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Vaziyette 
Asiler Madritt-: ve diğer cep r Büyük Şef'\ Kudüste vaziyet 
helerde maglup oluyorlar Gençliğe yeni g f d 

Havas ve Royter ajansları ispanya cumhuri- öğütler verdi ene ena Ir 
Ankara 2 (Hususi) - Hal· ·------

yetcİlerDİD müteaddit zaferlerini bildirmekte kevinde tertip olunan ( Ulu- Bir y ah udi bir Araba ateş 
arruza geçmişler ve Bilbao dağ ) gecesinde Atatürk, şu ttİ v • • • t k•f d•Jd• 

Milislerin Madrid sokaklarında bir hücumu 
PSriS 2 (A.A) - Goadalajara bir ileri hareketi yapmış olduk
cephesinde milisler birkaç gün larını bildirmektedir. Sorgen
süren hazırlıklardan =sonra A- tesdelor kasabasının etraf ile 
ragon yolu imtidadınco ilerli- alakası kesilmiş olduğu ve 
yerek Ledonca kasabasını iş· asilerin münakalatı tesis teşeb-
gal etmişlerdir. büslerinin akim kaldığı bildi-

Hükumet topçusu, asi istih· rilmektedir. Borillada asilerin 
lc.amlarını müessir bir surette mukabil bir taarruzları püskür-
bombardıman ettikten sonra tülmüştür. 
milisler tankların himayesinde Madrid ı (A.A) - Havas 
olarak.. taar~uza geçerek b~r Ajansının muhabiri bildiriyor: 
saa~ suren hır m~hareb~ netı- Guadalajara mıntakasında 
cesınde Ledanca yı da ışgale Albanadaesin şarkındaki Sa-
rnuvaffak olmuşlardır. . 

D
- .. h. .kt d elıces De La Sal kasabasının 

. uşman mu ım mı ar a ~ .1 f d hl" d"l 
harp malzemesi terketmiştir, ası yer tara ın ~n ta ı~e e ~ · 

Madrit cephesi: asiler Üni- mege ?aşlandıgı .. tc:_mın edıl-
versite mahallesi ve Usera mektedır. Fakat hukumet top-
nııntakalarında yeni istihkam· çularının ateşi tahliye işini 
lar vücude getirmeğe uğraş- güçleştirmektedir. Asiler şimal 
rnışlarsa da hükumet topçuları istikametindeki dağlara iltica 
düşmanı siperlerine dönmeğe etmektedirler. 
nıecbur etmişlerdir. Guadalajara cephesinde mi-

Satander, 1 (A.A) - Roy· lisler asileri sıkıştırmakta ve 
ter muhabirinden: Hükumet her gün baskınlar yapmak-
kuvvetleri Burgoz eyaldinde tadırlar. 
'Reinasa. cephesinde mühim Merkezde Corogue yolu 

güzergahında kain ]arama ka· 
sabasile Avila mıntakasındaki 

harekat alaka uyandırmak
tadır. Avila istikametinden 

Nazilerin 
Yeni bir sadakat . . 

yemını 

Bay !Hitler 
Btrlin 1 (A.A) - Nasyonal 

~osyalist fırkasına mensup 
24 binden fazla memur Füh

;erin doğum yıldönümü olan 
O Nisanda B. Hitlere yemin 

tdcceklerdir. 

lmütemadiyen top sesleri gel
mektedir. 

Madrit, l (A.A) - Resmi 
bir tebliğde cumhuriyetçilerin 
Guadalajara mıntakasında 
Sepanta adındaki kasabayı 

ele geçirmiş olduklara beyan 
olunmaktadır. Cumhuriyetçiler 
burada mühim miktarda harp 
malzemesi ele geçirmişlerdir. 
Birçok asker firarileri hüku· 
met hatlarına müracaat ede
rek teslim olmaktadırlar. 

Paris, 2 (Radyo) - Üç mo· 
törlü Antares adındaki Fransız 
tayyaresi Alikante ile Valan· 
siya arasında seyahat ederken 
Valansiya hükumet bataryala· 
rının ateşine maruz kalmış, 
radyo ile Fransız tayyaresi 
olduğu bildirilmesi üzerine 
top ateşi kesilmiştir. Tayya· 
rede yedi Fransız vardı. 

Paris 2 (Radyo) - Havas 
ajansına göre, birkaç günden 
beri havaların iyileşmesinden 
istifade eden iıiler, tekrar ta-

cephesinde milislere büyük za- sözleri söylemişlerdir: e gı ıçın ev 1 e 1 1 
yiat verdirmişlerdir. "- Bir gün bu memle· Kudüs, 1 ( A.A ) - Bir 

Son haberler, bu muharebe· keti sizin gibi anlamış bir Arap amelesinin üzerine ateş 
de yüzlerce milis neferinin mak genç l'ğe tevdi edeceğim- etmiş olan bir Yahudi zabıta 
tul düştüğünü bildirmektedir. uap çok mesudum. Fakat, memuru tarafından tevkif 

ihtilalciler, Duranfo müstah- edilmiştir. 
kem mevkiini bombardıman Arab komitesi tarafından 
etmişler ve kasabayı tahrip ey· sükunete daveti mutazan .mın 
lemişlerdir. Bu kasabada çıkan olarak neşrolunan beyanname· 

yangın, ayrıca büyük tahribat terle yakında Filistine ait mes-

yapmıştır. elelerin halledileceğine dair 
Kasabadaki kiliselerden bi

rine düşen mermiler, papaslan 

telef etmiştir. Halktan ölenle-

rin ikiyüze baliğ olduğu söy
leniyor. 

----··---

beslenilen ümit sayesinde Fi-
listinde umumi vaziyet çok 

sakindir. Muhtelif cemaatların 
paskalya yortularının devamı 

ıNobelmüki.f atı Filistin ali komiseri Sir 

G d • • ·ı k Artur Vaşop 
beraber gaı:adıg""ımız müd- an ıye mı verı ece 

" müddetince sükunetin de de-
detçe hedefime yürümenizi Paris 2 (Radyo)- Nobel mü-

• nan ıs tan 
Alm<ınya - Yu-

Tayyare münakalatı 
Atina, 2 (Radyo) - Al

manya-Yunanistan tayyare mü
nakalatı mukavelesi imza edil-

k A f t b H" dl" G vam edeceği tahmin olunmak-hepinizden istemek, meşru a a mm u sene ın ı an· 
bir hakkımdır.,, diye verileceği söyleniyor. tadır. 

"Türk gençliği, gayeye, ( ') 
bizim yüksek idealimize 1 ( lJ lusal Birlik) e Göre -- 1 

miştir. durmadan, yorulmadan gü.- \... .J 
---· rüge cektir. Biz de bugünü Makarna lüks mü, değil mi? 

lspanyol vapuru görmekle bahtiyar olaca- lktısadi buhranın doğurduğu bir takım müşkülat yüzünden 

B 
ğız." kazanç yollarının, fevkalade denecek derecede daraldığı ve 

oğazlardan geçmiş Büyük Şefin bu sözleri, binnetice hayatın ağır bir yük haline geldiği şüphesizdir. 
Roma 2 (Radyo)- Odesa- büyük salonu dolduran genç· Dünyanın birçok yerlerinde milyonlarca insan, bugün yalnız 

dan 550 ton harp levazımı lik tarafından çok sürekli al· bir geçinme için çalıştıkları halde bazıları buna bile güç halle 
yüklü olan ispanya hükumetine kışlarla karşılanmış ve (yaşa) muvaffak olabiliyorlar.Halbuki,binbir ihtiyaçla karşılaşan bugünkü 
ait Kabo Santa Marya vapuru sadaları, dakikalarca salonda j neslin, boğazdan ve en zaruri ihtiyaçlardan başka birşey te· 
Barselon limanına gitmek üzre çınlamıştır. 

1 
min edememesi, cidden acı birşeydir. Bunun için, her yerde 

lstanbul boğazından geçmiştir. \.. ./ hayatı ucuzlatmak cereyanı, son zamanlarda en mühim işlet 

Fransız 
._... sırasına girmiş bulunuyor. Bu hususta bizde de bazı teşcb· 

gaz ete 1 e • büsler iÖrülüyor ve hükumetçe yeni yeni tedbirlere baş vurul· 
duğu anlaşılıyor. 

• •• Hayatı ucuzlatmak, hiç şüphesiz ki elzemdir. Hususile fakir 

rıne g O re halkı çok olan bir memlekette, bu zaruretin daha fazla hisse-
dilmesi tabiidir. 

----•· .... --. Hayatı ucuzlatmağa çalıştığımız bir zamanda çok etrafla 
Belgrad küçük itilaf konfe- düşünmek ve yeni tedbirlerden ziyade eskiden yapılan yanlış 

işleri düzeltmeğe çalışmak gerektir. Mesela; hayatı ucuzlatmaiı 
ransı heyecanlı olacaktır düşünürken; ev, dükkan ve mağaza kiraları önünde dikkatle 

durmalıyız. Hükumet, bina vergilerini indirdiği halde, dükkan, 
ev ve mağaza kiraları, hala düşmüş değildir. Yiyecek ve içe
cek gibi mevadda da buna benzer pek çok er.geller vardır. 
Dün, makarna fabrikatörlerinden bir zat, yana yakıla şunları 
anlattı: 

Belgradda son Balkan hariciyeci/eri 
içtimaından bir intiba 

Paris, 1 (A.A) - Gazeteler bugün Belgradda açılacak kü· 
çük antan konferası ile meşgul olmaktadır. 

Eko dö Pari gazetesinde Pertinako bu mesele hakkında di
yor ki: Bulgar· Yugoslav ve ftalyan Yugoslav paktlarını imza 
etmekle doktor Stoyadinoviç küçük antanta çok mühim iki 
darbe vurmuştur. Bundan başka Bay Stoyadinoviç Macaristan 
ile de müzakere halinde bulunduğunu itiraf etmeğe mecbur 
kalmıştır. 

Prag ve Bükreşe nikbinlik talimatı verilmiş ise de bu iki 
şehrin hiç birinde de bu talimat hakkile tatbik edilmcmiıtir. 

- Memleketimiz fakirdir. Sabahtan akşama kadar çalışan 
bir amelenin,bir şehriye çorbası için gündeliğinin yarısını sarfet• 
mesi lazımdır. Un memleketimizde yetiştiği halde, makarna, 
şehriye gibi gıda maddeleri çok bahalıdır. Bunun sebebi, 

ekmekten başka hamurla imal olunan lüks mevad arasına 
makarna ve şehriye gibi şeylerin de ithal edilmesi ve buğday 
koruma kanununa tevfikan iki defa vergiye tabi tutulmasıdır. 
Halbuki ekmekten başka hamurla imal olunan lüks mevad, 
bisküvi, pasta ve buna mümasil şeyler olabilir, yoksa makama 
veya şehriye hiçbir zaman lüks olamaz. Bilhassa şclu iye, ha· 
vayici zaruriyedendir. 

"Gerek makarna ve gerek şehriye, pişirilmesi kolay ve fakir 
halk için en ucaza mal olan bir yemektir. Hal böyle iken 
makarnayı ne diye lüks addediyoruz? Binaenaleyh, hayatı ucuz· 
latmağa çalıştığımız bir zamanda, en ince tefferrüatı tetkik 
etmeli ve birşeyin bahalı satılmasına amil olan sebepleri or· 
tadan kaldırmağa çalışmalıyız, aksi takdirde, hem geç mak
sada vasıl olur ve hem de yeniden birçok yanlışlıklara sebe· 
biyet veririz." 

Zahiren muhik gördüğümüz yukardaki şikayet hakkında 
tetkikat yapacağız ve icap ederse, tekrar bu mevzua dönerek, 
alakadar makamların nazarı dikkatlerini celbttmeğc çalıpca-
tız. K'1ni Oral 



~a ife 2 

Zabıta Romanı: 

Kadın· .. Hançer ucu 
.. -8- .. 

Asi~ f ois Naf~roı senden ~ Budala hani kocamın 
başka bir kimse ile görüşmek yanmda söylediğim çiçekler. 
istemiyorum . - Ah madam. Bu sabah 

İnis ise guya Karler'i tanı- çiçekleri getirecektim. ilk önce 
Jllazmış gibi bir tavır abırak konturatcıyı görmek lüzumunu 
hiç cevap vermedi. Karter için• hissettim. Odaya girince sizi 
den mel'un karı madam Mi- masa üstünde ölmüş gördüm. 
nastoyu öldürerek onun yerini - Acaipl bugün herkesi bir 
jşgal etmek ve öylehkİe ken· sersemlik sarmış galiba •• Bu 
dini takipten kurtarmak ister- adam da demin bana lnis Na· 
.sin ve ayni zamanda ölüve te- faro diye hitap ediyordu . 
lefon tellerini bağlıyarak ·cihazı Madam iskemle üzerine otu· 
elektriki ile de beni öldürmek rarak ( başıma neler geldi ya 
istersin. İşte yakan elime geç. Rabbi ! ) diyerek ağlamağa 
miştir. Bütün hilelerin aleyhine· başladı. Hademeler, madamın 
dönmüş ve kazdığın çukura b:ı suzişli halinden rikkate ge· 
nihayet kendini düşürdün. Ma- lerek Karter' e hiddet ve nef-
damin İşareti üzerine hizmetçi retle baktılar. 
kız odadan çıktı. Karter, yal- Karter, İnis'in bu numara-
nız kalınca İnise : !arına şaştığı kadar hanedeki-

- Meharetine, cesaretine lerin de saflığına ağlıyordu. 
hayranım. Bu son darben pek Eğer o evin madamı olmamış 
mahiranedir. olsaydı kocası giderken yüzük 

Kadın derin bir hayret eseri takar mıydı? Mumaileyh derin 
göstererek, cali bir hiddetle: bir hayret ve tereddüt içinde: 

- Yarabbi bu adam kim- - Eğer, bu kadın İnis Na-
dir? Divane midir? faro ise mutlaka gece yarısın· 

- Hileyi bir tarafa bırak dan ve herkes uyuduktan sonra 
lnis. Sen, beni nasıl biliyorsan hanenin gizli kapısından çık· 
ben de seni -her ne kadar mış, c.hşap odaya gitmiş ve 
tebdili hüviyete çalışmış isen yapacağını yaptıktan sonra 
de- öylece tanıdığıma inanınız. tekrar yılan gibi çıktığı ddik
Yapacağın rollerde ve hile- ten içeri girmiştir. 
lerde muvaffakiyet ümidi yok- Katibe hiddetle : 
tur. Boş yere kendini yorma.. - Size telefon başında bek 

Fakat lnis huyundan vaz lemenizi ve mister Minastonun 
geçer mi? Evini hırsızlar bas- telefon başına geldiğinde beni 
mış gibi! haberdar etmenizi söylemiştim. 

- Çal:ıuk olun, polis çağı- Niçin buraya gelerek aksi ha-
rın. Beni bu herifin elinden rekette bulundunuz? 
kurtarın!.. - Mistar Minastonun Elba-

Dive avaz avaz bağırıyordu. nide telefon başında ve sizi 
Karter, hizmetçilere: beklemekte olduğunu haber 

- Yerin izden kımıldama- vermeğe geldim. Bundan baş-
yın. Polisi çağırmağa lüzum ka aşağıda size benziyen biri 

yoktur. Ben, polislerin reisi bekliyor · 
Nikola Karterim. Karter, evde kalmakla bir 

Karıya dönerek: iş görülemiyeceğini ve tedbir-
- İnis; hileyi elden bırak lerini ancak dışarıdan yapabi· 

tekrar söyliyorum. leceğini ve Şik'i görmek ve 
Hizmetçi kadın: keyfiyetten haberdar etmek 
- Kendi elimle başına ilaç lüzumunu hissettiğinden hemen 

koyarak bağladım. Yatağına dışarı çıktı. Şik' e : 
girdikten sonra kapıyı elimle - Kroser'i nasıl bıraktın ? 
kapadım. Mühim yanlışlık.. - Sıhhat ve afiyett~ •. İdam 

f nis mütemadiyen polisi ça- mahalline götürülmek için:her 
ğırın diye bağırmakta herde- türlü tedbirleri aldıktan ve 

vagona bindirdikten ve Mika
vam. 

Karter, hizmetçiyi isticvaba ]eski de ayni vagona bindik-
başladı: ten sonra trenin hareketini mü 

Adın nedir senin? teakip size yardıma geldim. 
- Tebestir. - Kroserin vaziyeti umu-
- Madamın başına ilacı miyesi nasıldı ? 

sen mi koydun? - Pek mükedder ve meyus .. 
- Evet gece yarısına ka- Bahusus İnis'in intiharı kendi-

dar yanında kaldım. Sonra sini büsbütün sarsmıştır. 
odama çekildim. - Vaziyeti hakikiye, senin 

- Mister Minasto kendisi- zannettiğin gibi değildir. Bu 
ni gördümü? mel'un karı, beni Kroserin 

- Elbette görmüştür. Hat- idamında hazır bulundurma-
ta göziimün önünde trenin mak için hem mister Minas-
komp;ırtımanında veda ettik- tonun zevcesini öldürmüş, hem 
ten sonra bir de kıymetli bir onun yerine oturarak kendisine 
elmas yüzük hediye etr.lİştir. madam Minasto süsünü vermiş 
İşte yüzük parmağındadır. ve ayni zamanda ölünün ya-

İnis elini uzatarak parma- nına ilk girenin ben olacağımı 
ğındaki yüzüğü gösterdi. O bildiğinden elektrik tellerini 
sırada dış kapının zili çalma- ölüye bağlamış ve bu suretle 
ğa başladı. İniş: temas neticesinde beni de öl-

- Hamdolsun birisi geli- dürmeği tasmim etmiş, Şimdi 
yor. Tebes git kapıyı aç ve ben, mister Minasto il~ tele-
hemen içeri kabul et. fonda görüşmeğe gidiyorum . 

Biraz sonra ,hizmetçi kız Sen de burada dur ve evi ta-
ile arkasında Minastonun ka- rassut et.. Eğer çıkarsa takip 
tibi içeri girdi. Katip Minas- et. Batsi, Tanşi nerededirler. 

(Ulusal Birlik) ~ Nisan 937 
-

Ressam ve az .. 
gın Aslanlar 

Herk • • u s ıc; 
...------

Müşterek .: orçlu ve 
müteselsıl kefil 

------------~--Viyanada Ressamın şayanı 
hayret bir macerası 

Geçenlerde Viyana vahşi hay
van sirkinde şimdiye kadar 
emsaline tesadüf edilmemiş 

çok garip bir hadise geçmiştir 
Az kalsın meşhur Viyanalı res
sam Leon Miller feci bir ölüm 
ile ölüyordu . 

1 

Bunun üzerine hücum va
ziyetine geçen aslan ressamın 
yanına doğru yürüyüp geldiği 

Ressam Miller bir gün sirki 
seyrederken fevkalade terbiye 
edilmiş muhteşem bir kapla
nın vaziyet ve hareketleri na
reketleri nazarıdikkatini celbet
mişti. Hayvanın duruşundaki 

ihtişam, kıllarının intizamı, ma
nidar bakışları san'atkarı hay
ran ederek resmini yapmağı 

düşünmüştü. Hemen Sirk di
rektörüne müracaat ederek fik
rini söylediği vakit direktör, 
kaplanın müthiş bir havvan 
olmakla beraber en iyi t~rbiye 
edilmiş bir hayvan olduğunu 
da ilave etmiş ve ressama is
tediği müsaadeyi vermişti. Res 
sam ertesi günü takımlarını 
alarak sirke gelmiş ve direk
törün verdiği emir üzerine kap 
lanın demir muhafazalı geniş 
kafesine götürülmüştü. 

Kaplan kafesine gelen res
sama dikkat bile etmemiş; 
ressam da üzerinde vahşi hay
van güzelliklerin toplamış 

bulunan bu hayvanın bütün 
ihtişamile aldığı vaziyetleri 
çizmeğe başlamıştı. 

Miller sanat aşkile işine 
p~k ziyade dalmış olduğundan 

kaplan kafesinin yanında kom

şusu bulunan vahşi bir arslan 
kafesinin demir kapısını aça
rak arkasından kendisine doğru 
geldiğini farketmemişti bile. 

Nihayet vahşi arslanın asabi 
bir şekilde ayaklarını y ~re 
vurması ressamı dalgınlığından 

ayıltmış, başını çevırınce ca
navarın sıcak nefesini ancak 
hissetmiştir. Tüyler ürpertici 
tehlikenin dehşetini anlamakta 
gecikmiyen Miller bir çığlık 

kopararak gayri ihtiyari kafe
sin öbür tarafına koşmuş ve 
burada arslanı gören terbiye 
edilmiş kaplan da korkusun
dan kıskıvrak kafesin bir kö
şesine büzülmüştü. 

sırada ne yaptığından haberi 
olmayan Miller diz çökmüş 
bulunuyordu. Aslan yanına 

yanaşınca kuyruğunu ressamın 

yüzüne hızlıca indirmiş resam 
korku ve ağrıdan yere yıkılıp 
kalmıştır. 

Bu sırada sirk müstahde-
mininden hiç birisi ortada 
yoktu. Aslan yefe yuvarlan
mış bulunan zavallı avının 
üzerine rahatça hücum etti. 
Ressamın vaziyeti feci bir ha
le gelmişti. Koskoca dev, 
Millerin üzerine çullanmıştı. 

Bu anda aslanın üzerine çul
lanan vücudunun ağırlığından 
ayılan Miller gözlerini açtığı 

vakit ellerinden ve boğazın

dan çeşme gibi kan akıyor
du. Ayni zamanda da hayva
nın cehennem gibi ağzı yüzü
ne dokunuyordu. Miller· yeni
den kendisini kaybetti. 

Hadisenin en garip tarafı 

bundan sonra başlamıştı. Nak
ledildiği hastahanede iki gün 
sonra kendisine gelen Miller 
en hayall romanlarda bile bu
lunamayan bir tesadüfle haya
tının nasıl kurtulduğunu şöyle 

anlatıyordu: 
"Ü müthiş dakikada ynni 

aslanın müdafaasız bıraktığı 

avını yere serip de yutmağa 

hazırlandığı anda, ansızın silah 
sesine benziyen iki patırdı ile 
bir otomobil !Ilakinesinin gü
rültüsünü işittim.,, 

Vak'anın bundan sonrası 
şöyle geçmiştir: 

Aslan silah sesine benziyen 
patırtıyı işitir işitmez, garip 
bir endişeye tutularak sağına, 
soluna göz fırlatmış ve sonra 
iki üç adım ilerliyerek döşe
menin üstüne cansız gibi düş· 
müştü. 

Ne olmuştu? Adi bir tesa

düf .. Sirkin direktörü o daki
kada otomobille dışardan gel
miş; bahçeye girdiği sırada 
otomobil tekerleklerinin ikisi-
Devamı 4 üncü sahi/ede 

----~-------·~·~·--- -Janet Makdonalt ------
Balayı münasebeti ile 

Gerek şahısların ve gerek 
banka gibi şirketlerin ve hat
ta resmi daireleri aldıkları 

borç ·senetlerinde gösterilen 
kefaletlerin guya daha kuv
vetli olmasını temin için ke
file (Müşterek borçlu ve mü· 
teselsil kefil) sıfatile veyahut 
(Müteselsi kefil ve müşterek 

müteselsil borçlu) sıfatile ke
falet ettirilmekte olduğu çok 
görülüyor. Bu tedbirin kanun· 
dan aynen alınmakta ve fakat 
düşünülmeden kullanılmakta 

olduğu zannedilir. Çünkü mak
sat alacağın istifasını daha 
ziyade sağlamlaştırmak iken 
bilakis alacaklıya zararı ola
cağı gibi sırf bir eseri insani
yet olarak hareket eden, işte 

hiçbir menfaati bulunmıyan 

kefil de hiç iltizam etmediği 

bir yük altına giriyor. 
Birkaç kişi müştereken borç

lanırsa, hisseleri tayin edilme
miş olduğu takdirde, borçtan 
müsavi birer hisse deruhte 
etmiş olurlar. Kefil- (Müşterek 

borçlu) sıfatını alırsa o da 
borcun yarısını üzerine almış 

olur ve binaenaleyh kefaleti 

hasebile borcun tamamını öde· 

diği vakit yarısı kendi borcu 

olduğundan asıl borçluya an

cak borcun diğer yarısı için 

müracaat edebilir. Kefil (Müş

terek borçlu ve müteselsil 

kefil) sıfatında bulunduğu tak

dirde teselsül sebebile borcun 
tamamı için kefile doğrudan 

doğruya müracaat edilebilirse 

de asıl borçlu borcun ancak 

yarısını deruhte etmiş sayıla

cağından, kefile müracaatta 

bir fayda görülemediği halde, 

asıl borçludan ancak borcun 

yarısı istenilebilir. 
Vakıa asıl borçlu evvela 

borcun tamamını ödemeği 

deruhte ettiğini beyan eyle

dikten sonra kefilin (Müşterek 
borçh.\ ve müteselsil kefil) 
sıfatile işin içine girmesi ken
disinin ancak bir kefil oldu
ğunu, borçtan hissesi bulun
madığını göstermekte ise de 
bu bir delal<:>ttir; (Müşterek 

borçlu) sıfahnı sarahaten almış 
olması karşısında hükmü ol
mamak iktiza eder. 

Borçlu ile kefil yekdiğerine 
karşı müşterek borçlu ve mü
teselsil kefil sıfatını almış ol
dukları takdirde dahi borç 

stanbula gelecek _gerek asıl_dan, g~~ek. kefilden 
tamamen ıstenebılırse de borç-

~~::.~~:!~~ekjan:;.~:~~:~:~d ı· o"'okto"r ıl Güzel sesli yıldız Janet Mak
donald önümüzdeki Haziranın 
17 sinde genç jön prömyeler
den Con Reymond ile evlene
cektir. 

1 
bal ayını geçırmek ıçın men- 1 

sup olduğu Metrogoldvin Ma- Ali Agah 

lu borcun yarısını kefile yülç~ 
letmek hakkını kazanacağı • 
gibi kefil de ancak yarısı içit\ 
asile rucu edebilir. 

Hasılı kefılin hem kefil ve 
hem borçlu gösterilmesi kefa· 
letten beklenilmiyen haksızlık
lar ve zararlar vücuda getire· 
ceği için borçluya borçlu, ke~ 
file de yalnız kefil demek 
lazım gelir. Bu sebeple kefil 
yalnız (müteselsil kefil) sıfatını 
alacak olursa borcun tamamı 
için her vakit kendisine mü~ 

racaat edilebilir ki esasen 
istenilen de bundan ibarettir. 

Bu gibi işlerde birşey daha 
daima göz önünde bulundu
rulmak lazımdır: Kefil hem 
müşterek borçlu ve hem mü
teselsil kefil sı :atını alını~ 
olduğu halde yukarıda sayılan 
mahzurlar ortaya konulunca 
{canım biz bilmiyor muyuz, o 
yalnız kefildir, nasıl borçlu 
sayılabilir. Hem bize karşı 

kefalet suretile büyük bir eseri 

insaniyet ve yardım göstermiş 

olan bir kimseye borç yükselt· 

mek vicdansızlığında bulun· 

muyor muyuz?) deniliyor. 

Kefil de emniyetsizlik gös· 

termemek için buna birşey 

diyemiyor. Fakat hiç düşünül-
• 

miyor. Fakat hiç düşünülmi-

yor ki borç ödeniz iş bitince· 
ye kadar alakadarlar yaşaya

cak mıdırlar. Borcun vadesi 

geldiği, takibat başladığı za· 

man acaba kimlerle karşılaşa· 

cağız? Alakadarlardan birisi 

vefat etmiş olursa acaba ve
resesi ayni kanaat ve vaziyet· 

te bulur.ur mu? V c~ese içind~ 
küçük bulunm;ı ı sebebile 
hakim işe V:17iyet ederse aca
ba şunun bunun sözüne mi, 
yoksa eldeki vesikalara mı 
balrnr? 

İşte bunlar düşünülürse akit 
lcrde tehlikeli vaziyetler ihdas 
etmekten çekinmek, hele şah· 
sa hiç emniyet etmemek, da· 
ima ihtiyatlı bulunmak zaru· 
reti görülür. 

Hukuk gazetesi -----· .. ____ _:_• 

Fuar inşaatı 
Hararetle ilerliyor 
Fuar inşaatı ilerlemekte de· 

vam ediyor. Bu sene yapıla· 
cak ( Ticaretodaları Sarayı ) 
ve diğer binalar, Fuarın daiın1 
binaları arasında hususi mü· 
kemmeliyeti haiz olacaktır. 

Haber aldığımıza göre, dış 
mem leketlerrten Fuara iştirak 
etmek istiyen firmaların adedi 
günden güne çoğalmaktadır. 

Komite, hariçten gelecek 
firmalar için hükumetin gös· 

Yıldızın bu izdivacı diğer

lerininki gibi ani ve merasim-

yer şirketinden dört aylık bir Çocuk Hastalıkları ' 
• tereceği kolaylıklar hakkında 
dış memleketler Ticaretodala· 

ızıu almıştır. Evlendiği günün . mütehassısı 
ferdasında kocasile beraber lkinciBeylerSokağı No. 68 

siz olmıyacak, tıpkı filmlerin

deki gibi muhteşem bir mera-
b

. d.. Teldon 3452 
ır unya seyahatine çıkacak iW!~~~-!!:~~~~!!:!!~!!....!r!ın~a!._~m~a~l~u~m~a~t~v~e!rı~·1~m~iş~t~ir~._... . __,,,, 

simle kutlulanacaktır. 17 Ha
ziran günü Holivuddaki bütün 
yıldızlar büyük kilisede top
lanarak nikahta bulunacaklar 
ve sonra büyük otellerden bi-

ve ilk olarak Japonya'ya gi

decektir. Japonya'dan Çine, 
Rusya'ya ve oradan da Istan
bul'a gelecektir. Yeni evliler 
İstanbul' da bir hafta kadar 
kaldıktan sonra İtalya'ya getonu zevcesini sağ ve salim - Mikaloski'nfö nezdinde!. 

görünce alık alık bakındı. Karter, ayrıldıktan sonra ak· teşkil eder. Merkume, Minas-
Bu halden sinirlenen madam. ima yeni birşey geldi. Ölen tonun zevcesini öldürdükten 

çeceklerdir . 
Janet Makdonald bu seya

hatini mütenekkiren yapmak 
istemi~se de, kumpanya bunun 
mükemmel bir reklam vasıtası 
olacağını düşünerek razı olma-

1 
- Budalalar gibi ne bakı- kadının elinde izdivaca işaret 

nıyorsun? Beni hiç mi gör- olan yüzükün bulunduğunu de-
medin?. min unutmuş idim. Şimdi ha-

Katibin dili tutulmuş gibi: tınma gelmesi iyi oldu. İnis' e . 
i... ek... ler... kar üzel ve eni bir silah 

sonra parmağ·ındaki yuzugu 
çıkarmağı unutmuş. Bu ise, öle
nin madam Minasto olduğunu 
isbata kafidir . 

- Devam 11dt1cek -
ı~ 
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. Fratelli Sperco vapur acentası N. V. Olivier ve şü-1 
ROYAL NEOERLAND 

KUMPANYASI 
SILYA limanları için yük w. F. H. Van rekası Limited 
alacaktır. D Z 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile .Y'-ni 

çıkardığı kumaşlar: 

Yolcu ve yiik kabul eder, er ee 
Daha faıla taf ,iJat için İkin- & Co. vapur acentası 

Birinci Kordon Recs binası 

"BACCHUS., vapuru el· 
yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binaliiı arkasında FRA TELLi DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 

SPERCO vapur acentalığına G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES L TD. 

"HERCULES., vapuru 21 
Martta BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

müracaat edilmesi rica olunur. Hamburg 
Navlunlardaki ve hareket ta· " ANGORA " vapuiu 29 

Marta doğru bekleniyor. ROT· 
rihlerindeki değişikliklerinden TERDAM, HAMBURG ve 
acenta mesuliyet kabul etmez. BREMEN limanlarına yük 

SVENSKA ORIENT LINIE Telefon: 4142/4221/2663 I k 
a aca tır. 

"AASNE" motörü 29 Mart· 
ta beklenmekte olup yüküAü 
tahliyeden sonra ROTTER· 

• AMER-IC_A_N_E_X-PO_R_Tımm LINES 
Birinci sınıf mutahassıs THE EXPORT STEAMSHIP 

DAM, HAMBURG ve SKAN· 
DINAVYA limanlarına yükli· 
yecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

'"5UÇEAVA" vapuru 23 
Martta gelecek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES., vapuru 9 Nisanda j 
gelip PiRE, MALTA, MAR-

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğ[u 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elekil'ik tedavisi 
İzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

• lzmir muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 

Cinsi Yeri Numarası M. 
Mağaza Birinci belediye ca. 14 

idare akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi yazılı akar 3 
sene için kiraya verilmek üzere 20 gün müddetle açık eksilt· 
meye çıkarılmıştır. Şeraiti oğrenmek istiyenlerin her gün Hu· 
susi mhasebe müdürlüğü varidat kalemine ve pey sürmek isti· 
yenlerin de ihale günü olan 8141937 perşembe günü saat 10 

peEncümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 911 

T.N. K 
BÜYÜK 

'l'AN~' 

CORPORATİON 
"EXAMELIA., vapuru 30 

Martta bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI SE.YRI 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 9 
Nisanda BOSTON ve5 NEV
YORK için PiRE' den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE·BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARlTIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 Ni
sana doğru bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
ıimanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD · LIVERPOOL 

"DROMORE., vapuru 11 
Nisanda bekleniyor. LIVER· 
POOL ANVERS ve limanla· 
rından yiikkıkaracak ve BUR· 
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB
RAIL' e limanları için yük 
kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHA VS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHHRUS., motörü 19 

"LESBJAN,, 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. 

"GRODNO,, vapuru 8 ni· 
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'tcn gt•lip yük çıka· 

racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

"OPORTO.. vapuru lima· 
nımızda olup LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan yükünü tah· 
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

''FLAMINIAN" vapuru 5 ni
sanda LIVERPOOL ve SVEN
SEA'dan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOV için yük ala· 
caktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. LTD. 

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

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı t«cih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

1KANDEMİR Oğlu 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirm ' 
Geyik ve Leylek Markaiarını havi her nevi Kapot bezı 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

1,i... ,., ' ,. : .. ' • • l .. ., .... • .:' .. • l • • ...1'>:k. •• • '. .. 1 t!(.:ı ,,,, .· ·..-'°' .... dt'c. ~!'.•'··' ,r;.--•1t\Yor " • ,,,, 
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1 1 Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

1 SıhhatEczahcinesinde Nisanda bekleniyor, ayni gün 
DIEBPE ve NORVEÇ liman· 
!arına hareket edecektir. 

"SARDINYA,, motörii 22 
Mayısta bekleniyor. PIRE, IS· 
KENDERIYE1 DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yiik ha
reket edecektir. 

ı !-- . _ ... _ , .. _ bul~n~ı· _ _ j 

Cinsi 
Bağ 
Tarla 

Yeri 
Narlıdere 

Döniimti 
2, 5 
4 

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

. Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• 
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
. . . ' \ 
.:_. . ,. . .. 



Cieneral Frankonun otoritesi müte
madiyen mağlUbiyetlerle kırıhyor 

Tayyarecilerin isyanı ve suikast teşebbüsleri ta
hakkuk etmiş ve geniş olduğu anlaşılmıştır 

Tanca 1 ( A .A) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

menbadan öğrenildiğine göre bombardıman ettikten sonra] dir. Diğer iki yerde de bazı 
komplonun bütün lspanyol Fa- Aylanteye gitmek tasavvurun- tevkifat yapılmıştır. 
sında ve Ispanya'da şubeleri da idiln. Tayyrreciler bu mak- Sevil, 2 (Radyo) - Gene-Hükumet makamatı Frankoya 

karşı tertip edilen komplo hak 
kında tefsirlerde bulunmaktan 

bulunmakta idi. satla uçmağa hazırlanırken ve ral Kepodelyano, Sevil radyo
sile bir tebliğ neşrederek 
Italyanın Kota limanına asker 
çıkardığı, general Frankonun 
suikasd mes~lesi münasebetile 

ictinap etmekle beraber dün 
birkaç kişinin idam edildiğini 

Tayyareciler tarafından ter· motörlerini harekete getirdik-

tip edilen bu komplo, münfeil leri bir sırada askeri inzibat 

itiraf etmektedir. olan suikasdcilerden biri tara· memurları Tetvan tayyare mey 
Bu makamat fesat hareke- fından ihbar edilmiştir. Kom· danını istila etmişler ve me· Fasa gittiği Rozo Biyanko 

cephesinde hükumet kuvvetle
rinin zaferler kazandığı haber
lerini yalanlamıştır. 

tinin sür'atle tenkil edildiğini ployu tertip edenler Tetuan murlar derhal tayyarecilerden 
bildirmektedir. dan tayyare ile hareket ederek 32 kişiyi öldürmüşlerdir ve 100 

İtimada şayan hususi bir yüksek komiserin ikametgahını kişi kadar da tevkif etmişler-

-------·~Mııt++• ._. ....... 1 
lngiltere kralının Hind ltalya teminat mukabi-

ahalisine beyannamesi linde Mısırın talebine - riayet edecektir Kral ve Kralıçenin Hindistana 
~-~~-----~~~-

gitmiyecekle~i haberi yalandır Montüro konferansı, lsviçre C. 
Londra, 2 (Radyo) - In-

1 

faydalar temin edileceğinden • • • • • d J k 
giltere kralı, bütün Hindlile- bahsedilmektedir. rlSlnlD rıyrsetJD e top 808C8 
re hitap eden bir beyanname Taç giyme mer_asi~inden Cenevre, 2 (Radyo) - 16 nin müzakerelerine resmen iş-
neşretmiştir. · Bunda Yeni ka- sonra kral ve kralıçenın do- Nisanda Montröde toplana- tirak edecektir. Çünkü, Mon-

minünlara Jitmiyeceği hakkın- cak olan konferansta Mısır· trö konferansının Milletler 
nun esasının iyiliğinden meş· da gazetelerde çıkan haberler d k. k .t .. l l l v • • ·1 1 k 
rutiyeti kabul etmekle çok yalanlanmaktadır. a ı apı u asyon arın agvı cet?ıyetı ı e a a ası yoktur. 

Japon ordusunun harp 
istediği söyleniyor 

Fransız gazetlerinin yazdıklarına göre 
Japonya diktatorluğa doğru gidiyor 
Paris 2 (Radyo) - Fransız partisinin asker ve bahriye 

gazetelerinin yazdıklarına göre kuvvetlerine karşı meşrutiyeti 
]:ıponya 1a parlamentonun fesh müdafaaya çalışacaklarını ya-
edilmesi birçok gürültülere zıyor. Bu iki parti, parlamen
sebebiyet vermiştir. Tan gaze-
tesi, Japonyanın bir diktatör- tonun feshini protesto etmiş-
lüğc doğru gittiğini, milletin lerdir. Hariciye nazırı da bir 
arzusu hilafına hareket edil- şey yapamıyor, ordu, harp 
diğini, Mite-İte ve Su-Cuk-Ay istemektedir. 

~~~~------~~--·~ ..... ··-·~ .... --~~~~-
Yeni bir sürat 

rekoru 
Roma, 2 (Radyo) - Italyan 

mühendisi Bay Hugo Nikola 

bir bombardıman tayyaresile 

yeni bir s.ürat rekoru tesis 

etmiş, 7 58-836 kilometre sü-

ratle uçmuştur. Şimdiye kadar 

bu rekor saatte 460 kilometre 

ile Fransız tayyareci Bay Mo
ris Arnkta idi. ----··---
Büyük Britanya 
Bütçesinde 5 milyon 

açık var 
Londra 2 (Radyo) - İngil

terede bugün yeni mali sene 

başlamıştır. 936-937 bütçe

sindeki açık, beş milyon ster

lindir. Bunun sebebi harp 
hazırlıklarıdır. Bu seneki bütçe 
açığının daha büyük olacağı 
tahmin ediliyor. ..... ' -
Vilayet umumi meclisi 

Vilayet umumi meclisi, dün 
öğleden sonra vali Bay Fazlı 
Güleçin riyasetinde toplanmış, 
okunan eski zaptı, bazı deği

şikliklerle kabul etmiştir. Ha
zırlanmış büdçe bulunmadığın
dan bu~iin saat on dörtte top
lanmağa karar verilmiştir. 

Şa -Kay-Şek 
hasta 

Şanghay, 2 (Radyo) - Ma
reşal Şan-Kay-Şek, hasta oldu-

ğundan hükumet kendisine iki 
ay izin vermiştir. Ki-Ang-Si 

şehrindeki general, ordusile 

birlikte hükumete sadık kala-

cağına and içmiştir. 

••• 
Fransız sefiri 
Yakında Ankaraya 

geliyor 
Paris 2 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nazırı bay İvan Del

bos, Fransanın Ankara sefiri 

bay Hanri Povsot'u kabul ede· 

rek görüşmüştür. Sefirin ya

kında Ankara'ya gideceği söy
leniyör. 

~~~-t·~--~~~~-

Ad en 
İngiliz müstamle

kesi oldu 
Aden 2 (R~yo) - Yeni 

kanunu esasi bugünden itiba
ren meriyete girmiştir. Şim
diye kadar İngiltere himaye
sinde bulunan Aden, bundan 
sonra lngilterenin bir müstem
lekesi halini almıştır. 

mnselesi konuşulacaktır. Kon- ltalya, yalnız Habeşistan 

feransa lsviçre cumhur reısı meselesinden dolayı Milletler 
bay Jojef Mota riyaset ede- cemiyetinden çekilmiştir. Mısır-
cektir. Üç hafta sürecek olan daki azim İtalyan kitlesinin 
konferansa İtalya hükumeti de menafii için teminat verilmek 
iştirak edecektir. Mısır dele- şartile İtalya, Mısırın haklı 
gasyonu 7 Nisanda Montröye taleblerine riayet edecektir. 
gelecektir. 24 'Mayısta topla- Kahire 2 (Radyo) - Baş-
nacak olan Milletler cemiyeti vekil Nahas paşa, kapitülas-
asambilesinde Montröde kon- yonlar mes' elesin de Mısırın 

feransı kararları üzerinde mü- müttehit cephe teşkil etmesi 
zakerede bulunacaktır. lazımgeldiği hakkında mühim 

Roma, 2 ; (Radyo) - Siya- bir nutuk iradetmiştir. Ayan 
si mahafillerde şöyle söyleni· ve mebusan meclislerinde söz 
yor: alan birçok hatipler, bu dileğe 

- İtalya hükumeti, Mısır- hararetle müzaharette bulun-
daki kapitülasyonlar meselesi- muşlardır. 

-~~~~--------~·~·------~~~-~ Viyanada Sivrisinek müca-

Hükümdarlık lehine delesi 
Belediye, sivrisinek müca-

hareketler yapıldı delesine büyük ehemmiyet 

Viyana 1 (A.A) - Viyana atfetmektedir. Su biriken yer-
şehri ile bütün vilayetler bu !erde mazot dökülüp dökül-
gün imparator Şarlın Made· 

mediği ve havuzlu evlerde rede öldüğünün yıldönümü 
münasebetiyle müteveffanın ha· belediyenin tenbihatına riayet 
tırasını tebcil için merasim edilip edilmediği her gün ta· 
yapmaktadır. . kip olunmaktadır. 

Kleines Volksblat gazetesi Belediyece ittihaz olunan 
imparatorun Maderede gömülü tedbirlerin busene muessır 
olan küllerinin Viyanaya geti- olacağı kuvvetle tahmin edi
rilmesini istemektedir. __ ,. ......... . 
Ressam ı;e azgın 

arslanlar 
( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 
nin lastikleri patlamıştı. Aslan 
da sirk oyunlarında yaptığı 

rollerde iki silah sesi işitince 

yere düşüp hareketsiz kalmağı 

öğrenmişti. Koca canavar bu 

rolünü o kadar benimsemiş ki 

otomobil lastiğinin patlama

sını, rolü için mürebbisinin 
verdiği bir emir telakki ede
rek, elindeki avını bırakarak 

vazifesini yapmağa teşebbüs 
etmiş; bu suretle zavallı res· 
sam Miller muhakkak bir 
ölümden kurtulmuştur. 

Ressamın bu macerası bugün 
bütün Viyanalıların ağzında 

dolaşmaktadır. 

liyor. 
.... oıılllllllllml.............. 
Halkevi köşesi 
Halkevinde 

konferans .. 
Üniversite rektörü ve Dev

letler Hukuku ordinariyüs pro

fesörü Bay Cemil Bilsel tara

fından ( Boğazlar anlaşması ) 

mevzuu üzerinde bir konferans 

verilecektir. 
2 - Halkevi idare heytti· 

nin toplantısı vardır. 

3 - Dil, tarih, edebiyat 
şubesinin saat 17 de umumi 
toplantısı vardır. 

4 - llk okulu bütünleme 
kursları 1/Nisan/937 Perşembe 
gününden itibaren açılmış ve 
derslere başlamıştır. 

2 Nisan ~37 

1 Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

- 92-

Ali paşa, Muhtar'ı kat'iyyen 
öldürmeğe karar verdiğini 

Tahir'e sarahatle söyledi 
İşin en garip veva feci ci

hetini haber vermek lazımdır; 
Zehra da ihtiyar Vezirin genç 
oğlu Muhtar paşayı ilk andan 
itibaren sevmekte bulunuyordu 

Bundan başka kendisine 
dost ittihaz edindiği cariyeler
den birisinden Muhtarın evli 
olduğ·unu ve ... başka bir ka· 
dına da çılgınca aşık bulun
duğunu da öğrenmişti. 

* :;. ~.t. 

Ali paşa, Tabirin ve adam
larının emniyet tertibatını al
dıklarına tamamen emin ol
duğu halde, kahya kadından 
Çerkes kızı Zebranın ihtarını 

istedi. 
Zehra, Y anya konağında 

bir müddettenberi devam eden 
gizli faaliyeti gözünden ka-

Varsovada bir nü· 
~ 

mayiş oldu 
Varşova, 1 (Radyo) - Ya

hudilerden mürekkep bir grup 
İngiliz sefaretanesi önünde 

şiddetli bir nümayiş yaparak, 

İngilterenin Filistindeki siyase
tini protesto etmiştir. 

Zabıta bu yüzden birçok 
Musevi tevkif etmiştir. 

••• 
Mülteciler Brüksele 

vardılar 
Brüksel, 1 (Radyo) - Bel

çikanın Madrid sefaret4anesi
ne iltica etmiş olan 50 İspan
yol buraya gelmiştir. 

---··---
Bay Baldvin 

Bir haf ta icinde aile-
' sinden iki kişi 

kaybetti 
Londra, 2 (Radyo) - İngil

tere başbakanı Bay Baldvin, 
bir hafta içinde ailesinden iki 
kişiyi kaybetmiştir. Geçen 
hafta teyzesi ve dün de da-

madı vefat ettiğinden dolayı 

Bay Baldvin makamına gitme

mekte, teessür içinde bulun
maktadır. --····---

Adanada kurs açıldı 
Seyhan mücadele istasyo

nunda pamuk hastalıkları üze-
rinde yaptırılacak mücadele 
tatbikatı için İzmir ziraat me
murlarından sekiz kişinin tat-
bikata iştiraki Ziraat Vekale
tinden bildirilmişti. Merkez 
mücadele memuru Bay Cev
det, Bergama ziraat memuru 

Bay Necib, Kuşadası ziraat 
memuru Bay Halil, Dikili zi-

raat memuru Bay Emin Han, 
Torbalı ziraat memuru Bay 
Hamid, Tire ziraat memuru 
Bay Şükrü, Bayındır ziraat 
memuru Bay Nihad, Menemen 
ziraat memuru Bay Fuad ve 
Ödemiş ziraat memuru Bay 
Ihsan Adanaya hareket etmiş
lerdir. 4 nisanda pamuk has
talıkları üzerinde mücadele 
tatbikatına başlıyacaklardır. 

Orada öğreneceklerini dönüşte 
İzmir mıntakasında yetişen 
pamuklarda lüzum görülürse 
tatbik edeceklerdir. 

çırmam1ş ve ırkına mahsus 
tecessüs merak ve kuvvetiyle 
bu gizli faaliyet ve heyecanın 
sebeplerini mükemmel surette 
anlamağa muvaffak olmuştu. 

Zehra, hayatı uğurunda fe
daya her zaman için hazır 
bulunduğu Muhtarın hayatının 

tehlikede olduğunu anlamış 
idi. 

Zehra, bu faciaya meydan 
vermemeğe ahdetmiş bulunu· 
yordu. 

İşte bundan ne Tahirin, 
nede Ali paşanın haberi yok
tu. Konak içinde, aşkı namına 
her çılgın hareketi yapacak 
dişi bir kaplan olduğunu hiç 
bir kimse bilmiyordu. 

Ali paşa bir taraftan Zeh
rayı beklerken, diğer taraftan 
da T ahiri yanına çağırdı. 

Tahir, zaten eli hancerinin 
veya kuburunun kapzasında 
emre hazır bekliyordu; hemen 
paşanın yanına getirdi. 

T epedelenli Ali paşa Ta
hire: 

- Tahir, son ve kat'i ola
rak verdiğim kararı sana da 
söyliyecğim. Sen de bana ne 
düşündü~ünü açıkca söyle! 
Dedi. 

- Emret paşacağım, emri
ne hazırım. 

- Dinle şu halde, benim 
kararım oğlum Muhtarı öldürt
mektir. Beni bu kararımdan 

çevirmek hususunda hiçbir te
şebbüste bulunma. Kararım 
tamamen kat'idir . Çünkü bu
rada da benim siyasetim ta
hakkuk edecektir, Muhtarı ben 
öldürmezsem, Muhtar beni mu 
hakkab~öldürecektir. İşin en 
kolayı ve doğrusu Muhtarı 

ortadan kaldırmak değil midir 
- Öyledir paşam. Bu da 

güç birşey değildir . 
- Fakat gönderdiğimiz Ar

navutlar bir iş beceremedikten 
başka kayboldular. 

- Öyledir. Fakat mes' ele 
gene kolaydır. 

- Söyle bakalım. Kolaylık 
nerededir? Dur evvela beni 
dinle .. Bugünden itibaren müş· 
tereken benim bulduğum planı 
tatbik edeceğiz. Sen sadece 
benim söylediklerimi yapacak· 
sın .. Hiçbir itirazda bulunmı· 

yacaksın ~. 

- Baş üstüne paşam .. 
- Sen şimdi hemen gide· 

cek ve bana göıü pek, cesur 
ve atik altı kişi bulacaksın. 
Fakat bunlar Arnavudluğun 

en sadık, en kahraman deli· 
kanlılarından olacaktır. Ne 

emir edersen yapabilecek ka-
biliyetle olmalıdırlar. Sen 
bunların istiyecekleri para 
miktarını tesbit edeceksin! 

- Vezirim, bunları ne su· 
retle kullanacağımızı öğren· 

mek isterim. 
- Bunları , Muhtarı öldür· 

meğe göndereceğim. 
Tabirin gayri ihtiyari olarak 

yaptığı bir hareket i.izerirıe 
paşa sordu: 

Bu tedbirim hoşuna git· 
medi mi? 

(Arkası var) 


