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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 26 Nisan 1937 

Bulgaristan da 
Milli cephe teşkili için 
çalışan eski bir saylav 3 
sene hapse mahkum oldu. 

Fiati (100) Para 

istiklalini te
olunuyor 

Projenin tanzimi, lngiliz murahhasın riyaset edeceği tali bir komiteye hava
le edilmiştir. müzakereler, dostane bir hava içinde cereyan ediyor 

Cenevre, 25 (A.A) - • \nadolu Ajansının busu si muhabiri bildiriyor: 

Hatayın ana yasası, Sancağın 
barüz ettirecek tarzda tanzim 

tam 

Eksperler komitesi, ana yasanın ilk hazırlık müzakeresini bitirerek bu hususta komitede tezahür eden fikirlere göre bir proje hazırlamak vazifesini, Türk ve Fransız müşavirlerinin de 
iştirak edeceği bir tali komiteye havale etmiştir. Bu Tali komiteye İngiliz murahhası riyaset etmektedir. 

Burada şayi olan habeılere göre, komite müzakereleri neticesinde ana yasayı Hatayın tam istiklal dahilisini tebarüz ettirecek tarzda tanzim edecektir. 
Müzakereler dostane bir hava içinde cereyan etmekte ve projelerin, vakit ve zamanile hazırlanabilececeği, Milletler cemiyeti mahafilinde kuvvetle tahmin edilmektedir. 

lngiltere hariciye nazırı Galatasaray - Doğanspor maçı tekrarlanmazsa 

Lord Eden Brükselde lzmir Milli küme müsaba
lngiltere ve Fransa, s-;;ıÇikaya bir taarruz tak kalarından -·~,ekilmelidir 
dirinde müştereken p_harekete geçeceklerdir. Dünkü maçta G. Saray, üçoku 4-2 maglôp etti 
~.den Brükselde iktisadi işlerle meşgul oli:'cak Istanbulda da Beşiktaş 2-1 Güneşi yendi 

ksir Post gazetesi, lngiltere Milli küme maçlarına dün 1 

Hariciye Nazırı B. Edenin de devam edilmiş, ikinci ma· 
Brüksel seyahatinden bahs- çını yapan Galatasaray Üçoku 
ederek yazdığı bir makalede, 4-2 mağlup etmiştir. ' 

lngiltere Hariciye nazırının, Havanın yağmurlu olmasına 
Brükselde en çok iktısadi mes- rağmen stadyumda sekiz bin-
cleleri müzakere edeceğini den fazla seyirci bulunuyordu. 
ilave eylemektedir. Cumaertesi günü muhakkak _________ ... __________ _ 

Hidistanda vaziyet 
-----~-~--~~-

35 bin kişilik bir ordu, Fakir 

Brükselden bir görünüş 
lpiyi arayor 

Belgrad 26 (Radyo) - in- de\'letin Belçikaya taarruzu 
iiltere ve Fransanın Brüksel taktirinde,Fransa ve lngiltere-

büyük elçileri bugün Belçika nin müdafaa için harekete geç-

liariciye nezaretine gelerek M. meği taahhüt ettiğini söyle-
Spakı ziyaret etmişler ve hü- mişlerdir. 
kumetlerinin şifahi notalarını Brüksel 26 (Radyo) - in-
bildirmişlerdir. giltere Hariciye nazıı ı Lord 

Elçiler, Belçikanın kendi Edeıl bu sabah Brüksele gel- ı 
trıukadderatına hakim olması miş ve merasimle karşılan-

Ptensibinin hükuınetlerince ka- mıştır. 
bul edildiğini, her hangi bir Londra 26 (Radyo) - Yoz-

ita ly a - Arnavutluk _ ___....____ . 
münasebatı 

Ciyano, kralı 4 ziyaret 
......._ -~---~ 

Tirana gidecek 

Kont Ciyano 
Roma 26 (Radyo) - italya 

liariciye nazırı Kont Ciyano· 

tıun Tiran seyahati, sırf bir 

'tnıpati ve Arnavutluk kralı 

Yoksa ne bir muahede i~;
lanacak ve ne de siyasi müza

kereler olacaktır. Esasen buna 

ihtiyaçta yoktur. Zira son 

lta!ya ·Yugoslavya muahede

sinde, Arnavutluğun tama· 

ıniyeti mülkiyesi, Yuguslavya

ca da tanınmıştır. 

- --···----- -
Bulgaristanda 

Eski bir saylav mah. 
kum oldu 

Belgrad 26 (Radyo)- Sofya 

cinayet mahkemesi, milli cephe 
teşkili için münfesih fırkalar 
erkanile gizli toplantılar tertip 
eden eski meb'uslardan llba 
Duzinigi 3 sene hapse ve 50 
bin Leva para cezasına mah-

-
lngiliz askerleri, lpi'nin evinde taharrigat yaparlarken 

Londra, 26 (Radyo) - Fakir İpinin tenkili için ayrılan otuz 

beş bin kişilik bir kuvvetle beş batarya tank ve iki tayyare 

filosu, dünden itibaren harekata başlamıştır. 
Son gelen haberler, lngiliz tenkil ordusunun, hayli ilerlediği 

halde hiçbir taraftan en ufak bir mukavemet görmediğini 
bildirmektedir. 

~~~~-----.-.~·~· ..... ------~~~-
Bay Titülesko Pariste 
Paris, 26 (Radyo) - Fransa 

başbakanı Bay Leon Blum, 
dün Parise vasıl olan sabık 

Roman a dı bakanı Ba Ti-

tülesko şerefine mükellef bir 
ziyafet vermiştir. Bu ziyafette, 
hariciye nazırı Bay lvon Del
boı da hazır bulunmuıtur. 

bir mağlubiyetten hakem ka
rarile ·şimdilik- kurtulmuş olan 
Galatasaraylıların, Üçoka karşı 
alacağı netice merakla bek
leniyordu. 

Saat 17 de, her iki takım da 
alkışlar arasında sahaya çık
tılar. Üçoklular, misafirlere 
güzel bir buket hediye ettiler. 

Kale intihabından sonra ta
kımlar yerlerini aldılar. Gala
tasaray kalecisini değiştirmiş; 

• 
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Üçok ta salhafaMazhaı ı almıştı. 
Oyuna Galatasarayın seri 

bir hücumile başlandı ve ilk 
dakikanın nısfında Envcri at
latan bülent takımının birinci 
golünü yaptı. Galasaraylılar, 
lzmir müdafaasının gafletinden 
istifade etmişlerdi. Fakat bu 
gol Üçokluları sarsmadı. Bil-
akis harekete getirdi. Sağdan 
mukabil hücuma geçcn:k Ga
Devamı 4 üncü sahifede 

Kolonel Bek dün 
Varşovaya dündü ·-·--Polonya erkanı harbiye reisi 
de haziranda Bükreşe gidecek 

Bükreş 26 '.(Radyo) - Po- ı 
lonya hariciye nazırı Kolonel 
Bek, Romanya hariciye nazırı 
Bay Antonesko ile olan mu
kalemelerini ikmal etmiş ve 
Romanya başbakanı Bay Ta· 

taresko tarafından şerefin~ 
verilen öğle ·ziyafetinde hazır 
bulunduktan sonra, Bay Ta
taresko ve Bay Antonesko ile 
birlikte kral Karol tarafından 
kabul edilmiş ve uzun müddet 
sarayda kalmıştır. 

Bay Bek, Polonya sefaret
hanesinde mukabil bir ziyafet 
verdikten sonra dün Varşova· 
ya müteveccihen hareket et
miştir. 
•. Belgrad, 26 (Radyo) - Ko-
lonel Bekin Varşovaya hareke
tinden sonra beyanatta bulu· 
nan Romanya hariciye nazırı 

M. Antoncsko; bu ziyaretin 

Kofonel Bek 
iki memleket arasındaki sami
miyete bir delil olduğunu, 
Bükreşte beynelmilel vaziyet 
ile Polonya ve Romanyayı 

alakadar eden meselelerin gö
/ Devamı 4 üncii sahifede) 
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26 Nis~n 937 _, 
Sahile 2 (Ulusal Birlik) 

Deniz~ . ma __ s_:..,,..-L~u~z-it-a~n...,__..y.:....--a vapuru!ft 'aftanın ıo 
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Jskoçya Sahillerinde OD Sekiz --. _ halen Sovyet Rusya hariciye şehirdir; Tai nehrinin ayakla· 

A •k "' h t komiseridir ve yeni Paris se· rından olup Guadarama dağ' 

metre oy 
niz ejderi 

Deniz yılanı denilen bir ca
navar var mıdır? Yoksa ) 0 1< 
mudur? Asırlardanberi sorulan 
bu suale henüz cevap veril
medi. Ortada mevsuk olduğuna 
şüphe edilmiyen rıvayetler ol
duğu halde daha kimsede 
kat'i bir kanaat hasıl olmadı. 
Her derde deva olan Encyc
lopedia Britannica' da bile de
niz yılanı hizasında şöyle bir 
malumat var. "Hakiki imiş gibi 
görünen birçok rivayetlere rağ· 
men bu mes' ele! kanaatbahş 
bir surette izah edilmemiştir,, 
buna mukabil deniz hakkındaki 
bilgisile maruf olan Boulenger 
de şöyle diyor: "Deniz yılan· 
ları rivayetlerini her doğru söz 
gibi itirazla karşılanması böyle 
bir mahlukun mevcut olmadı
ğını ifade etmediği gibi oltaya 
gelmedi diye inanmamak ta 
bir sebep teşkil etmez.,, 

17 53 te Norveçli bir papaz 
"Norvecin tabii tarihi,, diye 
yazdığı bir kitapta İskandi
navya sahillerinin açıklarında 

bu canavara tesadüf edildiğin· 
den bahsetmişti. Zamanında 

birçok kimseler tarafından is
tihza ile karşılanan bu eser
de ziyadesile mevsuk olduğu 

ifade edilen birçok hikayeler 
vardır. 

Deniz yılanını gördüğünü 

iddia eden kaptan Fon F erri 
bakınız ne diyor: 

"1746 senesiağustos ayının 
sonuna doğru gemimle bera
ber İskoçya sahillerinden bir 
mil kadar açıktan gidiyorken 
baştaraftaki sekiz kişilik bir 
tayfa grubunun birdenbire 
yüksek sesle konuşmağa baş· 
lamaları ve biribirlerine deniz 
üzerinde bir şey göstermeleri 
dikkat nazarımı çekti. Mese· 
lenin ne olduğunu sorduğum 

zaman bir deniz yılanı gor
düklerini söylediler. 

Yılan yanımızdan geçerken 
tüfeğime sarıldım ve ateş et
tim. Mesafe yakın olduğundan 
suların bulandığını gördüm. 
Canavar herhalde yaralanmıştı. 
60 santim kadar suyun üze
rinde olan güzel renkli başı 
korkunç ağzile bir tarafa sar
kık yelesile bir beygir kafasını 
andırıyordu. Kafa ve yeleden 
başka su üzerinde aralarındaki 
mesafe 1,5 metre olan sekiz 
kıvrım da uzun sücudünü gös
teriyordu. Hadiseyi gören ge· 
micilerim gördüklerini yemin 
ile teyit etmeğe hazırdırlar.,, 

Bundan e'l/vel de Groen-
landa giden gene Norveçli bir 
rahip de böyle birşey gördü
ğünü iddia etmişti. Bu adamın 
tabiat tetkiki üzerindeki yazı· 
lan gayet doğru ve maruf 
olduğundan aşağıdaki müşa

hedeleri şayanı dikkattir: 
"Bu canavarın balina gibi 

su fışkırtan bir burnu var. Vü
cudu kalın derili, etrafında da 
kısa kanatlar görülüyor. Kaba 
ve buruşuk yüzlü derisile bir 
yılanı andıran bu hayvan suya 
dald1ğı· zaman kuyruğunun 
ucunu yukarı çıkarıyor. Bu su
retle anlaşılan boyunun biı
gemi boyuna hemen hemen 
yakın olduğu muhakkaktır.,, 

1817 senesi Ağustos ayının 

nda bir de- merı aDID UmUIDl arp e firi Bay Kustinskiyi istihlaf larından nebean eder. 200 

Al 1 1 h• h b etmiştir. kilometre uzunluğundadır. ilk 

var imiş! 
18 inde "Bostan,,da Amerika 
sahilleri açıklarında görüldüğü 
iddia edilen deniz yılanını tah
kik etmek üzere bir cemiyet 
kurulmuştu. Bu cemiyetin ga
yet sıkı incelemeleri aynile 
teyit edilen ifadeler sonunda 
o zamana kadar bilinmiyen ga
rip bir hayvan görüldüğü an· 
laşıldı . 

Yalan söylemedikleri kat'i 
bir surette bilinen 25 müşahit 
ayrı ayrı verdikleri yazılı ra
porlarında 30 metreye yakm 
boyda ve bir metre eninde 
gayet büyük cüsseli siyah 
renkli bir yılanın deniz üze· 
rinde kıvrıla kıvrıla yüzdüğünü 
bildirmişlerdi. Bunlar canavarın 
başının tam yılan kafası gibi 
olduğunu fakat yelesi olmadı· 
ğını söylediler. Önceleri güzel 
bir tesir yapan bu komite 
yapmış olduğu bir gafla ev· 
velki icraatını bozmuştu. Ca· 
navarın görünüşünden bir ay 
kadar sonra kumsal üzerinde 
bulunan bir yılan leşinin de 
deniz canavarının cinsinden 
olduğunu kabul ettiklen za· 
man birçok adamlar komite· 
nin evvelki kararının da böy· 
le saçma olduğunu söylediler 
ve bu mesele de bu suretle 
ciddiyetini kaybetti. 

Yılan meselesindeki rivayet
lerin en klasiği 18-18 de Hin
distandan İngiltereye gelen 
"Didalus,, ismindeki bir harp 
gemisinin başından geçendir. 
Bu geminin kaptanı da gör
düğünü şöyle anlatıyor: 

"Deniz yüzünde kımıldıyan 
siyah cismin vücudu siyah, 40 
santim kadar kalınlıkta açık 

sarı renkli gerdanlı bir deniz 
yılanına ait olduğu anlaşıldı. 

Yüzgeçleri olmadığı halde 
başının üzerinde dalgaların 
tesirile ve kaynaşan bir de
met yosun gibi yelenin mev-

cut olduğu 100 metre kadar 

açığımızdan saatte 12 bil ka
dar süratle kayıp geçen bir 
hayvanı, hayatını senelerce 
deniz üzerinde geçiren ve bir 
çok harikalar güren gemici
lerle beraber hayretler içinde 
seyrettik. 

Söyliyenlerin doğruluğu ile 
ile vak' anın garabeti arasında 

çabalıyan efkarı umumiye her 

şey gibi bir müddet sonra 
bunu da unutmuştu. 

18 metre boyunda bir 
mahluk 

( Didalus ) rivayetlerinden 
sonra "İllustrterd Landon 
News,, gazetesi 1848 den 
1877 senesine kadar bu ca· 
navara aid on müşahede ra· 
poru başmıştı. Bunlardan bir 
tanesini nümune olarak yazı· 

yoruz: 
"1872 senesi Ağustosunda 

İskoçya sahillerinin açıklarında 
rüzgar kesildiğinden hareket
siz kalmıştık. Güneşli ve sıcak 
bir gündij.. Yanımızdan bir
denbire 18 metre kadar uzun 
olan bir mahlfıkun su üzerine 
çıktığını gördük. Son derece 
süratle hareket ettiğinden su
lar üztrinde çıkardığr fışırtı 

gemiden açıkça duyuluyordu. 
Kimsenin bu vak' aya inanmak 

man ar 8 . ey ille ar e Potemkin 1878 de doğmuş, Madrid harplarının olduğ11 

Oldu 
ihtilalden evvel Moskova tarih Manzares çayı, bu nehrin kol· 
enstitüsünde profesör olmuş· !arından birisidir. 
tur. Tarih ve Latin memleket· Hayvanat bahçeleri _,. 
leketleri eski sanatlar müte· Avrupa ve Amerikanın büyUk 
hassısıdır. h şehirlerinde hayvanat ha çe· 

• • • • 
gırmesını mucıp 

1907 senesinde lngilizler tatbik etmekte oldukları açlık 
mavi kordelayı Almanların ablukasına karşı Amerikada 
elinden almak için 32 bin ton merhamet hisleri ve protesto 
büyüklükte ve '.l6 mil süratin· sesleri uyanmağa başladığı bir 
de iki büyük Transatlantik sırada Luzitanyanın .batırılması 
inşa etmişlerdi. Luzitanya ve Almanya aleyhinde propaganda 

1922 de Fransaya kız1l sa· leri vardır. Bu bahçelerde 
lip murahhası olarak gelmiş, A h l f ki J ·1 h rzın mu te i ı ım erı e ma · 
1923 te Türkiyedeki beyaz sus hayvan tipleri teşhir edi· 

Moritanya adlarında olan bu yapanların eline müthiş bir 
gemiler filhakika Almanların silah verdi. 
elinden sürat rekorunu göste- İşte Almanların ayni zaman· 
ren mavi kordelayı aldılar. da Amerikadan cephane taşı· 
Denizcilerin ve denize merak· <lığı için batırdıklarını söyle-
lı olanların her ~cihetçe zevk· dikleri Luzitanyanın akıbeti 
lerini okşıyan bu zarif tekne- Birleşik devletleri itilaf devlet-
lerden Moritanya yirmi iki leri safında yer aldırmağa 
sene mavi kordelayı muvaffa· sevkeden sebeplerin <laima en 
kıyetle muhafaza ettikten son· başında addedilmiştir. 
ra 1929 da Almanların yap- Tahtelbahir harbi 
tıklan Bremen'e 4,5 saatlik 
bir fakla mağlup oldu. Sene· 
!erce denizler üzerinde do! a · 
şan ve 319 defa Atlas Ok· 
yanosunu aşan bu geminin 
dörtbuçuk saat gibi gayet az 
bir farkla mavi kordelayı tcs · 
lim etmesi şerefli bir mağlu· 

biyet sayılmıştı. Cihan har· 
binde bir müddet te hastaha· 
n<l gemisi olarak kullanılan 

Moritanyanın uzun hayatı 1934 
de gemi yüzücülerinin tezgah
ları üzerinde sona erdi. Kar· 
deşi Luzitanyanın talii ıse 

büsbütün başkadır. 
Harbin ilk günlerinde 
Genel savaşın başında as· 

keri nakliyat için İngiliz hü
kumet her gemi gibi Luzitan· 
vaya da el koymuştu. Fakat 
Amerika ve İngiltere arasındaki 
yolcu ve posta nakliyatına 

muarız olan intizamsızlığı gider· 
mek için Luzitanya bir müd· 
det sonra tekrar bu servise 
iade edildi. 

Amerikanın işe silahla mu
dahale etmesi zamanının gel
diğini söylüyorlardı. 

Kayser Luzitanyanın] bat
masile ortaya çıkan siyasi 
meseleden canı s1k1ldığı .?İçin 
vaziyeti kurtarmak üzere batış 
hadisesinin sırf tahtelbahir ku-
mandanının bir gayretkeşliği 

eseri olduğunu ve emir alma
dan bu işi yaptığını bildir· 
mişti. Sadece Amerika ve 
bitaraf devletleri teskin için 
ortaya atılan bu tevil bitaraf· 
ların hiddetini yatıştırmaeığı 
gibi ayni zamanda Alman de
nizaltı gemilerinin kumandan
larının da canını sıkmıştı. 

Almanya'ya karşı İngilizlerin 

mecburiyetinde olmadığını bil
diğimiz halde gördüğümüzü 
söylemeği bir vicdan borcu 
telakki ediyorum. Zamanımızda 
deniz yılanına aid rivayetler 
artık kimsenin dikkatini cel
betmiyor. 

En son haberi 1917 de ba
tan Hilory adındaki bir İngiliz 
kruvazöründen duyduk. Bu 
kruvazörün süvarısı kaptan 
(Din) bakınız nasıl anlatıyor: 

"Kamaramda otururken bir-
denbire güvertede duyduğum 
gürültü üzerine bir saniyede 
kaptan köprüsüne fırladım. 

Nöbetçi kaptan iskele baş 
omuzluğundaki siyah bir cismi 
gösteriyordu. Önce bir deniz
altı gemisinin periskopu zan
nettiğimiz bu maddenin dür
( Devamı 4 üncü sahifede) 

şiddetleniyor 

Yolcu servisine dönen bu 
muhteşem Transatlantiğin Nev
york ile Liverpol f.1rasında bir 
iki sefer gidip geldıkten son
ra 1915 senesi Mayıs ayınm 

başına doğru Alman'lar, itilaf 

devletlerinin tüccar gemilerine 

karşı tatbik ettikleri tahtelba· 

hir harbini şiddetlendirmeğe 

başlamıştı. Bu arada Luzitanya 

talihsiz seferine daha çıkmadan 

evvel Nevyorkta geminin yol· 
da batırılacağı hakkında bir 
şayia dolaşıyordu. Gemiye 
Amerikalı yolcuların binmeme
leri için bir ikaz mahiyetinde 
olan bu şayianın Alman hü
kumeti tarafından etrafa yayıl
dığı vapur batırıldıktan sonra 
yapılan araştırmalar nihaye
tinde anlaşılmıştır. 

Mayısın ilk haftasında, sa· 
yısı iki bini bulan gayri mu· 
harip yolcu ile Liverpola git
mek üzere Nevyork limanın
dan hareket eden gemi, am
barlarında 173 ton mavzer 
fişeği ve şarapnel mermileri 
mermileri bulunduğu halde, 
mayısın dördüncü günü İngil
tere sahillerine yaklaşırken 
Alman denizaltı f gemilerinin 
lrlanda denizinin : cenubundai 
1;aliyete geçtikleri ve: iki tüc· 
car gemisini batırdıkları ,, du
duyuldu. Ayni ayın altısında 
tahtelbahirlerin hareketlerini 
şiddetlendiklerini bildiren ha
berlerin arka arkasına gelme· 
leri üzerine ~İngiliz bahriye 
nezared Valantiadaki telsiz 
istasyonile deniz üzerindeki 
bütün İngiliz vapurlarını aşa
ğıdaki yazılı telgraflarla:ikaza 
başladı. 

!L. Luzitanya gaf len içinde 
Mayıs, 6; Bütün İngiliz ge

milerine: 
Burunlardan kaçınınız, liman

ların önünden tam yolla ge
çiniz. Fasnet açıklarında tah
telbahir görüldüğünden Manş 
denizini ortasındaki rotayı takip 
edeceksiniz. 

Mayıs 6; Bütün İngiliz ge· 
milerine: 

Alman denizaltı gemileri 
Jrlanda denizinin cenubunda 
dolaşıyoılar. En son görül
dükleri yer Coninberg fene· 
rinin civarıdır. Luzitanyanın 
bu telgrafı muhakkak almasını 
temin ediniz. 

Mayıs 7; Luzitanyaya; 
Clesı burunu önlerinde beş 

mil cenubunda garbe doğru 

Rusların memleketlerine iadesi lir. Fransada Paris civarındB 
komisyonu reisi olmuş, 1924 Vensanda büyük bir hayvanat 
Türkiye sefiri tayin edilmiş ve bahçesi vardır. Geçenlerde bil 
1930 da Atinaya nakletmiş bahçeye Hindi Çiniden 125 
1932 Roma, 1934 te Paris sandık ve kafes garip nadide 
sefiri tayin olunmuştur. hayvanla dört fil gönderil· 

Fransuva Tesan - Mont
röde Mısır kapitülasyonları 

konferansında Fransız murah

has heyetinin reisidir. 
1883 te doğmuş 1914 te 

güzel sanatlar bakanı kalem 
mahsus müdürü olmuş, harbe 
iştirak ederek yaralanmış 

1917 de Bay Delboyani ve 
Mareşal Zokrayla ~ Amerikaya 
gitmiştir. 

Bundan sonra mühim bir 
kaç memuriyett~ bulunmuş 

1927 de Radikal Sosyalistler 
kongresinde ikinci reis olmuş, 
1932 de hariciye bakanlığı 

müşaviri seçilmiştir. 

Hodkam bir siyaset takip 
etmektedir. Bunun için Mont· 
röde Mısırlılara karşı en fazla 
muhalefet bu adamdan gel· 
mektedir. 

seyreden 
rüldü. 

bir tahtelbahir gö-

Luzitanya bütün bu telgraf· 
lan zamanında alabilmişti. 

Ayni zamanda diğer İngiliz 
tüccar gemileri kaptanları gibi 
Luzitanyanın eski bir deniz 
kurdu olan süvarisi de İngiliz 
Nezaretinin gemi kaptanlarına 

· verdiği şu mahrem emri bili
yordu. 

Harp tecrübesi, gemilerin on 
dakika ve yarım saat fasıla 
ile gayri muntazam bir surette 
-t~ki p ;d ec-ekl~~i-rig-z-~k--rota 

ile denizaltı gemilerinin hücum 
larından j şayanıdikkat bir de· 
recede korunabileceklerini gös· 
termiştir. Böyle sıksık değişti· 

: rilen istikamet ile harp gemi
Te°i-i tahtelbahirlerle dolu bir 
tehlike mıntakasından emniyetle 
geçiyorlar. Denizaltı gemileri
nin su altındaki sür' atleri ga· 
yet az olduğundan bunlar hü
cum edecekleri geminin geçe· 

ceği yolu evvelce bilmezler 

ise muvaffakiyetli bir torpito 
atışı için lazım gelen mevkii 

pek ziyade güçlükle alırlar. 

Nezaretin bu tenbihine rağ
men Luzitanya süvarisi kap
tan Turner 25 mili aşan bir 
süratle merkez denizaltı gemi· 
lerini şaşırtacak zıgzak rota 
yani, on dakika bir cihete 30 
dakika diğer bir cihede gide
ceği yerde dümdüz gidiyordu. 
Mayısın yedinci günü 
Artık İngiliz sahilerine yak· 

!aştığı ve Almanların haber· 
sizce gemısını torpitolamıya· 

caklarını zanneden kaptan 
Turner Luzitanyanın kaptan 
köprüsünde emniyetle gezer
ken mayısın 7 inci günü saat 
ikiyi on geçe U. 20 işaretli 

ve binbaşı Schweiger adında
ki Alman subayının idarcsin-

miştir. 
Londra ve Berlinde çok 

kıymetli ve mühim birer haf 
vanat bahçesi vardır. 

Londra bahçesinde hemell 
hiçbir yerde emsali bulunnıı· 
yan ender kuşlar ve balıklar 
vardır. 

Kraliçe Mari - Hanedall 
hukukundan bir kadın yüzürı' 
den iskat edilen Romanya 
prensi Nikolanın annesidir· 
İngiltere kraliçesi Viktoryanıll 
ikinci oğlunun kızıdır, 1893 te 
Romanya kralı F erdinand ile 

evlenmiştir. . 
Kraliçe Mari, kain valdesı 

kraliçe Elizabet Karmen Sil~~ 
gibi edip bir kadındır. "Ko· 
yüm" , "Nur hırsızları" ve 
"Yıldırım,, isimli eserleri meş· 

hurdur. ,,,,,,,,,;1 

deki denizaltı gemisinin attığı 
bir torpil Luzitanyaya ta~ 
ortasından vurdu ve mütbıŞ 
bir infilaf duyuldu. . 

zarif siyah boyalı teknesi 
dört kırmızı bacasiyle süliifl 
gibi su üzerinde l:.üziilen ~ll 
sanat harikası aldığı yara ıle 
birdenbire yoldan kesildi ve 
bir tarafına yatmağa başlar: 
ken kıç taraftan doğru ikincı 
bir infilak daha işitildi. Al· 

manlar birinci infilakın müthiş 
gürültü sesini geminin Ameri· 

kadan taşıdığı cephaneye at· 
fettiler. Fakat gemiden kur
tulabilenler isabet eden tor· 
pilin kazanları patlattığıil1 

söylüyorlardı. Luzitanya aldığı 
ikinci yara üzerine süratle 
batmağa başladı. Kazanların 
patlamasile istim kaybolduğll 
için bölmelere hücum cdeil 
suların önü alınamıyor. 

Gemi, güvertesi üzerinde 
durulamıyacak bir surette nıe· 
yil ediyordu. Bu vaziyette 
yirmi dakika su üzerinde tll' 
tunabilen devcüsse tekne birdefl 
başüstü dikildi; iki yüz do~~ 
san biri kadın, doksan dördll 
çocuk olan 1195 yolcusile 
beraber Atlas denizinin derin' 

liklerine daldı. 
Hadise bir müddet sonrB 

dünyar.ın her köşesine yayı:
mıştı. Boğulanların kısmı aza
mı Amerikalı olduğundan. Bir 
leşik devletlerde birçok insan· 
lar artık bunu Amerikanın bir 
namus borcu telakki etmsinİ 
ve mutlak surette temizlemek 
için harbe girmesini tavsiye 

ettiler. 
Amerika, bu suretle, sadece 

Kayserin idaresizliği yüzünde~ 
harbe karışmak mecburiyetin• 
duymuş, ve harp taliini itilaf 
ordularının lehine çevirmiştir• 
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1 DRA, HULL için yük ala-

rekaSJ e 1 caktır. • Fo H. Van vapur acentası 
THE GENERAL srEAM NA- D r Zee Rov AL NEDERLAND 

vapu ac VIGATION Co. LTD. KUMPANYASI 
Birinci Kordon Rccs binası "ADJUTANT., vapuru ni- · IJız Co. "SATURNOS., vapuru 10 ni-

Tel. 2443 san nihayetinde gelip LON- DEUTSCHE LEVANTE LINIE sanda limanımıza gelip AMS-
THE ELLERMAN LINES L TD. ORA için yük alacaktır. Hamburg TERDAM, ROTTERDAM ve 

"GRODNO,, vapuru 8 ni- T 'h l l d k. d .. . " X 12 arı ve nav un ar a ı egı- ,, vapu;u mayısta HAMBURG limanları için yük 
~anda LONDRA, HULL ve şikliklerden mes'uliyet kabul beklenilmektedir. ROTTER- alacaktır. 
ANVERS'ten gelip yük çıka· edilmez. DAM, HAMBURG ve BRE- "TRiTON,, vapuru 18 ni· 

Lise ve orta oku t MEN için yük kabul eder. sanda limanımıza gelip yükünü 
ar Sa lll 8 • AMERICAN EXPORT LINES tahliyeden sonra BURGAS, 

ma kom• SYODU • THE EXPORT STEAMSHIP VARNA ve KôSTENCE li-
~·~.11.n• CORPORATION manları için yük alacaktır. 

Buca Orta okulu kurağında yaptırılacak onarımın bedeli "EXCHANGEıı vapuru 17 SVENSKA ORIENT LINIEN 
keşfi 472 lira 94 kuruş olup 27.4.1937 salı günü saat 16 da Nisanda beklenilmektedir. NEV- KUMPANYASI 
İzmir Kültür Direktörlüğü dairesinde Yardirektörlük odasında YORK için yük kabul eder. "GUNBORG" vapuru 26 ni 
toplanacak komisyonumuzda pazaılıkla ihale edilecektir. "EXMİNSTER., vapuru 26 sanda ROTTERDAM, HAM-

Muvakkat teminatı 36 liradır. Bu işi iizerine almak istiyenlcr Nisanda beklenilmektedir. NEV- BURG, GDYNIA ve SKAN-
Bayındırlık Direktörlüğünden ehliyet vesikası alıp muvakkat YORK için yük kabul eder. DINAVYA limanlarına yük 

alacaktır. 
teminatları ile birlikte komisyona müracaat etmelidir. Keşif ve SE.RI SEFERLER SERViCE MAR!TIME 

~a•r•tn•a•m•a•K1•ü111ltür Direktörlüğünde hergün görülebilir. 23 25 AMERiKAN EXPORT LINES ROUMAIN 
r PiRE AKTARMASI 

ı • "EXETER,, vapuru 23 Ni- "ALBA JULIA" vapuru 21 
Z } t• sanda PIR Eden BOSTON ve Nisanda gelip PiRE MALTA 

, NEVYORKa hareket ede- ve MARSIL YA limanları için 

Tu•• k A O 4 C"ktir. yük alacaktır. 
Seyahat müddeti: "SUÇEAV A,, vapuru 19 ına-

PIRE-BOSTON 16 gün yısta gelip MALTA, CENO-
PIRE-NEVYORK 18 gün VA ve MARSILYA limanları 

için yük alacaktır. pınar ku rıkası Hal 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar ROMANYA SEYRÜSEFAIN Yolcu ve yük kabul eder. 

iDARESİ İlandaki hareket tarihlerile Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plim Başladı 
Il Ü KREŞ nav 1un1 :ı rdn ki değişik 1 iki erin- ·~l35iiliil:a::i:rıil!t~iillS. t!Jil:::::Siml!I~~ Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız eibıselcr için bu mamulatı tercih ediııiz 

a 

rı 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 
---~Bll~m&1mmııaıı~r:m::mza&Kl!~~Ear:--111111.::.İinaıal 

Yakında 
lzıni r gazetele· 

rinde çalı,an heş 
n1uhorrir nrkoda· 
~ın lıazırlnın.tkt::ı 

olduğu bu mu· , 
kemmel eserde 

..,Egenin tarihi, eoğ· 
"'rafi m:ılfıınatını, 

i tih alıit, ihrncnt, 

kiiltiir, bııyrndır· 
lık lınrcketleriııi 
Lol resimli olarak 
hutacak ınız. 

l"ürkçe
Fransızca 

Bu kadar mü· 
kcmıııel bir c er, 
E~edc ilk clefa 
':ıkıyor. ı;~ecl •kı 
u anntikıı, lı:ır.ı· 

lı"ler, ınc~hur şe· 
hirler hakkında 
llrnnılnn mnlfıınnt 

hu c erde kola). 
ea Luluu.ı cıığ ı gi· 
L" . 1 ycrlı ve C CUC· 

hi ı M t M M lU UU ili CS3C• 
9eleria, h5ttıı kü
\'İik csıı:ıfuı dıtlıi 
lldre:;leri h • ıluıı . 
rakt.ır. 

8ieriıı tertiLi

~e Tıcnrcl ın .ıl· • 
.ta ın la b:ışluı;::: 

llııştır. T.ıfsilat 1 
Aıındolu m:ıtlı a· 
61Udn 27i6 t ·le· 
fou uuuınrn3ındıın 
lllııııbilir. 

lzmirPamu 
Türk Anonim 

ıyor 

Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
ımal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 
elgraf adresi: Ba 

"DUROSTOR,, vapuru 2 Ma- den acenta mesuliyet kabul 1 
yısta beklenilmektedir. KÖS- etmez. 

Mücellit 
Ali RIZA TENCE. SUUNA, KALAS Daha fazla tafsilat için İkin-

için yük kabul eder, KALAS ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
aktarması olarakta umum binası arkasında FRA TELLi 
TUNA ıimanları için yük ka- SPE~CO vapur acentalığına 
bul eder. mü.-acaat edilmesi rica olunur. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD - UVERPOOL 

Telefon: 4142/4221/2663 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YEN l KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

"JESSMORE., vapuru 9 
mayısta beklenilmektedir. Ll
VERPOOL ANVERStcn yük 
getirecektir BURGAS, VAR
NA, KôSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAIL limanları 

Ucuz taze ve temiz i aç çeşit eri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME j 

"SZEGED,, vapuru 19 Ni-
sanda beklenilmektedir. BEL- 1 

GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 
ve VIY ANA limanları için 
yük al ı r. 

DI:.N NORSKE MIDELHAVS
LlNJE - OSLO 

"BOSPHHRUS,, motörü 19 
Nisanda beklenilmektedir, ayni 
giin HAYFA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ linı:ınlnrı için yük 
kabul eder. 

"SARDINY A,, motörü 22 
Mayısta bcklcnilıncktc<lir, ayni 
giin PIRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP, ve NORVEÇ liman
ları iç.in yük kabul eder . 
. "Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri· 
şilmez . ., 

Birinci 

Birinci 

Kordon, telefon 
No. 200- 2008 • sınıf ınutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklnr 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı-

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıh at Eczahcinesınde 

eıc:. 
~ ' 

o .JI ıu -ne, 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
ara bile Doktorlar bunu tavsi e ederler 

1 
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Yanya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci kısım: Kasırga 

-108-lhti181cile '·,otuz tayyare ile Bilbao istih 
k8mat , 1 bombardıman etmiştir Sabah ağa, 

--~----~~~~~-------- kasttan 
Muhtar paşayı sui 
haberdar etti 

General Molanın kumandasındaki askerler, bazı noktalarda ilerle
mişler, cepheye: yakın köyleri işğal etmeğe muvoff ak olmuşlardır 

San Sebastiyen 26 (Radyo) - İhtilalcilerden general Mola- Kasaba, sivil halk tarafından tahliye edilmiştir. 
nın kumandasındaki kuvvetler, dün Bilbao istikametinde bazı Salamanga 26 (Radyo)- Alriyo kasabasının işgalinden sonra 
mühim tepeler ve beş köy işgal eylem.işlerdir. general Franko kuvvetleri, onbeş kilometre ilerlemiş ve Godala 

İhtilalciler, Basklar tarafından tahliye olunan Alriyo kasa- dağını tutmuştur. 
basına girmişler ve asayişi temin eylemişlerdir. İhtilalciler, bu ileri harekette cumhuriyetçilerden mühim 

General Franko tayyare filoları, dün Bilbao istihkamatını ve miktarda cephane ve bir batarya top igtinam eylemişlerdir. 
limanı bombardıman etmişlerdir. General Kabanelya, işgal olunan yerleri gezmiş ve halk ta-

Duranfonun Şark ve Cenup cihetlerden topa tutulmak üzre rafından hararetli tezahüratla karşılanmıştır. 
olduğu söyleniyor. General, halka irad ettiği bir nutukta, ihtilalcilerin, ispanya 

Sevilla 26 (Radyo) - ihtilalcilere mensup otuz tayyare, dün topraklarında yerleşmek istiyen Komünizmi imha için çalıştık-
Andohar kasabasını bombardıman etmişlerdir. larını söylemiştir. ________ , ............ . 
Şuşning nasyona- Yahudi .• ~leyhtarhğı 
listlerle anlaşmış Almanyada 38 musevi daha 

vatandaşlıktan iskat edildi --Italya, merkezi Avrupada mev 
kiini kaybediyormuş 

~~~--~--··~~-----~~~-
General Göring, M. Mussolini ile görüş-

mek üzere Napoliden Romaya geldi 
Belgrad, 26 ( Radyo ) -

Fransız gazetelerine göre, Ve

nedik mülakatından sonra 

merkezi Avrupada vaziyet he

nüz salah kesbetmemiştir. 

Avusturyadaki Nasyonalist
lerle M. Şuşning arasmda bir 

anlaşma yapıldığı hakkındaki 

haberlerin gazetelere akset· 
mesi, fena bir tesir yapmıştır. 

M. Mussolini M. Şuşning, bu 
vaziyetin gizli tutulmasını arzu 
etmişler, fakat muvaffak olama
mışlardır. 

Roma 26 (Radyo)- Alman 
Hava Nazırı general Göring, 

dün akşam Napoli' den Roma
ya gelmiştir. General Göring 
bugün M. Mussolini ile görü
şecek ve :Venedik mülakatı 
hakkında Hitlere izahat ver
mek üzere İtalya başvekilin
den malumat istiyecektir. 

Belgrad 26 (Radyo)- Alman 
Hariciye Nazırı Fon Nöraht, 
Mayısın 4 ünde Viyana'ya ge

lecektir , 
Fransız gazeteleri, İtalyanın 

merkezi Avrupada eski vazi
yetini kaybettiğini, Avusturya· 
da daha ziyade Alman politi· 
kasının hakim bulunduğunu 

yazıyorlar. --·-Beynelmilel kö
mür sergisi 

Ecnebi gazeteler, sergiden 
hayranlıkla bahsediyorlar 

Ankara, 25 (A.A) - Paris 
Soir muhabiri, kömür sergisi 
hakkındaki intibalarını :şöyle 
tesbit etmektedirler. 

Pari Soir muhabiri yazıyor: 

_J3eynelmilel kömür ve kömür 

yakan vesait sergisi, bu nevi

deki ilk teşebbüs olmasına 

rağmen büyük bir muvaffaki

yettir. Türkiye'de modern ser

gicilik tekniklerinin isteklerine 
göre hazırlanmış ilk sergidir. 

Paviyonların ve mevzuların 
intihabı ve bilhassa dahili de
korasyon fevkalade orijinal ve 

şayanı alakadır. Hakikaten 
Türk ve ecnebi zairlerin bü
yük bir kitl~ halinde gelip 
milli Türk sanatının ve sana
yiini bu tekamül örneğini 

görmelidir. 
Bu eser, milletin Halk par· 

tisi rejimine gösterdiği itimad 
ve ümidin ne kadr yerinde 
olduğunun yeni bir örne
ğidir. 

Büyük Atatürkün çalışkan 
Türkiyesinin yarattığı muaz· 
zam ve metodik mesainin de
rin ve haklı bir hayranlık 

mevzuu ve miali olarak bu 
sergiyi önümüze alabiliriz. 

• Askere davet 
lzmir askerlik şu

besinden: 
Gerek geçen teşrin 936 

celbinde ve gerekse bu nisan 
937 celbinde askerlik hizmet
lerine karşı bedel vermiş ve 
gerekse daha evvelki celpler· 

de bedel vererek herhangi 
bir sebeple talim kıtasına gön· 
derilmemiş olan İslam gayri 

İslam dedel eratının 29 ve 30 
nisan 937 günlerinde bebeme· 
hal şubeye müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

• Japonyada 
Siddetli fırtınalar 
~ 

Tokyo 26 (Radyo)- Japon· 
ya'nın bütün sahillerinde müt
hiş fırtınala bükü .. sürmekte
dir. Büyük posta gemilerinden 
Miki Maro, karaya oturmuş-ve 
tehlikeli bir surette hasara 
uğramıştır. 

Berlin, 26 (Radyo) - Al
manya, yeniden tanzim etmiş 
olduğu bir listede, 38 Muse
viyi vatandaşlıktan ıskat et· 
miştir. Bunlar arası~da, sabık 

sosyal demokrat partisi baş· 
kanı B. Breçeydin zevcesi, 
Emil Lodviğin kızı ile zevcesi 
ve daha birçok meşhur kim
seler vardır. 

~~--~-------·~._. .. --~~~~~ 
lzmir milli küme müsaba-
kalarından çekilmelidir 

Başıarnfı 1 inci sahifede 

latasaray kalesine kadar' indi
ler. Oyun, tamamen lehimize 
çevrildi. Daima tehlikeli iniş

ler yaparak lstanbul kalesini 
sıkıştırıyor, fakat gol çıkara· 
mıyorduk. Saidin şahsi bir 
hücumu onların müdafaasında 
kırıldı. Basrinin güzel bir şutu 
avuta gitti. .. 

17 inci dakikada Uçok bek-
lerini atlatan Necdet, kaleye 
kadar sokulduğu halde topu 
dışarı attı. Oyun gene İstan
bul nısıf sahasına intihal etti 
ve Galatasaray kalesi büyük 
tehlikeler atlattı. 

29 ncu dakikada, Galatasa
raylılar Alinin hatasından is· 
tifade ederek Haşimin ayağile 
ikinci gollerini yaptılar. Ali 
vaziyeti müsaid olduğu halde 
kaleciye pas verdi. Bu sırada 
yetişen Galatasaray oyuncusu 
ikinci golü yaptı. 

Üçoklular çok seri oynıyor
lar. Top İstanbul nısıf saha
sından ayrılmıyor. 32 nci 
dakikada sol açığın ortaladığı 
topu, Basri güzel bir şutla 

Galatasaray ağlaı ına taktı. 3 
dakika sonra da, Said, bera· 
berlik golünü yaptı. Ve devre 
2-2 berabere bitti. 

İkinci devrede gittikçe şid
detlenen rüzgar Galatasaray 
lehine idi. Buna rağmen 
Üçoklular İstanbul kalesini 
sıkıştırıyorlardı. 25 nci daki
kadan sonra uzun vuruşlarla 
oyunu açan Galatasaraylılar, 
30 ncu dakikada penaltıdan, 

35 nci dakikada da Süleyma
nın ayağile üçüncü ve dör
düncü gollerini attılar. Ve 
maçı 4-2 galip bitirdiler. 

İstanbul 26 (Hususi) -Dün-

Kolonel Bek 
-Başturafı 1 inci sa/ıifec/e

rüşüldüğünü ve tam bir fikir 
mutabakatı müşahede edildi
ğini söylemiştir. 

Belgrad, 26 (Radyo) - Po
lonya büyük erkanı harbiye 
reisi Haziranda Bükreşe gele
cektir. 

kü Milli küme maçında Be
şiktaş, Güneşi 2-1 mağlup 
etmiştir. 

* * * Cumartesi gunu hakem ka-
rarile sahadan mağlup ayrı
lan Doğansporlular, vaziyeti 
futbol federesyonu nezdinde 
protesto etmişler ve maçın 
tekrarını istemişlerdir. 

Dün Ankaradan gelen ce

vapta, her iki tarafın rapor· 

larına göre vaziyetin tetkik 

edileceği ve ona göre bir ka
rar verileceği bildirilmiştir. 

Bizim kanaatimize göre,Doğan 
spor bu mağlubiyeti kabul et· 

memeli ve maçın tekrarında israr 
etmelidir.Federasyon da hakem 
kararını değiştirmediği taktir,. 
~e takip edilecek yegane yol, 
lzmirin milli küme müsabaka
larından çekilmesidir. ·---Denizcilere mahsus 

eski bir efsane 
[Baş tarafı 2 inci sahifede J 

binlerimizle baktığımız zaman 
canlı olduğunu anladık. He· 
def talimi için bir fırsat çık
tığından topçuların topları 

başına geçmelerini emrettim. 

Gemimiz yavaş yavaş cana· 
vara yaklaşıyordu. 30 metre 
kadar yaklaştığımız zaman 
bunu kulaksız ve boynuzsuz 
burun deliklerinin etrafı be
yaz renkte siyah bir öküz 
kafalı mahluk olduğu görüldü. 
6 metre kadar boyu olduğunu 
zannettiğimiz hayvanının boyu
nun tam 18 metre olduğunu 
anladık. Derhal ateş açan 
toplarımızın kısa düşen mer· 
mileri altından kayboldu. 
İkinci ateşte suların bir ana· 

for gibi karışması üzerine mer· 
milerin hedefine ulaştıği belli 
oldu. Nöbet4i subayı hadise· 
nin uğursuzluk getireceğinden 
dolayı geminin seyir jurnalına 
kaydedilmemesıni rica etme
sine rağmen kaydetmesini em· 
rettim. Gemi hakikaten 1ki ay 

Hey .. Dedi. Burada ne 
arıyorsun? 

Sabah ağa: 
- Kumandan paşayı, Edir· 

ne fatihini görmek istiyorum. 
- Ne dedin? .. Kumandan 

paşayı mı görmek istiyorsun?. 
- Ee.. Paşayı ne yapa

caksın? 
- İşte bunu sana söyliye· 

meml 
- İstediğin kadar söyleme, 

ben de seni paşaya yaklaştır· 
mıyacağıml 

- Ne diye? 
- Çünkü paşadan ne is-

tediğini söylemiyorsun; baka· 
lım sen nasıl bir adamsın? 
Maksadın nedir? Biz seni hiç 
bir veçhile tanımayoruz ki. 

- Maksadımı öğrendiğin 
zaman bana böyle muamele 
etmiyeceksin ya .. 

- Madem ki maksadın 
kötülük değil, hemen söyle ki 
seni paşanın yanma çıkarayım. 

- Fakat sana söylüyebile· 
ceğim birşey değildir. 

- Şu halde, asker gelin
ceye kadar şu köşede otura· 
caksın. Yerinden bile kımıl
damıyacaksın, Paşa izin ve
rirse, ne ala. yoksa mak· 
sadın istediği kadar iyi olsun, 
paşanın yüzünü bile göremiye
ceksin! Paşa izin verirse bile, 
yanında iki süngülü buluna
caktır. 

- Olsun. Ben paşayı gör
mek için herşeye razıyım! 

Nöbetçi, Muhtar paşaya ha
ber vermediği gibi verecek 
mevkide de değildi. Yalnız 
muhafaza zabitine meseleyi 
bildirdi. 

Muhafaza zabiti de bu defa 
ağaya: 

- Sen paşayı mı görmek 
istiyorsun? Diye sordu. 

- Evet.. 
- Ne yapacaksın? 
- Sureti mahsusada ken-

disine söyliyeceğim bir va
zifem var. 

- Şu halde, paşayı ilel
ebet göremiyeceksin. 

- Ben paşaya hiçbir fena
lık yapmıyacağım. Bilakis çok 
büyük bir vazifem ve hizme
tim vardır; onu yapmış olaca
ğım. Şahşi bir arzum da bu 
kadar, beni herhalde paşanın 
yanına çıkarınız; vakit dardır, 
son pişmanlık fayda vermez. 

Zabit ağanın sözlerinden 
kuşkulandı; Muhtar paşanın 

yanına girdi ve: 
- Paşa hazretleri, meçhul 

bir adam. Nezdinize girmek 
ve beyanatta bulunmak isti
yor. Bu hususta çok ısrar 

gösteriyor. Ne yapılmak lazım 
geliyor, iradenizi bekliyorum. 
Maamafih şu kapalı zarfıda 
verdi. Dedi. 

Muhtar paşa kapalı zarfı 

sonra torpillenerek batırıldı,,, 

Bütün bu raporlar bitaraf 
bir surette tetkik edilirse de
niz yılanı da olmasa şimdiye 
kadar kat'i surette bilinemiyen 
bir hayvanın veya ejderin de
nizler üzerinde dolaştığı görü· 
lüyor. Her halde bu hadise 
günün birinde iyice anlaşıla

caktır. 

aldı ve açtı. 

Zarfın içindeki mektubu 
okumağa başladı. Mektubu 
okurken Muhtar Paşanın kaş· 
!arı çatıldı, benzi sarardı, kal
binden raşeler hissetmeğe 
başladı. 

Malum olduğu üzere Sabah 
ağa, Zebranın mektubunu ge-

tirmiş bulunuyordu. Mektupta 

Çerkes kızı Yanyada Ali pa

şa konağında dönen bütün 
fırıldakları ve Muhtar paşa 
aleyhine hazırlanan suikasdi 
deli l ve isbatlarile ~ bildirmek· 

te idi. 
Muhtar paşa, esasen baba· 

sının konağında mülevves ol· 
mıyan hiçbir hareket tasavvur 
etmiyordu. Orada herşey riya, 
hiyanet V'e cinayet üzerine 
kurulmuştu. Yalnız babasının 
kendisini öldürtmek istiyece
gıne inanmak istemiyordu. 
Babası , o zaman Yan yanın en 
başta gelen merhametli bir 
babası demekti! Kendi hasta
lığında bu ihtiyar ve zalim 
paşa kederinden ve teessürün
çıldırmak derecelerine gelme· 
miş mi idi? 

Muhtar paşa, kendi aley· 
hine hazırlanan suikastın Ta· 
birin başı altından çıktığına 
hükmetti. 

Mektubu tekrar, tekrar oku· 
du. Sonra yaverine uzattı. 

- Selim, bu mektup Yan· 
yadan geldi. Sen de okul dedi. 

- Selim Muhtarın uzattığı 

mektubu dikkatle ve gittikçe 

artan bir hayretle okudu. 

-Paşam, inanılmıyacak şey

ler okudum. 
- Selim, bu mektubu bize 

yazmak cesaretini gösteren bu 
kadını tanıyor musun? 

Selim düşündü ve sonra. 
- Zehra isminde bir kadın 

bilmiyorum, paşam. Maamafih 
bizim ihtiyatlı hareket etmek· 
liğimiz lazımdır. 

- Tabii. 
(Arkası t1or J 

Italyan 
Vapurunda yangın 

Roma 26 (Radyo) - Albe· 
rona adındaki İtalyan askeri 
nakliyat vapuru, Masavvanın 

cenup sahillerinde ansızın 
ateşler içinde kalmışsa da kur· 
tarılmıştır . __ .... _... __ _ 

Romanyadaki 
yabancılar 

Belgrad 26 (Radyo)-Roman· 

ya hükumeti, 1 Kanunusani 
920 den evvel Romanyaya 
gelmiş olan Fransız, Yugoslav 
ve Çekoslovaklarla Yunanlıla· 
rın Romanyada kalmalarına 
ve bu tarihten sonra gelmiş 
olanların memleketi derhal 
terketmelerine karar vermiştir. 

••• 
Fransız 

Maarif Nazırı 
Paris'e döndü 

Belgrad 26 (Radyo)- Dan 
akşam Atina' dan buraya gelc0 

Fransız Maarif Nazırı, bugün 
tayyare ile Paris' e dönmüştür. 
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