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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: • HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 

Abone şartlan: Seneliği 700, alu aylı~ 400 kuru~ 
Resmi i1au1nr için: Maarif cemiyeti illluat 

bürosuna müracaat eililmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Basveliiliıniz ., Ber1ine De 

lzmir-Manisa 
Şehirlerinin birleştirilme

si ve yeni bir ·Gediz vi. 
/ayeti kurulması muhte. 
meldir. 

Fiati (100) Para 

Gideceli 
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Gençlerbirliği, üçoku 
coşkun tezahüratla karşılandı 2 -1 mağlüp etti 

----------------------------'--"~~~----------------------------istasyonda toplanmış olan binlerce halk," yaşasın ismet 
lnönü, yaşasın dost türkiye ,, diye bağırmıştır 

Atatürk, müteveffa kralın mezarına konmak üzere altın bir plak gönderdiler. Baş 
vekilimizin Londraya yapacakları seyahatten avdetle Berli~e de gitmesi muhtemel 

Belgrad 12 (Radyo) - Tür- sarayında büyük şefimiz ve 
kiye Başvekili general ismet kral Alksandr taraflarından 
lnönü ve refikası, Hariciye ve· ortaya atıldığı için bir hatıra 
kili Doktor Aras ve maiyeti olmak üzere gönderilmiştir. 
erkanı dün akşam Semplon Başvekil lnönü, altın plagı, 
ekspresile Belgrad'a gelmişler müteveffa kralık mezaııiı a me-
ve coşkun tezahüratla karşı- rasiınle koyacaktır. 
lanmışlardır. lstanhul 1 l (Hususi) - in· 

Havanın yağmurlu olmasına gillere kralının taç gıyme 
rağmen civardan gelenlerle merasiminde hazır bulunmak 
Belgrad'lılar, general !smet İn· üzere yakında Londraya gide-
Önünü görmek için Belgrad cek olan Başvekil ismet İn· 
istasyonunda toplanmışlardı. önünün, döı.üşte Berlirıe de 
Şehir ve istasyon, baştan ba~a uğraması muhtemeldir. 
Türk ·Yugoslav bayraklarile •·•·••--
süslenmişti. Nafıamızın ye-

Türkiye başvekili trenden 
inince Yugoslavya başvekili Dİ bir zaferi 
Milin Stoyadinoviçin ve ken- ---· • ·---
disini karşııamağa gelen vekil- İstanbul elektrik şir-
ıcr.in ellerini sıkmış, halkı 
selamlamıştır. Bando muzı'ka, d' · h · l d ketini de satın aldık ısıne ta sıs etmiş er ir. lavyada kal 'ıkları müddetce 
başvekili hamil tren gara gi· Siyasi mahafil, Türkiye:baş- Adriyatik sahillerini de geze· 
rincc Türk istiklal marşını vekilinin bu seyahatına büyük ceklerdir.I 
çalmış, binlerce kişi: ehemmiyet atfetmektedir. Istanbul 12 (Hususi) -Bü-

- "Yaşasın ismet İnönü. Avusturya başvekilinin ani yük şefimiz Atatürk; müteveffa 

Cumartesi günü Doğanspora binlerce seyirciyi sahada top· 
2-0 mağlup olan Ankara Genç lamıştı . Tribünlerde oturacak 
lerbirliği takımı, dün ikinci yer yoktu . 
maçını Üçok ile yaptı ve oyunu Ankara ve lzmir takımları 
2-1 kazandı. alkışlar arasında sahaya çık-
Maç.ın ehemmiyeti, havanın tılar, maça saat 17 de Şazinin 

güzel olması, koşulara rağmen Devamı 4 üncü sahifede 

~·~· ... ·~----~------

Tayyare piyango-
su dün t;ekildi 

3068 -
numaralı bilete, 25 bin 
lira isabet etti 

Istanbul 12 (Hususi) -Tiirk Keşideye bugünde devam edi· 
hava kurumu piyangosum:n lecek, büyük ikramiye bugün Yaşasın dost Türkiye." Roma seyahatinin, fsmet İn· Yugoslavya kralı Aleksandrm 

Diye haykırmıştır. önünün Belgrada gelmesi ile mezarına konmak üzere altın· · [altıncı keşidesine dün başlandı. f Devamı 4 üncü sahifede) 

Bugünkü gazeteler, birinci alakadar olduğu söylenmek· dan yapılmış bir plak gön-
sahifelerini Türkiye başvekili- tedir. dermiştir. 
nin Belgradı ziyaretleri hava- Türkiye başvekil i, Yugos· A k 

- ------ •------ tatüt ün imzasını taşıyan ........ ~ .... ·~ 
Hu•• ku.A met kıtaatı u•• ç ka- plak, Balkan· antantının teşkili 

fikrinin ilk defa Dolmabahçe 

saba zapt etti --Franko, Bilbaoya erzak getirmekte olan 
4 ıngiliz vaporunun batırılmasını emretti 

~.~' 

Harap olmuş Madridden bir görünüş 
~ Londra, 12 (Radyo)- Bil- nın ihtilalcilere yardım ıçın 
baoya erzak götürmek üzere ~o~ dakikayı beklediğ~~i ~e 
bul d ·· t b"" ··k ı· ·ı· ıhlıyaç hasıl olursa, Mılıslerın unan or uyu ngı ız 1 b l l · · h 

k 
. . . . . ga t! e çama arı ıçın er su· 

tıa lıye gemısının lımana yak· ti F k d d"l 
1 

. • re e ran oya yar ım e ı e· 
aşmamaları ıçın ge.neralFran- ceğini yazıyorlar. 

ko tarafından tertıbat alın· Paris, 12 (Radyo) - Cum· 
lllıştır. huriyetçilerin cumartesi günü 

Bu vapurlar, herhangi bir başhyan taarruzları, muvaffa· 
suretle olursa olsun, Bilbaoya kiyetle inkişaf etmektedir. 
Ritmek hususunda israr eder- Asiler, üniversite mahallesin· 
lerse batırılacaklardır. Franko de ve diğer cephelerde rüc-
bu hususta kat'i emirler ver· ata mecbur kalmışlar, hüku· 
llıiıtir. met kıtaatı 3 kasaba zaptet· 

mittir. 

Bir heyet 
Cenuba gidecek 
lstanbul 12 (Hususi) - Hü

kumet, cenup hudutlarımızda 
yeni tedbirler almaktadır. 

Hudut boyunda tetkikat yap 
mak Üzere Jandarma umum 
kumandanı, emniyet umum 
müdürü ve Gümrük muhafaza 
kumandanınından mürekkep 
bir_ hey' et, yakında Cenevreye 
gidecektir. 

. Ali Çetin Kaya 
lstan bul, 12 (Hususi) - Is

tan bul elektrik şirketinin sa-
tın alınma müzakereleri tam 
bir muvaffakıyetle neticelen· 
- D<>ıınmı ·I ııcıi scılıijf•d<? ----------· ---------

Dün, kemer pazarında 
bir cinayet oldu 

----t-··-----
Sabıkalılarda Burhan bakkal 

Hüseyini bıçakla öldürdü 
Dün, Kemerde feci bir 

cinayet olmuş, Hüseyin na· 

mında bir bakkal, sabıkalılar

dan Bürhan tarafından bıçakla 
öldürülmüştür. Yaptığımız tah· 
kikata göre vak'a şöyle ol· 
muştur: 

Hüseyin, Kemer pazarında 
öteb:>ri satarken; sabıkalı Bür
han, elinde bir bıçak olduğu 
halde üzerine hücum etmiş, 

Hüseyinde derhal kaçmaia 

başlamıştır. Bir aralık oradaki 
satıcılardan birine ait tt-razi 
dirhemlerinden birini eline ge
çiren Hüseyin, halk arasında 
elinde bıçak kendini kovalı-
yan Bürhanın üzerine atmış 
fakat isabet ettirememiştir. 

Hüseyin, gene kaçmağa baş· 
lamış ve bu sefer yerden bir 
taş alarak Bürhanın üzerine 
atmıştır. Fakat bu taş ta ka
tile isabet etmemiş, Pazar ye
( Dnamı 4 üncü ıalai/ed•) 

_______ .._ ........... ~--------

Balbo, Aferika orduları 
başkumandanı oldu . ------

Nazırlar meclisi, Trablusgarpta 800 
milyon liret sarf ile bir liman 
yaptırılmasını kararlaştırmış. 

Mareşal Balbo 

.. 

Roma 12 (Radyo) - İtalya Nazırlar meclisi, Trablus· 
nazırlar meclisinin son içti- garpla büyük bir liman inşası 
maında, mareşal Balbonun için de bir kararname neşret-
Afrika orduları Başkumandan· miştir. Bu kararnameye göre, 
lığına tayini ve kendisine affı Trablusgarpta yapılacak olan 
umumi salahiyeti verilmesi liman için sekizyüz milyon 
takarrür eylemiştir. liret sarfolunacaktır. 
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YaZ'an 
A. PUŞKİıV 

Niçin genç adamın !.;::ı:bi, 

göğsünü parçalıyacak gibi vu
ruyor?. Haııgi sır, onu böyle 
üzüyordu azaba? 

Allahın küçük kuşcağızı, ne 
gaile ve ne de iş bilmiyordu. 
fakat niçin sağlam ve maz
but bir yuva örmek için yo
ruluyordu?. Gerçi, geceler 
uzundu; lakin, ufak bir dal da 

' ona, üzerinde tüneyip uyuması 
için kafi değil miydi? Güneş, 
kızkınlık saçarak doğduğunda, 
kuşcağız Allahın sesini işitti; 
ve kanatlarını çırparak şarkı
sını söyledi. 

İlkbahardan sonra yaz, bü
tün sıcaklığıyla geldi. Daha 
sonra, soğuk ve sisleriyle be
raber sonbahar, arkadan kış 
yetişti. 

"Kuşcağız, mavi bir denizin 
ardındaki uzak memleketlere 
doğru, ilkbahara kadar uçtu!,, 

Alako da, bu=gailesiz kü
çük kuş gibiydi. Bir alışkan· 
lık, onda fikri sabit haline 
gelmişti Hayatı yolda geçiyor 
ve geçecekti. Gecesini tesa
düf ettiği herhang-i bir mes· 
kende geçirir, şafakla beraber 
kalkar, ve gününü, allahın is
tediğine tcrkederdi. Bugünü, 
n~sıl g-eçireceğim, düşüncesi, 
yureğinin sükunetini asla ihlal 
e~mezdi. Baiı defa, meçhul 
hır sebeple, gözleri, göğün 
uzaklıklarında parıldıyan bir 
çift yıldız gibi sevinçle parıl
dardı. Bazı defa da, kafasın
da fırtına kopuyormuş gibi 
büyür, düşünceli bir hal alır
dı. Şimdi de, Zamfiray1 bu
lunca, kör talihi unutur gibi 
olmuştu. Onun, ne sönük 
bir talihi var<lı! , Uzun zaman
dan beri, kendisini terketmiş, 
uyuyordu. 

Acaba, bu nekar devam 
edecekti? Yoksa, yanıyor mu· 
du artık? 

* :s "' 
~emfira - Dostum; ayrılık 

senı çok üzüyor! 

Aleko - Ne ayrılığı? 
. Zemfira - Biliyorsun; şe

hırlerl. Aile hayatı! 
Aleko - Ben, ben mi üzü-

l.. ~ 
uy.orum?. Eger sen de şchir-
lerın nefesi kesen esaret r·ha
yatını teneffüs etmiş'" olsaydın, 

! bunu söylemezdin. Dört dıvar 
; arasında kapalı çalışan erkek

ler, sabahın temiz havasını 
teneffüs edemezler; İlkbaharın 
ruhu okşıyan kokularını, bir 
defa olsun, duymamışlardır. 
Şu üzerinde bulunduğumuz 
çimenliğin ne olduğunu bil
mezler! Sevmekte utanırlar. 

He.p. dii~üncelidir ler. Hürriyet
lerını, bır ticaret emteası gibi 
satarlar. Ve satıIJ alan adamın 
ayaklarında sürünerek, ondan 
para dilenirler. Ben, senin 
tahayyül ettiğin şeylerden de
ğil, hiyanet, kin, küstahlık ve 
uydurma kanunlardan ayrıl
dım! 

Zemfira - Fakat orada 
1 ' 

büyük sarnylar, bin renkli ha-
lılar, oyunlar, parlak bayram· 

~lar varmış. Kadınlar, tahayyül 
edemediğimiz çeşit çeŞit -;;ibis; 
ler giyer, masallarda· di~İ;'di:
ğimiz mücevherleri takarlarmış 

Aleko - .Şehir nedir, bili-
yor musun? Kuru gürültü! Ü· 

r da a k 

12 I· ısan '137 
~-----~~~-------------------------

-"~ı Yeni bir keşif 16 • I 
Ş k ı 1Şehirler, uçan bombalar-~~ftanın o e isi,, 

Çeviren 
BESiM AKIMSAR 

det yoktur. Kadınlar ... Alil. 
Senin, ne onların zengin gö
rünmelerine, ne de inci ger· 
danlıklarına ihtiyacın vardır, 

hayır! Bunu asla istemiyorum, 
benim yegane isteğim aşkı her 
şeyi aramızda paylaşmaktır. 
İhtiyar - Sen bizi seviyor· 

sun. Bizim için zenginlerden 
daha iyisin. Onlar lüks haya
tın zevkini almışlardır. Bizim 
yaşayışımıza alışamazlar. Bu
ralarda, şu hikaye anlatılır: 

Birgün, bu memlekete, kralı 
tarafından nefyedilen bir ce
nup adamı gelmiş. Yaşı ih
tiyar, fakat kalbi gençmiş. 

Şöylediği türkülerde, ila~i bir 
ahenk varmış. Sesi, akan su-
yun çıkardığı gürültüyü andı
rırmış. Herkes severmiş onul 
Tuna sahilinde yaşıyormuş; 

yaşadığı müddetçe, kimseyi 
gücendirmemiş. Anlattığı hika· 
yeler, genç ve ihtiyarı alaka· 
dar edermiş. Bir çocuk gibi 
ürkek ve zayıfmış. Civar halkı 
ona, av eti ve balık getirir
miş. Nehir buzla kaplanıp 
cenup rüzgarları esnıiye baş

ladığında, aziz ihtiyara sıcak 
yapağıdan yumuşak bir yatak 
hazırlanırmış. Fakat o, bu se
falet hayatına asla alışmamış. 

Gittikçe zayıflıyor ve sara
rıyormuş. Bir Allahın hiddeti, 
diyormuş;-yaptığım;-bi~ hata
dan dolayı beni takip ediyor. 
Her zaman, gelmiyen kurtu· 
luşunu beklermiş. Çok uzak
lardaki memleketini hatırladı

ğında, iki gözünden sel gibi 
boşanan yaşlarla, çocuk gibi 
ağlarmış. Öldükten sonra da, 
menfa toprağında rahat bul
mıyacağını düşünüyormuş. Ni
hayet, son nefesini verirken, 
komiklerinin cenuba nakledil-
mesini vasiyet etmiş. 

~· .,. .,. 
Aradan iki yıl geçti. Çin

ganeler~·~ h~~ zaman-·Şen v~ 

avareydiler. Aleko, medeniyet 
zinciri. rinden uzaktı. Bütün 
kabile arkadaşları gibi, gaile
siz, kedersiz yaşıyordu. Tama
mile serbestti. Eski hayatını 
unutmağa çalışarak Çingane· 
!erin adetlerine alışmıştı. On· 
lar gibi çadırda yatıp kalkı

yordu,:Kabilesinin diline, gü
rliltü ve sefaletine kadar her 
şeyini seviyordu. 

işi ayıcılıktı. Köylerde, stop 
yollarında, arasıra mola vere· 
rek, kalabalığın ortasında ayıyı 
oynatıyorlardı. Moldavi eya
letine vardıklarında, yine ayni 
şeyi yaptılar. Halk, ayının bö
ğarerek sa hırsızlıkla zencirini 
ısırmasını, fevkalade bir man
zara telakki ederek, ' şaşkın
lıkla seyrediyordu. 

fhtiyar, seyahat bastonunun 

yardımilc rejisörlük ediyor; 
Aleko şarkı söyliyerek hay
vanı oynatırken, Zemfira, etrafı 
çeviren köylülerden bahşiş 

topluyordu. Gece olunca, her 
üçü de topladıkları zahireyi 
kaynatarak karınlarını doyur
dular. İhtiyar uyudu. Ateş 

' rengını kayoederek söndü. 
Çadırda çıt çıkmıyor, her~ey 
uyuyordu. 

l)ı 

* * İlkbahar güneşinin ilk şu· 
aiariie- ihtiyar-:- uy~Şa-;;-k~~ını 

Beşiğin oturan 
•• ;; .1-: ... 

la Uzaktan mahvedl•ıecekl Ludeııdorf - Uzun bir c!. · ınlıktan sonra bay Hitler'le 
barı~mış olan General Ludendorf, Mareşallık rütbesile Alman
yanın erkanı harbiyei umumiyesi müşavirliğine tayin edilmiştir. ·-·.-.. 

Şehir civarına yaklaşan tayyareler, hiç 
bir tehlikeye maruz kalmadan bu bom

baları istimal edebileceklerdir 
Mütehassıslar, hava hiicum· 

lan için yeni yeni keşiflerde 
bulunuyorlar. Umumi harp 
içinde İngilizler, Alman tay
yarelerinin Londra'ya yanaşma· 
larına mani olmak için uçur
dukları sabit birçok balonlar· 
dan aşağı tel örgüler sarkıt
mışlardı. 

Bu örgüye kapılan tayyare· 
nin pervanesi kanatları kırılı

yor ve tayyare düşüyordu. Fa
kat simdi tayyar-. mühendisleri 
buna karşı tedbirler almışlar

dır. Tayyarelerin dört etrafına 

konulan bıçaklar, bu tel örgü
leri kesebilecektir. 

Uçan bombalar 
Fakat buna hacet kalmadan 

şehir etrafına 

yanaşmadan 

şehri uzaktan 
ceklerdir. 

gerilen tellere 

tayyareler bir 

bombalıyabile-

Mühendislerin tecrübelerini 
bitirdikleri ve ismini "Uçan 
bomba,, koydukları bombalar 
uzaklardan atıldıkları halde 
tıpkı top gülleler gibi bir şeh
re düşürülebilecektir. 

Tayyare bu suretle bomba· 
lamak istediği mevkiin üze
rinde umud olarak uçmak 
külfetinden kurtulacak ve ayni 
zamanda şehir etrafında tay
yare hücumlarına karşı alınan 
tedbirler, kurulan dafi tayya
reler bataryalarının tesirinden 
uzak kalacaktır. 

Uçan bombaların makaniz
ması gayet basittir. Tayyare· 
ler süratle bombayı ileri doğru 

fırlatıyor, tıpkı bir torpil gibi, 
bombada muvazeneyi temin 
eden jiro~kop vardır. Jiro.skop, 
dalgalı denizlerde vapurların 
sallantısına karşı muvaffakı· 
yetle kullanılan bir alettir. 
Bu jiroskop sayesinde bomba 
amud olarak düşmez meyilli 
seyreder. Yapılan tecrübe ve· 
hesaplara göre her 300 metre 
irtifada bomba bir mil mesafe 
kateder. 

Mesela 5000 metre yüksek-
likte uçan bir tayyare bir 
düşman şehrini 15 mil uzaktan 
bom bal ıyabilecektir. 

Tabii bu kabil bombaların 

isabet ihtimalleri amudi bom
balar gibi büyük değildir. 
Maamafih şehirlere karşı çok 
müessir oldukları kabili in
kar değildir. Bilhassa Nevyork 
gibi yüksek binalara sah•p 
beldeler için başlı başına bir 
felakettir. 

Tayyare tehlikesini nazarı 

itibare alan Le Corbusier ve 
Bouthier gibi meşhur ve mo· 
dern mimarlar bu tehlikeyi 

mümkün mertebe azaltmak 
kaygusu He ince uzun binala
ıın inşasını te<.vsiye ediyorlar
dı. Halbuki amudi bombalar 
için, yerinde olan bu tavsiye 
uçan bombaların çıkmasından 
sonra kıymetini ~kaybetmiştir. 
Çünkü uçan bombalar bilhas
sa böyle binalara karşı mu
essi olacaktır. 

Hava torpilleri 
Uçan bombaların ve başka 

Devamı 4 üncü sahi/ ede 
~~~~~~-----------~--~~~~~~ 

Alan razı, satan razı 

15 Yaşında 4,000 
kiie;iik kız ------Amerikada evlenmek mü-

saadesini_ : aldılar •• 
Londra, mart Nevyorktan 

alınan haberlere' göre Birle
şik Amerika hükumetlerinden 
42 sinin dahilinde küçük yaş
lıların evlenmesi Lartıp çoğal
maktadır. Bugüne kadar bu 

du. Alcko, dinliyor ve saran· 
yordu. 

Zemfira - "İhtiyar kıskanç 
fena kıskanç; kes beni, yak 
beni. Karşı koymıyacağım. 
Senin bıcağından, ne ateşin

den korkuyorum! Seni tahkir 
ediyorum! Ben başka birini 
seviyorum; onu severek öle-

v. 1 (?) cegım.,, . 
Aleko - Yeteri Bu türkü 

beni yoruyor! Bu vahşi şarkı-
yı sevınıyorum. 

Zemfira - Demek hoşuna 
gitmiyor? Neme lazım! B~n 
türküyü kendim için söylüyo· 
rum!. 

(Türküye devam eder:) 
"Kes beni! Yak beni! Sesi-

mi çıkarmıyacağım. İhtiyar 
kıskanç, fena kıskanç. 

(Arkası var) 

mini mini karı kocaların 4000 i 
buldukları hesaplanmıştır. İn· 
giliz gazeteleri Amerika ka
nunlarının bu hususa dair 
verdikleri müsaade üzerine kü
çük yaşlarda devam edeceğini 
yazıyorlar. 

Bu kötü başlangıcı Evnik 
Gunsted yapmıştı. Dokuz ya
şındaki çocuk yirmi iki yaşında 
koskocaman bir serseri ile 
nikahlanmıştı. Bu haber ortaya 
yayılınca her taraftan Nevyork 

gazetelerine yağan telgraflar 

da ayni şekilde yapılan nikah
lar ilan edilmeğe başlanmış

tır. Guater eyaletinde Stan
Iey isminde :l5 yaşında bir 
delikanlı 12 yaşında bir 
çocuk ile Sitil de 38 yaşında 
bir erkek 14 yaşında bir kız 

ile nikahlanmıştır. Kaliforni
yad '\ eylülde evlenen on üç 
yaşında bir kızın doğurmak 
üzere olduğu, Virmiham on 
dört yaşında bir kadının ikin
ci çocuğun doğmak üzere bu
lunduğunu ve ilk "' · çocuğun 

(?): Türkü aslından man- yirmi bir aylık olınasın:ı göre 
zumdur. Fakat, Ruscadan bir kedi yavrusu gibi olduğu-
Fransızcaya ve Fransızcadan 

Türkçeye çevrilince, tabiatiyle 
nu gazeteler yazıyorlar. 

Nevyorkun en maruf ilim 

1865 ta doğmuş 17 yaşında iken Lişterfeld Harbiye mek
tebini bitirmiştir. 1893 te Harp akademisine girmiş 1900 de 
miralay, bilahare ikinci Erkanı harbiye reisliğinde bulunmuştur. 

Umumi harpte bir müddet Liyej taarruzunda bulunmuş fakat 
Rusların Şarki Prusya'yı tehdidi karşısında Hindenburg'un er· 
kanı harbiye reisi sıfatile Şark hudutlarında çalışmıştır. 

Ludendorf, asabi ve haşindir, bu sebeple umumi harpte 
bile bir sene kadar umumi erkanı harbiye ile bozuşmuş 1918 
de tekrar faal rol görmeğe başlamıştır. Fakat son taarruzun 
ademi muvaffakiyeti üzerine 26 Teşrinievvel 1918 te istifaya 

mecbur kalmıştır. 
Mütarekeden sonra Hitler ve Göring ile birlik çalışmış 

sonradan tam~.mile ayrılmış ve 9 Nisan 1935 te mareşallık 
teklifini de kabul etmemişti, 

Gandi - Maruf Hind milliyetperveridii. Bu sene sulh No· 
bel mükafatına namzed gösterileceği hakkında çok kuvvetli 

bir şayia vardır. 
1869 ta Hindistanda doğmuş ve Londra'da hukuk ve fel· 

sefe tahsil etmiştir . 
Gandı, 1914 te sulhtan sonra Hindistanın 

adile İngilizlere sadık kalmış ve bu sadakat 
milyon Hindli asker temin etmiştir. 

muhtariyeti va· 
İngiltere'ye bir 

İngiltere, umumi harpten ~onra Hindistana Gandinin iste· 
diği şekilde istiklal vermemiştir. Bu yüzden Gandi' meşhur 
"Silahsız mukavemet,, isyanını yapmış, tevkif edilmiş, gene 

serbest bırakılmıştır. 

-----------------------Kora Suları - ispanya vakayii ha::.ebile kara suları mes

elesi yeniden günün mes' elesi o lmuştur. 
Malum olduğu üzere deniz, hiçbir devletin hukuk hükümra

nisine tabi değildir. Denizlerde seyrüsefer serbestisi bütün 

milletlerin ayni derecede hakkıdır. . 
Devletlerin deniz cihetinden hakiki hududlarını ancak top· 

rakların biterek suların başladığı kısım teşkil eder. Fakat 
hukukan tanınmış bir karasuyu mıntakası vardır. Evvelce bu 
mıntaka bir top mermisinin katedeceği mesafeden ibaretti. 
Şimdi ise 3 deniz mili yani 5 kilometre 556 metredir. Dev· 
letler bu kara sularında htr türlü hukuka ve salahiyete 
sahiptirler; kanun ve zabıtası bu kısımda karada olduğu gibi 

cari ve salahiyettardır. 
Kara sulan haricinde bir vapur veya sefinenin diğer bir 

devlet kuvveti tarafından tavkifini, huku'i beşer ve denizler 
serbeslisi ahkamına tamamen muhalif bir harekettir. 

Lindberg - Meşhur tayyareci 1902 de Birleşik Amerika· 
da Sen Lodinde doğmuş aslen İsveçlidir. Vaşington üniversi
tesinde tahsilden sonra ve askari tayyareciliğe intisap etmiştir 

Lindbergin şöhreti, 1927 de (Sen Lodiıı hayaleti) adli tay· 
yaresile Nevyorktan - Parise uçmasıdır. 6000 kilomc.lre olan 
bu mesafeyi Lindberg 33 saat 30 dakikada geçmiştir. 
. Lindberg.~: evlendikten sonra birç~k taarruz ve tehditlere 

maruz kalmış nihayet küçük oğlu kaçırılmış ve öldürülmüştür . 
Lindberg, oğlunun katili olarak Hautmar..ın idamından sonra 
Amerikaya hiç dönmemiştir. Ve kendisini gizli düşmanların 
daimi tehdidi altında sanmaktadır. 

bu mesele hakkında ( dokuz 
yaşında ilk evlen Evnike ve· 
rilen müsaadenin sebep ol
duğunu) söylemiştir. 

baba mesuldür. Bunlar çocuk· 
larını mahvediyorlar. Fakat 
kanun da buna müdahale ede· .. 

Nevyork Tayrnis gazetesin· 
de neşredilen bir istatistik bu 
güı1-Amerika birleşik _~üku
metleri dahilinde 15 yaşından 
-;Ş~ğı dört bin ~adanı~ağı~ 
bulunduğunu teyid etmektedir . . 
Ana ve babalarının budalalık· 
ları sayesinde biçare çocuklar 
pek vakitsizl!k evlilik işken
celerine girişmişlerdir. 

Taymis: 
•·Henüz bebekleri ile oyna-

yan bu çocuklar günün birinde 

aile ocağına isokulmuşlard.ır. 
14 ve 12 yaşındaki zevceler 
ne yemek pişirmek, ne dikiş 
dikmek ne de kocalarının el
bisesini yamalamasmı bilirler. 
Bütün kadınlık marifetleri ko-

casile yatacağı yatağı sermekle 
yemek sofrasını hazırlamağa 
münhasır kalır.,, diyor. 

Gene Taymis: "Hükumetin 
bu gibi evlenmeler aleyhine 
kalkışması hiçbir faydayı te· 
min e..edemiyecektir. dem~k="' 

~tedir. Çünkü bu çocukların 
ana, baba veya vasileri müsa
ade e<lincej kanun buna karı
şamıyor. Binaenaleyh yaptık
ları hesap 

. 1 
mıyor.,,. 

Öbür taraftan alimler, dok· 

torlar, münevverler de durma· 

yıp buna bir çare bulunma· 
sını .istemektedirler. 

Çocuklarını bu kadar vakit
siz küçük ya~ .. .,.da evlendiren· 
!erin de '-- kendilerine·; mahsus 
bir zihniyet vardır. Bunlardan 
şayanı dikkat olanı bu kötü; 
yolu açan Evink'in anasının 

g:ızrtecilere söylediği sözler
dir. Kadın şöyle demiştir: 

"Ben de 16 yaşinda evlen· 
elim. Bu bir an'anedir. Henl 

1 

de hi.irınet edilecek bir an'ane. · 

Gelin ile güveyi istedikte~ 
sonra başka1 arına ne? . .,, · --

Fakat şkandalli evlenmeler 
altında başka bir.şey daha sak· 
latmaktadır. İktisadi buhrarıı 
çocuklarını bu kadar erken 
evlendirmeğe kalkışan hep fa· 
kir ve fukara takımındandırlar· 
Bunların çocuklarını tahsil ve 
terbiye için değil hatta bes· 
lemek için bile iktidarları yok
tur. Bunun için evlendirmeğ'İ 
bir beladan kurtuluş saymak· 
tadırlar . 

Amerika işte bugün bir de 
böyle içtimai bir mes'ele kar 
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Genç Tatar ko;,. · F rat~lli Sperco N. V. Olivier 
Sahife 3 

pozitörleri vapur acentası W. F. H. Van 
ve şü-1 

rekası Limited 
Moskova konservntuvanna ROY AL NEDERLAND Der Zee 

bağlı Tatar opera stüdyosunda KUMPANYASI Vapur acentaSI 
halen 65 genç Tatar talebe • SATURNOS & Co 
k ' " vapuru 10 ni· • Bı'rı"ncı' Kordon Rees bı'nası 

il umakta ve muntazam surette d J S 
san 8 imanımıza gelip AM - DEUTSCHE LEVANTE LINIE 'fel. 2443 Çal.şmaktadırt au talebe ara-

d TERDAM, ROTTERDAM ve Hamburg THE ELLERMAN LINES LTD. sın a, - kendi milli tiyatroları 
İçin güzel operalar yaratm~kta f:1AMBURG limanları için yük "ANGORA" vapu;u 26 Ni-
olan büyük istidatlı müzisiyen- ·alacaktır. sanda beklenilmektedir. ROT .. 
1 "TRiTON,, vapuru 18 ni- TERDAM, HAMBURG ve er vardır, Bunlardan Salih B 
S sanda limanımıza gelip yu··k-unü REMEN için yük kabul eder. 
aydaşev, milli folklor motif· 

lerinden istifade ederek çok tahliyeden sonra BURGAS, AMERICAN EXPORT LINES 
nıuvaffakıyetli birçok şarkılar VARNA ve KôSTENCE li· THE EXPORT STEAMSHIP 
'-'Ücuda getirmiş bulunmakta- manları için yük alacaktır. C0RPORATION 
dır. Saydaşev, halen, .. Mavi SVENSKA ORIENT LINIEN " EXl::.CUTIVE " vapuru 9 

1 KUMPANYASI Nisanda-beklenilmektedir. NEV-
Şa ., ismindeki bir opera üze· YOR 

"LESBIAN,, vapuru 19 mart
ta LONDRA, HULL ve AN· 
VERS'ten gelip yük çıkara

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

. "GUNBORG 26 . K için yiik kabul eder. 
tınde çalışmaktadır. Baska bir ., vapuru nı "EXCl-'All.'GE k · c.I LON • sıınd" ROTTERDAM HAH- • • ,,. " vapuru 15 raca. ve aynı zaman a -
R. enç kompozitör, Muzafferov " • ıvı N" d b ki l ORA HULL · · 'k I 

"GRODNO,, vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka-

BURG' GDvNIA ve SKAN· • ısan a . e. en_i, mektedir. NEV- , ıçın yiı a a-
ıse "Genç kalpler., operasını 1 YORK 

DINAVYA 1. 1 "k ıçın yuk kabul eder. caktır. 

12 Nisan 931 
..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiii71ııı 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııile yeni 

çıkardığı kumaşlq.r: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK:ı 
HAii T. A. Ş. 

Yazmaktadır. Habibulin de ıman arına yu 
"Kaybolan saadet., operasının alacaktır. PiRE AKTARMASlAMERIKA "OPORTO,, vnpuru lima· Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
nıusikisini bitirmek üzeredir. SERViCE MARITIME SERi SEFERLER nımızda olup LIVERPOOL ve . ._KANDEft.1İR Oğlu 

Kazan opera tıyatrosu, Mos- ROUMAIN "EXCALIDUR" vapuru 9 SWENSEA'dan yükünü tah- ~~~~~~-----11111!-IIll ________ 1 
kova konservatuvarı talebesin- "ALBA JULIA,, vapuru 21 Nisanda PIREdcn BOSTON liye ediyor. Ayni zamanda 1 
den Gig2novun vücuda getir- Nisanda gelip PIRE MAL TA ve NEVYORKa hareket ede- LIVERPOOL ve GLASKOV 
diği "Kaçak,, operasını şim- ve MARSIL YA limanları için cektir. k I k 
did 1 yük alac.aktır. için yü a aca tır. 

en reperluarına a mıştır. Seyahat müddeti: "FLAMINIAN,, vapuru 5 ni· 
Bu genç Tatar kompozitör- "SUÇEAVA., ;vapuru 19 ma- PIRE-BOSTON 16 gündür sanda LIVERPOOL ve SVEN· 

let, Moskova konservatuvarı- yısta gelip MALTA, CENO- PIRE NEVYORK 18 ·· d" l 
VA "•ARSILYA ı· 1 - • gun ur SEA'dan gelı'p yu"'k çıkaracak , nın en iyi profesörleri tara· ve ıvı ıman arı 1 

fından yetiştirilmekte ve üze· için yük alac&ktır. SERViCE MARl1lME ve ayni zamanda LIVERPOOL ı 
tinde çalışmakta oldukları Yolcu ve yük kabul eder. ROUMAIN ve GLASGOV için yük ala· 1 
opera'arın librettoları ise en ilandaki hareket tarihlenir. BUCAREST caktır. I 
İyi Tatar muharrir ve şairleri navlunlardaki değişikliklerin· "DUROSTOR" vapuru 2 Ma- THE GENERAL STEAM NA-
larafından hazırlanmaktadır. den acenta mesuliyet kabul yısta beklenilmektedir. KÖS- VIGATION C LTD 

t TENCE, SULINA, GALATZ " 0
· · . !-...DOKTOR- e mez. . ft b"t" TUNA . 1 ADJUTANT,, vapuru nı-- Daha fazla tafsilat için ikin- ~ve u un uman arı , . . J 1 . . ..k k b 1 d san nıhayetınde gelıp LON-

smail Ziya Tregul ci kordonda Tahmil ve Tahliye ıçın yu -=!-!..,e er. = ORA için yük alacaktır. 
ıın 1 binası arkasında FRA TELLi SOCJETE ROYALE HONG 'Viemleket hastanesi Asa- SPERCO vapur acentalığına · Tarih ve navlunlardaki dcği-

bilJe ve Ruhiye mü- ROISE MARITIME şikliklcrden mes'uliyet kabul 
miiracaat edilmesi rica olunur. 

tehassısı Telefon: 41421422112663 "SZEGED,, vapuru 19 Ni-
Muayenehane İkinci bey- • sanda beklenilmektedir. BEL· 

ler sokak. GRAD, NOVISAD, BUDA-

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir --·. ' ,. . . .,~-...,,. - .i ' . ..... . ·- . ' . - . - - . . .. ' 

Telefon No. 3990 Birinci sınıf mutahassıs PEŞTE, BRATISLAVA, LINZ 

.. Pazardan maada hergün Dr. Demir Ali ve ViYANA limanları için 
<>ğleden sonra hasta kabul 
eder. v ğl yük kabul eder . 

.c~amcıo u 
~------llillli ' JOHNSTON WARREN LINES 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
J mütehassısı 

Cilt ve Tenasiil hastalıkla,., LTD _ LIVERPOOL 

1 . ve elektrik tedavisi "DROMORE., vapuru 11 Ni-
lzmir . Birinci beyler sokağı· sanda beklenilmektedir. Ll-

Elhamra sineması arkasında VERPOOL ANVERSten mal 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
bulunuı· 

kinciBeylerSokağı No. 68 
liiııı..._ Tele,_fo•n-•3•4•52_.__ll 

"""= --

getirecek ve BURGAZ, VAR
NA, KÖSTENCE, SULINA, 

&I GALA TZ ve IBRAIL liman

ları için yük kabul edecektir. lıınir sazetcle· 
tirı" ... 
lll ue.salışnn be 

tıhıırrir arkaclıı· 
§IQ b 
l azırlaınııkta 
~ '1tı~u bu mü· 

ı::"ın~,..l eserde 
euıa t:ırilıi, co~· 

tarı • 
i maluuı.ılını, 
lih···ı· 'h ı. - ut, ı rncat, 

11.uı 
l.ııc liir, lıııyındı r· 
~ b.ıreLcetlerini 
h t>I re~iıııli olarak 

Uh k l' c: 1 - ~ınıı. 

Urkçe-
Fransızca 

L htı kadar IDÜ• 

"'~ın - -t ııı •l bir eser, 
..... .ı 
~;t."Ue ilk "d fa 
öt 1Yor. Beredeki 
•ııtı "k o ı aıı a, b.ıra· 

1 l • 
~· er, ıııe~h·ır "şe-
ı~ a 

, "r hakkında 

h:•tıılan wulıiınat 
~ tserJe kula)· ~ı~ 
l;t bulu ıacnğı ~i· 
b· Yetti ve ccne· ~>:~• 

l h .. t. -• l .. un ınue~ e· 
• ttitı 1ı· k .. 
'•İik , utta u· 
-~ e nafın dahi 
,. te leri huluııo· 
•ktır 
t!e.. ·ı · 

11 rın tert1 n· 
e l'· 
~ ıcaret mal· 

~llda haşlaıı· 
' r. Tafsilat 
' dolu matbaa· 
r .. da 2776 tele· 
"tı -'1ı llucnarasından 

-..;:.,ahilir. 
... 1 

ı. 

' 

DEN NORSKE MIDELHAVS

LINJE - OSLO 
"BOSPHHRUS,, motörü 19 

Nisanda:beklenilmektedir, ayni 
gün 1-IA YF A, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINYA,, motörü 22 
Mayısta beklenilmektedir. PI· 
RE, ISKENDERJYE, DIYEP 
ve umum NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve nnvlun tarifeleri 
hakkında lııçbir taahhtide giri
şilmez .. , 

Birinci Kordon, 
No. 200 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

V,, ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numa.ra : 34 
. -': . ' ' "' . .. . . . ' . 

9N«:.. 
• / r 

'~o~ ur 
1 \ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
• • 



sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Egede idari değişiklikler olacak 

anisa ile lzmirin birleştirilerek Cie
diz vilayeti adını alması muhtemeldir 
Nazilli merkez olarak yeni bir menderes vilayeti ~urulması 
ve Aydın ile Denizlinin buraya bağlanması da düşünülmekte 

Istanbul 12 (Hususi muhabirimizden) - Hükumet, Ege mıntakasında bazı idari değişiklikler yapmağı düşünmektedir. 
Nazilli merkez olarak Menderes vilayetinin kurulması, Aydın ve Denizli'nin Menderes vilayetine bağlanması, Manisa ile fz

mir vilayetinin de birleştirilmesi ve buraya Gediz vilayeti adı verilmesi muhtemeldir. 
............. 1 

Ronıanya i e ticaret mu
ahedesi imzalanıyor 

-·--Yeni muahedenin imzasından sonra tüc
carlarımıü bloka paralarını alabilecektler 

İstanbul, 12 (Hussusi) - sonra çok geniş bir safhaya 
hükumetimizle Romanya ara
smda yeni ve çok şumullü 
bir ticaret muahedesi akde
dilmek üzeredir. 

Alakadar makamların ver
dikleri malumata göre, iki 
memleket arasındaki ticari mü· 
nasebat, yem muahededen 

girecek ve şimdiye kadar Ro

manyaya mal gönderipte he· 

nüz paralarını alamamış olan 

ihracat tüccarlarımız, yapıla

cak olan muahededen istifade 

ederek paralarını tamamen ala

bileceklerdir . 

~~~~-------·~·~~~--~~"'---

Milli küme maçları 
llaştarafı 1 inci .rnlıif ede 

idaresinde başlandı. lzmırlile· 
rin ilk akını, avutla neticelen
di. Bunu Ankaralıların İzmir 
müdafaasında kırılan bir inişi 
takip etti . 

Ankaralılar, daha düzgün 
oynıyorlar, birbirlerile anlaya
biliyordu. Çok fena tertip 
edilmiş olan Üçok takımı, 
Ankaralıların seri hücumları 
karşısında bucalıyordu. 9 ncu 
dakikada Ankaralılar gene 
sağdan bir akın yaptılar. Ka
leci vakitsiz olarak çıktı ve 
topu elinden kaçırarak yere 
yuvarlandı. Kale önünde ayak· 
tan ayağa gezen topu, Ankara 
sol içinin hafif bir şutile Üçok 
kalesine girdi. 

Oyun, tamamile Ankaralı
ların hakimiyeti altında cere· 
yan ediyordu. 15 nci dakikada 
bir firikikten istifade edeme
diler. 

24 üncü dakikada muhak
kak bir gol fırsatı kaçırdılar 
ve Üçoklular, topa bile İsa· 
betle vuramıyorlar, Ankara 
müdafaasını bir türlü aşa

miyorlardı. 

36 ıncı dakikada Üçok aley
hine bir kornr oldu. Ankara 
sol açığının attığı top, kale 
önünde dolaşırken, merkez 
mühacim sıkı bir şutla genç
ler birliğinin ikinci golünü 
yaptı. 41 inci dakikada kaleci 
ile karşı karşıya kalan An
kara sağiçi topu dışarı attı ve 
biriııci devre 2·0 Üçok aley
hine bitti. 

ikinci devrede Üçok takı· 
mında değişiklikler yapıldı. 

Haf oynıyan Namık açığa, 
Basri sol içe alındı. Bu şekil

de daha iyi anlaşan takım, 

beşinci dakikadan sonra haki
miyeti ele aldı. 8 inci daki
kada Adil, santer çizkisinden 
kaptığı topu bekleri ve kale· 
ciyi atlatarak Ankara ağları
na taktı. 

Oyunun bundan sonraki 
kısmı daha ziyade Üçoklula· 
rın hakimiyeti altında geçti. 
Ankaralıların tehlikeli bir iki 

akını güçlükle durduruldu. 
Son zamanlarda çok seri ve 
güzel bir oyun sistemi takip 
etmeze başlıyan Üçoklular, 
2· 1 mağlup vaziyette sahadan 
ayrıldılar. 

Beşiktaş 3-1 galip 
Istanbul 12 (Hususi)- Dün 

güneş takımını mağlup eden 
Ankara gücü, bugün ikinci 
maçını Beşiktaş ile yaptı. 

Ankaralılar, çok yorgun gö-
rünüyorlardı . Buna rağmen 

güzel bir oyun çıkardılar. Fa
kat daha hakim oynıyan Be-
şiktaş, maçı 3· 1 kazandı. Be
şiktaşın üçüncü golü ikinci 
haftaym da ve penaltıdan ol· 
muştur. 

Halid Bayrak istifa etti 
İstanbul, 12 ( Hususi ) -

Beyazıd saylavı Halid Bayra
ğın Türkspor kurumu ikinci 
başkanlığından istifa edeceği 
şayiaları tahakkuk etmiş ve Ha
lid Bayrak dün istifa etmiştir. 

Bisiklet yarışları 
Dün Urla yolunda yapılan 

30 kilometre bisiklet yarışında 
Bayram birinci, Cahid ikinci, 
Murad üçüncü gelmiştir. Mü· 
sabaka harici yarışa guen 

Kazım, 500 metre farkla birinci 
gelmiştir. --H··--.----
Nafıamızın yeni 

bir zaferi 
-Baştura(i birinci salıifede
miş ve hükumet, bu şirketi 
de satın almıştır. 

Teslim-tesellüm muamelesi 
bir Temmuza kadar bitecek 
ve bu tarihten itibaren fahri· 
ka hükumet namı hesabına 
işlemeğe başlıyacaktır. 

••••• 
Kont Ciano 

Eylülde Ankaraya 
gelecek 

Roma, l~ (Radyo)-Türki
ye sefiri, dün hariciye nezare· 
tine giderek, ltalya hariciye 
nazırı Kont Ciyanoyu Türkiye 
Cumhuriyet hükumeti namına 
Eylülün iptidasında Ankaraya 
davet eylemi4tir. 

Baldvin çekiliyor -----------
Dün irad eylediği nutukta, münte 

hiplerine kararını bildirdi 
" - Ben, bugüne kadar bü· 

tün kuvvet ve hüsnüniyetimle 

Büyük Britanyanın iyiliği için 

çalıştım. Daha da çalışabil-

Londra, 12 (Radyo) - in· 
giltere başvekili Bay Baldvin, 
dün intihap dairesine gitmiş 
ve mühim bir söylev vererek, 
yakında istifa edeceğini mün-
tehiplerine bildirmiştir. mekliğim için, muhakemem ve 

Bay Baldvin, yalnız başve

kaletten değil, ayni zamanda 
muhafazakarlar partisinden de 
istifa edeceğini beyan ettikten 
sonra şunları söylemiştir: 

manevi kuvvetlerim yerindedir. 
Fakat sıhhi ahvalim, bu kadar 
büyük ve mesuliyetli işlerle 

iştigal etmeme müsaid de
ğildir.,, 

~-~~----· ..... ···~·------~~~~-

"A 1 lah ın rüzğarı,, 
Japon milleti sevinç içinde. Ayaşi, bu ha-

dise Japonya için bir şereftir. diyor 
Tokyo 12 (Radyo) - Al- tayyareler, Avrupanın en mü-

lahın ruzgarı adını taşıyan tekamil fabrikalarında yapılan· 
Japon tayyaresinin, büyük bir !ardan aşağı değil, belki de 
süratle ve hiçbir arızaya ug- üstündür. 
ramadan Tokyodan Londraya Tokyo matbuatı, Allahın 

varması keyfiyeti, bütün Ja· rüzgarı adındaki tayyarenin 
ponyada büyük bir sevinç kazandığı büyük muvaffakıyet 
uyandırmıştır. hakkında sitayişkarane maka-

Japonya Başvekili general leler yazmakta devam edi· 
Ayaşi, gazetecilere verdiği be· yorlar. 

yana tt a şunları söylemiştir: 

- Bu hadise, Japon mille· 
tinin göğsünü kapartacak 

kadar şereflidir. Şimdi anla

dık ki, Japonyada imal olunan 

T. Piyangosu 
(Başlara/ ı 1 inci sahifede) 
çıkacaktır. Kazanan numara
ları bildiriyorum: 

3068 
25 bin lira 

10992 
10 bin lira 
15132 39140 

39201 1500 lira 
kazandılar. 

1000 lira kazananlar 
3519 3527 389JO 15877 

182:2 20469 29947 36983 
200 lira kazananlar 

306 999 1936 2515 
2658 3390 3440 4197 
4797 4879 5831 6840 
8541 11957 12078 12332 

13256 15761 16089 16622 
16769 17228 17763 18142 
18220 18960 20799 20818 
21889 22707 23164 24117 
25660 25668 29202 29240 
29487 31585 33512 33534 
33793 34160 34337 34904 
35568 36003 36060 36107 
36658 36823 38279 38473 
39969 

~---------------------Yeni bir keşif 
/ Baştaraf ı 2 inci sahi/ ede J 

nevi de tayyare torpilleridir. 
Tahtelbahir torpitolarının gör
düğü vazifenin aynini gören 
bu torpiller deniz muharebe
lerinde bilhassa ehemmiyet 
kazanacaktır. Çünkü bunları 
koyuveren tayyareleri düşman 
gemilerinin dafi tayyare batar· 
yaları ateş sahalarına girmele
rine hacet kalmaz . 
Pilotsuz Robot tayyareler 

Maamafih radyo ile idare 
edilen pilotsuz robot tayyare
lerle mukayese edilince bun
lar hiçtir. Robot tayyarelerinin 
şimdilik ancak tayyareye karşı 
endaht taliminde kullanıldık· 
lan malumdur. 
Yerden radyo ile idare edi· 

len bu tayyareler istikbalde 
havadan da diğer pilotlu tay· 
yareler gibi idare edilmiyecek
leri ne malum ? 

O zaman pilotsuz bir tay
yare filosu kilometrelerce 
arkadan gelen diğer bir tay
yare tarafından idare edilecek 
ve düşmanın cephaneliklerini, 
münakale hatlarını istediği 
gibi bombardıman edecektir. 
Saatlı ve ayarlı bombalar 

Bir yere konularak istenilen 
zamanda patlaması için ayar 
edilen bombaları son olarak 
zikredelim. Tasavvur edin ki 
bir düşman tayyaresi bir liman 
ağzına böyle ayarlı bombalar 
atıyor. Bu limanı ayarlı bom
ba patlaymcıya kadar kullan· 

-Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci /(.ısım: Kasırga 
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Zehra, Muhtar paşayı ölümden 
kurtarmak için Sabah ağa 

ile anlaşmağı temin etti 
Evet, onu seviyorum. 
Aman kızım .. 

- Ağacığım, bunda şaşa· 
cak ne var? 

- Şaşacak birşey belki yok 
fakat tehlike pek çoktur. Yan
dık şu halde ! 

- Neden canım ? 
- Aman kızım, Vezir bunu 

duyarsa bizi ne yapmaz? 
- Ne yaparsa yapsın! Bu 

cihet beni alakadar etmez, ben 
Muhtar'ı çok seviyorum. 

O da seni seviyor mu? 
- Evet, o da beni seviyor. 
- Vay, vay .. Bütün Yanya 

kadınlarının kalbi bu Muhtar 
için çarpıyor desene .. Fakat 
ben Muhtarın sade Frosini 
için yandığını sanıyorum. 

Zehra, bu sözü duymamış 

gibi hareket etti ve Sabah 
ağanın yanına oturdu: 

- Sabah ağa, seni çok 
severim. Sen de beni bir kar
deş gibi seviyor musun? Diye 
sordu. 

- Buna şüphe mi var. 
-Pekala. Şimdi sana ikinci 

sırrımı da bildireceğim. 
- Allah, Allah!. Senin de 

ne kadar çok sırrın var. 
- Fakat bu sırrım, kor· 

kunçtur. 
- Zararı yok. Sen söyle .. 
- Sabah ağa.. Haberin 

olsun; Ali paşa Muhtarın kat
line hazırlandı. 

- Ne dedin?. Katline mi 
karar verdi. 

- Eveti Haatta celladı bile 
seçdi. 

- Bu uğursuz cellad kim
dir? Muhtarın masum ve2mü
barek kanını akıtacak bu hain 
adam kimdir?. 

- Sabah ağa .. Bu kadar 
telaş ve heyecana düşme! 

Bunun ilerisi daha fecidir, 
daha korkunç ve iğrençtir. 

- Ne gibi?. 
- Muhtarı Ali paşa Frosi· 

niyi kıskandığı için öldürtecek. 
Fakat usul üzere değil.. Pu
sudan .. 

- Bu pusuyu kuracak kah
be kimdir?. 

- Hiddetlenme ağa. Hid
detle İş görülmez. Aklımız 
başımızda olarak ve sükunetle 
düşünelim. Ali paşanın kendi 
oğlu Muhtar paşayı katlettir· 
mek istiyeceğine hiçbir kimse 
inanmaz, değil mi? 

-inanılmaz demiyelim Zeh· 
ra kızım .. Bu konakta her ci· 

nayet mubahtır, kolayca ya· 
pılırl 

- Evet böyledir. 
- Yalnız bu haberi sen 

nereden aldın? 
- Ben paşanın yanında bu· 

lunmayor muyum ya. Bu sa
yede öğrendim; ben istiyorum 
ki Muhtar paşayı bu kahbece 
suikasten kurtaralım. Bana 
yardım edeceğine ve bu sırrı 

saklıyacağına bir daha yemin 

mağa kim cesaret eder. Hatta 
düşman böyle bir bomba at
mamış bile olsa yalnız attığını 
ilan etse gene ih 'ıyatlı dav
ranılmak lüzumu hissedile· 
cektir. 

edermisin ağam? 
- Evet, yemin ederim .. 
- Şu, halde, el-ele vere· 

rek Muhtar paşayı kurtaralım. 
- Hazırım. 

- Yaşa ağacığım, bin ya· 
şa.. Sen benim ile elbirliği 
yaptıktan sonra, Muhtar paşa 
kurtulmuş demektir. 

- Fak at bu iş biraz güç 
değil midir? 

- Hayır Sabah ağa.. Ha· 
yırl. Hiçbir vakit güç değildir. 

- Pekala .. Bu hususta ben 
sana ne gibi hizmet yapabi
lirim. Benim de bu konakta 
bir mahpustan, bir esirden 
farkım var mı?. 

- Bilakis .. Sen çok iş gö· 
rebilirsin, ağacığıml Maamafih 
burada benimde hayatım bir 
esirliktir; bir mahpus hayatı· 
dır; bu cihetten birleşmiş bu· 
lunuyoruz. 

- Evet. .. Hayat ve saade· 
timiz paşanın oyuncağıdır! 

- Bunun için buradan bi· 
ran evvel kurtulmak vazife· 
mizdir. 

- Neden?. 
- Muhtarı kurtarmak zaru· 

mak bizi bu kararı biran 
tatbike mecburuz. 

Bu mecburiyeti paylaşacalc 
senden başkasını bulamadıın· 

Muhtarı suikasttan haberdar 
edeceğiz, ağacığım. 

- Devam edecek -
• •••• 

Dün, Kemer pazarıfl' 
da bir cinayet olda 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
rinin 30 metre kadar ilerisinde 
Hüseyne yetişen Bürhan elin• 
deki bıçağını arkasına ve kar· 
nına saplamıştır. 

Hüseyin, cansız bir halde 
Bürhan'ın dizini üzerine yu· 
varlanmış, azılı katil de üıe· 

rine çökerek bıçağını iki defıJ 
daha saplamıştır. Hüseyin der
hal ölmüş, cinayeti müteakip 
firar etmek istiyen Bürha11ı 
halk tarafından yakalanmış ve 
polise teslim edi~miştir. 

Adliyece yapılan tahkikatı 

göre, cinayette bir kadın par· 
mağı vardır. Bu kadın,,. maktol 
bakkal Hüseynin eski karısı· 

dır. Hüseyin, bundan üç sene 
evvel karısı Nazifeden mahkt' 
me kararile ayrılmış ve 11 gi.i11 

evvel de Nazife'nin lfena bit 
hayat yaşadığını görerek gene 
mahkeme kararile b<!ş yaşın' 
daki kızını yanına almış, ana' 
sından ayırmıştır. 

Üç aydanberi Burhan ile 
beraber yaşıyan Nazife, bİ~ 
kaç defa çocuğu istetmiş, ik1 

gün evvel de Burhan bakkS' 
im evinin kapısına gelere~ 
çocuğu vermezse halinin ferış 
olacağını söylemiştir. 

Bütün tehdidlere rağınefl 
çocuğunu yanından ayırmıysfl 
bakkal, nihayet dün paı.~~ 
yerinde Burhan tarafından ol 
dürülmüştür. Söylendiğine gÖ' 
re, Burhanı bu cinayete işlt" 
meğe N zife sevketmiştir. • 

Tahkikata, müddeiumuıt>' 
muavinlerinden bay Şevki s~· 
mer tarafından devam edi ' 
mektedir. 


