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İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Doktor Şaht 
Bu ayın 26 ncı günü Pa

rise gelerek Alman pavi
yonunu açacaktır. 
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Hatayın Statosu Bu Günlerde Tama-1 Papa 
mile Takarrür Etmiş Olacaktır Yazlık köşküne 

~~-----·~--.·4-~-----~~-
taşındı 

Fransa Hariciye Nazırı Bay Delbos, sefirimizi 
kabul ederek samimi bir surette konuştu 

verilecektir. 
Diğer taraftan Türk ve 

Fransız mütehassıslarının yar
dımile Hollandalı eksper B. 
Kolleyik, Sancağın senatosuna 
aid bazı teknik meselelerin, 
ezcümle; gümrük, posta, para 

vesaırenın tetkikine devam 
etmiştir. 

Komite, önümüzdeki haita 

içinde Sancağın senatosu ve 

teşkilatı esasiye kanunu metin

. lerinin tam surette tesbiti işine 

devam eyliyecektir. 

B. Delbos sefiri-

Papa Pi 
Kastel Gandolko, 3 (Rad· 

yo) - Papa, dün yazlık köş
küne gelmiştir. 

Papa Vatikandan mufarekat 
ederken Askari askerleri tara-

lskenderundan bir görünüş mizle konuştu fından selamlanmıştır. 

Cenevre, 3 (A.A) - Ana
dolu ajansının hususi muha
hiri bildiriyor: 

Sancağın senatosu ile teş
kilatı esasiye kanununu hazır
larnağa eksperler komitesi, bu 
~a zarfında Sancağın müs· 
~l senatosunu alakadar eden 
esaaı. meselelerin tetkikine 
devam eylemiştir. 

Belçika delegt!sİ 8 . Bovrgi
llin riyasetinde ve Milletler 
cemiyeti konseyi raportörü B. 
Sandltrin mümessili İsveçli 
Destmanın huzuru ile komite 
ezcümle B. Numan Menemen
~İoğlu tarafından verilen proje 
~le Fransız eksperi B. Deca
ıka tarafından verilen tahrir 

ltalyada 
lnıparatorluk 
şenlikleri 

ltQ/ 
Jla kralı Viktor Emanuel 
Roma, 3 ( Radyo ) - ltal· 

~•da yapılacak olan impara

:orluk şenlikleri için hazırlık· 
tra başlanmıştır. Kırk bin 

~ker bu şenliklere iştirak 
t ecek ve Kral Viktor Ema
l'loel tarafından teftiş edile
tektir. 

ltalyanın her tarafından bir 

~-~ ~aile, şenliklerde bulun
UZere Romaya akın et· 
dir. 

projelerini tetkik etmiştir. 

Komitenin talebi üzerine, 
İngiliz eksperi Sir Dotnet, Fran
sız ve Türk hukukcularile konuş
tuktan sonra, sancağın teşkilatı 
esasiye projesini hazırlamıştır. 
Bu proje, bu sabah komiteye 

Paris 3 (Hususi) - Havas 
Ajansı bildiriyor: Hariciye na
zırı B. Delbos, Türkiye elçisi 
B. Suad Davası kabul etmiş 
ve kendisile çok samimi bir 
surette görüşmüştür. 

Papanın buraya muvasalatı, 
çok mutantan olmuş ve köş

kün etrafında toplanmış olan 
binlerce halk, balkona çıkan 
papa tarafından tak'dis edil
miştir. 

-----------~-·~····~----------
Manda ko- Asiler, Bilbao istihkamla 
misyonu rını bombardıman ettiler 

Toplantısını ge· 
ri bıraktı 

Cenevre, 3 (Radyo) - Fi· 
listin meselesini tetkik edecek 
olan manda komisyonu, İngil
terenin müracaatı üzerine top
lantısını talik eylemiştir. ___ _. . .._ _ 

Dünkü maclar 
' Milli küme maçlarını bitir-

mek üzere Ankaradan gelen 
Ankaragücü takımı, dün ikinci 
temasını Doğansporla yapmış 

ve 2 ye 3 golle galip gel
miştir. Hakem, Doğanspor 

lehine kaydedilmesi lazım ge· 
len iki penaltıyı her nedense 
nazarı itibara almamıştır. 

lstanbul, 3 (Hususi) - F e
nerbahçe takımı, dün Gençler 
birliği takımile karşılaşmış ve 
güzel bir oyundan sonra 
2-1 le Gençler birliğini yen· 
miştir. ___ _.___. __ _ 
Varşovada 

Ufak.tefek hadise
ler oldu 

Varşova, 3 (Radyo) - Sos
yalist ve Yahudi fırkası, Ya
hudi mahallesinde üç Leh 
fırkasile sarih surette lahdid 
ve işaret edilmiş bulunan yol· 
larda geçid yapmışlardır. Za
bıta, şiddetli tedbirler almış 
ve evelden ihtiyati bir tedbir 
olmak üzere yüz kadar kimseyi 
tevkif eylemiştir. 

Yahudi Sosyalist alayının 
geçmesi esnasında patlıyan 

bir fişektentve atılan tüfekler
den bir çocuk ölmüş ve beş 
kiıide 1aralanaıııtır. 

Ceringa şehrinin, Basklar tarafından 
yakıldığı iddiası devam ediyor 

I" ~ 1 Milis ] kızları 
Salamanga 3 (Radyo) -ih- lerdir. 

...., -------
tilalciler, dün Aksant cephe· San Sebastiyen, 3 (Radyo) -
sinde ilerlemişler ve Bask General Frankonun idaresinde 
kuvvetlerini tazyik eylemiş· bulunan bütün memleketlerde, 
lerdir. Gerinkanın ateşe verilmesin-

Franko kuvvetlerinin, Bilba-~ den dolayı büyük bir galeyan 
oya yeniden hücum için büyük hüküm sürmektedir. 
hazırlıklar yaptıkları müşahede Gerinkanın, Basklar tarafın-
edilmiştir. dan yakıldığını isbat ıçm, 

Son gelen haberlere göre, Burgos hükumeti tarafından 

Bilbao halkı, dündenberi ka- bütün ecnebi matbuat mümes-
file halinde şehri terketmeğc silleri davet edilmiş ve tahrip 
başlamıştır. Çocuklarla kadın· edilmiş olan şehir ve kasaba-
ları almak üzere gelen vapur- larla Gerinkanın hali :8österil-
lar, halkla dolmuştur. Bu rniştir. 
vapurlar, İngiliz torpitoları Madrid, 3 (Radyo) - lhti-
tarafından takip ve himaye lalcilerin, üç gündenberi de
edilecektir. vam eden top ateşi, dün gece 

İlk kafile, bugün Bordoya sona ermiştir. Bu seferki bom
vasıl olacaktır. Bordo valisi, bardıman, çok büyük :tahri
mültecilerin iskanı için tertibat batla neticelenmiştir. 
almıştır. Londra 3 (A.A) - Ôğrenil· 

Bilbao, 3 (Radyo) - lhti· diğine göre, Bilbaodaki kadın-
lalcilere mensup iki tayyare larla çocukların tahliyesi hak-
filosu, dün sabah bütün istih· kında Fransa hükilmeti, bu in-
kimatı bombardıman etmiı- ( Dnamı 4 iincii sa/ai/.de) 

B. Vaozelaod, Casıısları 
affetmek istemivor 

.! ·-·-· Belçikda umumi af için tasavvurat 
var, f akatlihtilaf çıktı - --

Brüksel, 3 (Radyo) - Bel
çika hükumeti, umumi bir 
için tasavvuratta bulunuyor. 
Bu hususta lazım gelen terti-

bat alınmış ise de karar he· 

nüz çıkmamıştır. Zira başba· 

kan B. Van Zeelan, casusluk

ve milli israr eden hareketler

den dolayı mahkum olanların 

affedilmemesi istemektedir. 

Alakadarların verdikleri ha· 

berlere göre, kabine, bu hafta 
toplanacak ve af hakkında 
son kararını verdikten sonra 
bu hususta tanzim edeceği 
kararnameyi krala takdim ey· 
liyecektir. 

Umumi aftan istifade ede-

Bag Van Zelland 
cek olanların listeleri matbu

atla ilan edilecektir. 
~-~~~---........... ______ ~~~~-

Vo n Nöraht, bugün Ro-
ma'ya vasıl oldu 

İsim günü münase
betile bugün Yuna. 
nistanda şenlik var 

Atina 3 (Radyo) - Bugün 
Yunan Kralı ikinci Jorjun isim 
günü olmak münasebetile Yu
nanistanın her tarafında büyük 
şenlikler olacaktır. Bu müna· 
sebetle burada bir geçit resmi 
yapılacak ve Kral, bizzat or· 
duyu teftiş edecektir. ____ ._. ....... .-.--

Katalonya' da 
Açlık günden güne 

artıyor 
Barselon 3 (Radyo)- Kata

lonya Federal meclisi, gıda 
maddelerinin fikdanı yüzünden 
esaslı tertibat almağa ve bir 
isyana sebebiyet verecek ah· 
valin önüne geçmeğe karar 
vermiştir. 

Açlık, günden güne artıyor. ..... -
lngiltere'de 

Maden amelesi gre
ve hazırlanıyor 
Londra 3 (Radyo)- Maden 

amelesi, bu ayın 22 inci gü· 
nünden itibaren umumi grev 
ilan etmeğe karar verdiğini 

patronlara bildirmiştir. ....... 
Almanya ihracatı 

fazlalaşıyor 
Berlin, 3 (Radyo)- Alman· 

ya'nın, 1937 senesi ilk üç ay
lık ihracatı, ıeçen senye niı· 

Doktor Şaht 
Paris'e gidecek 

Doktor Şaht 
Paris 3 (Radyo)- Almanya 

Maliye Nazırı ve devlet ban
kası genel direktörü, doktor 
Şaht bu ayın 26 mcı günü bu 
raya gelecek ve Paris sergisin 
de inşa edilmiş olan Alman 
paviyon-Jnun açılma törenini 
yapacaktır. 

betle 148 milyon mark fazla
dır. Yapılan istatistiğe göre, 
ithalat ta 38 milyon mark de· 
rccesinde bir fazlalık göster· 
miftir, 
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Osmanh Satanatı Beyaz ırk Afrikada teh- 'Lıi~sburi - ln~iliz amele Fransa ile Almanya arasınd~ 
Tuhaflıklarından ı•k d partisinin sabık şefi Corc bir harp zuhur ettiği takdirde 

1 eye maruz Ur Lansburi, geçen hafta Berlinde Belçika ne bir taraf nede 
-1- Yazan: FARUK ULUDAG 

Şair Ne/'i saray salonunda celladın boynunu saran 
yağlı ipi altında ölüm teri dökerken 4 üncü Murad gür 
sesile (bire cellad söyletme bu mel'unu) diye bağırıyordu 

Osmanlı imparatorluğunun hal sabahın alaca karanlığına 
zorbalaı ve kadınlar tarafından kadar devam etti. Nihayet: 
idare edildiği bir zamanda Seherin ilham perisi 4 üncü 
tahta geçen 4 üncü Murad şe- Muradın dudaklarına en tatlı 
caati ve cesaretile mevkiinde meyvesını vermişti. Çünkü 
kalmış fırsat buldukça devleti mısra tamamlandı. O mısra şu 
bu başı boş bırakılmış olan idi: 
yeniçeri ejderlerini de kam ilen ( Drahşan oldu gördüm pen· 
temizlemişti. Bu maksad için çihildl üstünde bir lıurşid) 
iki yüzbin insan öldürmüş ve Hünkar kağıt üzerine yaz
hala öldürtmekte idi. Hiç şa- dığı bu satırı odamın içinde 
kaya gelmiyor bir saniyesi aşağı yukarı dolaşarak hem 
diğer saniyesine uymuyordu. okuyor hem de kendi kabili
Ölüm Osmanlı sarayında en yetinin yüksekliğini' gördükçe 
başta gelen yegane eğlence- sevmiyordu. Fakat bu sevinç 
}erdendi.' Ve bu eğlenceleri ikinci satırın bulunmasına hiç 
icadeden de gene 4 üncü Mu- te yardım edemedi. Tekrar 
rad idi. yattı düşündü düşündü bütün 

Şubatın 20 inci Salı günü dimağını işgal eden fikirler 
her nedense 4 üncü Murad ya artık işe yaramıyordu . 
sağ tarafından kalkmış yahut ( Gerçi sonunu getiremedik 
o gece tuhaf bir rüya görmüş· fakat bunlar da bütün şairleri 
tü ki sarayda ilk olarak Hün- şaşırtacak derecede mükem
karın yüzü gülüyor ve etrafına meldir) diyerek lalasını çağır- , 
iltifatlar, neş'eler saçıyordu. mıştı 

Akşama kadar kah lalasile kah - Lala, şimdi bütün şair
cariyelerile şakalaştı, güldü ve leri toplat ki onları imtihana 
güldürdü. çekeyim dedi. O zamanın en 

Gece geç vakit yatmak üzre meşhur şairleri hicviyeci Nef'i 
odasına girerken birdenbire Azmi zadeler ve diğer dört 
başını elleri arasına alarak oda arkadaşlarından ibaretti. Altı 
bekçisi Mehpareyi uyumuş şair korku heyecan içinde sa
gördü. Bu bir ölüm mahkumu raya geliyorlardı. Ayağını yan
idi. Daha Hünkar yatmadan lış attın diye öldürülen paşa
uyumak bu sarayda görülme- lar, Sadrıazamlar çok görül· 
miş bir işti. müştü. 

Nasıl olmuş acaba? Azrail Zavallı şairler bu düşünce-
mi zavallı kızı kandırmış yoksa lerle yürüyüşlerini bile şaşı· 

onun alnına böyle kara bir rarak iki büklüm içeriye gir
ölüm mü yazılmıştı. 4 Üncü diler. Büyük saray salonunda 
Murad bu manzarayı görür heran yakınlaşan bir ölüm 

görmez· durdu · rüzgarını bekliyorlardı. Birden-
Hayır bugün hünkarda in-

sani bir düşünüş var. Kan ve bire kapılar açıldı iri adım· 
ölüm düşünen dimağı böyle larile mağrur padişah ıçen 
şeylerle uğraşmıyor. Baktı, girdi: 
baktı Mehparenin nermin el- - Bire mel'unlar hanginiz 
leri arasındaki bu yüzü hiç üstadı hakimsiniz? imtihan et· 
te fena görmedi. Kapanan sem gene sonunda belli olur. 
gözlerini çerçeveleyen kirpik- diyerek elindeki kağıdı Nef
leri yaygın bir gölge halinde i~ uzattı. 
yüzüne aksetmiş mahsum bir - Bu şiiri biz yazmışızdır, 
güzellikle hafif hafif uyuyor· buna tazmin gerek demişti. 
du. Bir saniye evet bir saniyeden 

Hünkar - Fesuphanallah daha az bir zaman zarfında 
meğer bizim Mehpare ne de koca Erzurumlu şair hünkarın 
güzelmiş diyerek uyandırmak yazdığı şiire bir göz gezdirdi 

- bağrına sarmak, onun mah- ve arkadaşı Azmizadeye verdi. 
mur güzelliğinden kana kana O da baktı diğerlerine ve 
içmek istedi. 'Fakat yapama- böylelikle şiir elden ele dö
dı. Kıymıyordu. Hatta uyan- nerken altı şairden Nef iden 

dırmamak ıçın ayaklarının başka hepsi hükarın kalemin· 
ucuna basarak odasına girdi. den çıkan bu eseri padişahiyi 
Yanına gelen harem ağası, her şu cümlelerle iade ediyorlardı: 
günkü gibi hünkarın emirleri· -Kelamülmülük mülükülke
ni bekliyordu. Öyle ya padi- lam. 
şah bu. Belki dünkü güzelden - Eğer maksud eserse mıs· 
bıktı. Bugün başkasını ister. ra bir cüste kafidir. 
Yok değil ya. Saray dolu. - Söz değil sihri celalı 
Tuhaf padişahta bugün eğlen· mütlak. 
mek zevki de yok. O bir - Sanki bir ayeti kebir 
mes'ut köylü gibi hayallerine okudum. 
sarılarak yatmak istiyor. - Beni mesteyledi billahi 

içinde bir takım hisler ku· hünkarım. 
duran dalgalar gibi kalbinin Gibi dalkavukluklar yaptı· 
sahillerine çarpıyor. Mehpare· lar yalnız Nefi hiç sesini çı· 

nin uyuyuşu. Yattı fakat uyu· karmadı ve kağıdı padişaha 
yamadı. Gördüğü manzarayı verirken (fakiriniz tazmin et· 
hayalinde canlandıra canlan- tim) demişti. 
dıra dudaklarına kadar gelen Aman yarabbı beş şair, beş 
bir mısram sonu bir türlü ge· şair, beş şairin elektrik am
tiremiyordu. pulleri gibi parlayan gözleri 
Sağa döndü sola döndü ba- birandda buluşmuş ve neler 

zan yatağından fırlıyarak ka- konuşmuşlardı. 
leme kağıda sarıldı. Fakat Kaba adam. 
istediğini ifade edemiyen sa- Görgüsüz adam. 
tır1arı karalı or ırtı du. Bu • Arkası oar • 

Meşhur İngiliz muharriri Ber· 
nard Şav eserlerinden birinde 
şöyle diyor : 

"Beyazların Afrikada nesil
lerini idame edip edemiyecek
leri mes' elesile karşılaşıyoruz. 

Maksadım Avrupalıların bura
larda öleceklerini söylemek 
değil, onlardan gelecek neslin 
yakıcı iklime mukavemet ede
miycceklerini anlatmaktır. Af
rikada çocnk sahibi olmak is· 
tiyen birçok beyaz çiftler var
dır ki bu emellerine kavuşmu
yorlar. Beyaz insanların derisi 
kızgın güneşin şualarına mu
kavemet edemiyecek kadar in
cedir.:_ Bu deriyi ziyaya karşı 
kuvvetli yapmak · için bir tek 
çare var, karartmak! Bu da 
siyahlar ile beyazların evlen
mesile mümkündür, " 

Bernad Şav bunları söyle
dikten sonra yarı vahşi bir 
halde yaşayan "Zuluları be
yazlara hayat arkadaşı olmak 
üzere tavsiye etmektedir. 

Beyazlarla siyahların evlen
mesi Afrikada hergün cereyan 
eden ve senelerdenberi devam 
eden bir meseledir. Hatta ile
ri gelen bazı ailelerin bu za
mana kadar yaşamalarının se
bebi kanlarına birkaç neslin 
müddet zamana kadar yaşa

malarının sebebi kanlarına 
birkaç neslin bu müddet zar
fında zenci kam karıştırmala
rıdır. Birkaç sene evvel ce· 
nubi Afrika hükumeti zenci
ler ile Avrupalılar arasındaki 
izdivaçları meneden bir kanun 
neşretmişti. 

Fakat bu kanun bizim "atı 

alan Üsküdarı geçti,, sözümü
zün anlattığı gibi herşey olub 
bittikten sonra ortaya kor:an 
bir yasaktır. Bugün cenubu 
Afrika şehirlerinin sokakla
rında ne zenci ve ne de beyaz 
ırka mensub üç mllyonluk bir 
melez kafilesi dolaşıyor. Ka-
nunun yasağına rağmen var· 
lığını muhafaza eden bu insan 
güruhunun çoğu beyazlarla 
siyahların bilhassa Afrikaya 
ilk defa ayak basan müstem· 
lekecilerin zenciler ile izdivaç
larının mahsulüdür. Kendi 
hallerine terkedilen bu adam· 
lar Avrupalılar tarafından ha
karet görürler ve sefil bir 
halde yaşarlar. Süfli hizmetler 
daima bunlara gördürülür. 

Yaşadıkları yerler, eğlendik
leri dans salonları tehlikeli ci
nayetlere sahne olduğundan 
daima polis tarafından kon· 
trol epilir. İçlerinde birçok 
iyi adamlar bulunmasına rağ
men toplu bir halde kendile
rini idareden aciz olan bu in
sanlar yaşadıkları sefil hayata 
gördükleri hakarete aldırış et· 
meden vakitlerinin çok zama
nını eğlence ile geçirirler. 

Ufak bir münakaşada zenci 
babalarından tevarüs ettikleri 
bir intikam hissile derhal bı
çağa saldırırlar. Gayetle çabuk 
sarhoş olan melezlere kurnaz 
Avrupalılar çiftliklerde amele 
olarak çalıştıkları zaman yev· 
miyelerinin yarısını içki olarak 
aynen verirler. Bernard Şav 
Afrikada yaşıyan adamların 
bünyelerini takviye için tavsiye 
ettiği bu adamlar bütün ya· 
saklara rağmen çoğalmaktadır. 

Cenubi Afrikaya gelen Av· 
rupalılar ile tekrar Avrupaya 

hicret edenler sayı itibarile 
yekdiğerine müsavi olduğu 

halde doğum çok aşağıdır. 
Buna mukabil sıhhi durumun 
mükemmol olması zenci ırkı

nın müthiş bir surette çoğal
masını mucib olmaktadır. 
Bugün cenub Afrikasmda be
yazların üç misli siyah var. 
Aynı zamanda beyazlar siyah
ları ne kadar aşağı görüyorlar
sa siyahlar da beyazları o 
kadar hakir telakki ediyorlar. 

Zu lular diğer zenci kabile
lerine nazaran son zamanlarda 
fazla sarsılmışlardır. (Durban) 
da iki tekerlekli arabaları çe
kerek seyyahları gezdiren genç 
ve kuş tüylerine müzeyyen 
Zulular daha genç yaşların
dayken ölürler. 

Hastalık ve içki vaktile 
sağlamlığı ile meşhur natural
rını ortadan kaldırmıştır. Mü
tehassıs doktorlara göre me
lezler, grip vesaire ~gibi me
deniyetin beraberinde sürük
lediği hastalıklara beyazlar· 
dan ve zencilerden daha az 
mukavemet ediyorlar. Hatta 
bir doktorun beyaz bir ada
ma verdiği bir doz ile mele
zi öldürdüğü duyulmuştu. Bu 
gün Afrikada beyazlar ile 
siyahların izdivacı içtimai bir 
kabahat telakki edilmektedir. 

Cape townda melezlerin 
oturduğu mahalleye altı nu
maralı mıntaka ediyorlar. Ir
kadaşları tarafından her an 
hareket gören siyahlar ile 
evlenmiş beyaz kadınlar bu
rada çocukları ve kocalarile 
yaşarlar. 

Siyah tabirinden yalnız zen· 

ciler anlaşılmasın bu kelime 

renkleri Avrupalıya benzemi· 
yen Hindlılere de şamildir. 

Aşağıda okuyacağınız vak'a 
bu meseleyi çok güzel anlatır: 

( Edinburg ) üniversitesinde 
okuyan bir Hindli bir İskoç 
kızile sevişmişti. İskoç kızı 
akraba ve dostlarının şiddetli 
muhalefetlerine rağmen bu 
Hindli buluşmak üzere vapura 
bindi ve cenubi Afrikaya 
doğru yola çıktı. Vapurda , 

Hitlerle mühim bir mülakat diğer taraf lehine harbe işti· 
yapmıştır. rak elmiyecek ve bitaraflığı 

Corc Lansburi 1859 da doğ- muhafaza edecektir. Bu bita· 
muş, daha ilk mektepte iken raflığa taarruz eden aleyhine 
arkadaşlarile birlikte bir grev de hemen harbe girişecektir. 
tertip etmiş ve bu sayede Moris Rossi - 5000 ki· 
bazı menafi elde etmiştir. lometre sürat rekorunu kır
Daha onbeş yaşmda iken müf- mağa teşebbüs etmiş ve 1901 
rit sol olarak tanınmıştır. Bir de Laverdörde doğmuştur. 
müddet Avusturalyada bir çift- 1919 da pilotluk müsaadesini 
likte çalışmış, fakat az sonra almış ve Fransız ordusunun 
Londraya dönerek Trevado- en genç tayyarecisi kendisi 
minyonlara katılmıştır. Bir iki olmuştur. 
muvaffakıyetsizlikten sonra elli 1927 de Paris. Lizbon, Pa· 

ris. Atina seferlerini yere hiç 
yaşına yaklaştığı zaman me- inmeden yapmış, 1929 da 
bus olmuş, 1912 de de en 

10,500 kilometrelik sefere te· 
kuvvetli bir sosyalist gazetesi şebbüs etmiş ve Birmanyada 
olan Deyli Heralöı tesis et- paraşütle inmek mecburiye· 

miştir. tinde kalarak ağır surette ya· 
1914 de fngilterenin umumi ralanmıştır. 

harbe iştirakine muhalefet, bu 1930 da 7722 kilometrelik 
hareketi bir cinayet telakki mesafeyi 67 saat 22 dakikad• 
etmiştir. katetmiş, ertesi sene 10,691 

Mebus olduktan sonra işçi kilometre müsabakasını kazan· 
partisinde mevkii büyümüş mıştır. 1933 de Kodos ile 
nihayet lider olmuştur. birlikte Nevyork - Rayak (Su· 

Corc Lansburi, Berlin mü- riye) müsabakasını kazanmış· 
lakatında beynelmilel bir iktı- tır. 1934 de de ayni tayyare 
sad konferansı esaslarını ha- ile ayni tayyareciler Paris-NeV' 

genç kızın macerasından ha
berdar olan yolcular bile bu 
izdivaca mani olmıya çalıştılar. 
Fakat genç kız Kap şehrine 
varır varmaz Hindli ile evlendi. 
Telakkileri ve yaşayışları ara
sında müthiş bir fark bulunan 
bu çiftin bir sene sonra ayrıl
dıklarını herhalde tahmin edr-
sınız. 

inhisar 

york seferini yapmışlardır. 

Sugimura Yotaro - J.s· 
ponyanın yeni Paris sefirid!rj 

Bay Y otaro, Fransayı 1Y 
bilen bir diplomattır. 1908 de 
diplomasi tetkikatını yapmak 

h . e 
üzere Liyon konsolos _anesıll 
mülazemet ile gönderilmiş ve 
kaldığı üç sene içinde Liyoıt 
hukukundan diploma almıt' 
muvaffak olmuştur- Bund•~ 

. f8' sonra terfi ederek Parıs se . 
rethanesi müsteşarlığına ta~ 
edilmiş 1927 de Cenevre 
vazife almış 1934 de Rof1ls 
sefiri olmuştur. 

Baron Y otaro çalışkanlı~ 
ile meşhurdur. Tarihi, siy851 

birçok eserleri vardır, sporl9 

da alakası büyüktür. __ ,._.... .ı 

Sivrisinek mücadelt· 
S. · · k " d lı · de' ıvrısme muca e es 

vam ediyor. Busene mücade' 
"ld"V' dellt leye ehemmiyet verı ıgın. li 

İzmirin, çok muzır ve tehlık\ 
olan sivrisineklerden hiç 0 

1 
kurtuıacai1ııt mazsa kısmen · b 

zannediyoruz. 

soı~RA TUZ·U 
I 

Piy asaya çıktı 
, · - . • ' .. .. • • • ~ : · ' 1 -~ • • • • 

DAiMA 
• 
1 N C: E 

Toptan satış yeri; 
.Birinci Kordon inhisar

lar baş müdürlüğü 
ambarı 

Toptan fiatler; 
Mutfak tuzları: 50 kilo· 
luk cuvalda kilosu: 4 Kll 
RUŞ 98 SANTiM 
Sofra tuzları: 64 kiloluk 
sandıkta (1 ve 1/2 kilo· 
luk paket halinde) kilo.~~ 
9 KURUŞ 02 SANT/ı~ 

DAiMA 
KURU 
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Sovyet sivil tayyare- Oilvier ve şü- N. v. Fratelli Sperco 
ciliğinde terakkiler kA L• •t d W F H V 

Moskova- Vladivostok ha· re 851 imi e • • • an Vapur acenfaSl 
vapur acentası Der Zee RoYAL NEDERLAND va yolu boyunca radyo ve 

fener tesisatı bitirilmek üze· 
redir. Bu suretle dünyanın en 
uzun hava yollarından biri 
olan bu yolda seferlerin tam 
intizamı temin edilmiş ola
caktır. 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

KUMPANYASI 
& Co. S/S "GANYMEDES "vapuru 

THE GENERAL STEAM NA- DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
VIGATION Co. LTD. G. M. B. H. 

Hamburg 

Moskova ile Taşkend ara· 
sındaki aynı derecede mühim 
hava yolunda da bu sene dört 
motörlü büyük tayyareler iş
liyecek ve bu mesafeyi 24 ila 
26 saatta katedeceklerdir. 

Bu sene Odesa ile Batum 
arasında yeni bir deniz tay
yaresi hattı işletilmeğe açıla
caktır. Nihayet, ilkbahardan 
itibaren Moskova ile Lenin
grad arasında günde iki defa 
muntazam seferler yapılmağa 
~ -

"AD JUT ANT" vapuru ni
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

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

başlanacaktır. 
Sovyetler B 'd iği sivil hava 

filosu, bu sene zarfında 180 
bin yolcu, 38 bin ton muh
telif eşya ve 6200 ton da 
posta nakledecektir. Ayrıca 

hususi tayyare filoları, sıhhat 
ve ziraata muzir sivrisinek, 
- Devamı 4 ncü salıijede 

lzmiı· Yün Mensucatı 
Türk Anoııim Sirk eti 

' 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Bi~inci kordonda ~86 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mımar Kemaleddın caddesinde F AHRI KANDEMf R oğlu 

Yakında 
f zmir gazetele· 

'inde çah~n be~ 
"'-harrir arkada· 
fııa huırlamıtk.ta 

olduğu bu mil· 
kemmel Clerde ' 
Egenin tarihi, coğ· 
rafi malumatını, 

iıtihsalit, ihracat, 
kültür, bayındır· 
lık hareketlerini 
bol resimli olarak 
bnJ.acaksınız. 

TUrkçe
Fransızca 

Bu kadar mü· 
keınmel bir eser, 
Egede ilk defa 
çıkıyor. Egedeki 
lsarıatika, hara· 
heter, meşhur şe· 
hirler hakkmda 
•ranılao malumat 
hu eııerde kolav
ca bulunacağı ,:j. 
h· o 1 yerli ve ecne· 
hi biitüo müessc
leJerio, hatta kii· 
Ç(ik esnafıo dahi 

•dresleri buluııs · 
!.:aktır. 

Eierin J tertibi· 
be Ticaret , mal· 
h ' •asında h:ı,lau-
'-at§hr. Tafsilat 
"-tıııdolu matbaa. 
;,•tııda 2776 tele· 
Gtı llumırasındac 
'l111ab'I' ı ır. 

çıkıyor 

ı ı 

ı 1 

il 
J l 

"LARISSA" vapuru 12 Ma
yısta bekleniyor. ROTTER
DAM, BREMEN ve HAM
BURG için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LlNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXMINSTER" vapuru 29 

Nisana doğru bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVIA" vapuru 10 Ma-
yısa doğru bekleniliyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI 
j SERi SEFERLER i "EXCAMBION" vapuru 7 
Mayısta NEVYORK ve BOS
TON için PIREden hareket 
edecektir. 

"EXCHORDA" vapuru 21 
Mayısta NEVYORK ve BOS
TON için PIREden hareket 
edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 2 
Mayısa doğru bekleniliyor. 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktarması 
olarak TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD - LlVERPOOL 

.. JESSMORE.. vapuru 
Mayısta bekleniyor. LlVER
POOL ve ANVERS limanla
rmdan yük tahliye edecek ve 
BURGAS, V ARNA, KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve IBRAIL limanlarına yiik 
alacaktır. 

"INCEMORE.. vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERSJ limanla
rından yük tahliye edecek ve 

BÜRGAZ, . V ARNA, KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve IBRAILe limanları için 
yük alacaktır. ----SOCIETE ROYALE HONG-

ROISE DANUBE MARITIME 
=~ "DUNA" vapuru 12 Ma
... yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
INOVISAD, BUDAPEŞTE,~ 

BRA TISLAV A, LINZ ve VI· 
YANA limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

"SARDINY A" motörü 22 
Mayısta PiRE, ISKENDERl
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

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

Birinci 

20 Mayıs 1937 de beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT -
TERDAM ve HAMBURG li
manlara için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINI
EN KUMPANYASININ: 
SiS "GUNBORG" vapuru 

30 Nisan 937 de limanımıza 
gelerek ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN· 
DINAVY A limanlarına yükli· 
yecek. 

M/S "ERLAND" motörü 28 
Mayıs 937 de beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINA VIA limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU· 
MAiN KUMPANYASININ 
SiS "SUÇEAVA" vapuru 

19 mayıs 937 tarihine doğru 
beklenmekte olup MALTA, 
MARSIL YA ve CENOVA 
limanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 

Yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Zengin Bir Serfletin Anahtarı Olan Yeni Plan Başlatl& 

IDoktor 
1 AÜ Agih 

Çocuk Hastalıklan 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

1 

Telefon 3452 
........ ! ............. . 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Ça11111 
Numara : 34 

-~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!· 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyüh Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 

-~c~ 
• ~f'." ~ 

9J ıu~ 
[Z.iro~l 

> 

• « 
.l!>~~ıc .. ıı ) 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklen 
• • 
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Rusyada ve Amerikada 1 Mayıs bay
ramı parlak bir şekilde kutlulandı 
Mareşal 

sulhun 
Voroşilof, 
muhafızı 

Sovyet 
olduğunu 

ordusunun, 
1
bütün dünyada 

ve olacağını söylemiştir 
Moskova 3 (Radyo)- 1 Mayıs bayramı, Avusturya, Alman

ya, Fransa, Londra ve diğer memleketlerle Rusya'da fevkalade 
tezahüratla kutlulanmıştır. 

Sovyet ordusu baş komutanı mareşal Voroşilof; Stalin, Mo· 
lotof ve diğer Rus ricalinin huzurile Kızıl meydanda, yüzbin· 
lerce kişi müvacehesinde bir söylev vererek ezcümle demiştir ki 

- Kızılordu, bütün dünyada sulhün muhafızı olmuştur. Ha· 

Müteakiben geçit resmi başlamış ve diğer s~vil teşkilatın 

geçit resmi saatlerce sürmüştür. Bu esnada Kızıl meydan- üze

rinde bu ane kadar Moskovanın gördüğü en büyük Hava te· 

zahüratı olarak binlerce tayyare uçmuştur. 

len de olmaktadır ve daima da olacaktır. • 

Nevyork, 3 (Radyo) - 1 Mayıs bayramı Amerikanın her 

tarafında muazzam şenliklerle kutlulandı. Burada yapılan teza· , 

hürata ikiyüz bin kişilik bir alay iştirak etmiş ve sulh lehine ---
Mareşal Voroşilof, Kızıl ordunun tedafüi mahiyetini tebarüz 

ett.irerek sözlerine nihayet vermiştir. 
nümayişler yapmıştır. Zabıtaca alınan geniş tedbirler sayesinde 
en ufak bir hadise bile olmamıştır. 

• ............ 1 

Fransada grevler Hindistanda asi kabileler 
devam ediyor mühim zayiata uğradılar 

••• Hükumet, grevcilerle patronların Gajora havalısınde İngiliz asker/erile asi 
arasını bulmağa calışıyor ler arasında kanlı çarpışmalar oldu 

.. .. ' . . . Simla 3 (Radyo} - Hin· kabileler arasında dün şiddetli 
Paris 3 (Radyo) - Grevler yuzunden vazıyet nazık hır dı'standa baş l l A" ·1 . . .. ,.. . gösteren isyan çarpışma ar o muştur. sı er-

safhaya gırmış ·bulunuyor. Hukumet, grevcılerle patronların ..levanı ediyor. Gaı·ora hava- d .. kt l h l" l 
b l k · · b .. ·· k ·ı l kt d ~ en yoz ma u ve ayı yara ı 

arasını uma ıçın utun ~:::!!.:. ça ışına a ır. lisinde İngiliz askerleri le asi kaydedilmiştir. 

Zonguldak 1 Sinema yıl- Asi1er Bilb~~- istihkamla 
Kömür şirketi- dızları ' .. 
ni Etibank iş- Grevci ameleye ilti- rını bombardıman ettıler 

letecek hak ettiler ( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
sani tedbirlere muhalefet et-

Zonguldak, 3 (A.A) -Eko· 
nomi bakanlı tarafından satın 

alınan Ereğli kömür şirketine 

ait ocaklarla, Zonguldak li· 
man tesisatı, Etibank tarafın· 

dan devir ve teslim edilmiş 

(Etibank Ereğli kömürleri iş· 

letilmesi) namı altında çalış· 
mağa başlamıştır. 

japonyada 
Liberaller ekseriyet 

kazandılar 
Tokyo 3 (Radyo)- Saylav 

intihabatının kat'i netayici he
nüz anlaşılmamıştır. Bununla 
beraber, (Secokay) partisi 102 
ve liberallerde 107 saylavlık 
kazanmışlardır. . '.' 

ilkbahar 
At yarışlarının so

nuncusu dündü 

Holivot 3 (Radyo) - Sine· 

ma stodyolarında çalışan on 

bin amele, dünden itibaren 

grev ilan eylemişlerdir. 

Stodyolar, dündenberi grevci 

amelenin ablukası altındadır. 

Sinema yıldızlarından bazı· 

ları, grevci ameleye iltihak 

eylemişlerdir. -----·-··---
Kömür 

ihtikarı mı var ? 

memesi için Salamanga ma
kamları nezdinde teşebbüste 
bulunmuştur . 

Sabık İngiliz meb'uslarından 
B, N Lak Manig, dört bin ço-
cuğun tahliyesile uğraşmak 
üzere Bilbaoya varmıştır. 

Bask hükumeti, asilerin son 
hücumlarını büyük zayiata uğ· 
ratarak püskürttüğünü bildir-

Mes'ud bir akid 
Gazetemiz seyyar muhabiri 

Şükrü Korayın hemşiresi ve 

Karşıyaka Ankara okulu öğ· 
retmeni Bayan Leyla Korayla 

gümrük komisyoncularından 

Avni Aykor-Erin nikahları dün 

Karşıyaka belediye evlenme 

Gariptir ki kış geçtikten 

sonra kömür ihtikarı başlamış 

ve İzmir' de kömür fikdanı var 

imiş gibi fiatler günden güne 

yükselmeğe yüz tutmuştur. 
· da!resinde yapılmıştır. 
Idarehanemize vaki şikayet-

lere bakılırsa, bazı yerlerde len hadiselerdendir . 
kömürün kilosu 6 kuruşa ka- Belediyemizin bu mes' eleye 
dar fırlamıştır. Halbuki bu fiat layık olduğu ehemmiyeti ver· 
İkinci Kanunda bile az görü- mesini bekleriz. 

----------~ .... ··-~~-... --~~~~-
Son Dakika: -

mektedir. 
Diğer taraftan asiler ise, 

kıt' alarma biraz istirahat ver.

diklerini beyan eylemektedir
ler. 

Paris, 3 (Radyo) - Bilba

odaki son çarpışmalarda ya

ralanan 180 İtalyanı hamil 

olan bir İtalyan vapuru, Ce

belüttanktan geçmiştir. Bu 
yaralılar, hastahanelerin tama
mile dolu olmasından dolayı 
Sivilde tedavi edilmiyerek ge
ri çevrilmişlerdir. __ ....._ ..... __ _ 
Habeş papasları 
Graçyaniyi ziya. 

ret etmişler 
Adis-Ababa, 3 (Radyo) 

Dün, Habeşistan patrikinin 
doğum yıldönümü olmak mü
nasebetile 1400 papas, Mare
şal Graçyaninin ikametgahı 
önünde tezahürat yapmışlar 

ve ellerinde, barış alameti 

olarak tanıdıkları hurma dal
ları olduğu halde Graçyaniyi 
ziyaret etmişlerdir. 

Dün, Muhasebeihususiyenin 
koşu vardı. Bu koşu, ayni 
zamanda ilkbahar at yarışları
nın sonuncusu olduğu için 
halk, havanın güzelliğinden 
istifade ederek Kızılçulluya 
gitmiş ve akşama kadar gayet 
iyi bir gün geçirmiştir. 

Doranko Sovyet si~ii tayyare. Milisler, 
cephesinde lhtilAl
cileri mağlUp etti Mezarlık başın

daki Hal yakın· Bu harpte, bir Italyan müfre
da bitiyor zesi tamamile bozulmuştur. ih
Mezarlıkbaşında inşa edil

mekte olan Hal, bitmek üze
redir. Bu hal, İzmirde [mühim 
bir noksanı ikmal etmiş ola
cak ve esnafı bir araya geti
recektir. 

Haber aldığımıza göre, ha
lin küşad resmi bu ay niha-
1etinde olacaktır. 

tilalcilerin zayiatı35 bin kişidir 
Paris, 3 (Radyo) - Gerin-

ka ve Doranko mmtakaların

da, ihtilalcilerin bir taarruzu 
püskürtülmüştür. Milis asker
leri, sahil boyunca harekat 
icra etmekte olan bir İtalyan 
müfrezesini tamaınile bozmuş-

lar ve birçok harp malzemesi 

ile bir takım vesaik ele geçir

mişlerdir. Bu harpte esir edi
len İtalyanların çok olduğu 
söyleniyor. 

İhtilalcilerin zayiatı 35 bin 
kişiye baliğ olmaktadır. 

ciliğinde terakki/er 
- Baş taraf 3 inci sahi/ ede -

çekirge ve saire itlafi için 170 
bin saatlık uçuş yapacaklardır. 

Sovyetler birliği sivil tay
yare filosuna bu sene "Ant 
35 n sisteminde 50 yeni tay
yare ile birçok diğer Sovyet 
malı tayyareler ilave edile
cektir. 

Sovyet yolcu tayyareleri çok 
konforludur ve gece uçuşları 
için her türlü lüzumlu terti· 
batı haiz bulunmaktadır. Ye· 
niden ilave edilen tayyareler, 
bilhassa genişlik ve aynı za· 
manda sür' at bakımından 
büyük terakkiler iÖstermek
tedirler. 

3 Mayıs 937 -Ali paşa ve kira FrOsini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

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

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 
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Çete reisi maiyetile pusuya 
düşerek yaralanmıştı 

Aman Allah; yandım ! Haydutlarla han arasında 
diye acı acı feryat etti . çok az bir mesafe kalmıştı. O 

Bu feryat, gecenin derin ka- kadar ki, atlarının nallarından 
ranlık ve sükiitu§ içinde yara· çıkan sesleri handan duymak 
lanmış vahşi bir hayvan sesi mümkündü . 
gibi korkunç akisler yaparak Müfreze kumandanı, adam· 
dalgalandı. Çetenin diğer dört larını hana rast gele dağıtma
adamı da bu feryadın hakiki nııştı; kendisini hali harp ve 
manasını anlamakta tereddüt tehlikede sayarak, muhtekir
etmediler. Ölümden korkmaz, lerini her hangi ani bir taar· 
canı pek ve çok cesur olduğu ruza hemen mukabele edecek 
söylenen Bahir çavuş artık şekilde hana taksim etmişti. 
sahneden haric kalmış demek Askerler, uzaktan hana doğ
idi. Dört haydut, kendilerine ru gelen ve gittikçei yaklaşan 
azami bir korku ve ümitsizlik atlıların gürültüsünü duymuş 
içinde buldular. Bu korku ve idiler ve tetikte bekliyorlardı. 
ümitsizlikle knvveti bacaklara Çeteçiler hanın büyük ka-
verdiler. pısına ~geldiği vakit, kapıyı 

- 13 - kapalı bulmadılar, hemen içe-
Kumandanın ri daldılar. Tabancaları elle· 

rinde olduğu halde hancıyı 
kahramanlığı aramağa koyuldular, fakat bir· 

Bahir çavuşun çetesine men- denbire: 
sup dört haydud, ne bahaya - Durunuz! Emrini aldılar. 
olursa olsun bir müddet ev- Ve Müsellah askerler, zabi· 
vel terkettikleri Rumun hanına tin kumandası altında çete 
varmak için koşuyorlardı. efradını sardılar. 

Karanlıkta Bahire isabet Haydutlar silahları ellerin-
eden kaza kurşunu, çete ha- de olduğu için mukavmet et· 
şınm ölümünü mucip olmuştu. mek istediler. Zabitin sert ve 
Fakat bu karalık, diğer dört amir sesi tekrar duyuldu: 
haydudun kurtulmalarına se- - Çabuk teslim olunuz! 
bep olmuştur. Bunları takip Yoksa beyninizi de yakarız! 
eden askerler, bir müddet Teslimden başka çare yok
sonra izlerini kaybettikleri için tu. Çünkü askerler hem çok 
takipten vaz geçmeğe mecbur hem de çok iyi silahlanmış 
kaldılar. idiler. Siper almış askerler 

Askerlerin bir kısmı, Bahi· olduğu görünüyordü. 
rin "yandım!,, diye bağırarak Bu suretle, Tepedenlenli 
düştüğü yerde fenerlerle araş- Ali paşanın ve sadık adamı 
tırma yaparak haydudun cese- Tahirin, Muhtar paşaya sui· 
dini buldular. 

kast yapmak üzere çıkardığı 
Haydudun kafa tasına arka- beş adamın birisi ve reisi 

dan iri bir kurşun yemiş ve 
Bahir çavuş Edirne ordugahı 

"yandım,, kelimesini tamam· 
civarında cezasını bulmuş, 

larken de canı cehenneme 
gitmiş idi. 

Müfrezenin zabiti: 
- Hele şu hain herifin sı· 

fatmı görün! diye emretti. 

Askerlerden birisi, feneri 

maktul Bahir'in yüzüne tuttu: 

neferler ve zabit bu haydut 
simasını tanıyacak gibi oldu
lar. Bu ölüm korkusu ile büs-

bütün vahşileşmiş olan sima, 
müfreze efradı için yabancı 
görünmiyordu. 

Bu adam, birçok cinai ha· 
diselerle birçok• defalar takip 
müfrezelerile çarpışmış, tevkif 
edilmiş bir adamdı . 

Daha fazla tahkikatın yapıl
ması için, cesedin kumandan
lık huzuruna] götürülmesine 
karar verildi. 

Bahirin ölüsü kumandanın 

huzuruna götürülürken diğer 
dört haydutta mahud hana 
varmağa muvaffak oldular. 
Fakat bunların üzerinde para 
yok denecek kadar az idi. 
Paranın mühim kısmı Bahirde 
idi. 

Dört haydud, Bahiri yaralı 
ve ölü arkada bırakıp hana 
yaklaştıkları zaman yiyecek 
veya yatacak parası vermemek 
ve ayni zamanda hanı yağma 
etmek üzere hancıyı öldür
meğe karar verdiler. 
Hancıyı öldürdükten ve yük

te hafif, bahada ağır olarak 
buldukları eşyaları aşırdıktan 
sonra, atlarının bütün sür'atile 
Yanya yolunu tutacaklardı. 

dördü de bu handa Muhtar 
paşanın askerlerinin eline 
düşmüş oluyordu. 

Dört haydudun elerine ku"' 
vetli birer kelepçe vuruldu· 
Ayakları da koşarak firarları· 
na mani olacak ve ancak yü· 
rümelerine müsaade edece~ 
şekilde hirer kalın iple bağ· 

landı ve ve karargah yolıJ 
tutuldu. 

Çetenin sağ olarak tutul· 
ması Muhtar paşa ordugahın• 
da büyük bir memnuniyet 
uyandırdı. Selim ağa haıır 
olduğu halde haydutların hC:' 
men istintaka başlandı. 

Anlaşılması lazımgelen il~ 
nokta, maktul olarak elde ed1' 

len çete reisinin hüviyetini oJ' 
renmek idi. 

Muhtar paşa, Selim ağaY1: 
- Bu çetenin Tahir'in adsfll 

tarından mürekkep olduğıJf11 

bence şüphe yoktur. 
- Evet paşam.. Şimdi t~ 

herifleri söyletirsek hakikat• 
d~ha iyi anlarız. 

Selim ağa, çete efradınd•" 
birisine : 

- Elimize maktul olar•~ 
ad .. ııt' düşen adam Tabirin .. 

mıdır? diye sordu. k 
Haydut, mülayim görünfll;er 

suretile atfını istihsal e 
ümidile : . 9, 

- Ağam.. -dedi· Bahır ç 
vuşu tanıyamadınız mı? btJt 

- Ya.. Bu adam ına 
haydut Bahir midir? ) 

(Arkası ""' 
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