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Hariciye vel ilimiz Tevfil~ Rüştü Aras, 
• 

lionseyin protoliolunu reddet i 
Fransa, sancaktaki asker- Macaristan'ın Çeki Kar ·n- Göztepe 

silahlanması 11 b b k ld 1 
1 . . . k k . . . . . - era ere a ı ar erilli geri çe ece tır M. Kro~ta, sui.niyet Altınordu, Fenerbahç;ye; Galatasaray da 

beslenmıyorsa buna Ankaragücüne yenildiler 
ancak Türkleri Bayram yapmadılar, işkence aleyht~r 'değiliz 

tevam ediyor. Bir_kaç Türk daha tevkif edildi dıy~o~r ..--.-
!aris,, 17 
'l\adyo) -
llıuslar -SOS: 
~ete sin in 
dünkü top· 

~tısında , 
tansız mu· 

tahh M
V~~ · ... 
b •tnot, üç 
ıtaraf mü· 

?'•alini 
,•ne a~ a 
tı:ıııderilme· 
'İlli kabul 
'iştir. 
L ~ ~ rkiy.:_ 
~cıye na· 
~. Tevfik 

ı~~r~ 
Uç mu· 

meğe kabul etmiş ve bu ka· 
rarını Türkiye hariciye nazı· 
rına bildirmiştir. 

Cenevre 17 (Radyo) - Ulus· 
lar sosyetesi mahafilinde ri
vayet olunduğuna göre, kon· 
seyin tayin edeceği üç bitaraf 
murahhas. Sancağa gönderile· 
rek oradaki Fransız askerlerinin 
vaziyet ve miktarını tetkik 
edecektir. 

Fransa ile Suriye arasında 
imzalanan muahede, sancak 

ames'elesinin hallinden sonra 
tatbik mevkiine girecektir. 

( Devamı4 üncü sahifede ) 

mecburi as· 
kerlik husu
sundaki te· 
şebbüsü etra· 
fında gazete- M. Kro/ta 

cilere beyanatta bulunarak de
miştir ki: 

- Macaristan. küçük itilaf 
devletleri aleyhine bir suiniyet 
beslemediğini ıspat ederse, 
mecburi askerliği tatbik etme· 
sine mani olmıyacağız. 

~~~------·--·~~··-·~-------~~~ 

Asiler bütün limanlara 
taarruz edecekler ~hh asla 

~-liktc bir ' 
~lıtk ve bir 
\ Fransız 
.!'tahhasın 
tıderilme· 

l Nazırlar meclisi. M. Largo~Kaballeronun 
riyasetinde!6 saatlık bir içtima yaptı 

~~i istem~ 
~t Fran· 
\t rnurah· 
'-ı bunu 
~but etme· 

lir. San- Haricige oekilimiz Tev/ ik Rüştü. Aras 
'k meselesi hakkında kon· hariciye nazın Rüştü Aras, 
, ~c mazbata muharrirliğine hükumetinin bu karan kabul 
~ın edilen İsveç delegesi M. edemiyeceğini söyliyerek pro· 
lldleri de Fransız murahha· tokolu imzalamamış ve red· 
~11\ fikrinden olduğunu bil· detmiştir. Sancak meselesi, 
tıniş ve konsey, Sancağa üç konseyin Kanunusanide yapa· 
~raf murahhası gönderilme· cağı toplantıda görüşülecektir. 
1 kabul eylemiştir. Konse· Belgrad, 17 ( Radyo ) -
~ bu kararını bütün delege· Fransa hükumeti, Sancaktaki 

ltsdik etmişi fakat Türkiye Fransız askerlerini geri çek· 
' ._.._...... ~-
indeki isyan genişliyor 
l>onya müdahaleden vaz geçti. Şangay 
Şek'in öldürülmesi muhtemeldir 

Madrid 17 (Rad.<o) - Na· Bu sebeple, ispanya hadisele· 
zırlar meclisi M. Largo Ka· rinin bir an evvel sona ermesi 
ballcrnonun riyasetinde 6 sa· f Devamı 4 üncü sahifede J 
athk bir içtima yapmışla-;d~-;,- • • • 
Bu içtimada Madridin müda- Valimiz 

Dün akşam geldi 
Ankara' da -toplanan valiler 

konseyine iştirak • etmiş olan 
ve viliyetin : işleri için Veka· 
Jetlerle temaslarda bulunan 
valimiz ve parti başkanımız 
Fazlı Güleç, dün akşam An· 
kara ekspresile şehrimize dön
müş ve istasyonda karşılan· 

mıştır. Valimize hoş geldin 
deriz. 

• 1 

Eden'in mühim 
bir nutku 
- - -·-·· . 

largo Kaballero ı· •tt k b • • d 
f . . .b. t db' 1 ngı ere a ınesı e 
aası_ıçın ne · gı ı e ır er" 

' raı;;;ması lazım f g~ldfği-görü+ toplandı 

~ Nöbet bekligen bir Çin neferi 
~kyo 17 (Radyo) - Ja· si muvafık görülmüştür. Yalnız 
~kabinesi fevkalade bir komünistlere karşı sempatisi 
tıtı yaparak Çin hadisa· bulunan Çin kumandanlarının 
lctkik etmiştir. Şimdiye yakından takip edilmeleri ku· 
t gelen haberler, birbiri· mandanlarının yıkından takip 
"kıcden şekilde olduiun· edilmeleri kararlaştırılmıştır. 
Jlponyanın, şimdilik Çin Şana-ay 17 (Radyo) - Çin 

•na aıüdalaalc et111 .. e· / Dnamı 4 anciJ salıi/11de J 

şülınüş ve kat'i taarruza ge· Londra, 16 
çilmesi kararlaştırılmıştır. (A.A) - Ak-

Paris 17 (Radyo) - Milis- şama doğru 

lerin; Villaviçonda cephesin· Brodforda söz 
de ihtilalcilere karşı bir taar· alan M. Eden 
ruza karşı bir taarruz hazır· İn gil te re'nin 
!arken, ihtilalcilerin süvari kı- taah h üt le ri 
taatı tarafından yapılae mu- hakkında ev· 
kabil taarruzla karşılaşmıştır. velce yapmış ı:.:~-:ıı.o-~J:::t2 

ihtilalcilerin verdikleri ha- olduğu beya- M. Eden 
berlere göre, Milisler, büyük yanalta isıar etmekle beraber, 
zayiata uğramışlardır. bu • beyanatın lngiltere'nin 

Londra 17 (Radyo) - Is· garbi Avrupa'nın bir kısmın
panya' da cereyan eden hadisat dan ötede cereyan eden ha· 
lrıgiltereyi de yakından alaka· diselerle alakadar olmamasını 
dar etıneğe başlamıştır. Bunun temin eden bir dokterin ka· 
sebebi, halen Londra'da 13 bul etmiş olduğu demek olma· 
Komünist kulubünün mevcut dığını tasrih eylemiştir. 
bulunması ve bunların, fırsat Londra, 17 (Radyo) - in· 
kollar bir halde beklemetidir. - Dnıamı 4 ncü ıahif"".dc -

Misal ir Çeki Karlin takımı 
Çekoslovakyanın tanınmış Sahaya evvela Çekler ve sonra 

takımlarından Çeki Karlin, da Göztepe'liler çıktılar. Mu· 
evvelki gece Ankaradan gel· tad merasimden sonra oyuna 
miş ve dün, ilk maçını Göz· başlandı ve ilk dakikalarda 
tepe-fzmirspor muhteliti ile her iki tarafta muhakkak birer 
yapmıştır. Göztepe formasile gol kaçırdılar. Bilhassa Göz· 
sahaya çıkan takım, çok iyi tepe'nin kaçırdığı fırsat kolay 
tertip edilmiş ve iyi bir neti· kolay ele geçmezdi. 
ce de almıştır. Çok eanh oynıyan Göztepe· 

Ankara'da ve fstanbul'da liler., daha hakim bir şekilde 
yaptığı maçlarda birkaç gali· serı inişler yapıyorlar ve 
biyet kazanan ve bazılarında rakip kaleyi sıkıştırıyorlardı. 
da da berabere kalan·Çekler, 9 ncu dakikada Fuad'ın ka· 
dün kendilerinden beklenilen leci ile karşı karşıya kald1ğını 
oyunu gösterememişlerdir. gören bir Çek oyuncusu çelm~ 

Hava güzel olduğu için taktı, hakem penaltı verdı; 
stadyom oldukça kalabalıktı. - n"vamı 4 ncü sahifea• -

~~~-------.-.··~·~~--~~~---

Almanya müstem 
lekel ri geri istiyor 
Resmi bir ziyafette söylev veren 

Ribentrop hükumetinin 
kararını bildirdi 

Hitler, ordu başkumandanı ile görüftü 
Londra, 17 (Ra d 
yo) - Almanya. 
nın Londra büyük 
elçisi Von Riben· 
trop, dün ilk defa 
olarak resmi bir 
ziyafete iştirak et· 
mis ve bu müna· 
sebetle bir nutuk 
irad eyliyerek Al
manya' nın mutlak 
snrette müsteml .. 

kelerini istediği , 

Almanya için baş· 
ka türlü yaşama· 
nın imkanı olma· 
dığıni ve mütem· 
lekelerin geri alın
ması için Alman
ya' nın her çareye 
baş vurulacağını 
söylemiştir. Von Ribentrop, lngiltere kralı tarafından 
Munih, 17 (Rad- kabulünden sonra saraydan çıkarken 
yo) - Hitler, dün Alman Blumberg ile uzun müddet 
orduau b kemandan 

-
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~ahife 2 

Lüizitanya vapurunun torpillenme. 
sinde nasıl rol oynadı ? 

-2-

y 
ı a y r u 

"Allah seni muhafa etsin, 
ben de Allaha ısmarladık!" 

Kağıdın muhteviyatı anlaşıl

mış idi. Faka bu Ramon kim 
idi? 

BJ kağıdı şişe içine kapa· 
tarak denize attığı zaman bat· 
makta olan hangi vapurun 
üzerinde bulunuyor? 

Şüphe yok; bir deniz kaza· 
sından bahsediliyordu. Fakat 
bu kazanın hangi tarihte ve 
nerede olduğu tamamile meç· 
hul idi. Batan vapurun ismi 
ve milliyeti bile belli değildi. 

Şişe, iki sene evvel bulun· 
muş olmakla beraber, kazanın 
bundan çok evvel olnıası da 
mümkün idi. Kazaya uğrayan 
bir vapurdan atılan bir şişe, 
hemen sahile çıkmaz yal 

lngiliz bahriyesi, deniz ka· 
zalarına karşı çok hassastır. 
Bunun için çok tahkikat yap· 
tırttı. 

İngiliz limanlarından iki, üç 
sene evvel hareket otmiş olan 
vapurlara binen yolcuların 
isimleri arasından bir Ramon 
arandı. Fakat bu isimde hiçbir 
yolcu bulunamadı. 

Esasen, şişenin bulunduğu 
sıralar umumi harbın en şid
detli zamanı idi . 

Almanlar, Fransa'daki itilaf 
ordularını Amerika' dan gelen 
mühimmat ve erzaktan mah
rum etmek için en şiddetli 
tahtelbahir harbına gırışmış· 
lerdi . 
Bu sebeple batan, batırılan 

vapurların haddü hesabı yoktu 
Neticesi gelmiyen her tahkikat 
gibi, bu "Ramun,, meselesinin 
de tahkikatı unutulup gitti. 

Azrailin faaliyetinin azami 
haddi bulduğu sırada l:ir Ra· 
mun da elbet cennet veya 
cehenne.mi boylıyabilirdi. 

Bu " Ramon " mes'elesi 
unutulduktan sonra, Avrupa'ya 
Meksika'lı bir kadın, Madam 
Mari Royej dö Zakk gelmiş 
idi. Bu kadın Medyumlu ile 
Avrupa'nın payıtahtlarında 
bir hayret ve takdir kazan· 
mıştı. Bu aralık Londra'ya 
gelmiş Müzik Hol'da medyum 
luk tecrübeleri yapmakta bu· 
lunuyotdu. 

Bu iradının yaptiğı tecrübe
ler cidden hayrete layikti. 
Bilhassa geçmişe aid esrarı 
tam bir isabetle halledebili
yordu. 

Tecrübeler, Britanya tıp 
enstitüsü azasından maruf iki 
zatın nezareti ve kontrolu al

' tında idi. 
[ Bu iki zat, pröfcsor Yankis 

ile profesör Hop idi. 
ilk tecrübeler,• cidden mü· 

him ve parlak oldu; bu kadın 
birçok esrarı, bilhassa geçmis 
şeyleri mükemmel surette hal· 
!edebildi. ~ 

Seyirciler arasında kaptan 
Siginham da bulunuyordu. 

Vapur havuza çekilmiş, ta· 
mir edilmekte olduğu ıçın 
vaktı boş ve çok idi. Bu mü
nasebetle bu tecrübeleri sey
re gelmişti. 

Kaptan Siginham, madam 
Zakkonun tecrübelerini hayret· 
le seyrederken birdenbire: 

- Oh, ne alla! dedi. Bu 
kadının hile yapıp yapmadı

ğını anlamak için Ascnsiycn 
adası şefi tarafından bana 
verilen kağıdın esranı hallet· 
mesinc teklif dmeliyim. Ba
kalım neler söyliyecek? Belki 
de Ramon ımzasmın sahi· 
bini, bütün aranmakta olan 
Madam Luiza nerede ve kime 
olduğunu bize bildiri 
Eğer bu halledilmumiş ve 

halli ümidi kalmamış olan 
muammayı, halledebilirse, Ma
panı Zahko'nun harikulade 
kabilıyet ve kudretlerine ben 
de inanırım! 

Kaptan. kararını hemen ve 
p.ıofesör Hopa Kiyerin maksa· 
dını ve mes' elenin esasını 
anlattı. 

Hop ve arkadaşı Yankis 
teklifi hemen kabul ettiler ve 
bahriye· Lord amirallıığından 
Ramon imzalı vesikayı (iste
diler. 
Amiralı, bu ve.5ikayı kalın bir 

zarfa koyarak üzerini mühür· 
ledi ve medyuma gösterilme· 
den arzedilmek şartile profe· 
sörlere verdi. Profesörler de 
vesikanın kat'i şeklini bilmi· .. 
yorlardı. 

Kaptan Siginhan, profesörlere 
- Mes'ele cidden mühimdir 

Ortada bir facia var ki nere· 
de ve ne zaman olduğu meç· 
huldür. Sonra kağıdın hitap 
ettiği kadın da :meçhuldür. Bu 
kadını bulmak, insani hizmet· 
lerin en büyüğü olacaktır. Ma
dam Zakko'nun mühüı lü zarf 
içindeki kağıdın münderecatını 
okuması maksada kifayet et
mez, lazım olan kağıdı kimin 
ve nerede yaz ldığını ve Ma· 
dam Lüiza'nın kim ve nerede 
olduğunu meydana çıkarmak· 
tır. Eğer bu iki meçhul hal· 
ledilirse Madam Zakko'nun 
bir harika olduğu anlaşılacak· 
tır. Dedi. 

Profesörler esasen bir kay· 
narhane idare eden kimseler 
değil, bilakis bir Medyumun 
nelere muktedir' olabileceğini 
anlamağa çalışan fen ve ilim 
adamları idiler. Bunun için 
kaptan Siginham'ın fikrine İş· 
tirak eltiler. 

Madam Zekko, horhan· 
gı bir Medyum tecrübe· 
sinde, uyutulduğu zaman 
hangi mevzular üzerine çalı· 

şacağını ne sorar, ne de bir· 
lirdi. 

O, yeni bir ve çok mühim 
bir tecrübe yapılacağını anla· 
yınca, hiçbir şart ve itiraz 
dermeyan etmeden teklifi ka
bul etti. 

· Arkası var· 

r 
gah 

Çocuk Hastalıkları 
litehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

(Ulusal Birlik) 
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Genç bir kadın, kucağında parçalanmış 
yavrusu: " Bakın ne yaptılar ,, diye 

haykırmakta devam ediyordu. 

lspanya'da dahili harp baş
lıyalı beş ay oldu. Çarpışma· 
lar günden güne artarak ve 
daha zalim bir şekle girerek 
devam ediyor. Telgraf haber· 
leri daima asilerden veya hü· 
kumet tarafından geldiğine 
göre, birbirini nakzeder ma· 
hiyettedir. Fakat ölenlerin kur
şuna dizilenlerin sayısı daima 
yüzlerle ve binlerle ifade edi
liyor. Bütün bunlar muharebe
nin ne büyük bir şiddetle de· 
vam ettiğini göslermeğe kafi 
olsa gerek . 

Bir Fransız gazetesinin Mad· 
rittc bulunan ve asilerin yap· 
tıklarına şahit olan muhagiri 
gördüğü fecaati şöyle anlatıyor 

Madriô, ilk defa 4 son .. 
teşrinde bombardıman edildi. 
Fakat şehir halkının katliamı 

ayın 16 sından sonra baş!adı. 
Ondan evvel de tayyare .. mey
danının topa tutulması esna
sında civar köydeki halk 
ateş ultında kalmıştı. Lakin 
15 son teşrin gecesi fecaat 
daha büyıik bir dereceyi 
buldu. 

Gece, gökyüzünün zifiri ka· 
ranlığı arasında asi tayyare· 
leri dolaşmağa başlamıştı. 

Gökyüzünden -şehir görünür, 
•fakat aşağıdan yukarısı gö· 
rünmez, Onun için hiikumet 
tayyareleri karşı çıkmadı. 

Birdenbire düşüp patlıyan 
' bomba sesleri, yıkılan binala· 

rın gürültüsü, yaralananların 
çığlıkları göklere yükseldi. 

Bombardıman edilen yer 
hastahanr- idi. Hastalardan bir 
çoğu yar lanmış, bazıları da 
ölmüşlli. 

Sabah saat beşte sokağa 
çıktım. Bombaların ' düştüğü 
yerlerden hala alevler yükse· 
liyordu. Hava henüz kar2n· 
lıktı. 

Bir köşeyi dönerken aya
ğıma bir şeyin dokunduğunu 
duydum. Yerde yatan birisi 

;paçamdan yakalamıştı, dur
_dum. Kibrit çaktım:" 

Birinci sınıf mutahassıs 

Bu, bir genç kadmdı. Beti 
benzi sararmış, can çekişleri 
bir haldeydi. 

İnliyordu: 
- Bakın ne )aptılarl Bakın 

ne yaptılar! 
Kibrit sönmüştü. Bir kibrit 

dnha çaktım. Gözüme büyük 
bir kan yığını çarptı. Kadının 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

İzmir sulh hukuk mahke
mesinden: 

~ !avva ve İbrahim ve Ha
ti ... · arasında müşterek olan 
ve Süleymaniye mahallesinde 
saraç Eşref sokağında kain ve 
yeni 48 no. tajda mukayyet 
bulunan 175 lira kıymeti mu· 
hamınineli ve 2 oda bir mut· 
bahı havi hanenin izaleyi şuyu 
suretilc 15-1-937 cuma günü 
saat 15 de İzmir sulh hukuk 
mahkemesi salonunda satışı 

yapılacaktır. Bu artırmada tah· 
min olunan bedelin °o 75 nis· 
betinde bedel verildiği surette 
talibine ihalesi yapılacak aksi 
takdirde satış 15 gün daha 
uzatılarak ikinci artırması 

1-2-937 pazartesi saat 15 de 
yine dairemizde yapılacaktır. 
Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerin· 
deki resmi vesaik ile birlikte 
20 gün içinde dairemize mü· 

f racaat etmeleri lazımdır. Aksi 
halde haklarında tapu sicili 
malfi~l~adıkca paylaşmadan 
hariç kalacaklardır. Şartname 
26-12-936 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için açık
ca ve gayri menkulün evsafı 

da şartnamede yazılıdır. Mü
zayedeye iştir.::. ~ etmek istiycn· 
Jer kıymeti muhammenenin 
0 o 7 ,5 nisbetinöe pC'y akçası 
veya milli bir banka teminatı 
getirmeleri lazımdır. Gayri 
menkuli.in vergi vesair knnuni 
miikellefiyetlcri satıcıya ve 
0o 2,5 dellaliye ve ferağ harç· 
ları alıcıya ait olup ihale be· 
deli defaten ve peşinen öde
necektir. İhaleyi müteakip 
.müşteri ihale bedelini verme· 
diği veya veremediği surette 
gayri menkul tekrar 15 gün 

:müddetle artırmaya konulup. 
Dr. Demir Ali en çok bedel" veren kimsenin 

üzerine ihaleyi katiyesi yapı· 
Kamçıoğfu lacaktır. Ve arada tahakkuk 

ve Tenasül hastalıklar .edecek ihale farkı hiçbir hük

ve elektrik tedavisi 
fzmir · Birinci beyl<'r sokağı· 

Elhamra si 1 •ı1aı:; arkasında 

No.: 55 

me hacet kalmaksızın vecibe: 
sini ifa etmiyen miişteriden 

alınac.:.aktır. Daha faz.la ı. u·:ı 
lumat almak istıyenler dai c
mizin 936 2230 say:lı dosya 
sına müracaatı lüzumu ilan 
olunur. 

Uza ar o 
• • 

azısı 

-
cak, 
olan binlerce se 

bir kra y kı ac r 
Avrupa'da her yeni sene 

girerken Astroloğ alimleri bir 
çok kehanette bulunurlar. Bu 
sene de, 1937 yılında neler 
olacc.ğını haber veren bir 
Astroloğ şunları söylüyor: 

Önümüzdeki sene içinde 
Fransa'da gene siyasi hadise· 
ler olacaktır. Diğer taraftan, 
dünyada çok biiyük değişik
liklerin ıhtimal dahilinde ol
duğu bir devrede de bulunu· 
yorıız. Gökteki yıldızların bu
gün bulunduğu vaziyet daima 
dünyaya bir takım yenilikler 
getirmiştir. 

Bu değişikliklerden birinin 
daha 1936 sonbahaı ında baş· 
lamış olduğunu söyliyebilirim: 
Para kıymetleri üzerinde ya· 
pılan değişiklikler bütün dün
ya bakımından çok ehemmi
yetli bir hadisedir. 

ispanya hadisesi 
kapa11mıgacak 

ispanya hadiseleri bugün 
olduğu gibi yarın da halledi-
lecek değildir. Bu muharebe· 
deki alevlerin sönmesi için 
seneler lazımdır. Yalnız gele· 
cek sene içinde daha geniş bir 
sahaya çıkmasından korkula
bilir. Bu alevleri, bilhassa iki 
devleti tehdit etmektedir. 

1937 senesinde olacak sı· 

a 7 
Berut (Hususi) Lübnan 

muahede>inin kf'ndi arzu!arına 
göre yapılması dolayısile pro
testo makamında grevler ve 
nümayişler yapan Trablns da 
birkaç gün kanlı hadiseler ol
muştur. 

Nümayişçilerden bir 1akımı 
tevkif edilmiş ve Beruta sevk 
edilmiştir. 

Nümayiş günlerinde Trab· 
lus Berultan polis ve asker 
de gönderilmi~tir. Trablusun 
istediği açıkça Suriyeye ilti
haktır. Çünkii Trablus harbi 
umumiden evvelki muhtar kü-

:çük Liibnandan ayrı idi Trab
lus halkı Müslümandır. Lüb· 
nanda gene gayri müslümlcr· 
le omuı omuza bir ekseriyeti 
haiz olan Müsliimanların gayri 
Müslüınlerle hukukan müsavi 
muamele görüldüğünü gören 
Trabluslular eskidenberi, Su
riye vahdetine iltihakını isti· 
yorlardı. 

1 

Suriye siyasi ricali de bunu 
el altından teşvik edip duru· 
yorlardı. Lübnan muahedesi
nin müzakeresi sırasında Trab
lus'taki Ali komiser vekili 
Trablus'lulann bu arzusunu 
is'fa mümkün olmadığını söy- ' 

yasi hadiselerin Kanunusaniyi 
beklemeden bu ayın içinde 
başlaması ıhtimali vardır, 

Uzak Şarkta da harp. tehli· 
kesi büyüktür. Bu harpten 
sonra Şarkın binlerce sendik 
mazisi olan bir Krallığı yıkı· 
lacaktır. 
Mazi ile istikbal arasında 

uçurum 
1937 senesi din için de bir 

inkılap yılı olacaktır. Esasen 
Hitlercilik ve Bolşeviklik Av· 
rupa'nın hristiyanlığını tehdit 
etmektedir. Şark memleketle· 
rinde de din bağları gevşiyor. 

Çin dinsiz oluyor, Japonya'da 
resmi bir hükumet dininden 
başka birşey yok. l 

Bu suretle, mazi ile istikba 
arasında bir uçurum açılıyor. 
Herkes ekmek bulacak 

Gelecek sene iktısat bakı· 
mından müjde veriyor. Buhran 
gittikçe azalacak, işsizler kal· 
mıyacak, herkes ekmek kaza· 
nabilecektir. 

1937 senesinde bir devlet 
reisi ölecek. O memlekette 
dahili karışıklıklıklar çıkacak· 
tır. Bir başka devlet reisi de, 
sırf şahsi sebeplerden dola~~ 
memlekt:tin siyasetinde biiY0 

bir değişikliğe amil olacaktır· 

• 
·yor. 6 

alı a dır· 
leyince Trablus'ta bu hareke~ 
ler hazırlandı. Esasen Lübnap 
M.. 1 ·· 1 d • sebe us uman arı a aynı defl 
lerden dolayı muahedeler d 

0 
gayri memnun oldukların 9 ~ 
Berur'ta da daha hafif olnıDI· ·o 
üzere protesto hareketlerı 
duğu malumdur. ·ş-

Geçen perşembe nürna;:,. 
çilerle µolis arasında mt1ıerı 
deme olunca Berut'ta ge .

0
• 

Fransız. askeri lkumandanı 1 

zibat işini ele alınıştı. ;JfJer 
Ve bunun üzerine te111\ıeri 

başlamıştı. Trablusşaın . .,c 
.. zer••· 

gelenlerinin tevkifi u dahtı 
halkın galeyanı bir kat ve 
arttı ... Camide topla?.d.~t:r pir 
camiden çıkınca buyu dO' 
müşademe akşam altıdan 
kuza kadar ~devam etti. Je 

eler Bu esnada tayyar dll' 
Trablus'un üzerinde uçuP çs'' 
ruyordu. Böyle baş~~yno dtıh~ 
pışmalar birkaç gun 
devam etti. 

Hükumeti 1 blus jlerı 
1 

lenleri arasında yapılnll jBd 
"k"oet zakcreden sonra _su u rtcs 

edildi, Pazar ve : p8~Jı5e 
günleri müsellah bır 
olmadı. ·lede) 
(Devamı 4 üncü sahır 

İzmir milli emlak müdürlüğünden: J)'' 
İcar no. 75 

.,ıı 

135 Kt me kma ol arkasında bila no.lu ahır ,,. 
136 T cpecik kağıthaı. c 1 '1-9 eski 141 yeni dükkiı11 

.; $tJfl 

Yukaı ı<la yazılı emvalin biı er senelik icarları oobe;eıııb' 
nıüddetle aı tıı mı ya konulmuştur. ihalesi 24-12-936 pe~S1 
günü saat 15 dedi~ 1 
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~ahife 3 
S İzmir milli Emlak müdürlüğünden : 

N. 
i~9 Lira K. 

T t!pecik Y edikızlar mevkiinde 11 dekar 28 

kapu 224 metre 

metre bahçe, kule ve damın hazine ve diğer 
hisseleri de birlikte olarak 3000 00 

590 Karantina Demir sokak 28 

M. arsa 112 00 5
91 3 ; cü Karataş Asansör S. 14 kapu ve tajlı 

418 M. arsa 104 50 59
2 3 : Karataş= Envcriye 95 N. eski 93/95 yeni 

N. lu 199 metre murabbaı arsa 59 70 
~Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve onbeş 
~n müddetle artırmıva konulmuştur. İhalesi 24-12-936 per· 
~lllbe ~ünü saat 15 dedir. 1458 

7 
TÜRK HA VA KURUMU 

1 
ADET 

1 Mükafat 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
20 
60 

100 
400 

8000 -8600 

" 
ikramiye 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

(10,000) 
(5,000) 
(2,000) 
(1,000) 

(500) 
(50) 

500 Mükafat -9100 

400,000 
100,000 

500.000 
200,000 
150,000 
100,000 
70,000 
60,000 
50,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
120,000 
100,000 
200,000 

400,000 

2,715,000 

lzmir vakıflar direktörlü
~iinden: 
lira Vakfı Mevkii No. Cinsi 
50o N d .. k ,~.. 8 k k abr za e canın va . yumez so. üçü ev 
Soo Hisar camii vak. Irgat pazarında 91195 dükkan 
~Oo Esnaf şeyhi vak. Hastahane arap fırını c. 62 küçük ev 

2 
so ,, ., ,, ,, ,, ,, 6211 dükkan 

ıs so ,, ,, ,, ,, ,, ,, 6212 ,, 
00 Bezmi alem vak. Sürmeli so. 4 büyük ev 

'10() ,, ,, 41 kahvehane 
SQ ,, Armutlu sokağında 9 arsa 
so " " 11 " 
so " " 13 " 

200 ,, Altay sokağında 25 dükkan 
ıso .. ,, 23 ,, 
lso Kırım mescidi vak. Debağ Ahmet ağa sok. 3 ev 
ıso 5 
ıso " " 1 " 

~OQ :: Kara kapı c~ddesinde 222/216 ~;sa 
SQ Aziziye camii vak. ,, ,, 2 l 8 harap ev 

~ ... Yu~arıda mevkii vakfı numara ve cinslerile muhammen be
'lı'~le~ı yazılı ev dükkan ve arsalar paraya çevrilmek üzere 
~Ulkıyetleri 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 2490 
Yılı artırma eksiltme ihale kanunu dairesinde muameleleri 
lirilecek olan akara tın ihalesi 2'1-12-936 perşembe günü 
~l 15 de Kemeraltmdaki evkaf direktörHiğü binasında yapı· 
~caktır. Satış peşin para iledir. f stekli olanların hususi şart
ıqtırıı öğrenmek üzere her gün evkaf direktörlüğü varidat 
trnurluğuna ve ihale günü de 0 o 75 teminat akçelerile birlikte 
lanacak olan komisyona müracaatları ilan olunur. 

3 10 17 24 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"ORESTES,, vapuru 10 bi

rinci kanunda gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

" BACCHUS .. vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

ORESTES., vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci ka-
nuna kadar ROTTE.RDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
l imanları için yük alacaktır. -
SVENSKA ORIENT LINES 

" SMALAND 1, motörü 10 
birinci kanunda ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

"ISA,, motörü 21 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDINAVYA limanları 

' için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci 
kanunda ROTTERDAM, HAM
BURG ve SKANDNAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,. vapuru 16 
birinci kanunda MALTA, 
MARSILYA ve CEZAIR'e ha
reket "edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda M.AL TA ve MAR
SIL Y A'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yiik kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlonlaraaki değişikliklerden 

acente mcsuliyet kabul etmez. 
Dah: fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentası. 

Tele fon: 2004/2005/2663 

•• ve şu-
im ted 

va a e tas 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LlNES LTD. 
"THURSO,. vapuru 20 ikin· 

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yiik 
çıkaracak ve ayni zamanda 
UVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 

kanunda LONDRA, HULL ve 

f 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 

._._._= racak ve ayni zamanda LON-
•s~~!!!!!!!!!~~~!!!!~~~~~§!!!!!!!!.. ORA ve HULL için yük ala-

v 

agı Sıhhat Balı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi üzbet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

il Ba durak• Büyük Salepçi oğlu ham 
Ş • karşısında . -· 

caktır. 
"DRAGO,, vapuru 10 birin

ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı-

karacaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL., vapuru 18 

ikinci.teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

o • • 

• 
ın Z e 

& Co 
DEUTSCt-IE LEVANTE LINIE 

Hal apı a kuma fabrikası 
"SAMOS,, vapuru 7 birinci 

kanunda beklenilmekte ve 12 
birinci kanuna kadar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXCELLO" vapuru 6 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yiik alacaktı r. 

"EXMOUTH,, vapuru 18 

1 

z 
Yeni yaptı racağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

ilk kanunda bekleniyor, NEV- Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
YORK için yük alacaktı r. HA// T A Ş 

1 • • • 
"EXAMELIA" vapuru 26 

ilk kanunda bekleniyor, NEV- Mimar Kemalettin caddesinde F AH Rı 
YORK için yiik alacaktır. 1 KANDEMiR Oğlu 

"EXTAVıE,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEY -
YORK için yük alacaktır. 

EXMOOR., vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yükliyecektir. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
4 ilk kanundan PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 

atı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmir'de Halkapınnrdadırr. 

için hareket edecektir. 
"EXCALIBUR,, vapuru 18 

birinci kanunda PIRE'dcn 
BOSTON ~ NEVYORK 

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

T o o. 22 1 ve 3067 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MlDDEL-
HA VSLINJE TENCE, SULINA, GALAÇ 

OSLO aktarması olarak BELGRAD, 

"BOSTON" vapuru 16 ilk NOVISAD , BUDAPESTE , 
kanunda bekleniyor, iSKEN- BRATISLA VA VIY ANA ve 
DERiYE, HAYFA, DİEPPE 
ve NORVEÇ limanları için LINZ için yük alacaktır. 
yükliyecektir. "Vapurların isimleri, gelme 

SERVI_C_E_M_A-RITIME tarihleri ve navluıı tarifeleri 
ROUMAIN hakkında bir taahhiidc giri-
BUC .• REST şilmez . ,, 

"DUROSTOR., vapuru 23 Birinci Kordon, telefon 
ilk kanunda bekleniyor, KÖS- No. 200- 2008 ·-------

ZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

j 
l 

i~ / 
Jıh/ 

oJI ıu r' 
1 

' . ,, -

Tes ·ri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

, , 
• 

-
-
• 

• 

1 

1 

1 

--
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Sahife '4 (Ulusal Birlik) 

Nazırı M. AnRomanya Hariciye 
tonesko Paris'e gitti 

M. Antonesko, bugün Fransa Cumhur reisi tarafından kabul 
edilecek. Romen Nazır-nın seyaha ına ehemmiyet veriliyor 

1 

Paris 17 (Radyo)- Romanya Hariciye Nazırı M. Antonesko 

ve refikası, dün buraya gelmiştir. M. Antonesko'nun seyahati 

resmidir. Yanında gazeteciler ve hukuki müşavirlerde vardır. 

Gazeteler, M. Antonesko hakkında yazdıkları makalelerde, 

mumaileyhin Fransız dostu ve Fransaca tanınmış bir kimse ol

du§'unu kaydediyorlar. 
M. Antonesko, gelir gelmez, Fransa Hariciye Nazırı M. lvon 

Delbos ile konuşmuş ve şerefine verilen ziyafette hazır bu-

lunmuştur. 
~~~~~----.......... ~. 

Romanya Hariciye Nazırı, bugün Fransa Reisicumhuru M. 
Lebrunun resmi misafiri olacaktır. 

Bclgrad 17 (Radyo) - Romanya Hariciye Nazırı M. Anto· 
nesko'nun Paris ziyaretine büyük ehemmiyet atfedilmektedir. 
M. Antonesko, Paris'te Fransız ricalile temaslarda bulunduk

tan sonra Belgrad yolu ile Bükreşe dönecek ve M. Stoyadi
noviç'le de görüşecektir. 

Romanya Hariciye Nazırının Paris seyahati, son zamanlarda 
Fransız • Romen münasebatının bozulduğu şayialarının asılsız 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Hariciye vekilimiz 1 
konseyin protokolu-

Fransa, ltalya borçla- 1 
Trablusşam isyanı 

nasıl cıktı 

nu reddetti rını vermiyorlar 
-----~---..... --.--.--~~----

( Baştarafı 1 inci sahifede) Taksit zamanı geldiği halde iki 
Paris 17 (Radyo) - Ulus-

lar soıyetesinin dünkü toplan· taraf ta da bir hareket yok 
tııında, Fransız delegesi M. Paris, 17 (Radyo) - Tak· salah başlar başlamaz, iki hü-
Viycno, •Türkiye cumhuriyeti sit günü dün olduğu halde, kıimet arasındaki finanse! ih· 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Fransa Amerika'ya olan borç- tilafların halline çalışılacağını 
Aru'ıo beyanatına cevap ver· ları hakkında hiçbir hareket bildirmiştir. 
miı ve Fransa'nın, Sancağı göstermemiştir. Fransa finans Roma'dan gelen haberler, 
Suriye'den ayıran her hangi bakanı, Amerika hüklıınetine ltalya'nın da taksitini verme-
bir mcs'cle etrafında konuşa· gönderdiği bir notada, iktısadi diğini bildirmektedir. 

mıyacaimı söylemiştir . --:-• • h 
Fransız delegesi, Fransa'nın Fransız Reısıcum uru-

5'.riye ile akdetmiş olduğu • • 

1 
t 

muahc~e. ile bütün ~r~p. mem nun rıyasetınde top an 1 
leketlennın memnunıyetım cel- •----
bettiğini ilave eylemiştir. J D Jb h • A • t h k 

lıtanbul 17 (Hususi) - Üç VOD e OS, &rlCI SIY8Se 8 
ründenberi Sancakta bayram kında' İzahat Verdi 
yapılmamakta ve matem tutul· ı · • 
maktadır. Fransız ve: Suriye1!i Paris : 7 (Radyo) - Dün, 
aakerlcrin, • Türklere karşı iş· Eliza sarayında ve Reisicum· 

kenccleri son dereceyi bul· sın konseyde, rey verilirken 
muıtur. Bayraında ailelerinin istinkaf etmek fikrinden mü
yanmdı bulunmak üzere mem· tevellid müşkilata tesadüf 
lekctlerine dönmüı olan Tiirk· edilmektedir. Bununla be!'aher 
lerden bazılan tevkif edilmi~- sosyete kararını mütc"°akip 
tir . T~fik.Rüştü-Aras-;;;lihti1afı~ 

Ankara, 16 (A.A) - Hari· doğrudan doğruya noktai na· 
ciye Vekilimiz Tevfik Rüştü ~zar taahs;-suretile - kat'i bi; 
Araı, milletler cemiyeti kon· ·sureti halle raptı için Paris~i 
sqinde söylediğ'i nutukta te- gitmesinin kararlaşmış olduğu 
zimiıi müdafaa eden hukuki anlaşılmaktadır. 
ve ekonomi delilleri hulasa Cenevre l 7 (A.A) - Ha-
~ttikten sonra ihtilafın devamı vasın hususi surette gönder· 
müddetince münazaalı arazi· diği muhabiri bildiriyor: 
den Fransız kıt'alarile Türki- Son Saudler · Rüştü Aras 
ye'ye ve Türk'lere aleyhdar Vienpt görüşmeleri hakkında 
unsurlardan mürekkep kıtala· Alman matbuatına göre Tevfik 
nn çekilmelerin ve milletler Rüştü Ara' Ankara ile te- ' 

mastan sonra mes' elenin esaccmiyetinin bir komiserinin 
fiili idaresi altında oraya ufak sına taalluk eden teklifle: de 
bir irtibat jandarma kıtası bulunmuştur. 
rönderilmesini istemiştir. Buna Tevfik Rüştü Aras, San-
mukabil Fransız hükumeti cakta bir Frans1z delegesinin 
sancak dahiline üç devlete ikamet etmekte olduğunu ileri 
mensup müşahid gönderilme- sürerek isken derun' a: gidecek 
sini ve orada bulunan ilave olan bıtaraf muşahitlere bir 
Fransız ~kuvvetlerinin geri çe· Türk delegesinin iltihakını: 
kilmesini ve orada asıl mes'ele istemiştir. 
hakkında karar verilinceye Sancaktaki Fransız delegesi 
kadar Fransa Suriye muahe- lskenderun ve Antaya da 

manda sıfatile mutad idare desinin Fransız meclisi meb'u-
sanınca tasdik edilmesini tek- işlerini görmekte olduğu gibi 

Fransız vaziyetinin esas pren· 
lıf etmiş ve bu teklif Türkiye· sibi de konsey tarafından 
nin müstenkif reyine mukabil tamamen tahaffuzu mahiyette 
konseyce kabul edilmiştir. ittihaz edilecek olan tedbirle-

Cenevre 16 (A.A) - Ha· rin mandeter devletin salahi-
vu ajansı bildiriyor: yetlerine halel getirmemiştir. 

Mazbata muharriri olan Is- Bir Türk delegesinin mevcu· 
veç dış bakanı M. Samdler , diyeti Türkiye'yi İskenderun 
ile Tevfik Rüştü Aras ve M. ve Antakya üzerinde bir nevi 
Vienpt ar:asında mazbata mu- murakabe hakkı vermek ne· 
harririnin raporu münderecatı· ticcsine varacaktır. Konseyin 
nı teıbite matuf görüşmeler bugünkü celscsinden evvel bir 
devam etmektedir. Müzakere- anlaşma hasıl olacai ü mid 
tlı henüz Tevfik Rüıtü Ara· ıdilmektcdir. 

hur M. Lebrunun ba4kanlığa 
altında büyük bir meclis top
lanmıştır. Bu toplantıda, Ha
riciye Nazırı M. lvon Delbos, 
harici vaziyeti uzun uzadıya 
izah etmiş ve Uluslar sosye
tesi.1in son celsesinde cereyan 
etmiş olan müzakereleri: bil· 
dirmiştir . 

Finans bakanı M. Vensa Ori· 
yol da Finansel vaziyeti izah 
eylemiş, bütçe müzakerelerinin 

gelecek Salıya kadar biteceğini 
dahili istikraz kuponlannın bu 
gün satışa çtkarılacaiını ıöy· 
!emiştir. 

'Çindeki isyan _ 
-Brııtarafi 1 inci ıahifedt!
medisi; asi general Şanşoli· 
yanın mütalibatını çok ayğm 
bulduğundan bu generalın ku
mandasındaki orduya şiddetli 
surette taarruz edilmesini ka· 
rarlaştırm.ştır. 

Nankin, 17 ( Radyo ) 
Nankin murahhaslarile asi ge· 
neral (Şansolyan} arasındaki 
müzakereler kesilmiştir. Nan· 
kin hükumeti, asi kumandanı 
tenkil için büyük kuvvetler 
hazırlamaktadır. 

Nankin 17 (Radyo) - Hü· 
kiiınet 150 bin kişilik bir or· 
duyu, asileri tenkil için Şi
yanf ır üzerine göndermiştir. 

Şan·Kay-Şek'in karısı, hü· 
kumetin asilerle harp etmek
ten vaz geçmesini istemiş ve 
kocasının hayatının tehlikeye 
gireceğini söylemiştir. 

Fakat Nankin hükumeti 
Şan·Kay·Şek'in öldürülmesile 
neticelense bile Şiyanfınn üç 
günde zapt ve asilerin imha 
edileceğini muhakkak saydı

ğından Şan-Kay·Şek'in karısı· 
nın ricasını kabul etmemiş ve 
harba baılamııtır. 

1 

( Ba~ t .ıraf ı 2 inci sahi/ede) 
Trablus heyeti Beruta iitti. 

Orada Suriye siyasi ricalinden 
Cemil Mürdem ve SadulJahJ 
Cabiri ile görüştüler ~e T ra· 
hulusun halini ve isteklerini 
söyledileri, sonra, Suriye rica· 
li Ali komiser fkont Dö Mar
teJin yanına gittiler ve Trabu· 
lusların isteklerini ona ıöyle· 
dITe; ~-·komiser d~e-;aben: 
~ Suriye muahedesi bütün 

anasınn hukukunu temin et· 
miştir. 

Trabulusluların iıtedikleri~ 
idari mctılip ileride- LübÔan 
hükumeti ile aralarında umu· -
mi bir surette halledilir. O ... 
'tübne hüküuıctinin dahili 

jbir işidir cevabını verdi: --
::::.ı. .-

rGene bu zevat Lübnan re: 
fıi!c-umh~~MiJ~d;ıi;y;rı~n& 
iİtti ler:-·ona da· ayni-Öıeı ·ele
yi arzedip ayni cevabı aldılar. 
Reisicumhur kendilerine mua· 

•hede latbik mevkiine ıelince 
kendilerini mahzuz edecek 
şekilde muamele ıöreceklerini 
temin etti. 

Bundan! sonra, Trabluı'ta 
artık aükUt ıeldi ~ve bir ha· 
dice olmadı. Nümayişler es• 
nasında altı maktul ve 72 

t mecruh !olduğu anlaşılmıştır. 
Fakat, Trablus iskelesinde 

hala ifCV devam etmektedir. 
Bu ıükiinet nzerine mevkuf· 

lana tahliye cdilmeıi bekle· 
niyor ve Trablus'ta işler iyi· 
leşiyor. 

Trablus'ta bu i~le meşgul 
olan heyet şimdi komiser nez· 
dinde Trablus mes' elesi hak· 
kında Lübnan'da bulunmak 
üzere hükumetle temas edi
yorlar. 

Madrid bombardı. 
manında halk nasıl 

katliam edildi 
f Baştarafı 2 inci sahifede J 

entarisi kan içinde idi. O 
kibrit te söndü. Tekrar bir 
kibrit çaktım. Kadın daha 
fazla kısılan bir sesle: 

- Bakın ne yaptılar, bakın!. 
Diyordu. 
Titriyen ellerile gösterJiği 

yere daha dikkatle baktım: 
Kan p1htılarında kopuk bir 

çocuk baş1 gördüm. Kadının 
çocuğu parça parça olmuş, 

kucağında yatıyordu. 
Kibrit tekrar söndü. Ondan 

sonraki kibriti yaktıiım zaman 
kadının harcketJiz oldu~nu 
rördüm: Ôlmüıt6.,, 

17 Birinci kinun 926 __ 
·- ·.~'t.' . ... ...... ;.;;..,_~ ·,-t .f • • • • .. . • ........... ~ .. --. .. __ ..... ~ .. . . ·~ .. . "' ··' ~ .;,.,-~-
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A i pa a ve kira Frosini 
ır ' .. " 

Yan ya gölünün kanlı f acıası - ' . ..... ... 
Nakleden: F. Şemseddin Benliollu 

Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi .... 
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Tahir, Fr~sininin bir başka sevgi"' 
lisi olduğunu söyleyince, Ali paşa 

korkunç ve vahşi bir hal aldı 
- Bre Tahir.. Ne oldun liyorsun?. Yoksa sen.~de beni 

böyle?. Yüzün gözün birbirine vezir alişan olarak tanımıyor· 
karışmış; diye sormaktan ken· sun. Söyle, ben vezir, istedi· 
disini alamadı. ğimi asan, kesen "şanlı vezir 

Tahir, aldığı haberi vermek değil miyim?. Seni de: 
cesaretini kendisinde kolayca ( Arkası var) 
bulamıyordu; Ali paşa: Asiler bütün liman 

- Yoksa.. Büyük bir ha- l 
dise mi var?. Çabuk söyle! ara taarruz ede-
Dedi ve heyecanla ayağa cek/er 
kalktı. 

Tahir - Paşam hele yerine 
otur, sana"'söyliyeceğim şeyler 
çok mühimdir ve çok gizli 

:kalmalıdır. Dedi. 
- Çabuk ıöyle.. Meraktan 

çatlamak üzereyim!. 
- Vezirim, aradan 'ieçenf 

günlerde Tahir'in seni unuttu· 
ğuna hükmettik. Vezirim ben 
gece ve gündüz o çok mühim 
i~ üzerinde yürüdüm. Çünkü 
Frosini hakkında şerefim ile 
sana hizmet vadmda bulun· 
dum. Nihayet - iyi bir netice: 
elde ettim. 

- Az daha yanıma gel bre 
kuzumf Oilum, ıadık Tahir'im, 
söyle bakalım .. Bana 7e"ifbi 
haberler ietirdin?. Haberler 
pzel mi?. 

·- · O kadar ıüı:cl . • dej'il.. 
Hatta .. 

- Tahir, ıiı:ındaki baklayı 
çıkar, bana nuıl bir haber 
vermek için ıeldin. 

- Vezirim, Frosini'nin ~ko

cuından ba~ka bir ıevrilisi 
var. 

- Sevıilisi mi var?. Ne 
diyorsun bre Tahir? 

Tepedclenli, bu suali sorar 
iken vah$İ ve korkunç bir hal 
aldı. Birdenbire Tahir'in ko· 
lunu yakaladı ve ; 

- Söyle bre.. Söyle diyo
rum sana.. Froıini benim 
fikrimi, benim müsaademi 
almadan başkasını nasıl seve· 
bilir? Ben vezir değil miyim? 
Ben buranın, Yanya'nın yarı 
Rumelinin sahibi. pa~ası de
iil miyim? Benim sevdiğim, 
ancak bana layık olan bir 
kadını sevmek cesaretini gös
teren alçak kimdir? Söyle, 
çabuk söyle .. 

Her kim ise bu alçağın vay 

haline vay.. Bu herifin kim 
olduğunu hemen tahkik et 
Tahir! 

- Frosini'nin sevgilisi meç· 
bul değildir, paşam .. 

- Şu halde neye bana söy-

T ay yare Yılbaşı 
Piyangosu 

1937 Büyük ikramiye yarım 

milyon liradır. 
AyrıcR 400, 100 bin liralık 

mükafat ile 200, 150, 100 bin 

l i ralık büyük ikramiyeler de 
vardır. 

Biletler f zmir Piyango Di· 

rektörlüğü gişesinde ve bayi

lerde satılmıya başlamıştır. 

Yeni seneye yeni taliinizle 
girmek için bu bir fırsattır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin eden bu piyangoya 
i~tirak ediniz. 

Bilet fiatleri : 2,5, ..5, 10\ li
radır. 

( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede) 
bilhassa lngiltere'ce iltizam 
edilmektedir . 

Cebelüttarık 17 (Radyo) -
Milislerin ( Ş 3 ) tahtelbahi· 
rinin bir torpil net icesinde de· 
ğil, kazanında vukubulan bir 
infilak yüzünden battığı anla· 
şılmıştır. 

Paris 17 (Radyo) - Mayork• 
adasındaki hava kuvvetlerinin 
umum kumandanlığına tayin 
olunan Ramon Franko, ihtilal· 
cilerin, yakında bütün lspany• 
limanlarına umumi bir taarruz 
yaparak askeri kuvvetler ihraç 
edeceklerini bildirmiştir. 

Paris 17 (Radyo)- Asilerin 
elinde bulunan iki torpitonu.ı 
tayfaları isyan ederek hükumet 
limanlarına ilttica etmiştir. 

--------·-· ---
M. Eden 

- Dt1Jlara(ı birinci :mlıifeılc

iİltere kabinesi, bui'Ün M· 
Ba1dvinin riyasetinde topları· 
mı$ ve harici siyasayı :tetkik 
eyledikten (ıonra ispanya hi· 
diselerini de ıözden ıeçir
miştir. -·· Dünkü Maçlar 

/Jıışıoraji 1 itıci ıtılıif'etit 

Hakkı, takımının ilk ve ıon 

ıolünü vaptı. 
Birinci devre, tamarnen Göı· 

tepe lehine geçiyordu. Tehli· 
keli akınlar yapıyorlar, Çek· 
leri şaşırtıyorlardı. Çek kale· 
cisi, yerinde müdahaleleri ile 
hirkaç gole mani oldu. 

42 inci dakikada Çekler 
soldan bir ini~ yaptılar, favul 
oldu hakem fırikik cezası ver· 
di. Beynelmilel üçüncüsü oları 
Çek santreforu; ani ve çolc 
sert bir şütle topu ailar.• 
taktı ve beraberliği temin ettı· 

İkinci devrede Çekler dah~ 
düzgün oynadılar ve çok se~ 
inişlerle Göztepe kalesini iY1 

sıkıştırdılar. Göztepeliler, ara· 
sıra akın yapabiliyorlar, dab~ 
ziyade müdafaaya çekilme~' 
gibi oynayorlardı. Çeklerı~ 
ikinci golünü hakem, ofsa}'1 

diye kabul etmedi ve maÇ ti 
1-1 berabere bitti. . 

Yukarıda da söylediğİıllıı 
gibi, Çekler güzel oynarnaklB 

beraber fevkalade değildiler· 
Bugün Altay'la yapaeakl~;~ 
maçta, daha iyi bir oyun go 
tereceklerini sanıyoruz. 

Altmordu yenildi. I· 
Ankara, 17 (Hususi) - .~j. 

tınordu Fener' e 3 · 6 yenıl 
Birinci haftayım 1 - 1 berabere 
bitmişti. 

Galatasarayda maJlfJP· 
c;ıı· 

Ankara, 17 (Hususi) - . ci 
latasaray bayramın birıll dı 
iünü Aııkaragücü ile oyna 
ve 2 • 1 maA-lQp el4iu. 


