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Uluslar sosyetesi içtimaı. 
na murahhas göndermiye. 
cektir. 
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Arası l(ahul Etti 
Başvekilimiz, ayın 21 indelDünkü maçta üçok Fener
Londradan hareket edecek bahçe ile 3·3 berabere 

~~~---------~~~ 
Rüştü Aras kışın kahireye gidecektir. San-

cak işinde metinlerle komite raporu 
ekisperler komitesince kabul edildi --· Londrada ki siyasi faaliyet 

İstanbul, 17 (HJsusi) - Ha
riciye vekilimiz, Mısır hükü
ınetinin davetini kabul etmiş 

ve kışın I<' ahireye geleceğini 

bildirmiştir. 
lstanbul, 17 ( Hususi ) -

Rüştü Aras Köstencede mera· 
sirnle karşılanmış ve derhal 
Bükreşe hareket etmiştir. 

Ankara, 16 (Hususi) - Baş
vekilimiz ismet lnönü, 21 Ma
yısta Londradan hareket ede· 
cek ve doğruca Ankaraya 
gelecektir. 
Cenevre 16 (A.A)- Ajansın 

hususi muhabirinden : 
Eksperler komitesi müzake· 

relerini bitirmiş ve metinlerle 
komite raporu kabul edilmiş· 
tir. 

Londra 17 (Radyo)- Deyli 
1' elgraf gazetesinin siyasi mu
harriri Londradaki diplomatik 
faaliyetinin büyük bir kımının 
~miyetiakvamın önümüzdeki 
lçtimaına talik ettiğini bildir· 
lb~ktedir. 

Birçok devletler, Habeş mes
elesinin artık halledilmesini 
Ve bugün Habeşistanda fiilen 

Başbakanımızın Pariste alınmış resmi 
mevcut vaziyetin tanınmasını ki görüşmelerin beynelmilel 
istemektedirler. Lord Eden bu bir konferans mahiyetinde ol· 
mes' ele etrafında yabancı dev- duğunu ve müsbet neticeler 
let adam!arile ve Türkiye baş· alındığını yazmaktadır. 
vekili ile görüşmüştür. Bükreş, 17 (Radyo) - Tür-

Orta Avrupa devletleri mü· kiye hariciye vekili Rüştü 
messillerinin gösterdikleri fa· Aras· busab'lh Bükreşe gelmiş 
aliyet te mühim sayılmaktadır. ve merasimle karşılanmıştır. 
Çekoslovakya başvekili Milan Rüştü Aras, Atinapalasa in· 
Hodza'nın müstakbel lngiliz miştir. 12, 15 te saray defte· 
başvekili bay Nevil Çember· 
layn ile yaptığı mülakata ehem 
miyet verilmektedir. 

Morning Post ta, Londrada· 

lngiliz töf Pito muh 
tibi torpillendi mi? 
~_i yanında bir f.~htelbahir görülmüş 
~yeni ıspanyol kabinesini largo 

rine ismini kaydettiren Türkiye 
hariciye vekili, 12,30 da Bay 
Antoneskoyu ziyaret etmiş bir 
saat kadar görüşmüştür. 

Doktor Aras, bugün kral 
tarafından kabul edilmiş, mü· 
teakiben başvekil Tataresko 
ile görüşmüştür. Akşam, şark 
ekspresi ile Cenevreye hare
ket edecektir. 

Kaballero: teşkil edecek 

~~~----·~~~-

Japon tayyare-
si Sofya'da 

Atina 17 (Hususi)- (Alla· 
hın rüzgarı ). ismindeki Japon 
tayyaresi Roma' darı buraya 
gelmiş ve sabahleyin Sofya'ya 
hareket etmiştir. 
Sofya 17 (Hususi)- (Allahın 

rüzgarı) Japon tayyaresi bu· 
raya gelmiştir. 

gemilerile birlikte Aliveya li· 
manına getirmiştir. Makine 
dairesinde ölen dört lngiliz 
bahriyelisinin cesedleri çıkarı· 
lamamıştır. 

4tadridin bombardımanından 
~Salamanga 17 (Radyo) -'p iki gündenberi devam 

ektedir. 

harap olmuş bir mahalle 
Valans. 17 (Radyo) - Bir 

mayine çarparak batmak teh· 
likesine maruz kalan lngiliz 
Hunter torpitosu, İspanyol 
harp gemilerinin yardımile 
kurtarılmıştır. 

İngiliz muhribi Cebelütta· 
rıka götiirülecek ve kızağa 
çekilerek tamir edilecektir. 

Valans 17 (Radyo)- lspan· 
ya reisicumhuru Emanoel Aza
na, yeni kabinenin teşkilini 
tekrar Largo Kabalyero'ya 
havale etmiştir. 

~, turnhuriyetçiler, üç saat de· 
\ ~ eden bir muharebeden 
'!tllta hakim birçok tepeleri 
~·k'l eylemişler ve bayraklarını 1 lbişlerdir. 
~t &ask kuvvetlerinin muka
~ ı.ıcti, tamamen akim kal· 
'ttır. 

~•aklar, 58 kamyondan dört 
)onu yolda bırakmışlar ve 
•tlardır. 

Torpito mürettebatı, sandal
lara binerek gemiden ayrılmış, 
biraz sonra Lagada İspanyol 
gemisinin imdada geldiğini 

görünce tekrar gemiye dön· 
müşlerdir. Lagada gemisi, son 
süratle lngiliz muhribinin ya
nına gelmiş ve diğer lspanyol 

Valans 17 (Radyo) - Hun· 
der logiliz muhribinin torpile 
çarpması hadisesi etrafında 
tetkikat yapan hususi komite, 
tetkiklerine devam etmektedir. 
Bazı balıkçılar, hndiseden ev· 
vel bir tahtelbahir gördüklerini 
bildirmişlerdir. 

kaldı --·-· Istanbulda Galatasaray-Beşiktaş 2-2 berabe
redir. Güneş Ankaragücünü 6-1 mağlup etti. 

Milli küme maçlarına dün 
İzmir, İstanbul ve Ankarada 
devam edilmiştir. Şehrimizde 
lstanbul şampiyonu Fenerbah· 
çe ile Üçok 3-3, lstanbulda 
Galatasaray • Beşiktaş 2-2be· 
rabere kalmışlar, Ankarada 
Güneş - Ankaragücünü 6-1 
yenmiştir. 

Cumartesi günü Doğanspo· 
ra 4·3 mağlUp olan Fener
bahçenin, Üçoka karşı nasıl 
bir netice alacağı merakla 
bekleniyordu. Stadyom, şim· 
diye kadar görülmemiş dere· 
cede kalabalıktı. Ayakta du· 
racak yer kalmadığı için stad· 
yomun kapılarım kapamak 
mecburiyeti hasıl olmuş bir 
çok kimseler sahaya gireme

Dün Fenerbahçe ile berabere kalan Üçok takımı 
Her iki takımda saat tam l 

17 de alkışlar arasında sahaya 
çıktılar. Fenerbahçe, Cumar-

miştir. 

tesi günü yaralanan kaleci 
Husamiddinin yerine Necdeti 
almış, Fikret te santerhafa geç· 
mişti. Üçoktakımında Saimin 

~-~~-----~·~·~.-.ı .. ----~~---
1 n g ili z-1 tal ya mü na 
sebatı düzeliyor 

yerine Kemal oynayordu. 
Oyun, hakem F ehminin dü· 

düğü ve Fenerin Üçok müda
faasında kırılan hücumu ile 
başladı. Sarı siyahlılar derhal 
mukabil hücuma geçtiler ve 
üçüncü dakikada Saidin aya
ğile ilk golü yaptılar. 

Kont Ciyanonun nutku londrada iyi 
karşılandı Necaşi U. sosyetesine 

mümessil göndermiyecek 

Fener, Cumartesi günküne 
nazaran daha düzgün oyna· 
yordu. Fikret, santerhaf mev· 
kiinde derin paslar vererek 
oyunu inkişaf ettiriyor, sağ ve 
sol açıklar İzmir kalesi için 
tehlike yaratıyorlardı. Beşinci 
dakikada Bülendin bir şutunu 
kurtaran kaleci Hilmi, 6 ıncı 
dakikada Nacinin sıkı bir şu· 
tunuda kornere atarak gole 
mani oldu. Yedinci dakikada 

Kont Ciyano 
Londra, 16 (A.A) - Kont 

Ciyanonun geçende Romada 
söylediği nutuk, ltalyan mal· 
buatının bazı t<!şkın neşriyatla 
bir tczad teşkil eden mutedil 
bazı kısımları ihtiva ettiği için 
burada müsaid bir şekilde 
karşılanmıştır. 

Şimdi İngiliz • ltalyan müna
sebetlerinde bir salah hasıl 

olacağı ümid edilmektedir. 
Bazı siyasi müşahidler, ltalyan 
hislerinin Büyük Britanya le
hindeki bu değişmesi iki se· 
bebe atfetmektedirler. 

1 - Habeşistan bankasının 
mevcudiyetini artık tanımıyan 
İngiliz yüksek mahkemesinin 
kararı. 

2 - Taç giyme merasi
minde Habeş heyetinin, Haile 
Selasiyenin murahhası olarak 
takdim edilmesi. 

Ciyanonun garp paktı hak· 
kındaki sözlerinde yeni birşey 
olmadığı, Londranın, Romanın 
yeni pakta bir hakem rolu 
oynamasına itiraz ettiti hatır· 

latı lmaktadır. 
Londra, 17 (Radyo) - Ne· 

caşi cemiyeti akvama mümes-
sil göndermiyecektir. 

Roma, 17 (Radyo) - lngil
terenin Roma sefiri Sir Erik 
Dromon, dün ltalya başbakanı 
Bay Mussoliniyi ziyaret etmiş 

f Devamı 4 üncü sahi/ede) 

ve son hadiseler etrafında 
uzun müddet konuşmuştur. Bu 
konuşmalar, İngiltere · ltalya 
münasebatına dairdi. 

~~~~-----..... ~·~-~ ... --~~~--
Dün~ Blumberg, general 

Gamelen ile görüştü --·-----Van"' Hip,° Almanyanın müstemleke/erini 
~ kendi kuvvetile alacağını söyliyor 

Londra 16 (A.A) - Alın an 
Harbiye nazırı Mareşal Fon 
Blumberg, kral tarafından ka· 
bul edilmiştir. Von Ribentrop 
mareşal şerefine bir öğle ye
meği vermiş ve yemekte Lord 
Halinaks, Dof Kuper, Çurçil, 
Samuel Hoar, Nevit Çember· 
layn ve diğer zevatta hazır 
bulunmuşlardır. 

Berlin 17 (Radyo) -Dosel
dorfta açılan müstemlekeler 
kongresi müzakerelerine devam 
ediyor. General Von Hip, 
eski müstemlekeleri verilme
diği takdirde Almanyanın kendi 
kuvvetile haklarını alacağını 
beyan eylemiştir. 

Maden ocağın
da infilak 

Londra, 17 ( Radyo ) 
Zvelston maden · ocaklarında 
bir infilak olmuş, iki kişi öl
müş ve iki kişide yaralan· 
mııtır. 

Mareşal Blumberg 
Paris 17 (Radyo) - Paris 

gazeteleri; general Gamelenin, 
Londrada Almanya ordusu baş 
kumandanı mareşal Blumberg 
ile uzun bir mülakat yaptı
ğından bahsediyorlar. 

Aksiyon F ransez gazetesi, 
bu mülakatın mühim tesirler 
uyandırdığmı kaydedi1or. 



Sahife 2 

Hindistana eIÇiliklegiden 
Zülfikar ağanın aşkı 

- 7 - Yazan: FARUK ULUDAG 
Vurdu.. Tepindi.. Bağırdı 

fakat nafile ne sesine cevap 

alabildi. Ve nede nerede ol

duğunu anlıyamadı. 

Üç saat evet tam üç saat 
sonra kapının önünde hafif 
bir ayak sesi işitti. Biraz son
rada içeriye üstü-başı yırtık 
yüzünde kan lekeleri ihtiyar 
Hasan ağa içeri girdi. 

Hasan ağa Dilberin baba

sının en emektar bir uşağı 

idi. Senelerdenberi orada ölen 
efendisinin yadikar bıraktığı 

bu öksüz aileyi bırakmamış 
Ali paşanın konağında bir 
gölge gibi sessiz sadasız on
ları takip etmişti. Son hadise 
günü oda kapısını vuran da 
o idi. Biribirine giren insanlar 

arasında Dilberi ve annesini 

arayordu. Bir aralık ana kızın 
yukarıda bağrışdıklarını işit

miş oraya koşmuştu. Dilberin 
annesi onu yabancı zannede
rek kapıyı açmamış. Kendi
sini tanıttırıncaya kadar da 
konağa Yeniçeriler dolmuştu. 

Kapıyı açan zavallı anne, 
Hasan ağayı içeri alırken mer· 
divenlerden bir seyl gibi akan 
Yeniçerileri görür görmez : 

- Hasanağa, Dilber ba
yıldı. Onu sana emanet ediyo· 
rum. Koş. Onu kurtar evladım 

Diye son bir bakışla yerde 
cansız yatan Dilbere bakmış 
ve sor ra kuduran dalgalar 
gibi, coşan kasırgalar gibi 
yavrusunu elinden alacak olan 
Yeniçerilerin üzerine saldırmış 
onların odaya girmelerine bir 
kaç dakika mani olmak için 
ilahi bir kudret göstermişti, 
zalim bir hançerin bağrına 
saplanan zehirli ucu ile can 

verirken, hücumla içeri giren 
askerin arasından boş odayı 
görmüş . O anda dudakları 

kıpırdamış, hafif bir hırıltı çık· 
mıştı. Sonra gözleri gülerek 
rahat rahat can vermişti. 

Anne şefkatinin akıttığı beş 
dakika1ık kan Hasan ağanın 
Dilberi kucakladı. Yandaki 
odaya götürmesine kafi gel· 
mişti. Hasan ağa bu emektar 
uşak, efendisinin son hatıra· 
sını kolları arası~da sür'atle 
oradan uzaklaştırmış gizli ha
rem yollarından getirerek bu 
izbe odaya kapamış evin üze
rine de kocaman bir kilit vur· 
muştu. Maksadı yağmacılara 
içerde kimse olmadığını his· 
settirmedi . 

Dilberi baygın bırakarak 
eczahaneye koşmuş eter ve 
kolanya alarak acele gelmiş· 
ti ki: Dilberi kapının arkasında 
haykırırken bulmuş ve yavaşca 
odayı açarak içeri girmişti. 
Dilber bu emektar adamı gö
rür, görmez sevinmiş ve he
men annesini sormuştu. 

- Hasan ağa annem ne 
oldu. 

Zavallı ihtiyar. Biribiri ar· 
kasından bu aileyi tarumar 
eden felaketleri düşününce göz
lerinden yaşlar akıyordu. Şimdi 
nasıl Dilbere annen .. seni kur
tarmak için kendisini düşman
ların üzerine atarak parçaladı 
diyebilsin: Diyemedi. Sustu. 
Ve bu sükutta Dilbere herşeyi 
anlatmış olmalıki: bir daha 

annesini sormadı. Ağlamadı. 
Herşeyi tabii gören soğuk 

kanlı insanlar gibi Hasan ağa
nın yaralarını temizledi. Onu 
teselli etti. Halbuki: 

İhtiyar Hasan ağa.. Onun 
yüzündeki ıstırabın derecesini 
görüyor. Başka türlü aksül · 
amel yapmasından korkuyordu. 

Felek bu kadarcık kurtu· 
luşu da Dilbere çok gördü. 
Bir hafta sonra Hasan ağa .. 
Son hadisenin teessürüyle göz
lerini ebediyen kapadı ve 
kendisine emanet edilen Dil
beri... yurdsuz, ümidsiz bıra
karak gitti. 

Tek başına zebun hayat bir 
halde bu yabancı muhitte ne 
kadar durabilirdi. Gençti, gü
zeldi, yetişmişti. Bu canavar· 
ların dolaştığı sırada onun 
saklanmasına imkan var mıydı? 
Menfaat çamurundan yaratıl· 

mış insan oğulları.. Birkaç 
kuruş almak için onun yerini 
Yen içerilere söylediler ve bir 
akşam, daha güneş batmadan 
onun kapısını bir sürü haydut 
açmış ve kollarını bağlıyarak 
götürmüşlerdi. 

• • • Ondan sonra daha ne
ler olmuş. Pazarlarda satılmış, 
lstanbula gelmiş ve bir müd
det sarayda istirahattan sonra 

bugün de yeni ve meçhul bir 

maceraya sürükleniyordu. Talih 

onu bir saman çöpü gibi önüne 

katmış, hergün başını yeni bir 

azap taşına çarpıyordu. 

Vapur, Istanbul rıhtımından 

ayrılırken, Dilber de herkes 

için bilinmeyen elemah1t hatı· 
ralarile içini çekerek mendil 
sallıyan, yolculara, onları teşyi 
edenlere bakıyordu. 

Rıhtımın bir köşesine sak
lanan iki cansız hayal birbirine 

yavaşça yaklaştı. Genç olduğu 
vücudunun duruşundan anla
şılan kadın diğerinin kulağına 

hıçkırıklı bir sesle : 
- Anne gördün mü ? 
- Yok kızım, lgöremedim, 

ya sen? 
- Bak anne, kaptan köş

ğüne iyi bak, üç adam yan 
yana ayakta :duruyorlar. Gör· 
dün mü? 

- Evet l. 
- İşte ortada duran o de-

ğil mi? 
- Vallahi yavrum, benim 

gözlerim iyi fark etmiyor. Ne 
yalan söyliyeyim . 

- Ah anne hak şu hain 
adama, hiç merak ederek 
gözlerini bize çeviriyor mu? 

Daha düne kadar, çıldıra· 
sıya sevdiğini, .bensiz hayatın 
kıymeti olmadığını söylüyordu. 
Ne çabuk bu alçaklığa tenez
zül etti. 

- Feride kızım. Zavallının 
günahını nafile alıyorsun. Ne 
yapsın bıçare.. Sultanımız gi
deceksin dedikten sonra.Ayak 
direyemezya? 

- Ôy deme anne ona git
me diyen var mı idi. Görü· 
nür, Allaha ısmarladık der di
ye giderdi. Kabahath kaba
hatlı kaçaca1' ne var. 

- Kızım, insan hali belki 
bir acele işi çıkmıştır. Neden 
üzüntü yapıyorsun? 

(Arkası oar) 

(Ulusal Birlik) 17 Mayıs 937 

Sigara bir bombardıman (t ;aftanın Ansiklopedisij' 
esnasında icad edilmiş '-~·-·--------

Dr. Brook - Kap Lon- Fakat bu madde Birleşik --·--8 • d • •ı • J dra rekorunu kıran doktor Amerika ile Kanadadan başka lr Sene e iÇi en Sigara ar UC H. L. Brook henüz 39 yaşın· hiçbir yerde bulunmamıştır. 
UCa dizi)seler aya kadar uzaya- dadır. Tayyareciliğe ancak Sun'i olarak yapılması da çok 

1933 senesinde merak etmiş güçtür. 

C&k bir kÖprÜ kurulabiliyor Avusturalya. Londra hava se· Miklas - Kilyom Miklas 
ferlerine i~tirak etmiş ve 100 Avusturya hükumeti cumhur 

65,000,000,000 sigara on 
ikişer on ikişer olarak uç uca 
dizilse aya kadar uzanan bir 
köprü yapılabilir. Bu rakam 
herhalde bize bir senede yal
nız lngilterede içilen sigaranın 
ne kadar baş düödürücü bir 
mahiyette olduğunu göstere
cektir. 

Dört tütün tiryakisinden bir 
tanesinin on sigara içtiğini 

tasavvur etmek, tütün şirket· 

!erinin temin ettiği karı mey· 
dana koyar. İnsanlar, vergi
lerin çokluğuna, para kazan
manın güçlüklerine rağmen 

her gün biraz daha ti_ryakileşi· 
yorlar. 

lngilterede tütünden alınan 
resim geçen senekinden 4 
milyon 300 bin İngiliz lirası 
daha fazladır. Bütün dünyada 
sarfedilen tütünün bir buçuk 
milyar kilodan fazla olduğunu 
istatistikler gayet aşikar bir 
surette gösteriyor. Genç yaş
larında tütüne alışan ve orta 
çağlarında tütün sarfiyatının 

günden güne çoğalmasını te· 
min eden sebeplerden en mü· 
himi olduklarına şüphe yok· 
tur. 

Asabi zamanlarında sigara 
yakıp bir dakika sonra, daha 
yarı olmadan yere fırlatan ka
dınlar, ayni zamanda tütünün 
de beyhude yere israfına se· 
hep oluyorlar. Kadınlar son 
günlerde yalnız sigaraya de
ğil pipoya, puroya da merak 
saldırdılar. Şık mağazalarda 
bayanlara mahsus süslü pipo· 
lar artık günlük eşya gibi 
teşhir edilmekte ve kimsenin 
de hayretini mucib olmamak· 
tadır. 

Hiç gözleriniz kapalı oldu
ğu halde sigara içmek aklınız
dan geçti mi? Bakalım bir defa 
tecrübe ediniz ve hoşunuza 
gidip gitmediğine dikkat edin! 

Sigara, bilhassa yavaş ya
vaş içilen pipo, ağızdan zi· 
yade çıkarmış olduğu duman 
halezonlarile gözlerin zevkini 
okşar. Maamafih amalar ara
sında da birçok tütün müpte· 
lası olduğunu: unutmıyalım. 

Eğer pipo içiyorsanız şu 
suale cevap veriniz : 

Bir pipo dolusu tütünü sön· 
dürmeden ne kadar müddet 

1 
içebiliyorsunuz? saat .sürat ve mukavemet se· 

İki sene evvel meşhur (Co· reisidir. Son günlerde hariç 
ferlerinde liyakat göstermiştir. memleketlere yaptığı siyasi 

vent Garden) opera tiyatro- Üçüncü teşebbüsünden son· 1 
sunda İngiltere pipo şampi- ziyaretlerle nazarı dikkati ce -

b ra Londra -Kap seferini mu· betmiştir. 
yonunu seçmek üzere ir 
tanesi kadın olan 23 kişinin vaffakıyetle bitirmiştir. Bu zat 1872 de Kremste 

iştirak ettiği bir müsabaka Helyum - Hindenburg doğmuş, Viyana üniversitesin-
açılmıştı. Başlangıçtan bir saat jeplin balonunun kazası, fen den neşet etmiş, 1895 te 
kırk beş dakika sonra biri erbabının nazarıdikkatini tek- öğretmenlik mesleğine girmiş 
müstesna olmak üzere diğer rar helyum üzerine celbetmiş· ve 12 sene sonra siyasete 
müsabıkların pipoları sön- tir. Helyumu bütün kabilisevk intisap etmiştir. Politika ha· 
müştü. Piposunu keyfli keyfli balonlarında kullanılması lü· yatına mebus sıfatile girmiş 
tüttüren bu müsabık bir avu- zumu şiddetle mevzuu bahsol· ve biraz sonra ~Hristiyan sos· 
kattı. Kendisine altmış lira muştur. yal fırkasının şefi olmuştur. 
kıymetinde bir pipo takımı 1868 de Rayet ve Herşel 1923 te bir defa ve 1927 de 
şampiyonlukla beraber hediye Sodiuma atfettikleri bir madde ikinci defa olarak kabine reisi 
edildi. bulmuşlardır. Az sonra, bunun olmuştur. 

Pipo yapmak için cam, fil- tahminlerden başka ve mühim, 1928 senesi 5 Kanunuevve-
dişi, taş, muhtelif madenler, yeni bir madde olduğu anla· linde cumhur reisi seçilmiştir. 
hatta bambo kamışı bile kul- şılmış ve helyum adı veril- Fon Blumberg - İngiliz 
lanıldığı halde en klasik mad- miştir. 1895 de Ramsay hel· kralının taç giyme merasimine 
de lüleci çamurudur. yumu Üranyum madeni ara- Almanya namına iştirak etmiş 

1586 da İngiltereye pipo- sında~ asid solforik ile istihsal olan Almanyanın harbiye na· 
yu ilk getirenler ve tamime edilmeğe başlanm1ştır. Bunun zırı Mareşal Fon Blumberg 
çalışanlar Vircina valisi Rolph bazı gazlı su menbalarının 1878 de Stangard kasabasında 
Lane ile Sir Valter Robigh· radyo aktivitesinden neşettiği doğmuş, umumi harbe erkanı 
dir. sanılmaktadır. Bu helyum, mü· harp zabiti sıfatile iştirak et· 

Bu tarihten birkaç sene vellüdülmaya yüzde 15 nisbe- miştir. 1929 da birinci fırka 
evvel tütünü Avrupaya ilk de·i. tinde karıştırılmak suretile ba· kumandanı 1932 de erkanı 
fa olarak Francisco Fernan· !onların şişirilmesinde kulla· harbiye reisi ve 1935 te har· 
des C\dında bir lspanyol dok- nılır. Müvellüdülma kabili biye nazırı olmuştur. ....,,,,,,, 
toru getirmişti. Bu adam tü- infilak bir gazdır, helyum ise 
tünün sıhhate faydalı olduğu· gayri kabil bir infilaktır. Fakat 
nu iddia ediyordu. Yalnız bil
diğimiz sigaranın icadı olduk· 
ça yenidir. Yüz sene evvel 
Mısırlılarla Türkler arasında 
yapılan bir top parçası top· 
çulardan birinin çubuğunu 
parçalamıştı. 

Tiryakilikten gözleri kararan 
bu adam, etrafına baktı ve 
barut paketlerinin birinden 
kopardığı bir kağıt parçasile 
sardığı sigarayı içmeğe başla
dı. Dünya yüzünde içilen bi
rinci sigara bu suretle bir bom 
bardıman esnasında doğmuştu 

Deı hal taammüm eden bu 
fikir bilhassa Rusyada revaç 
bulduğundan ilk sigara fabri
kası 1850 de Petresburgta 
(Leningrad) tesis edildi. Nikola 
Gondoris adında bir Yunanlı 
tüccar da 1858 de İngiltereye 
sigarayı tanıtan adamdır. Fa
kat bundan evvel İngiliz as· 
kerleri Kırım muharebesinde 
sigaraya alışmışlardı. 

Kırım harbine iştirak etmi
yen sigara tiryakisi İngiliz· 
(Devamı 4üncü sahifede) 

Tamim 
Maliye Vekaleti Tekaüde 

ve Yetim maaşları hakkında 
şu tamimi Maliye dairelerine 
göndermiştir: 

T ekaüd ve yetim aylıklarile 
vatani hizmet mukabilinde ve· 
rilen aylıklardan olan yarım 
liradan aşağı kesirler hakkın· 
daki 1452 numaralı Tekaüt 
kanununun 14 üncü madde
sile ~kabul olunan hükümler • 
6/2/937 tarihinde neşredilen 
3107 numaralı kanunun 3ün· 
cü maddesile kaldırılmıştır. 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD· 
"ALGERlAN,, vapuru 5 

Mayısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve 15 Mayısta avdet 
edip LONDRA ve HULL içiıı 
yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 27 Ms· 
yısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çık!t: 
racak ve ayni zamanda L0ı" 
ORA ve HULL için yük al•· 
caktır. 

"EG YPTIAN,, vapuru M~ 
yıs nihayetinde LIVERP0~1' 
ve SWENSEAdan gelip yu 
çıkaracak ve ayni zamand• 

yük alacaktır. -..tf'.• 
THE GENERAL STEAM '" 

VIGATION Co. LTD· 
5 

"AD JUT ANT,, vapuru . 
. ıll 

Mayısta gelip rLONDRA ıç 

--·--

Bu kanunun neşrinden evvel 
Kanunuevvel 1936 ila Şubat 
1937 üçüncü üç aylıklar sene· 
lik kesirle birlikte verilmiş ve 
Mart 193"/ ila Mayıs 1937 
dördüncü üç aylık maaşların 
kesirleride verilen işbu kesirde 
dahil bulunmuş olduğundan 
Mart 1937 ila Mayıs 1937 üç 
aylık maaşların şimdiye kadar 

olduğu gibi kesirleri tenzil 
olunarak verilmesi, Haziran 

1937 tarihinden itibaren veri· 
lecek üçer aylıkların da mez
kur kanunun 3 üncü madde· 
sine tevfikan kesirlerile bir
likte ödenmes tamimen tebliğ 
olunur. 

yük alacaktır. . 
Tarih ve navlunlardaki det•; 

Büyük kaşif Markoni 
--·--Orduda kullanılacak yeni 

keşiflerde bulundu 
bir 

Romadan bildiriliyor: 
Dün bir Alman profesör 

kafilesi Markoninin evini gez· 

di. Ropollo yakınında bulu

nan bu evi Markoni 1934 te 

sırf tecrübeleri için yapmıştı. 

Ev ahşap, fakat içi (ipek· 

taşı) denilen taşla döşenmiş. 

Bu suretle, evin ne yanmak 
tehlikesi var ne de rutubet 
tehlikesi. Bundan başka, evin 
içine gürültü de girmiyor. 

Evin üzerinde çok yükseğe 
kurvlmuş bir anten var. Bu 
anten oradan 170 kilometre 
uzakta: Livournede bulunan 
diğer bir antenin yüksekliğin-

de, durbinle bakınca Rapallo 
dan Livournede ki anten gö
rülüyor; aralarında hiçbir ma
nia yok. 

Alman profesörlerinin bu 

ziyareti esnasında, Markoni 

ile beraber çalışan profesör 

Schneider ltalyan mucidinin 

son tecrübelerinde bu iki an
ten arasında küçük dalgaları 
alıp vermeğe muvaffak oldu
ğunu anlattı. Markoni, bu su· 
retle, 300 kilometreye yakın 
mesafe arasında rabıta tesis 
etmiştir. 

Markoni'nin bu tecrübeleri 
son derece gizli yapılmış ve 

bu esnada yalnız general bu· 
lunmuştur. 

Bundan anlaşılıyor ki Mar· 
koni bu tecrübelerde kendi· 
sinden evvel ayni sahada tec· 
rübeler yapan Darbord F our· 
nier ve Clavier gibi mühendis· 
lerin vardıkları tecrübelerden 
çok ileriye gitmiştir. Bu mü
hendisler 18 santimetrelik dal
galarla Calisden Douvresa 
rabıta tesis etmişlerdi. 

Dalgalar dünyayı dolaşacak 
Profesör Schneiderin verdi

ği izahata göre şimdi mesele 
bu küçük dalga neşrini müm· 
kün kılacak aletler bulunmak· 
tadır. Markoni küçük dalga
- Dernnıı 4 ncü salıif ede -

şikliklerden mes'uliyet k•b" 
edilmez. ~ 

)ll' 
İzmir Birinci icra memur 

ğundan: 37/3519btı 
Bir borçtan dolayı . ta -1e 

hacze alınan muhtelif cıns ll' 

nevide 2650 lira kıymeti .~ liİ 
h · l' · ki' yun ammıne ı ıpe ı ve 'bioe 
mensucat 20/5/937 tarı ,t 
müsadif Perşembe günü :.,,e 
10 da Odunpazarında çı~ 
l 1 numaralı mağazada 8 

ki' 
artırma suretile satılığa çı 
rılacaktır . deli 

Bu artırmada satış bS ;oi 
muhammen kıymetin % 1. a(' 

'k·ncı " bulmadığı takdirde J ı u· 
·h' e ııı tırması 22/5/937 tarı ın t tO 

sadif Cumartesi günü 58\tır· 
da ayni mahalde yapı~a~: h•' 
Talip olanların mahallın 11111 
zır bulunmaları lüzuınu 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

l,•Mı~a~~a~m;;.-/(.iiiiiimkiiiiİİİİiiiiİiiiiiİdiİiiiikm.iiiıiiiiiimkiiiiial~--~N.v.--Vy~.~~ FratelliSperco 
lıik8ge ır yaşın a ı genç ')' W. F. H. Van vapur acentası 

ı Der Zee ROYAL NEDERLANo vA-

ensucatı 
Türk Şirketi Anonim 

Bay Eren muradına, hala ermemişti, 
Şu kocayan kızanı evlendi evlendirememişti .. 
Bu sıkıntıyla ona, bütün bir cihan dardı ... 
Likin kerimede de bazı kusurlar vardı; 
Sayılacak olursa, biraz fuladır belki 
Bay Erene gelince, bunlar için diyor ki: 
"- Kusur dediğin kadı kızında da var, bayım! 

izin verin de onu, ben size tanıtayım: 
Tek azası yoktur ki, düzgün olsun ayan, 
Gözleri simsiyah kor, kaşları da sapsarı! 
Ve bu gözlerden biri, sanırım camdır asıl, 
Neyse, bunu geçelim; bu fasıl başka fasıl! 
Bilmem, babası onun nesine verir değer? 
Tamam kırkbir numara, ayakkapları giyer! 

• Size if§a edeyim; öyle ya, bu da bir sır] 
Elleri de devenin ayağından farksızdır .. 
ve at kuyruğuyl bir, fırça gibi saçları, 
Siyahlar örtemiyor, git·git artan akları .. 
Çiller beyaz teninde çiçekler gibi açmış, 
Ağzı kulağa doğru, bumu içine kaçmış 1 
O güzel ( 1 ) ağızdaki dişler de çapa marka, 
Derisi hep pürsümüş; boyuna sarka • sarka .. 
Hani şu cariyeler gibi incecik belli 
Boyuna ne dersiniz?. Metre: bir, santi: santi: elli 1 
Tipinde modellere, hiç şüphe yok ki baştı; 
Zannedersem yaşı da, bu yıl kırkını aştı l 

Eren'in kerimesi, işte böyle bir kızdı; 
Ona çirkin diyenler • Allah için • haksızdı .. 
Hiç bulunur mu böyle, enteressan bir goncal 
Lakin nedense hala çıkmamıştı bir kocal 
Knk yaşındaki genç kız, bunu da hayra yordu. 
Beri yandan babası, .. Koca,, aranıyordu. 

il 
O günler, mahalJcye bir bekir taşınmıştı, 
Vakit, şimdiki gibi don~urucu bir kıştı ... 
Eren bunu duyunca, derinden bir .. ohl. çekti, 
Ôylcya, onun için bu bir müjde demekti. 
Galiba parlamıştı, artık kara yıldızı, 
Onu bana al diye zırlanıyord1 kızı .. 
Hem kimbilir, belki de aona ererdi derdi, 
Gençle konuşmahydı .. Nihayet karar verdi. 
Anlaşhlar mı? .. Buna, dururdu akan sular 
Otosiyle uzandı, gencin evine kadar. 

111 
Bunu haber alan genç, smokinini ıiydi; 
Sizin anlayacağınız, tanı numara züppeydi. 
Karyoka ayakkaplar .. Seş·altı santim topuk, 
Uırnaklar manikürlü, iki omuzda pamuk! 
Tammıyanlar onun, çehresine aldanır, 
Küçük bayi Bilmem hangi marka parfüm kullanır. 
Yalnız bu kadar mı ya? Pudra, ruj, briyantin .. 
Fakat onda aranmaz: ne his, ne ülkü, ne kini 
işte, bu sebeplerden züppe olmuştu adı; 
Bizim bay Ereni ta kapıdan karşıladı. 
Ve onu altes yaptı, iş bitinciye kadar. 
Uzun bir mükaleme.. Nihayet anlaştılar! 
Eren'in sevincine, bu defa cihan dardı, 
Kimbilir neler, neler, neler konuşmuşlardı .. 
Birden züppe genç dedi: "Yalnız bir sualim var" 

Kerime hazretleri, acad kaç yaşındalar? 
Kendisi vardı ancak.. Ancap yirmi beşinde .. 
Ne maksat güdüyordu, acap bu sualinde? 
Bay Eren de korkmuştu; sinsi-sinsi büzüldü, 
Sonra dudaklarından, şu cümleler döküldü. 
"·Bugün kırk yaşındadır; fakat izah edeyim. 
Sizden fazla her yaşa yüz lira vereceğim ... 
Bunu söylerken korktu, edecek diye alay, 
Beri yandan gözleri parıldıyan züppe bay, 
"-Bence· dedi • önem yok, hatta olsa bile dul, 
Yaşı birparça küçük .. Amme ne çare, kabul." 

""- Besim Alcımsar 

Manisa C. Müddeiumumili
iinden: 
S Manisa Merkez Ceza evinin 1/6/937 senesi iptidasından 31/ 
{938 gayesine kadar bir senelik ihtiyaca beheri 960 gram 
"16~ adet ekmeğin temini için dairemizde mahfuz şartname 
. ~cıbınce alım satım kanununa tevfikan kapalı zarf usulü ile 
~lesi 20/5/937 Perşembe günü aaat 15 tc icra kılınacağından 
"ı~P.lerin % 7,5 _te.mina~ı muvakkatesi~i havi kanun ve şartna
l nın kabul ettıği şekılde makbuzlarıle mevmi mezkurde saat 
) 1 

de Manisa C. Müddeiumumiliğinde teşekkül eden komis· 
C)tıa zarflarını vermeleri ilan olunu. 1497 

PuR KUMPANYASININ & Co. "GANYMEDES,, vapuru 13 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapmardadırr. 

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. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
"AKKA" vapuru 12 Mayısta 

beklenilmektedir. ANVERS, 
ROTTERDAMveHAMBURG 
için yük kabul eder. 

"MOREA,, vapuru halen 
limanımızda olup HAMBMRG, 
BREMEN ve ANVERSten 
yük çıkarmaktadır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATION . 

Pireden aktarmalı seri seferler 
"EXCAMBION,, vapuru 7 

Mayısta PIREden BOSTON 
ve NEVYORK limanlarına 
hareket edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 21 
Mayısta PIREden hareket ede
rek BOSTON ve NEVYORK 
limanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION OF 
NEVYORK 

' "EXHIBITOR. vapuru 25 
Mayısta beklenilmektedir . 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

.. DUROSTOR.. vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 
KôSTENCE, SULINA, GA· 
LA TZ ve GALA TZta aktarma 
ile umum TUNA \imanları 

için yük kabul eder. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LTD · LIVERPOOL 

"INCEMORE,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir. LI· 
VER POOL ve ANVERSten 
yük getirecek ve BURGAZ, 
VARNA, KôSTENCE, SU
LINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA. vapuru 15 Ma· 
yısta beklenilmekt~dir. BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA, LINZ 
ve VIY ANA için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"SARDINIA" vapuru 21 
Mayısta beklenilmektedir. IS· 
KENDERIYE, DIYEP ve 
umum NORVEÇ limanları 

için yük kabul eder. 
•Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 

Mayısta bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA, ve KôSTENCEye 
yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 30/5/37 
de gelip AMSTERDAM, HAM· 
BURG için yükliyeeektir. 

"VULCANUS,, vapuru 20-
5-37 de gelip yükünü tahliye
den sonra BURGAS, VARNA 
ve KOSTENCE için yükliye· 
cektir. 

SVENSKA ORIENT LINI· 
EN KUMPANYASININ: 

"SAIMA,, vapuru 28/5/37 
de bekleniyor, doğru ANVERS 
ROTTERDAM, HAMBURG, 

Telefon No. 22 ve 3067 . 
Telgra ayrak Izm • 

nstıcatı 

im Sirk eti 
' 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

GDYNIA ve SKANDINAVIA z f 1 T d 
limanlar• için yükliyecektir. Sağlam, ari ve ucuz ur ·------SERViCE MARITIME ROU- Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
MAiN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA,, vapuru 19-5-
37 de bekleniyor, MALTA, 
CENOVA ve MARSIL YA Ji. 
manları için yolcu ve yük ka
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 

elen acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Satış erleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu --

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 
bir arsa ehven fiatla satı· 

lıktır. 

Talipler T. M. C. Resmi 

1 
' 

ilan işleri bürosunda Naci 

ı Tokaya müracaatları. t 

:~··. : , ··. [. . ~-~ ·: . 

Birinci sınıf mutahassıs. J 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

. l; . ·:· .•.• .- ·~~ .... _ .• -. . ' 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczah3nesinde 

-~«~ 
· o~ıua• 
L Telefon 3452 C 

-------·------------------mlD;.-mıEE§liillllll ____ ... 
aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı .. . . 

~ 
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Türk Hava kurunlunun yılı 
lık kongresi toplandı 

-- - - -·- ---·-----·OO•oo•-····•-•ooOoo•OOOOHO_O ___ _ 

Kurumun bir yıllık varıdatı 4,755,766 liradır. 
Bunun dörtte biri pyangodan temin edilmiştir 

Ankara 16 (A.A) - Türk Hava kurumu genel merkez kurumu dün saat 16 da Tekirdağ 
say lavı Cemil Uybadın başkanlığı altında toplanarak merkez idare hey' etinin altı aylık raporu 
ile murakıpların raporunu tasvip etmiş, planço ve 937-38 bütçesini tasdik eyledikten sonra 
toplantıyı bitirmiştir . 

Altı aylık raporda, Türk Hava kurumunun faaliyeti birer birer anlaşılmaktadır. Bu rapora 
göre, Kurumun geçen bir yıllık geliri 4,755,766 liradır. Bu paranın bir milyon 163,554 lirası 

piyangodan temin edılmiştir. -------·· ............ . 

Araplar 
Açlık grevi 
yapıyorlar 

Kudüs, 17 (Radyo) - Son 

hadiseler münasebetile tevkif 

edil olan Araplar taç giyme 

merasimi münasebetile umumi 

af edilmediğinden açlık grevi 

ilan etmişlerdi. 

Son haberlere göre, mev

kufların, el'an greve devam 
eylediklerini bildirmektedir
ler. 

Londra otobüscüleri gre· imparatorluk konferansı 
e devam edect~kler 

Japonya 
İtalyan.Alman blo
ğuna girmemiştir 

Tokyo 16 (A.A) - Asahi 
gazetesi, Kont Ciyanonun mec· 
liste yaptığı ve Japonyanın 

İtlya-Alm&nya blokuna iltihak 
edeceği intiba ve ümidini ve
ren beyanatını protesto ederek 
diyor ki: 

" - Japonyanın İtalyan ve 
Alman hükilmetlerile mukare
neti, daha ziyade takviyeye 
müsaid ideolojig hiçbir itti· 
fakta asla alakadar olmadığını 
ilan etmeliyiz. ,, 

••• 
Bay Ruzvelt 
Balık avına cıktı • 
Vaşington, 16 (Radyo) -

Resicumhur Bay Ruzvelt, iki 
hafta için balık avına çıkmış· 
tır. Bay Ruzvelt, 15 gün son
ra buraya gelecektir. ....... 
Bir Alman romor

körü battı 
Hamburg, 17 ( Radyo ) -

Von Pinrkerd adında bir 
Alman romorkörü, fırtınadan 

batmış ve mürettebatından iki 
kişi boi'ulmuştur. 

Londra 17 (Radyo) -İmparatorluk konfersnsı, bugün de mü· 
zakerelerine devam edecektir. Komite, siyasal ve harici işler 
üzerinde de tetkikat yapmaktadır. 

Avusturalya Başbakanı, Uluslar sosyetesinin takviyesi için 
konferansa bazı teklifatta bulunmuştur. 

Başbakan, Amerika, Fransa ve Japonyanın da iştirakile bir 
deniz paktı yapılmasını da teklif eylemiştir. 

Yanya gölünün kanlı f acıası 
. Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

- Üçüncü kısım: Bin kantar şeker 
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Tepedelenli, 17 kadını birden 
öldürtmeketen çekinmedi 

-2-
Tahir, bu menfi neticeyi 

Ali paşaya bildirmek mecbu
riyetinde idi. Hankonun kötü 
ruhlu oğlu, ihtiyar tepede· 
lenli: 

- Şu halde .. Diye bağırdı. 
Bunların hepsini de al, sular 
içinde boğ. Hatta Yanyada, 
civarda ne kadar güzel kadın 
varsa hepsini de denizlere, 
göllere at .. Bu fesad, bu mah· 
Ifiklar artık yer yüzünden 
kalksın! 

Bu emir, son ve kat'i idi. 
Tahir, maiyetinde bulunan 

Arnavutları harekete getirdi, 
Frosini ile diğer 16 masum 
kadını Yanya gölüne atmak 
üzere paşanın yanından çekildi 

* * * Frosini başta olmak üzere 
Y anyanın 17 genç, güzel Müs· 
~lüman ve Hristiyan kadını için 
Tahir, Yanya gölünün en de· 
rin yerini maktel olarak inti
hap etmişti. 

Gecenin koyu karanlığı için
de, Tahir ve maiyyeti 17 ka
dını birer, birer Yanya gölün
de boğdu. 

Tahir, bu katmerli facianın 
adamlarından başka hiçbir 
kimse tarafından görülmemesi 
için kafi derecede tedbiri€ r 
ittihaz ettiğini sanıyordu. Fa
kat bu zannında aldanmış idi. 
Çünkü bu faciayı uzaktan gö· 
ren, takip eden iki kişi vardı. 

Bunlar, Yanya gölünün sa
hilinde, gölün dalgalarına ba
kanlardan birisi: 

- Yani.. Yani!. Suların 
üzerinde görünen o şey ne· 
dir?. Diye sordu. 

·~- Sular üzerinde görünen bu 
şey, sahile doğru gelmekte 
iken iki adam da bütün dik
katlerini suların Üzerindeki 
şeye teksif etmişlerdi. 

İki adamdan birisi bir müd· 
det bakdıktan sonra: 

- Yani .. Bu Kira Frosini 
olsa gerektir! Dedi. 

- Hele biraz bekliyelim. 
Ne olduğunu elbet öğrenece· 
ğizl 

Evet, bu sular üzerinde ba
ta, çıka sahile doğru gelen 
şey, bir cesedi andırıyordu. 

Biraz sonra, cesed iyice 
sahile yakınlaştı. İki adam 
kasıklarına kadar suya girerek 

cesedi sahile kadar çekildiler. 

Fakat bu cased, Kira F rosi

nin cesedi değildi. 
Bu, genç bir kadının cese

cli idi. Güzel olduğu aşikardı. 
Fakat ölümün dehşeti ile göz
leri lokmasından fırlamış, du
dakları mos-mor olmuş, bu
run delikleri kısılmış, hasılı 
korkunç bir hal almıştı. 

iki meçhul adam büyük bir 
korku içinde kaldılar, esaren
giz bir şeametin kendilerini 
kucakladığını sandılar. Ali 
pa,anın Tahir elile gölde 
boğdurduğu 17 masum kadı
nın ruhlarının kendilerini iha
hata ettiğini hisseder gibi ol· 
dular. 

iki adam, bu ani dehşetten 
çabuk kurtuldulör; gen·ç kadı
nın cesedini dikkatle tetkik 
ettiler, bu kadını Yanya 

Rumlarından birisinin kansı 
olduğunu auladılar. Ve birkaç 
ağaç dalından yaptıkları bir 
teskere ile kadının cesedini 
kocasının evine götürmeğe 
karar verdiler. Fakat tam bu 
sırada dalgalar üç cesedi 
daha sadile doğru sevketmeğe 
başladılar. 

Bunun üzerine bir müddet 
ddaha beklediler; ve sahile 
düşen bu üç cesedden birisi· 
nin Kira Frosininin cesedi • 
olduğunu gördüler. Cesedlerin 
ikisi ölüm korkusile korkunç 
bir çehre taşıyordu. · 

Fakat Frosini bunlar gibi 
değildi. Frosini, sanki rahat 

döşeğinde yatıyormuş ve hiç 

bir korku görüp geçirmemiş 

gibi sakin ve tatlı bir bal 

arzediyordu. Frosininin yüzüne 

eskisinden çok fazla bir güzel
lik gelmiş idi. 

Diğer üç cesedin korkunç 
birer sima arzetmelerine rağ· 
men, Frosini niçin böyle daha 
sakin, daha masum, daha 
güzel bir hal almıştı? Bunu 
bilen yoktul 

* • • 
işte, F rosini böylece öldü-

rüldü ve cesedi de tesadüfün 
sevkile sahile düştüğü vakit 
bu iki meçhul adamltarafından 
bulundu ve bu suretle akra· 
basına teslim edildi. 

Frosininin zındana atılması 
sonra boğulması bütün Yan· 
ya' da çok derin bir tesir yap· 
mıştı. Bu sebeple gömüldüğü 
yer, müteassıp halkın ziyaret· 
gahı olmuştur. 

-3-
Tepedelenli Ali paşa, Fro· 

siniyi bu şekilde öldürttükten 
sonra, oğlu Muhtar paşadan 
daha fazla korkmağa başladı 
Muhtar'ın intikam almak his· 

. sine daha fazla kapılacağını 

o da biliyordu. 
Muhtar paşa karargahında 

neler olup bittiğini anlamak 
üzere Ali paşa Edirneye en 
üst casuslarını saldırmıştı. Muh· 
tar paşa da, Y anyanın kendi· 
sine karşı neler yapacağını 
ıyı bildiği ıçın casuslar: 
Yanyadan gelecek her haogı 
bir teşebbüs ve harekete karşı 
icabeden tedbirleri ittihaz et· 
miş idi. 

Muhakkak olan vaziyet, 
baba ile oğlunun arasınd• 
şiddetli fakat henüz meydanıı 
vurulmamış bir mücadeleııifl 
devam ettiğidir. 

· Arkası f!ar .. ., 
Delbos 

Brüksele gidece~11 
Paris 17 (Radyo) - Dıı,. 

Londrır' dan dönen Fransa }-laf 
riciye Nazırı bay lvon Delb~ 
bu ayın 20 sinde Brükse e 
gidecektir . __ _,, ..... ~.----

Danimarkada 
bayram 

Kopenhag, 16 (Radyo) ~ 
Danimarka kralı Krist~"~-
25 inci senei devriyesi rntJ"d• 
sebetile bütün Daniınark• • 
büyük fenlikler olmuştur. 


