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•• •• •• standardize edilmesi 

Bay Mussolini 
Bingazi'ye gitmiı ve it 

yan kıtattını teftiı eyı 
miştir. 

kararlaştırıldı 
...___ _______ .... .__ ..... 

Uluslar Sosyetesi komitesi, pro-
ilk tetkikini bitirdi • 

1emızın 
• • 

Hiçbir mes'elede henüz karar verilmiş değildir. 
cağa ilhakını istediğimiz üç nahiye hakkın

da Müşahitlerden malômat alındı 

San-

meselede henüz karar verilmiş cemiyeti akvam mütehassıs da.-
değildir. Komite yemden San- irelerinin yardımı ile teknik 
"cağa ilhakını istediğimiz üç hazırlıklar yapılıyor. 
,;nahiye ile lskenderun limanı Fransız mütehassısı bugün · 

• ve mahalli polis ve jandarma bir mukabil proje esasları 
kuvvetleri hakkında müşahit- metnini tevdi etmiş ve komite 
lerin malumatını dinlemiştir. tarafından bu sabah gözden 

Gümrük, ekalliyetler, ask'er- geçirilmiştir. 
likten tecrit ve mahall'i polis Komite Pazartesiye müşahit
mes' eleleri hakkında Türk-Fran- leri lisan mes' elesi hakkında 
sız mümessillerinin iştirakile dinliyecektir. 

--------------·-~·~-·-~--------~-

Is pan ya harbı 
Bitaraf müşahit heg'et azaları G d l .A • d it 1 

Cenevre, 15 (A.A) - Ana- cereyan eden müzakere, izah, oa a aJara a a yan• 
~?~u ajansının muhabiri bil- tenvir ve fikir teatisi hududunu 

ır~:~ite, Türk projesinin ilk geçmediği için çok şiddetli lar ric'at ediyorlar 
tetkikini bitirdi. Bu sahada münakaşalara rağmen hiçbir J · • • 
-----~ ..... _. Fransız, ngiliz, ltalyan ve Rus harp ge. 

B.Antonesko bugün Bük - ~ileri_ ispanya sularında toplandılar_ 
reşten hareket ediyor -Dost ve müttefik memleket 
hariciye nazırı, Ankarada 

üç gün kalacaktır 
Bükreş 15 (Radyo) - Ro- ra'da ve lstanbul'<la Türkiye-

manya hariciye nazın bay nin resmi misafiri olarak bu-
Antonesko, bugün lstanbul'a lunacaktır. 
hareket edecektir. lstanbul 15 (Hususi)- Ro-

Bay Antonesko, lstanbul'da manya Hariciye Nazırı bay 
pek az kalacak ve oradan Antonesko'nun, bu akşam şeh· 
Ankara'ya giderek Türkiye 
ricalile konuşacaktır. rimize gelmesi muhtemeldir. 

Romanya hariciye nazırı, Bay Antonesko, Jstanbul'a 
lstanbul'da merasimle karşı· gelir gelmez, derhal Ankaraya 
lanacaktır. Mumaileyh, Anka- hareket edecektir. 

------------·~· .. ···------~----~-
Yunan donanması ma-

nevralara ara verdi 
----~---~.------------

Donanmanın, manevraları ikmal -ettikten 
sonra Adalar denizine geleceği söyleniyor --

Yunan torpitoları 
Atina 15 (Hususi)- Yunan donanmasının Golos açıklarında 

başladığı manevralara bir hafta için ara verilmiştir. 
Donanmanın, manevraları ikmal ettikten sonra Adalar de-

pizine ıeleceti söyleniyor. 

Milislerden bir müfreze 
Paris, 15 (Radyo) - is

panya kontrolunda yer alacak 
olan Fransız, lngiliz, İtalyan 
ve Rus harp gemileri, ispanya 
sularına gelmişlerdir. Kontro· 
lun, bugünden itibaren başlı

yacağı söyleniyor. 
Fransa, ispanya' daki gönül· 

lülerin, biran evyel ispanya
dan çıkarılmasını istemektedir. 
Fransa hariciye nazırı lvon 

Delbos, lspanyc işlerine ade

mi müdahale komitesindeki 
Fransız delegesine buna dair 
talimat vermiştir. 

Paris 15 (Radyo) - Havas 

ajansına göre, ihtilalcilerin 
taarruzuna mukabil milislerin 
yaptıklan hücum akim kal
mıştır. 

ihtilalciler, şimal cephesinde 
kain (Vedalahara)yı çenber 
içine almışlardır. 

Madrid halkı erzaksız kal
mıştır. Bugünlerde Madrid'in 
önünde mühim harekat bek
leniyor. 

Askeri mahafilin vcrdiA'i ha
berlere nazaran, miliılerin 

( Vodalahara ) daki kuvvetleri 
azdır. 

Madrid'i müdafaa eden ya· 
bancıı askerler, sokak muha
rebelerine taraftar isede gene· 
ral (Miyaha) buna rıza gös· 
termemektedir. 

Cebelüttarık, 15 (Radyo) -
ihtilalcilere mensup tayyare-

ler, Barselon ve Taragon 
şehirlerini bombardıman et

mişler ve ağır bombalar at
mışlardır. Maktul ve yaralı 
çoktur. 

Paris, 15 (Radyo) - is
panya hükumeti harbiye na· 
zırı Martines istifa etmiştir. 
Yerine, merkez kumandanı 
geçmiştir. 

Londra, 15 ( Radyo ) -
Gazeteler, general Franko'nun 
son muvaffakiyetlerinden uzun 
uzadıya bahsetmektedirler. 
Opserover gazetesi, herşeyin 
bittiği kanaatini ileri sürmek
te ve ispanya hükumetinin, 
gerek askeri harekatı ve ge
rekse idari vaziyeti fena ida
( Dnamı 4 iin•I ıalıi/ede) 

B.Mussolini, Bingazide 
askerleri teftiş etti 

Fransız gazeteleri Bay~ Muasolini'nin 
y~_seyahat_l!!denıuzun~uzadıya' bah• 

mekte ' devam ediyor ••• 

ltalgan askerleri giirliglif lıalilllle 
Roma 15 (Radyo) - Tob· ve Bay Mussolini bu IDallftiB 

ruk'tan alınan haberlere göre, ralarda hazır bulunacaktır. 
Bay Mussolini, mareşal Balbo Bay Mussolini'nin 

Trablusgarp sergisinde bad 
bulunmak için hariçten • 

ve maiyeti erkanile birlikte 

Trablusgarptaki tetkikatına de-

vam etmektedir. 
bin ltalyan tebaası T'rahlmiil 

garbe ıelmittir. 
Bay Mussolini, yeni yolu Rola-15 (Radyo)-Bay Ma141 

açtıktan sonra, Mısır hudud- ıolioi Bingazi'ye varmlf ve 
)arından Bingazi'ye hareket yük tezahüratla kartılan 
etmiştir. Bay Muuolini, evveli 

ltalyan donanmasının mü- gazi'deki ltalyan askeri 
him bir kısmı, Bingazi sahil- teftiş ve müteakiben 
!erinde manevralar yapacak Devamı 4 ineli _,,l._-= .. 

----~-------~..-~-·~~,~~--~-----

Bal d v in, istifadan ew 
bir ziyafet verecek -----,· 

\Yeni kabinede hariciye n 
zırının, Sir Samoel Ho

ar olması muhtemel 
Londra 15 (Radyo)- Londra 

gazeteleri, Başbakan bay Bald 
vinin istifasından uzun uzadıya 
neşriyat yapmakta devam edi· 

yorlar. Bu neşriyata göre, bay 
Baldvin taç giyme merasimin-

den bir gün sonra Dunistirt 
sarayında büyük bir ziyafet ve· 
recek ve ondan sonra Avam 
kamarasına gelerek istifasını 
verecektir . 

Bay Baldvin 
Yeni başbakan Nevit Çem

barlayn 'la beraber kalacak olan 
nazırlar anı sında Sir Con Si
mon, Sir Samoel Hoar, bay 
Ruçiman ve Maldum Makdo
nald 'ın isimleri zikrolunuyor. 
Alakadarların verdiki rnalu· 

mata a-öre, Sir Samoel Hoar, 

belki de Hariciye N,.,•ı.....tilıl 

kabul edecektir • 

Şimdiki Hariciye Nazın 

Eden 'in, diker bir vazife 
ması muhtemeldir. 

Kabineden çekilecek o 
lar, Ramsey Makdonald ile 
Koper'dir. ___ ......... __ 
Romanya 

Üniveraiteai için 
kanun yapıyor 

Bükraş 15 (Radyo) -
manya Maarif nezareti, 

verıite için yapılacak 

yeni kanun hakkında 
rektörlerle müdavelei 
bulunmuştur. 

Yeni kanun, talebe 
bazı takayyudatı ihtiva 
mektedir. 

••• 
Romanya • Alma 

Bükreş 15 (Radyo) - R 
manya-Almanya arasında 
bir mukavele akdolunm 
Bu mukaveleye ıöre Alman 
Romanya için imal ed 
harb ıemilerinin bedelini 
rol olarak iltifa edeoektir 



~ahife 2 (Ulusal]Birlik) 15 Mart 931 

~'J --~~ 
Zabıta Romanı: Bir askeri doktor mü- l'H f A .ki d. ij 

tekait bir bahriye mir.. _: tanın n sı ope ıs 
Cehennemli Kadın 

.. -37 - .. 
Ayni zamanda Kroserin kendi 
hanesinde olduğunu tekid 
ıeden nokt$ da şudur; malum
.dur kj Kroserin firarinden 
yarım saat sonra telefon ve 
telgraf hatları vasıtasile şe· 
hirin bütün istasyonlarına, li
manlanna, köprü mevkilerine 
ve büyük caddelerde bulunan 

polis merkezlerine keyfiyet 

bildirilmiş olacağından yıla· 

nın nereye kaçtığı 

lecek olursa vaziyet 
düşünü

derhal 

anlaşılır. Ben, Kroser'in, lnis'in 

hanesinde bulunduğuna haya
tım üzerine bahsederim. 

Mikaloski hemen ayağa 
kaık1p başını yere diktiği halde 
odada gezinmeğe başladı ve 
Karter' den sordu : 

Karter, iddialarını teyit ede· 
cek deliller gösteremedin. An
cak söylediklerin faıaziyat ve 
ihtimalattan ibarettir. 

- Doğru, şimdilik farazi· 
yattan başka birşey olamaz. 
Yarına kadar sağ olursam o 
zamau hakikati öğrenirsin; 

Karter, müdüre veda ederek 
çıktı. Evine geldiği zaman bir 
saattanberi Batsi'nin kendisini 
beklemekte olduğunu gördü 
ve sordu ; 

- Yeni birşPy var mı Batsi? 
Bati kulaklarını kaşıyarak 

ve kekeliyerek cevap verdi. 
- Hiçbir şey yok. Ancak 

bu mel'un karı aklıma gülerek 
hilelerile aldatarak benimle 
alay etmeğe başladı. Kendimi 
tahkir ediyorum. Bunca sene
denbni çalıştığım şu mesleğe 
layık olmadığımı itiraf ediyo· 
rum. iktidarıma binaen tevec· 
cühlerinize mazhar olduğum 
halde bu dessas kan yüzün· 
den ayrılmağa mecbur oldum. 

Karter, muavininin elem ve 
teessürlerine, kendi kendini 
tahkir ettiğine gülerek : 

- Kendine gel, meyus ol
ma Batsi. Cereyan eden mes· 
eleyi baştan aşağı tafsilatile 
bana anlat bakayım? 

- Ne dehşetli kadındır. 
Adeta melek suretinde şeytan! 
Bu habis karıdan nefret etmeğe 
başladım. Beni tuzağa düşürdü 

ve bu suretle sizin teveccü

hünüzü benim üzerimden kal
dırmak istiyor. 

- Ha, ha, ha!.. Söyle ba· 
kayım ne yaptı? 

- Bu sabah evinden çık
dıktan sonra takibe başladım. 
Sağa sola dönerek kah bu

raya kah oraya girip çıktı. İki 
saat kadar beni maymun gibi 
oynattı, kendi kendime iste
diği kadar koşsun. Ben de her 
nereye gittise koşarak yetiş· 

tim ve gözlerimi asla üzerin
den ayırmadıın. H er hangi 
mağazaya, kulübe girdise av 
pişindeki avcılar gibi çıkma· 
sını bekJiyordum. Nevyork 
içinde girmediği hane, ma
ğaza, kulüp, yazıhane ve 
tiyatro bırakmadı . Sonra sine· 
maya girerek beni saatlarca 
bekletmeğe, yormağa ve usan· 
dırmağa çalıştı. Bundan da 
bir fayda göremeyince ora
dan da çıkarak asansörlü sa· 
lıncaklara, dönme dolablara 
bindikce bindim. lndikce in· 
dim. Bilahara şimendifer bü
yük istasyonuna doğru yürü· 
yerek birinci mevkideki ka
dınlara mahsus" istirahat oda· 

sına çekildi. Erkeklerin oraya 
girmesi gayri kabil bulundu· 
ğundan, mahalli mezkurun 
başka bir kapısı olmadığına 
binaen dışarda kendisini bek· 
lemeğe mecbur oldum. iki 
saat kadar bekliyerek bütün 
gırıp çıkanları gözetlediğim 

halde çıkmamış olduğunu gö· 
rünce mutlak uykuya dalmış 

olduğuna hükmettim. Ben, bu 
mülahazalarda iken bir de ne 
göreyim? Birdenbire arka 
taraf tan omuzuma bir el do· 
ğunduğunu gördüm. Büsbü· 
tün hiddetlendim. Az kalsın 

boynundan yakalayıp boğa· 

caktım . Çüukü bu uzun müd
det zarfında patlamak dere· 
celerine gelmiştim. (Bunca 
müddet nerede kaldın) diye 
sorduğum zaman tatlı sesile 
ve cilveli edasile tabii birşey 
olmuş gibi alay tarzında ve 
ve gülmekten bayılırcasına 
[Nezaketli arkadaş! istirahat 
salonuna girdikten iki dakika 
sonra çıkıp evime gittim. Bi
raz istirahat edip ve yemek 
yedikten sonra sizin burada 
beni beklemekte olduğunuzu 
düşünerek ve halinize ziyade· 
sile acıdığımdan, sizi büyük 
zahmeUen ve böyle soğ·Jk 
havada, rutubetli bir günde 
aç, susuz bırakmağı merha
met ve insaniyete sığdırama

dığım cihetle tekrar buraya 
koşarak geldim. Tabii pek 
yoruldunuz. Şimdi gene eve 
gidiyorum. Malumatın olsun. 

· Arkası var • 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
S/S "HERCULES,, vapuru 

15 Marta doğru bekleniyor. 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, V ARNA ve KÖSTEN
CE limanlara hareket ede
cektir. · 

S/S "CERES,, vapuru 18 
20 Marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG için 
yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPANYASI 
SiS "ISA,, vapuru 15 Martta 

ge1ip HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINAVYA limanları 
için yük alacaktır. 

M/S "AASNE" motörü 30 
Marta doğru bekleniyor, yü· 
künü tahliyeden ·sonra ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINA VY A limanlarına 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
S/S "SUÇEAVA,, vapuru 

25 Marta doğru beklenmekte 
olup PIRI:., ALTA ve MAR· 
SiL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS "PELES,, vapuru 9 Ni
sana doğru bekleniyor. PIRE, 
MALTA, MARSIL YA liman
larına yolcu ve yük kabul 
eder. 

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 

1 

SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 

acenta mesuliyet kal::ul etmez. 
Telefon: 4142/4221/2663 

alayını vurdu -·-· Ayni zamanda maktülün kardeşi ile eniş. 
fesini ve kendi babasını da ağır yaraladı 

Atina merkez kumandanlı
ğında bir hafta evvel müthiş 
bir facia vukubulmuştur. Fa
cianın kahramanı askeri dok
torlardan yüzbaşı Kustritin 'dir. 
Bu doktor mütekait bahriye 
miralayı K. Teodoropulos'u 
öldürmüş ve maktulün kardeşi 
yüzbaşı V. Seodoropulos ile 
enişteleri Verginidis ve kendi 
babasını da ağır surette yara· 
lamıştır. 

Bu kanlı hadisenin sebebi 

katil doktor yüzbaşının kız· 

kardeşile yüzbaşı V. Teodoro

pulos'un evlenmesi mes'ele
sidir. 

Yüzbaşı Teodoropulos ka
til doktorun kızdardeşile ev· 
Ienmeğe söz vermiş ve şuba
tın 15 inde evlenmeleri te
karrür etmişmiş. Fakat yüzba-

şmın ailesi ve bilhassa büyük 
kardeşi mütekait bahriye mir
alayı bu evl~nme mes' efesini 
itirazla karşılamış ve yüzbaşı 
da doktora kızkardeşile ev
lenemiyeceği cevabını vermiş
tir. 

Yüzbaşı ile kızkardeşinin 
münasebetlerini ailelerinin na· 
musunu bozduğu kanaatinde 

bulunan doktor merkez ku

mandanlığına müracaat ede· 

rek kızkardeşine bulunduğu 
izdivaç vaadinden nükul eden 
yüzbaşı hakkında şikayet et
miştir. 

Atina merkez kumandanı 
muavini iki tarafı da dinledik
ten sonra bunların araları bu
lunacağına kanaat getirerek 
h~r ikisini birden davet ede· 
Devamı 4 üncü sahi/etle-

~------........... -. ...... .-.~-
Maskeli haydutlar 

-------------Marsilya'da bir posta kamyo
nunu nasıl soydular?. 

Paris - Bir hayli zaman· 
danberi Marsilya civarında 
korkunç haydutluk haberleri 
ortalığı altüst etmektedir. 
Amerika Gangsterlerinin kul· 
)andıkları usullerin de üstünde 
- tabir caizse - daha asri 
usullerle şekavette devam eden 
bu çetenin son yaptığı hırsız
lık evvelkilerden daha çok 
cür'etli olmuştur. 

Aix - la - Provence şehrinin 
en kalabalık! caddelerinden 
birinde akşamın saat 9 unda 
bir sokak başını dönerek ma· 
reşal Fos caddesine girmekte 
olan posta kamyonunu alıp 
kaçmışlardır. Posta kamyonu· 

· nun şoförü bu sokağı döner 
dönmez kırmızı bir kamyonun 
yol üstünde durduğunu göre· 
rek tevakkuf etmişti. Hemen 
o ande ellerinde rüverver tu
tan iki kişi üzerine hücum ede 
rek şoföre aşağı inmesini em· 
retmişler ve itaata mecbar 
kalan şoförü kendi otomobil
lerine alıp posta kamyonunun 
şoförü mevkiine de diğer bir 
arkadaşlarını oturtmuşlardır. 

Bu sahne yıldırım süratiyle 
nihayete ererek her iki kam
yon akşamın en kalabalık sa
atinde ve baştan başa sokak
ları dolduran ahalinin gözleri 
önünde sür'atle yol almağa 
başlamışlardır. Haydutlar esir 
ettikleri posta şoförünü kendi 
kamyonları içinde bir köşeye 

!sıkıştırıp gözlerini de bağla
mış bulunuyorlardı. ' Biribirini 
takipeden iki kamyon bir hayli 
kilometre ald1ktan sonra bir 
ormanın yanında durmuştur. 
Esir ettikleri posta şoförünü 
burada serbest bırakmışlar, 
fakat giderken başını arkasına 
çevirirse hemen öldürüleceğini 
tenbih etmeyiun utmamışlardır. 

Zavallı şoför hayatını kur· 
tarmak sevincile Ka1an istika
metini tutar ve birçok zah· 
metlerden sonra ancak gece 
yarısı buraya varır ve hemen 
polis merkezine müracaat ede· 
rek başına gelenleri anlatır. 

Kamyon aranıyor 
Bu arada Aix-la-Provence 

postasına, trene yetişmek iize· 
re gönderilen kamyonun ha· 
reket saatinde istasyona gel
mediği ve trenin posta çan· 
talarım almadan hareket etti· 
ği bildirilir. 

Trene yetişmediği gibi geri· 
ye de dönmediği görülen pos· 
ta kamyonunun aranmasına 
başlanır. Aradan beş on da· 
kika geçmeden şehrin bütün 
sokakları polis kuvvetleri tara· 
fından tutulur ve yüzlerce po· 
lis kamyonu aramağa koyulur· 
lar. Fakat ne posta kamyonu
nun ne de içindeki :paketlerin 
nereye gittiğine dair en uf . k 
bir ip ucu bile elde edilemez. 
Haydutların aşırdığı posta çan· 
taları içinde mutat mektuplar 
taahbütliiler ve kıymetli paket
lerden başka banknot olarak 
800,000 Fransız frangı da bu· 
lunmaktaydı . 

Ertesi gün haydutların salı· 
verdiği şoförle birlikte müstan
tik ve zabıta memurları şofö· 
rün götürüldüğü yerde uzun 
uzadıya taharriyatta bulunurlar 
ise de gene hiçbir şey elde 
edemezler. Haydutların eşkali 

hakkında şoförün izahat ver· 
mesi de mümkün olamamıştır. 

Çünkü adamcağızı yakala· 

yıp gözlerini bağlamışlar ll ve 
salıverdikleri rzamana kadar 
gözlerini açmamışlardır. Ya-

kaladıkları vakit. de ortalık 
karanlık olması ve haydutla
rın şapkalarını gözlerinin al
tina kadar indirmiş bulunma· 
lan çehrelerini görebilmesine 
r.ıani olmuştu. 

Aix - la Provence zabıtası 

amirleri dün Marsilya emniyet 
umumiye direktörünün riyaseti 
altında büyük bir meclis kura· 
rak haydutların ele geçmesi 
için alınacak tedbirler hak
kında uzun uzun müzakere· 
!erde bulunmuşsa da haydut· 
)arın kolay kolay ele geçe
cekleri tahmin edilmemektedir. 

Bir müddet evvel Fransız 
bankasının Nisdeki şubesine 

gönderilen 1,350,000 Frangı 
soyan şakilerin de bunlar ol· 
duğu tahakkuk etmi~tir. 

Demir muhafızlar - Romanya'nın mufrit sağ ve askeri 
şekli haiz bir teşekküldür. Bu teşekkül emel ve hedefine şjd
det yolu ile yürümeği meslek ittihaz etmiştir. Bunun iç.in bazı 
siyasi cinayetlerde medhaldardır. 1934 te bir kanunla feshe· 
dilmiştir. Fakat bugün de faaliyette olan bu Cemiyetin yeni 
ismi "Herşey Vatan için,, dir. 

Bu Cemiyet bundan 1 O sene kadar evvel ihtiyar Romen 
generali Corc Kantagüzen tarafından görülmüştür. Şimdiki 
halde rdsi Alman · Leh unsurundan avukat Kormilyüs Koz· 
ranu'dur. Romanya hükumeti henüz 36 yaşında mufrit bir gen~ 
olan bu reisi şüphe ile telakki etmektedir. 

Bu cemiyet lspanya'ya, ceneral Franko nezdine birçok gö.' 
nüllü göndermiştir. Bu gönüllülerden birisi ölmüş ve Roman
ya'ya nakledilen cesedi kaldırılırken birçok hadiseler çıkmıştır. 
Bu sebeple gerek Demir muhafızlar cemiyeti ve mason' teşkilatı 
tekrar lağvedilmiştir. 

----~--------------~ Faşist şürası - Mart içtimaını yapmış ve bitirmiş olan 
Faşist şurası, ltalya'nın ve Faşistlerin en yüksek merciidir. 

33 azadan mürekkeptir. Bu azalar, kraldan sonra bütün 
ltalya'ya en fazla hakim olanlar demektir. Bı.ı meclisin tabii 
risi Bay Mussolini'dir. Bay Mussolini ve şurası, Faşist milislerin 
hakiki kumandanıdırlar; Faşist milisleri askeri bir te~kilattır. 
Fakat Harbiye Bakanlığı ve ordu baş kumandanlığı ile hiçbir 
alakası yoktur. 

Faşist meclis azası arasında Mareşal Balbo, Mareşa Döbo· 
no, diplomat ( halen Londra sefiri ) Grandi, Kont Ciyano 
(Mussolini'nin damadı), Staracı (Faşist fırkası umumi katibi) 
Amiral Taonda Revel vardır. 

Harama - ihtilal içinde yanan lspanya'da mücadele sa-
hası içinde bir Taj nehrinin kollarından birisidir. Takriben 
200 kilometre uzunluğunda olan bıı nehrin üst kollarından 
birisini Almanzares deresi teşkil eder. 

Şusning - Kürt Şusning Avusturyanın başvekili ve dik
tatörüdür. 

Bu başvekil, Dolfus'un siyasetini takip ederek ltalyanın em
rinden hariç hiçbir iş görmediği için Avusturyanın Almanlar 
tarafından sevilmemektedir. Kendisi profesör ve hukuk tarihi 
mütchassıslarındandır. 

1897 de Riva'da doğmuştur. Bu kasaba halen ltalyanın 
idaresindedir. Eski askeri bir aileye mensup olan babasına 

imparator Fransova Jojef 1898 de asalet unvanı vermiştir. 

Umumi 'harbe topçu ihtiyat zabiti olarak iştirak etmiş lzon· 

zo cephesindeki ltalyan mağlubiyetlerinin şahidi olmuştur. 
Harbın hitamında henüz 21 yaşında idi. Tahsilini tamamla

dıktan sonra, Avusturyanın Hristiyan Katolik fırkasına dahil 

olmuştur. 1927 de parlamentoya girmiş 1932 de 34 yaşında 

olduğu halde Adliye Vekili olmuştur. ---------·--41191-------
Kazaların önüne geçmek 
için şimendifer vagonları 

çelikten yapılacak ! 
Bazı kimseler vardır ki, 

trenle seyahat ederken on 

veya arka vagonlarda otur

mazlar. Bu bir hırafe perest

lik değildir. Bu vagonlarda 
oturmazlar; Çünkü bir kaza 
olduğu zaman yüz yüz iç içe 
geçmesi ihtimali olan vagon· 
lar ya ilk veya son va2'onlar· 
dır. Neticede insan yaralana
bileceği gibi ölebilir de .. 

Trenlerde bir kaza olduğu 
zaman en ziyade: zarar gören 
tahta vagonlardır. Tahta va· 
gonları tamamen atmak için 
mühim hareketlere girişilmiştir. 
Her kaza oluşta halkın sesi 

• 

yükselir ve bunların yenilen
mesi istenir. 

Aslına bakarsanız, evvela 

İngilterede , dört büyük kum· 

panya bütün tahta vagonları 
ortadan kaldırarak çelik va· 
gon koymak için çalışıyor. 

Çelik bir vagon, kaza esna
sında hiç te iç - içe geçecek 
gibi değildir. '' Pngın tehlikesi 
hiç mesabesine indirilmiştir. 
Çelik arabalardan müteşekkil 
bir trenin yolcularına, bir mü· 
sademe esnasında asla zarar 
gelmez. 

İngiltere 1937 inşaat prog· 
/Devamı 4 iincü sahifede) 

lzmi1· vilayeti muhasebei hu-
susiye müdürlüğünden: 

lzmir vilayeti idarei hususiyesinin 936 yılı ihtiyacı olan ev· 
rakı matbuanın tap ve imali 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Eksiltme şartnamesini öğrenmek ve nümunelerini 
görmek istiyenlcrin her gün hususi hesaplar müdürlüğü varidat 
kalemine ve eksiltmeye iştirak edeceklerinde ihale günü olan 
22-3-937 pazartesi günü sı:at 10 da depozito makbuzlarile birlikte 
vilayet daimi encümenine miiracaatları ilan olunur. 677 

• 
lzmir vakıflar direktörlüğün-

den: 
Satılık ev: 
Kasabalı Halil , ağa vakfından Kırımlı sokağında 200 lira 

muhammeuli evin mülkiyeti peşin para mukabilinde açık ar
tırma ile satılığa çıkarılmıştır. ihalesi 29-3-937 pazartesi günü 
saat 15 dedir. isteklilerin vakıflar direktörlüğüne müracaat· 
lan. 10 15 20 29 696 
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değişiklik nasıl oldu? Wn1::r~!an rekisı Limited 

vapur acentası Türk A. Şirketinin ------
& Co. Birinci Kordon Recs binası Halkapınar kumaş fabrikası Kamutayın bu celsesinde dikkate 

Şavan müzakereler gecmiştir DEUTSCHE LEVANTE LINJE 
'-' • G. M. B. H. 

- 18 - niyabeti halinde kararnamesi Hamburg 
Madde - Türkiye Cumhu· Meclise arıolunur. " ANGORA " vapuru 30 

riyeti, milliyetçi, halkçı, dev· Başkan - Mutalea var mı? Martta beklenilmektedir. RO-
letçi, laik ve inkılabçıdır. Res· Maddeyi reyialinize arzedi- TERDAM, HAMBURG ve 
mi dili Türk'çedir. Makarri yorum. Kabul buyuranlar .. Et- BREMEN için yük kabul eder. 
Aokar şehridir. miyenler... Kabul edilmiştir. _ ..:..----
' Başkan- Takriri reye arz· Madde 5 - Teşkilatı Esa· AMERICMN EXPORT LINES 
~diyorum. Kabul edenler ... Et- siye kanununun 50 inci mad- THE EXPORT CORPORA-
hıiyenler ... Nazarı dikkate alın· desi aşağıda yazılı şeı<ilde de- TION • NEVYORK 
lhamıştır. ğiştirilmiştir: "EXMOUTH" vapuru ha-

Maddeyi encümenin teklifi İcra Vekillerinden veya si· len limanımızda olup NEV-
Veçhile reye arzediyorum. Ka· yasi mü~teşarlardan birinin YORK'a hareket edecektir. 
bul edenler ... Etmiyenler ... Ka· Divanı Aliye sevkine dair " EXTRIA ,, vapuru 22 
bul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Mecli- Martta beklenilmektedir. NEV-

Madde 2 - Teşkilatı Esa· since verilen karar Vekalet ve YORK için yük kabul eder. 
siye kanununun 44 üncü mad- müsteşarlıktan sukutu dahi mu-
desi aşnğıda yazılı şekilde de· tazammmdır. PiRE AKTARMALI SEFERLER 
ğ'İştirilmiştir: Teşkilatı Esasiye reisi Şem- "EXCAM~ION,, vapuru ı; 

Başvekil, Reisicumhur cani- seddin Günaltay ( Sıvas ) - Martta PiRE den NEVYORK a 
binden ve Meclis azası meya- Orada bir kelime hatası var- hareket edecektir. 
nından tayin olunur. Sair Ve- dır. Sondan ikinci satırda " EXOCHORDA " vapuru 
killer Başvekil tarafından Mec- "Vekalet ve müsteşarlıktan 26 Martta PIRE'den hareket 
l edecektir. BOSTON ve NEV-is azası arasından intihab olu· sukutu" (Vekalet veya müste-
"a k h · · · R · · şarlıktan sukutu ) olacaktır. YORK için yük kabul eder. 
•

1 

ra eyetı umumıyesı eısı· Y l k "EXCALIBUR,, vapuru 9 
cumhurun tasdikile meclise ani "ve", "veya., o aca tır. Nisanda hareket edecektir. 
arzo]unur. Başkan - "Veya,. ilavesini BOSTON ve NEVYORK için 

Meclis müçtemi değilse arz teklif ediyorlar. Başka müta· yük kabul eder. 
keyfiyeti meclisin içtimaına ta- lea var mı? 
l Seyahat müddeti: 

Tel. 2443 Tarafından mevsim dolayısile .reni 
ELLERMAN LINES L TD. çıkardığı kumaşlar: 

"EGYPTIAN,, vapuru Mart s 
iptidasında LIVERPOOL ve ağlam 
swENSEA'dan gelip yük çı· Zarı-f 
karacak ve ayni zamanda 

LIVERPOOL ve GLASKOV v 
için yük alacaktır. e ucuzdu 

"LESBIAN" vapuru 15 marta Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
LONDRA, HULL ve AN- s t y 1 • 
VERS'ten gelip yük çıkara· a iŞ er erı 
caktır. Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 

Tarih ve navlunlardaki deği· HA// T A Ş 
1 • • • şik iklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

Birinci sınıJ mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

caddesinde F AHRı 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

ik olunur. Maddeyi kabul edenler... PlRE-BOSTON .... ~ ·.: .·:~- .;. ~:. ... ::: .' ·.·- ... 
16 gün.

1 
18 gün. 

Hükumet hattı hareket ve Etmiyenler... Madde kabul PIRE-NEVYORK 
siyasi noktai nazarını azami edilmiştir. 
bir hafta zarfında Meclise bil· Madde 6 - Teşkilatı Esa-
dirir ve itimad taleb eder. siye kanununun 61 inci mad· 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

Doktor 
Ali Agah 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 Siyasi müsteşarları Başvekil, desi aşağıda yazılı şekilde de· 
MecJis azası arasından seçer ğiştirilmiştir: 
Ve Cumhur reisi tarafından Vazifelerinden münbais hu· 
memuriyetleri tasdik olunur. susatta İcra Vekillerile siyasi 
Başkan - Madde hakkında müsteşarları ve Şfirayı Devlet 

lllütalea var mı?. ve Temyiz mahkemesi rüesası 
Maddeyi reye arzediyorum. ve azasını ve Cümhuriyet Baş· 

l<abul buyuranlar... Etmiyen· müddeiumumisini muhakeme 
ler... Kabul edilmiştir. etmek üzere bir Divanı Ali 

Madde 3 - Teşkilatı Esa- teşkil erlilir. 
siye kanununun 47 inci mad- Başkan - Madde hakkında 
desi aşağıda yazılı şekilde de· mütalea var mı? 
ğiştirilmiştir: Maddeyi kabul edenler ... 

Vekillerin ve siyasi müste· Etmiyenler... Madde kabul 
Şarlarm vazife ve mes'uliyet· edilmiştir. 
leri mahsus kanunla tayin Madde 7 - Teşkilatı Esa· 
olunur. siye kanununun 74 üncü mad-

Başkan - Madde hakkında desi aşağıda yazılı şekilde de-
lllütalea var mı? ğiştirilmiştir: 

Maddeyi reye arzediyorum, Umumi menfeatler için lü-
~abul buyuranlar .. Etmiyenler.. zumu, usulüne göre anlaşıl· 
l\.abu] edilmiştir. dıkca ve mahsus kanunları 

T. E. E. M. M. Kenan mucibince değer pahası peşin 
Orer (Manisa) - Bundan:son· verilmedikçe hiçbir kimsenin 
ta gelen madde siyasi müste- malı istimval ve mülkü istim-
§arlar tabirini kaldırmak su· lak olunamaz. 
tetile eski maddenin aynen Çiftçiyi toprak sahibi yap· 
kalmasını teklif ediyoruz. mak ve ormanları Devlet ta-
Başkan - Yani dördüncü 

rafından idare etmek için is-
llladdeyi tadil etmiyorsunuz. timlak olunacak arazi ve or-
l' Kenan Ürer ( Manisa ) - manların istimlak bedelleri ve 

adil etmiyoruz. bu bedellerin tediyesi sureti, 
Başkan - Encümen dör-

d mahsus kanunlarla tayin olu· 
Üncü madde olarak teklif l nur. 

eliği metnin aynını teklif edi- Fevkalade hallerde kanuna 
>'0 .t. O halde o m3dde yoktur. 
Şimdi beşinci madde olarak 

~ayılan madde, dördüncü mad· 
e olacaktır. 
. Madde 4 - Teşkilatı Esa· 
~ıy~ kanununun 49 uncu mad
re~ı aşağıdaki şekilde değiş-
ltılmiştir: 

b Mezun ve her hanki bir se· 
I ebıe mazur olan bir Vekile 
b~ta Vekilleri heyeti azasından 
1 ır diğeri veya siyasi müsteşar
btdan biri muvakkaten niya· 
tt eder. Ancak bir Vekil 

~tya bir siyasi müsteşar bir 
tkaletten fazlasına niyabet 

tdernez. 

Siyr..si müsteşarın Vekile 

göre tahmil olunacak para ve 
mal ve çalışmaya dair mükel· 
lefiyetler müstesna olmak üzere 
hiçbir kimse hiçbir fedakarlık 
yapmağa zorlanmaz. 

Başkan - Madde hakkında 
mütalea var mı? 

Maddeyi reyinize: arzediyo· 
rum. Kabul edenler... Etmi· 
yenler... Madde kabul edil-
miştir. 

Madde 8 - Teşkilatı Esa
siye kanununun 75 inci mad
desi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Hiçbir kimse mensub oldu· 
ğu felsefi ictihad, din ve me-Z:
hebten dolayı muahaze edi-

"DUROSTOR" vapuru 3 Ni
sanda beklenilmektedir. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
için yük kabul eder. GALATZ 
aktarması TUNA limanları 
için yük kabul eder. 

CIE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEST 
"BUDAPEST., vapuru 15 

Martta beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVlSAD, BUDA· 
PEŞTE, BRATISLAVA, VI
y ANA ve LINZ limanları için 
yük kabul eder. 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylcrSokağı No. 68 
Telefon 3452 1 ·--= IB • 

Mücellit 

Ali Rl2A 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
JOHNSTON WARREN LINES. 

L TD · UVERPOOL 
"AVIEMORE" vapuru 2Vi 

Martta beklenilmektedi;:-AN:
VERS ve LIVERPUL Lliman-
!arından mal getirecektir. 
BURGAZ, VARNA, KÔS
TENCE, GALATZ ve SULI
NA limanları için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MlDELHAVS
LINJE - OSLO 

"SARD1NYA,, vapuru 20 
martta beklenilmektedir. Ayni 
gün PiRE, ISKENDERIYE, 
DIEPPE ve NORVEÇ liman· 
lan için yük kabul eder. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

lemez. Asayiş ve umumi mu
aşeret adabına ve kanunlar 
hükümlerine aykırı bulunma· 
mak üzere her türlü dini ayin· 
ler yapılması serbesttir. 

Başka - Madde hakkında 
mütalea \'ar mı? 

Maddeyi reyinize arzediyo· 
rum. Kabul edenler... Etmi· 
yenler ... Madde kabul edil
miştir. 

- Devam edecek -

Telgraf adresi: B yrak lzmir 

Sıhhat Bahkyağı 
Norveç.ya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

H mdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1. Ba -'ur k. Büyük Salepçioğlu hanı I 
Şai a • karşısında 

··~~~~~~~~~~~-

~ •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
UrjeD 8 aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 



Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

üzüm kongresi mesaisini bitirerek dağıldı ikinci kısım: Kasırga 
- 82-

lhracat tipi tandan ve 7 numaradan 12 numaraya A!i paşa nef!etle ! " Hain ev: 
kadar olan üzümler standardize edilecek lat, vay senın halıne ! ,, dedı 

Tariş dün gece Şehir lokantasında bir ziyafet vermiş 
Meclis ı,eisi, Başvekil ve Vekiller ziyafette bulunmuşlardır 

Ankara, 14 ( A .A ) - Dört gün süren ve bilhassa son / Bu kararların bazısını aşağıda dercediyoruz: 
celsesinde uzun tetkiklere ve münakaşalara meydan açan - Bu kararlar, mahsulün hastalıktan ari olarak elde edil-

üzüm kongresi dün fktısad Vekili Celal Bayar'ın bir nutku ile 1 mesi, karabücelerin ayıklanması üzümlere su atılmasının önüne 
kapanmıştır. geçilmesi, çuvallara kar.ca vurulmamasının temini, ihracat tipi 

Kongrenin kararlarına ve son müzakerenin gösterdiği şekil- olarak tanılan yediden on iki numaraya kadar olan üzümlerin 
lers geçmeden evvel lktısad Vekaletinin mahsullerimizi Avru- standardize edilmesi, standard tiplerin renklerinin iriliklerinin 
pa'ya en emin bir tarzda ihraç edebilmek için sarfettiği rutubet ve karabüce nisbetlerinin tesbiti gibi istihsalden basıl· 
gayretlere ve attığı adımlara işaret etmek isteriz. Mesela, mıyarak ihraca kadar bütün safhalarını en yeni şartlara tanzim 
belli başlı mahsullerimizden biri olan kuru üzümlerin her ve ıslah edecek mahiydte şeylerdir. 
tarafta revacını muhafaza etmesi ve tanınmıyan yerlerde ken· Bugünkü kongre saat 11 de ikinci reis lzmir meb'usu B. 
disine nefaset ile mütenasip bir şöhret temin edebilmesi için Rahminin reisliği altında toplanmış ve lktısat Vekili Celal 
şüphesizdir ki bazı tedbirlerin ittihazında zaruret vardı. Bayar'ın sonuna kadar hazır bulunduğu geniş münakaşalı bir 

iktisat Vekili Celal Bayar işini bilen ve işten anlıyan en içtimadan sonra mesaisini bitirmiştir. 
pratik bir devlet adamı gibi en lüzumlu noktaları birer birer Akşam saat 17 de lzmir kurumu tarafından şehir lokantasında 
seçerek etrafına topladığı bütün mütehassısların ve kongreye bir çay ziyafeti verilmiş ve meclis reisi Abdülhalik Renda, 
getirdiği üzüm zürra ve tüccarının mütalealarını da aldıktan Başvekil ismet İnönü ile bütün Vekiller, birçok meb'uslar, bü-
sonra kongreden en hayırlı ve müsmir kararlar elde ederek tün kongre azası, mali müessesleer direktörleri ve sair birçok 
çıkmış bulunmaktadır. zevat bu ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

---------- ~-t. ++ ... _______ _ 

Filistin'de 
Vaziyet karar
sızlık içinde 
Kudus, 15 (Radyo) - Fi· 

listin 'deki vaziyet, kararsızlık 
içindedir. Araplar, imparator· 

luk tahakkuk hey' etinin rapo· 

runu bekliyorlar. Bu rapor, 
ümit ettikleri gibi netice ver· 

mezse, bu sefer yeni hareket· 

lere tevessül edecekler ve 

büyük kıyama kalkışacaklardır. 
------~ .. ·-+--~~--

B. Mussolini, Binga. 
zideki askerleri 

teftiş etti 
Baştamfı 1 inci salıifcde 

mümessillerini kabul eylemiştir 
Paris, 15 (Radyo) - Fran· 

sız gazeteleri, Trablusgarb'a 

gönderdikleri hususi muhabir· 

ferinden her dakika haberler 
iÖndermekte ve Bay Musso
lini' nin tetkikatı etrafındaki 
müşahedelerini bildirmekte
dirler. 

Muhabirler, televizyonla al· 

dırdıkları resimleri gazetele-

rini göndermekte ve günü 

gününe intişar eylemektedir. -------··.._ ____ __ 
Yeni Lokarno .. 
Uçler misakına g6re 

olmalı imiş 
Roma 15 (Radyo) - Yeni 

Lokarno hakkında ltalya ile 
Almanya tarafından verilen no 
talar, henüz neşredilmemiştir. 
Bununla beraber yeni Lokar
nonun 1933 te akdolunan üç
ler misakına göre, yapılması 
şart olarak ileri sürülmektedir. ____ __..,., ... ·---
Kazaların önüne 

geçmek için 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
ramına 2000 yeni çelik vagon 
ithal etmeği düşünmüşlerdir ki 
bunlar mefruşatı müstesna ol· 
mak üzere tavanına kadar 
çelik olacaktır . 

Son tahta vagon da ortadan 
kaldırıldıktan sonra tren yolcu
luğunun evde~ yataktan daha 
emin olacatını söylüyorlar. 

lspanya!lharbı 
_(_B_a_ş tara/ı 1 inci sahifede) şiddetli ve umumi bir taarruz 

re ettiğini yazmaktadır. yapılacağı ve bu taarruzda, 

Valansiya 15 (A.A) - Roy- 150 tayyarenin de iştirak ede· 
terin iyi bir membaadan aldığı ceği :;:öyleniyor. 

malumata göre, İtalyan 'lar Madrid • halkı, ihtilalcilerin 
Koadalajara cephesine ricat 
etmektedirler. 

Hükumet tayyarelerinin taar· 
ruzuna uğrayan ltalyanlar acele 
geri çekilmişler ve yüzlerce 
zayiat vermişlerdir. 

Paris, 15 (Radyo) - ihti· 
l~lciler, Madrid civarında bü
yük kuvvetler toplamaktadır. 
Franko'nun emrile yakında 

hazırlıklarını haber aldıkca 

büyük bir heyecan göster· 

mekte ve şehri terk için çare· 
ler aramaktadır. 

Parif, 15 (Radyo) - ihti
lalcilerle Milisler arasında ya· 
pılan son muharebe çok kanlı 
olmuştur. Muharebe sahası 
cesedlerle doludur. 

--------~----~·~·~·~ .. --~--------
Veni kulüplerin ilk kar-
şılaşmalar. zevkli geçti ·-·-· Doğanspor ve Üçok galip gel
diler. Güreşler de neticelendi 

Dün, yeni kulüplerin futbol 
takımları, ilk defa olarak Al· 
sancak stadında karşılaşmış· 
lardır. Spor meraklıları, yeni 
takımların nlsıl bir oyun ve· 
receklerini görmek üzere stad· 
yomu doldurmuştu. 

ilk karşılaşma Doğansporla 
Dcinirspor- arasında . oldu. 
Çok kuvvetli bir kadrola ile 
oyı;;;a· iştirak ~de;;- Doğansp~ 
rakibini 13·0 gibi büyük bir 
farkla mağlup etti. 

ikinci maçı, Üçok ile Ya
manlar yaptılar. Yamanlar 
takımı, eski K. S. K. oyun· 

Koşular 
Koş h,.yeti, bu sene yapı· 

lacak ilkbahar koşuları ıçın 

esaslı tertibat almakla nıeş· 
guldür. 

Kazanacak atlara bu sene 

biiyük ve dolğun ikramiyeler 

verileceğinden at sahipleri ha· 

rekete gelmiş bulunuyorlar. 
Bursa'dan, lstanbul'dan ve 

Ankara' dan çok" değerli hay
vanlar bekleniyor. 
Koşu hey' eti, dün koşu ma· 

halline gitmiş ve tetkikatta 
bulunmuştur. Bu tetkikata na· 
zaran koşu sahasında bazı ta· 
dilit yapılacaktır. 

cularından müteşekkil idi. 
Üçok da ise, Enver, Fuad ve 
Sait yoktu. Oyun heyecanlı 
ve zevkli geçti. Neticede Üç· 
ok 6·3 galip geldi. 

Güreşler 
Dün Güreşlere de devam 

edilmiş ve neticeler alınmış· 
tır. 56 kilo'da Demirspordan 
Mustafa, 61 kiloda Üçoktan 
Osman, 66 kiloda Demirspor-
dan lbrahim, 71 kiloda Üç 
oktan İsmail, 76 kiloda De
mirspordan Bakı, 87 kiloda 
Demirspordan Hasan birinci 
gelmişlerdir. 

Sivrisinek müc. 
adelesi 

Belediye, lzrr,ir' de başlıya· 
cak Sivrisinek mücadelesi için 
geniş tertibat almıştır. Müca· 
delenin bu sene faidesi neti· 
celer verebilrnesi için, en çok 
yalılarda çalışılması lazım 
geleceği anlaşılmış ve doktor· 
lara bu esaslar dahilinde ta· 
limat verilmiştir. 

Mücadelede belediye ile be 
raber halkın da çalışması şart 
olduğundan sulu yerlere behe-
mehal mazot dökülmesi husu· 
sunda çok dikkat edilecektir. 

Belediye fakir mahalleler
deki halka parasız mazot 
tevzi edecektir. 

Fransız 
Dahili istikraz 

Paris, 15 (Radyo) - Fran· 

sız gazeteleri, dahili istikraz 

için uzun makaleler yazmakta 

ve bu istikraza gösterilen 

rağbeti kaydeylemektedirler. 
----- .. •+-----

Bir askeri doktor 
mütekait bir mir

alayı vurdu 
/ Baştaraf ı 2 inci salıif ede} 

rek mes'eleyi tesviye etmeği 
kararlaştırmıştır. Bu davete yüz 

başının ölen büyük kardeşile 
eniştesi de iştirak etmiş ve 
konuşmalar arasında yüzbaşı 
eski vaadinden dönmediğini 
ancak şimdi nişan yapıp bir 
müddet sonra da evlenebile· 
ceğini söylemiştir. 

Fakat doktor hemen evlen· 
mekten başka türlü bir tesviye 
şekli kabul edemediğini bil
dirmiştir. Bu arada söze ka
rışan yüzbaşının büyük kardeşi 
doktorun ısrarına şiddetle mu· 
halefet gösterdiği için doktor 
ansızın Brovnik rovelverini 
çekip ateşe başlamıştır. Rovel
verden çıkan kurşunlardan 
ilkönce mütekait miralay can
sız olarak yere düşmüş; aka· 
bında diğer ikisi de ağır 
surette yaralanmıştır. 

Doktor sekiz kurşun sıktık· 
tan sonra rovelverini elinde 
tutarak ortadan kaybolmak 
istemişse de yüzbaşı yaralı 
olduğu halde arkasından ko· 
şup yakalamıştır. Bu arada 
merkez kumandanı muavinin 
odasındaki müzakerenin neti· 
cesini bekliyen doktorun ba
bası silah sesini işitince oda
nın kapısını açıp içeriye gi· 
rerken oğlunun rovelverinden 
çıkan kurşunların birisi göz· 
ferinin ortasına rast gelerek 
yere yuvarlanmıştır. 

Katil doktor yakalanmış ve 
ölen miralay morga, yaralılar 
da hastahaneye kaldırılmışlar
dır. Hastahanede yapılan mu· 
ayenede doktorun babasının 
gözlerinin kör kalacağı anla· 
şılmıştır. Diğer yaralılardan 
birisinin yaraşı atırca, diğeri · 
nin hafiftir • 

Mektup Tabirin namına ya- - Tahir.. Bu adamlar sa· 
zılmıştı ve Rumca idi. Ağlebi dık ve emniyete layık mıdırlar? 
ihtimal bir Rum tarafından - Evet paşam .. Bizdendir-
yazılmıştı. ler, senin için ölüme hazırdır, 

Mektup şudur : ve ölümden korkmaz kaba· 
"Büyük Vezir Ali paşanın dayılardandırlar. 

müşavir ve muavini Tahir ağa -Böyle olduklarını iyi bili· 
hazretlerine; yor musun? 

Bu mektubumun imzasını - Üçünüde iyi bilirim, ce· 
koymayorum, fakat senın en sur ve sadık adamlardır. 
samimi dostlarından birisim. - Kendileriyle görüşdük, 
Tabiatiyle büyük vezirin de anlaştın mı? 
sadık bir bendesiyim. Bazı - Evet vezirim .. 
Rumların Frosini'nin zındana - Ne kadar para muka· 
atılması üzerine faaliyete geç- bilinde bu iş görülecektir. 
tiklerim haber vermek istiyo- - Vezir hazretleri ne Jüt· 
rum. Bu Rumlar, Frosininin fedcrlerse. 
Ali paşanın haremine girme- - Pekala. Ben böyle gii· 
mesi için elden geleni yapı- zel tok adamları severim. 
yorlar ve Muhtar pa~ ayı da Şimdilik her birine beşer yüı 
fesatlarına alt kılmak istiyor- doka altını verirsin. Döndük· 
lar. Bu sebeple de Zaharyayı leri vakit eğer bana Zahar 
EdirneyP. yollamışlardır. Muh- ya'yı kolları bağlı olarak 
tar paşa bu haberi ıılınca bü- getirirlerse, kc n Jilerini altına 
tün kuvvetlerile Yanya üzeri· garkedeceğim. Haydi oğlum, 
ne yürüyecektir. Zaharya bu Tahir! Bu işleri mümkün ol· 
gün hususi bir mektupla Yan- duğu kadar çabuk bitir, bu 
yayı terketmiştir. lcabeden yaşta beni bu kadar üzüntüde 
tedbiri ittihaz senin elindedir. bırakma! Neticeyi de bana 

Tahir bu mektubu alınca, çabuk bildir: 
evvela münderccatına inanma· Tepedelenli, paralarının bir 
mak istedi; fakat güçük kısmının bulunduğu oday• 
bir tahkik neticesinde Zahar· geçti ve beşeryüz altınlık ÜÇ 

ya'nın meçhul bir semte mü· kese ile döndü. Bunları Ta· 
teveccihen Yanya'yı terkettiğini hir' e verdikten sonra: 
öğrendi. Ve tabii, bu vaziyet - Haydi Tahir .. Kanadlı bit 
üzerine biran bile kaybetme· kuş ol.. Muhtar Yanya'ya ge" 
den Ali paşanın yanına girdi, lirse başımıza neler geleceğini 
imzasız mektubu da kendisine düşün, ondan sonra nasıl ha· 
verdi. reket edeceğinil takdir eti 

Tahir, üç kuvvetli, cesur ve - Vezirim, Muhtarın biti 
sadık Arnavud bulmak üzere bu kadar kolay alt edebilece· 
gittiği zaman, yalnız kalan ğine ben ihtimal vermiyorunı· 
Ali paşa kendı kendisine: Biz, keudisini ucuza satan, eti 

- Mel'un evlad, mel'un yincn mahluklardan değiliz. 
Muhtar. Vay senin haline.. - Vakıa öyle. Fakat Muh· 
Sen her şeyde benim önüme tar'ın mevkiini, cesaretini 'le 
rakip olarak çıkıyorsun. Han- inadını da bilirsin . 
ko'nun oğlu Ali paşa, hiçbir - Bılirim paşam, fakat "e· 
kimsenin r~kabetine tahammul zirimizin de mevkii, cesareti 
edemez, şimdide Rum'ları ve inadı Muhtarınkinden aşağı 
kendilerine alet ittihaz ederek değildir. 
tahtıma ve saltanatıma göz - Oğlum Tahir, harp ·bira' 
dikiyorsun ha .. Diye söylendi. değil · belki de tamamen ta'ib 

Ali paşa, hiddetinden ka· işidir. Neden kendimizi, rah•· 
bına çıkamıyordu. Oda için- tımızı ve istikbalimizi talihin 
de bir aşağı, bir yukarı eline bınkalım? işi, iptidasın· 
dolaşıyor ve Tahir'i sabırsılıkla dan temizlemek akıllı işidir· 
be.kliyordu. Tahir'in gelip gel· Haydi oğum, bu Arnavutlar~ 
mediğini anlamak üzere pen· ahırımın en kuvvetli ve sür'atlı 
cereden dışarı baktığı sırada atlarından birer tane veri 
yolun bir kenarından mahut - 4 -

Hasan ağayı gördü. 6/üm müjdeci/eri 
Hasan ağa, malilm olduğu Büyük bir ağacın gölgeSI 

üzere Edirne seferini yapmak· altında istirahat için oturmaktl 
ta olan Muhtar paşanın kat· olan Zahariya karşıdan üç at· 
line memur edilen adamdır. lının yıldırım sür'atı ile gel· 

Ali paşa, Hasan'ı görünce: mekte olduğu:rn gördü .;e 
- Muhtar'i öldürmeğe mu· klPdi kendisine: 

vaffak olamad, demek oluyor - Vay, vay .. Şeytanı gör 
dedi. müş gibi koşan bu atlıf,t 

Bu zahiri vaziyette Tepede· acaba kimlerdir?. 
lenli Ali paşa için fena bir ha Dedi ve atlılara hayred' 
her demekti. Muhtarı bu adam bakmakta devam ederek ilit' 
katledemeden dönmüş oluyor etti: 
idi. Tepedelenli, dört tarafını - Nerede ise atlar çathYji 
düşman ve hainlerin sardığı cakl Fakat.. Bunlar Arna'/U 
görülüyordu. Ali paşa, kendi· Suratlarında da hayır yok. t-le' 
sine sadık olarak Tahir ile halde iyi bir maksad için ·~ 
Atanas Vaya'dan başka kimse larını bu kadar zorlamıyorl"' 
kalmadığını anlıyordu. Neme lazım? 

Bu sırada Tahir dönmüş Ben ihtiyatlı hareket 
bulunuyordu. !iyimi Herif üçtür, ben İ 

- Herşey hazırdır vezirim. bir kişiyim. ihtiyatlı harelt 
istediğin adamlar dışarı da benim içın mecburi olmuşt 
emrini bekliyorlarl dedi . (n.1ND1u 


