

, oyu, U• 1 
DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

Al• A aJı 1 "ANGORA,, vapuru lima· 
1 g nımızda olup yüklerini çıkar-

Çocuk Hastalıkları maktadır. 

Seyrİ5eferler 
•E.XCAMBION .. vapuru 15 

ikinci kanunda PIRE' den 
BOSTON ve NEVYOSK1a 
hareket edecektir. 

•EXCHORDA .. vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

EXCALIBUR,. vapuru 12 
şubatta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede-
cektir. 

JOHNSTON WARREN LINE~ 
L TD.-LIVERPUL 

•DROMOS,. vapuru 10 ikin· 
ci kanunda, LINERPUL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve BURGAS, V ARNA 
ve KOSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

nun alık olmadığı 1 nı an ama-
dan yemeğe çalışacak, fakat 

. mütehassısı 1 Tarih ve navlunlardaki deği-
lkinciBeylerSokağı No. 68 "ki.ki d • ı· t k b 1 ' l'elcfon 3452 şı . ı er en mes u ıye a u 

domuz yavrusunun k l . . o ayca 
yenılmesı kabil olmadılr .b. 

• ~I gı l 
hazmı da hayli agv ır old ... · . . . ugun-
dan, hepsını yıyemiyecek 
papaz, hem bahsi kazanacc..k' 
hem de getirilenden başka Ü~ 
tazuk daha manastırın k·· . . ume~ 
lerıne gırecektil 

- • a .,.,. m w edılmez. 
1 ..... .... ,. • .. ·... ·,... • '• ... 
-~~~~~~~~~~~~ 

Sıh~at Balıkyağ~ı · · 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

Gel gelelim, ki köylü . hiç te 
güçlük çekmedi. Bol iştahla 
domuz yavrusunu parçalıyarak 
parmaklarını yalıya, yalıya, 
kızarmış et parçaların mide- 1 Başdurak. Büyük Salepçioilu hanı ı · / 
sine yuvarlamağa başladı. Ôyle • karşısında ~t ; 
.. hl -~~~~~===~~==~· "~ ıştıp a yiyordu kil // 

apaz, bir köşeye çekilmiş, - / · 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir1dc Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -DEN NORSKE MIDEL· ARMEMENT H. SCHULDT

HAMBURG 
•TRGYBURG,. vapuru 28 

ikinci kanunda beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder . 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

•DUROSTOR,, vapuru 16 
ikinci kanunda KÔSTENCE 

HAVSLlNJE 
OSLO 

•BANADEROS .. vapuru 16 
ikinci kanunda beklenilmekte
dir, PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP ve NORVEÇ limanlan 
için yükliyecektir. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

eN~A. 
~r 

o~ ıu ne' 

~-----·----=========~~ Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbTeklerı 
·-··"' onları yük.sek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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• Ruzvelt'in ve amele ~zu üd et görüştü 

Vaşington 8 (Radyo)- Otomobil fabrikalarında çalışan amelelerin grevi gittikçe şümullu bir safhaya girmektedir. Reisicum
hur M. Ruzvelt'in gönderdiği vekil, amelebaşılarla uzun müddet müzakerelerde bulunmuşsa da bir netice elde edememiştir. 

Grevciler, fabrika sahiplerile hiç temas etmek istemiyorlar. Şimdiye kadar grev ilan edenler, 300 bin kişiyi geçmektedir. 
Vaşington 8 (Radyo) - General Motörs şirketine ait iki fabrikanın amelesi daha grev ilan etmiştir. 

lsveç Kralı 
Belçika' ya 

gidecek 
Paris 8 ( Radyo ) - Isveç 

kralı Güstav'ın, gelecek ay 
Brüksele gelerek Belçika kralı 
Leopold'u ziyaret edeceği 

söyleniyor. 

Londra 
Sinemaları buh
ran geçiriyorlar 

Londra, 8 ( Radyo ) - Si
nemalar, büyük bir buhran 
geçiriyorlar. İki büyük banka, 
sinemalara kredi açmaktan 
imtina eylemişlerdir. ----··,_... __ 
Mussolini 

Nazırları top
lantıya çağırdı 

Roma, l8 (Radyo) - Önü· 
müzdeki cumartesi günü (Ya
rın) Mussolini'nin riyaseti al
tında mühim bir nazırlar top
lantısı olacaktır. ---···---
• 

Belçika 
ltalya Ya teessü-
rünü beyan etti 

Brüıcsel 8 (Radyo) - Rek
sistler lideri M. Leon Değre· 
nin, Torinoda verdiği söylev 
burada fena tesir yapmıştır. 
Lider, Belçika hükumeti aley
hine ağır bir lisan kullanmış
tır . 

Belçika hükumeti, radyo 
merkezlerini Leon Değre'ye 

tahsis ettiğinden dolayı İtalya 
hükumeti nezdinde teessürlerini 
bildirıniştir. _____ .._ __ _ 

til81cıler 
Taarruza geçtiler 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
nı himaye edeceklerdir. 

Nevyork, 7 ( A.A ) - 18 
tayyare ve 511 tayyare mo
törile ispanya'ya gitmekte 
olan Mar Tantabarico ismin
deki lspanyol vapuru Ambcisse 
fenerini geçmiştir. Şimdi Ame
rika kara suları haricinde bu
lunuyor. 

••• 
Almanya l his an hu-
d dunda ·stihk8m-

I r inşa ediyor· 
Fransız hududunda tahşidat haberi asılsız
dır. Doktorlar harp için hazırlanacaklar 

lstanbul, 8 (Hususi) - Al- daki haber, .Alnıan hükume-
man hükumeti, Lehistan hu- tince resmen tekzip edilmek· 

dudunda istihkar..lar inşaa- tedir. 
şına başlamıştır. Bu sebeble Berlin, 7 (A.A) - Bundan 

böyle bütün Alman doktor-
Alman hava nezareti bir e· 

mirname neşrederek, tayya· 
relerin hudud boyundan geç
mesini menetmiştir. 

Almanların, Fransız hudut
larına. 300 bin kişilik bir 
kuvvet tahşid ettiği hakkın-

ların harp halinde hizmet 
edebilmek Üzere hususi bir 
antrenomana tabi tutulacak
(ardır. 

Başlıca şehirlerde hususi 
harp tıbbiye mektepleri ihdas 
olunacaktır. 

Zeytinyağı ihracının 
men,i isteniyor 

~~---------------~ Pamuk çekirdeğinden çıkarılan yağın da 
f iatleri bilasebep yükselmektedir 

Son günlerde zeytinyağı fiat·ı 
Ierinde, ryeniden bir yükselme 
görülmüştür. Bu sene mahsul 
az olduğundan Ege mıntaka· 
sının zeytinyağı rekoltesi 25 
milyon kilo tahmin edilmek
tedir. Halbuki Türkiye'de 
senevi zeytinyağı istihlaki 30 
milyon [kiloyu grçmektedir. 
Ancak geçen seneden birkaç 
milyon kilo stok bulundu
ğundan bu açığın kapatıldığı 
tahmin olunmaktadır. 

Alakadar kimselerin verdiği 
malumata göre; hükumet bu 
sene için hariçten sabunluk . 
zeytinyağı ithaline müsaade 
etmez ve geçen sene Yunanis
tan'ın !Yaptığı gibi zeytinyağı 
ihracını meneylemezse, şimdi 
kilosu 55-60 kuruştan satılan 
zeytinyağı, 70-75 kuruşa kadar 

çıkacaktır. 

Diğer taraftan - zeytinyağı 
rekoltesinin noksan olması bir 
fırsat ittihaz edilerek zeyt'n 
yağı !;rerinekullanılan pamuk 

çekirdeği yağlarının da fiati 
yükselmiştir. Geçen sene, 

pamuk çekirdeğinin kilosu, 
2-3 kuruş iken, bu yağın ki
losu 23-25 kuruş idi. Bugün 
pamuk çekirdeğinin kilosu 
gene 2-3 kuruş olduğu ve 
mahsul de fazla bulunduğu 
halde, yağ fiatleri bila sebeb 
50 kuruşa çıkarılmıştır. Salah
iyettar kimseler, bunda açık 
bir ihtikarın mevcud olduğu· 
nu ve alakadarların derhal 
tedbir alması lazımgeldiğini 
beyan etmektedirler. 

Dahiliye veki
linin mühim 

bir emri 
f Baştaraf ı 2 inci sahifede J 

önünde bulundurularak tertip 
sırasına konması her hangi 
bir hizmete diğerlerinin aley· 
hine lüzumsuz inkişaf veril
mesinden ictinap olunması 
lazımdır. Masraflarından müm
kün olduğu kadar tasarruflar 
yaparak mahalli varidatı en 
faydalı şekilde tevzi ve isti
mal etmek ve netice itibariyle 
eser meydana getirmek, me
todlu ve planlı • hareketlerin 
nasibidir. Programlar, şahsi 
istek ve temayüllerin değil, 
mahalli -ihtiyaçların ifadesi 
olacağına göre başlanan işle

rin başlayanları ' 'istihlaf eden
ler tarafından da takibi ve 
sonuna kadar yürütülmesi im
kan• dahiline:' girmiş olacaktır. 

3 - Umumi meclislerin ka· 
bulüne iktiran edip vekaletin 

tasvib ve tasdikinden g~ecek 
İş programlan bütçelerde ~ve 
bütçe tatbikatında yer almak 
suretile realize edileceğindtn 
katiyet kesbetmiş programlara 
müstenid muhassasatı bütçele
rine tamamen veya kısmen 
koymıyan vilayetlerin bütçeleri 
tasdik edilmiyeceği gibi bu 
şekilde bütçe tertip ve sevke· 
den de meıuliyete tabi tutu
lacaktır. 

4 - Her hizmet için vila
yet gelir ve ihtiyacına göre 
azami ve asiari hadli kadro· 
lar tanzim edilerek kadro 
cedvelleri berayi tasdik ayrıca 
bakanlığa gönderilecektir. 

5 - Maaşların çoğaltılması 
kadro ve tahsisat imkanları 
ile mukayyet olup hiçbir za· 
man ve iurette bu esas dışında 
zamma cevaz verilmiyecektir. 

Köy erde 
Birlik teşkilatı 

yapılacak 

lktısat Vekile i iş dairesi 
4 Üncü bölge amirliği 

Dahiliye Vekaleti, vilayet 
köylerinde köy büdçelerindeki 
tahsisatla yapılması mümkün 
olmıyan mühim işler için köy
lerin hep birlikte hareket ede
rek müttehiden iş yapmalarını 
bir tamimle vilayete bildir
miştir. 

Köy birliği yapılacak köy
ler, vilayet ve kaza merkez
lerine beşer kilometre uzakta 
bulunan köylerdir. Uzak köy
lerde köy birlikleri yerine beş 
yıllık kalkınma programma 
gore tesbit edilecek mühim 
işler, vilayet büdçelcrinden 

1 • ve e n 
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Günde enaz beş işçi çalıştıranlardan başlamak üzere 
her türlü iş y'!rİ sahiplerinin doldurmakla mükellef olduk
ları beyannamelerin, 11/111937 tarihine rastlıyan pazar· 
tesi gününden itibaren polis merkezlerince alakadarlara 
dağıtılacağı, 

iş yerlerine en yakın zabıta merkezlerinden bizzat iş 
verenler veya vekilleri tarafından alınacak, temiz ve ha· 
kikate uygiin bir şekilde doldurulacak olan 

(İş yeri beyannameleri) 
Vaşington, 7 (A.A) - Ayan· 

dan sonra mebusan meclisi de 
lspanya'ya gönderilecek olan 
silahlara ambargo konması 
hakkındaki projeyj bir reye 
karşı 403 reyle kabul etmiştir. 
Maamafih ambargo Cuma 
gününden evvel tatbik edile· 
mi.yecektir~ Çünkü kanun met
ninin reisicumhur tarafından 
imza edilmeden evvel her iki 
mcc\is \çt.ima ha\inde iken 

ayrılacak paralarla yapılacaktır. 

nin yukarda yazılı tarihten itibaren onbeş günlük müddet 
içinde ve makbuz mukabilinde zabıta karakoluna teslim 
edilmiş bulunacağı ve 

iş yeri b~yannamesini muayyen müddet içinde doğru 
olarak doldurup teslim etmiyenler hakkında iş kanununun 
buna ait hükümleri mucibince derhal cezai takibata geçi· 
leceği ehemmiyetle ilan olunur. 

reisıcumhur muavirıile mebusan 
meclis reisi •tarafından imza 
' edilmiş olması lazımdır. Hal· 
buki ayan meclisile mcbusan 
meclisi Cumadan evvel içtima 
ctmiyeçeklcrdır. 

lktısat Vekaleti iş dairesi 4 üncü bölge amirliği (Bırinci kor
donda cendeli hanının birinci katındadır.) Tele:4103·4104 
..... '• ı• - . • ' ~- .. .• 

e A sam mı 
- Muhtar, deliriyor musun? 

Bu kadar heyecana ne hacet. 
- Frosini, ben kararımı 

verdim.. Eğer babam olacak 
ihtiyar cadı, karar vermişse 

bana hayat yoktur. Bunun için 
ben de kendi kararımı daha 
evvel tatbik mecburiyetindeyim 
Froso, beni seviyormusun? 

- Seviyorum. 
- Ciddi ve sonuna kadar 

sevecek misin?. 
- Evet, ölüm, benim için 

muhakkaktır, fakat seni ter
ketmek, seni sevmemek hiç 
bir veçhile mukadder yazılı 

değildi. 

- Şu halde.• merak etme. 
Bu aşka ben her zaman layik 
olacağım. Bu aşk için harika
lar yaratacağım, emin olabi
lirsin. 

Bu sözlerden sonra, Muhtar 
bütün mukaddesatı namı;ıa 

Frosini'nin aşkı için sadakct 
yemini etti. 

Frosu: büyük bir heyecan 
içinde kaldı; Muhtar'ın ken· 
disini cidden sevdiği aşikar 
ve muhakkaktı. Bütün Yanya· 
nın en güzel ve en kahraman 
bir delikanlısının bu kadar 
samimi a~kına mazhar olduk
tan sonra, hayatın maddi ıs
tıraplarının ne ehemmiyeti 
olabilirdi? 

- Muhtar, dedi. Her hu· 
susta saadet ve felakette de 
senilc beraberim. 

- Şimdilik allaha ısmar
ladık, mukadderatın bizim 
için baştan başa karanlık ol
mıyacak. Biraz emin olmalı-
yız. 

Ve Muhtu paşa Frosini'nin 
evinden çıktı. 

Artık kafi derecede geç idi, 
ortalı k da karanlıktı! 

Bu karanlık gecedt:, Froso 
yalnız kaldı; yalnızlık evham 
ve ıztırabını büsbütün artırdı. 

Ya, Ali paşa Muhtar'ı arka-

dan haince ve hiç umulmadık 

8 lkiinci kanun 927 

şt. 
bir zamanda öldürtürse? 

- Muhtar'ın hayatı, şu ~ndan ~ 
itibaren en korkunç bir tehli· 
keye maruz demekti. Bu dü
şünce, Frosini'yi çıldıracak 
hale getirdi. 

-4-
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-Geçen baplarda- Tahir'in,
Muhtar paşayı Ali paşanın 
huzuruna getirmek emrini al
dığını yazmıştık. 

Tahir, Ali paşanın hizmetin
de bulunduğu uzun senelerde 
vicdanlar sızlatıcı pek çok 
işlerini yapmış idi. Fakat bun
ların hiçbirisinde vicdanı sız- 'i 
lamamış bir makine gibi Ali ' 
paşaP.m her istediğini yapmış 
çıkmış idi. 

Bu dafaki emir, Tabiri bir 
~da. ~n _bin dafa ihtiyarlata
cak kadar sarstı. Çünkü Muh
tar paşayı çok severdi. Ara-

J..arında iyi bir münasebet ve · 
dostluk va;dı:-Muhtar paşayı .. 
kendisi, bütün Yanya ve Mo
ra ahalisi de çok severdi. 

( Arkası var) 

Sancak mes-
elesi 

( Baştarafı 1 inci salıi/ede J 
D~lbos'un muavini M. Piyer 
Vıyeno, dün Suriye'deki Fran-

sız ordusu kumandanı general 

Otinker'i ve müteakiben Tür

kiye'nin bura sefiri Suad Da

vas'ı kabul etmiş ve uzun 
müddet konuşmuştur. 

Roma, 7 ( Radyo ) - Ankara· 
dan alınan haberlere göre, bütün 

Türkiye'dc aeabiyet ve heyecan 

ınlrmcktc ve Sancak i~leri alaka ile 

takib edilıocktedir. 

1ki Fırka Sancak huduJJarına 
&e\kedilmiştir. 

Atatürlı."üo riyasetinde büyük 

bir şfıra toplanmı~ ve bu şôrııyıı 
memleketin alıikarlar ve selıilıiyet· 
tar ricali İ~lirfik etmiştir. 

Hcniiz tccy yüd ctmiyen ha her· 

D .. k J v· d v·- 1 lere &öre Sancak huıluıllanoda ilk u ue ın son ı müendcmelcr bıı~lnmı~tır. 
yana' da nasıl vakit .... ...._ __ 

Yağmur 
Çiftçileri çok 

sevin lirdi 

• • 
geçırıyor 

( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
eğlenceler tertip olunmakta, 
oyun yerleri yapılmaktadır. 

Vindsor dükası ekseri vak
tini şatoda geçirmektedir. 
Dışarı pek az çıkıyor. Fakat, 

şatoda bulunduğu zaman Av
rupa'nın her tarafındaki tanı
dıkları ile telefonla görüş
mektedir. Bunun için, Enzes· 
feld 'i ve civarındaei kasaba

ları Viyana'ya bağlıyan tek 
telefon hattı, hemen hemen 
gunun her saatinde meşgul 
bulunmaktadır. 

Bunu gözönünde bulundu
ran telefon idaresi kralın gö-

rüşmesine mahsus olmak üzere 
yeni bir hat yaptırmıştır. 

Zelzele 
Londra 8 (Radyo) - Bel· 

fast Opservatuvarında şiddet
li bir zelzele kaydedi!mişlir. 
Zelzelenin merkezi belJi de-
~ildir. 

Dün gece başlıyan yağmur 
sabahtanberi devam etmekte· 
dir. Yağmur, çoktanberi endişe 
içinde bulunan çiftçileri sevin-

dirmiştir. Alakadarlar, yağmur 
birkaç gün devam ettiği tak· 

dirde, bu sene buğday mah
sulünün çok iyi olacağını. ve 
buğday tarlalarımn yağmura 
muhtaç· olduğunu söylemekte· 
dir. 

•• 
Hele şükür! 
Karşıyaka-fzmir arasındaki 

telefon kablosunun tamiratı 

bitmiş ve yeniden 1200 met· 
relik bir kablo eklenerek irti
bat temin olunmuştur. 

Dün akşama kadar da san· 
tıralda çalışılmış, nihayet snat 
21 de bat konuşmaia açıl· 
mı~tır. 


