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1 Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 

Neşriyat m;i ili· ü: HAMDI NÜZHET ULU 'AL 
Cenubi Amerika'da 

Vukubulan zelzele neti
cesinde binlerce insan te. 
lef olmuştur. 

......._Adres: izmir İkinci Beyler sokağı 
~ne şnrtlnrı: Scnelip 700, altı aylı~ 400 kuruş 

h~ Resmi ilanlar için: M~n~if cemiyeti ilunııt 
Urosunn ımirnrant edılmelıdır. 

~i ilanlar: idarehanede kararlaştırılır -~"----..!~.:._...ıı.;... 
~ıldığı ye;'; (ANADOLU) Matbaası 
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c • a ıs , v ini bildirdi 
r I Londra 21 (A.A) - Deyli 

telgrafın verdiği haberlere 
göre; bir müddettenberi Lon
dra - Paris ve Vaşington ara
sında bazı müzakereler yapıl· 
maktadır. 

re 
ugos avya ile birleşe 

ay te 0 d edebilir mi 
sad için lngiltere hariciye ne
zaretine giderek konuşmuştur. 

Paris, 22 (Radyo) - ispan
ya ihtilalcilerinin neşrettikleri 
resmi bir tebliğde, Buzn:e ve 
havalisinin Milislerdt n zapt· 
edildiği V\! Gro ıav şehri civa
rında Marksistlerin ) aptık'arı 
taarruza karşı g linerrk ınu· 
taarrızların ddedildıği ve 
Marks stlerin ö'.ü ve yaralı 
bırakarak ricat ettikleri bildi
rilmekteeir. 

Bu müzakerelerden maksad 
beynelmilel ticarete engel olan 
maniaların bcr taraf edilme
sidir. 
(Devamı 4 üncü sahifede ) 

• 
Antonesko şeref ine 

ziyafet verdi 

Ayni tebliğde, Madrid c·vJ· 
rında Milislerin esir verdik· 
leri ve Vilanoevn cephesinde 

Milislerden bir gurup Milislerin açtıkları ateşin iskat 
lngiliz donanması Malta'da 

Paris 22 (Radyo) - lspan· 1 nun, ihtilciler tarafından ba- edıldiği de ilave edilmektedir. 
~~ hadiselerinin başlangıcın· 1 tırılması, Moskova' da derin Bordo, 22 (Radyo) - Za-
"anb M ı· ı · 37 ·h k ı B bıta, lspanya'ya gönderilmek 

Paris 21 (A.A)- Akdenize 
müteallik müstakbel İngiliz -
ltalyan itilafından bahseden 

~ı· eri i ıs erın ve ı - a is er yapmıştır. u mes' ele-
~ ctlcilerin de 17 tayyare kay- nin Londra'da ademi müda- üzere olan iki hlfp tayyaresini bakan M. Blum, bugün Ro-
tltikl . t b't d"I . t' müsadere etmiştir. manya hariciye nazırı M. An-

erı es ı e ı mış ır. hale komitesinde konuşulaca-
lo d 22 (R d \ 1 Paris, 22 (Radyo) - Is- tonesko ile zevcesi şerefine 

tı:ı· n ra, · a yo, - n- ğı ve Rusya'nın, kendi posta h A 
~.~:z gazeteleri; Almanya'nın, panya cum ur reisi M. zana, 5ir ziyafet vermiştir. Bu ziya-
"l\lt d" 1 F vapurlarını korumak için harp sıhhi vaziyetinden dolayı fette, hariciye nazırı M. lvon ~ , ema ıyen genera ran-
Lo Ya yardım ettiğini yazarak gemileri tahsis etmek isteye- cumhur reisliğinden is

1
tifa et- Delbos, finans baı<anı M. 

~llkitlerde bulunuyorlar. ceği söyleniyor. meğe karar verdiğini spanya Vensa Oriyol ve daha birçok 
Ilı Niyüz Kronik! gazetesi, Al- Sovyet sefiri, dün bu mak- _ hükumetine bildirmiştir. M. Blum diplomatlar hazır bulunmuş· 
~anya'nın, bugünlerde general Şı·mal denı·zı·nde kor- Paris 22 (Radyo) - Baş- Iardır. 
~~anko'ya beş fırka asker ~ .... _..._. ______ _ 

~b~;·~:!'me~ı:·:e ı~!~ft:;e~ kunç f ırtlnalar var Sancak Türk'lerine iş-
~rı. bu mes'ele hakkında mü- ••• kence devam edı·yor 
nY~kkız olması lazımgeldiğini (Afrika\ adındakı· Alman vapuru ·-·- . 
ttı sürmektedir. r.J 
~Ayni gazete, ispanya işle- b tt h ·ız d k •• .. k Şimdi de Fransız askerlerine selam verme 
~ııe. müdahale etmemesinin a ı, sa ı er e uçu vapur· 1 modası çıkarıldı. Bir broşür neşredilecek 
) ~ıni için lngilterc'nin ltal- farın ankazl Var Ankara. 22 (Hususi) - Ha- için halk mütemadiyen sıkış-
d~ Yı kandırmak Üzere bulun· tay Tüık'lcri cemiyeti, isken· {Devamı 4 üncü sahi/ıedej tıR Oslo, 22 (Radyo) - Nor- yerlerinde batmış küçük va-

unu bildirmektedir. veç sahillerinde çok tehlikeli derun ve Antakya hakkında 

~ M. Azana 
• ·1adrid, 22 (Radyo) - Hü
~etin dünkü resmi tebli
td e, ihtilalcilerin son gün
k e muvaffakıyetsizliğe uğra
~ 1arı; (Boadilya) ile (Yuzuela) 
ı (Vilyatonevo) da milis 
~ (~tlerinin mevzi tuttukları 
til~t·~nfoes) nehri civarında 
ctlcılerin yapmış oldukları 

~tuzun akim kaldığı bildi-
1\ ~ktedir. 
'"' . tıs 22 (Radyo) - Kom· 

1 adındaki Rus va uru-

purların parçaları bulunmuştur. 
fırtınalar devam ediyor. Alman bir broşür hazırlamıştır. ---·····---bandıralı (Afrika) vapuru bat- Mı·ıaA n Hodza Bu broşürde bütün diplo· 
mıştır. Batan vapurun müret- matik temaslar ve muhaberat 

tebatı, diğer bir vapur tara- yakında Bükreş 'e ile hükumetimiz ve Fransa 
fından kurtarılmıştır. Afrikanın hükumeti arasında teati edilen 
kaptanı, bütün ısrarlara rağ· gelecek notalar, gazetelerdeki neşriyat, 
men vapurunu terketmek iste-
memiştir. sancakta yapılan işken~e hak· 

Norveç sahillerinin birçok kında malumat ve resimler 

merika'da 
Amele grevi git-' 
tikçe büyümek

tedir 
Nevyork 22 ( Radyo ) 

Amerikanın birçok çelik ve 
otomobil fabrikalarında işli· 
yen ameleler, umumi grev 
ilan etmişlerdir. Liman ame
leleri.1in de ~grev ilan ettikle
ri ve bunlardan dört bin ki
şinin iş tutmak istemedikleri, 
son haberlerden anlaşılmıştır. 

General motör otomobil 
fabrikası ~melesi de, müesse-

1 

seye bazı şartlar bildirmişler-
dir. Bu şartlar kabul edilme
diği taktirde, bu fabrikadaki 
amele de rev ilan edecektir. 

Milan Hodza 
Pra~, 22 ( Radyo ) - Çe

koslovakya başbakanı M. Mi
lan Hodza'nm yakında Bük
reş' e gelerek Romanya ricalile 
konu aca ı sö leni or. 

bulunmaktadır. 

Bu broşür, Türk'çe, Fran-

sız'ca, fngiliz'ce ve Arab'ca 
olarak hazırlanmıştır. 

Antakya, 21 (Hususi) -
Sancak'taki Fransız kuvvetleri, 

Türk'lere işkence yapabilmek 

için yeni yeni icadlar ortaya 

atmaktadırlar. Şimdi de so· 
kaklarda devriye gezen bütün 
Fransız a~kerlerine selam ver
mek mecburiyetini çıkarmışlar
dır. Yolda bunlara selam ver
miyen Türk'ler derhal tevkif 
edilmekte, karakola götürüle
rek dövülmekte, hatta para 
cezası bile almaktadırlar. Pa-

Negüs 
Eşyasını satılığa 

çıkarmış 

Habeş imparatoru 
Londra 22 (Radyo} - Ha· 

beş İmparatoru, Adis·Ababa· 

dan getirmiş olduğu saray eş· 
yasından bir kısmım satılığa 
çıkarmıştır. Londıa'nın en bü· 
yük müzayede salonlarına ve
rilen bu eşya için henüz alıcı 
bulunmamı tır. 

Ami du peuple gazetesi, alel· 
ade ve sade bir formül mev
zuu bahsolduğunu, yani lngil· 
tere ile ltalyanın statüko esa
sına müstenit olmak üzere mü· 
tekabilen yekdiğerinin menfa· 
atlerini tanıyacaklarını yazarak 
diyor ki: 

- M. Mussolini'nin büyük 
Britanya ile halletmek iddia
sında bulunduğu hesabı çok 
uzakta kalmıştır. Roma ancak 
umumi bir netice elde et
miştir. 

Akdeniz, lngili-ı imparator
luğunun büyük yolu vaziyetini 

muhafaza etmekte ve lngiliz 

d~niz kuvvetlerinin kontrolu 

altında bulunmaktadır. 

Lo~dra kabinesi Paris hü

kumetini de müzakerelere teş
rik etmeğe teşebbüs eylediği 

zaman Romnnın muhalefeti

ne maruz kalmıştır. Yalnız 

Fransa bilahare ltalya ile iki 

taraflı mümasil bir itilaf ak· 
dine davet edilmiştir. 

M. Mussolini bizi tahlil el· 

mek istiyor. Düçe Akdenizde 

tazyikini her gün biraz daha 

fazla hissetmekte olduğu in· 

giltere ile müzakerede bulun

muştur. 

Buna mukabil bize her şeyj 

kabul ettirebileceğini zannet· 

mektedir. Halbuki bizim için 

olduğu kadar ltalya için de 
zaruri olan mükalemelere gi

rişmek, bizim elimizdedir; hem 

de müsaid bir vaziyette .. 
Vaziyet bizim lehimize de· 

ğişebilir ve biz ae Rom~'yı 
tehdit edebiliriz. Bunun için 
Yugoslavya ile bir itilaf ak
detmemiz kafidir. Esasen Yu
goslavya böyle bir itilafın ak
dıni ötedenberi istemektedir. 
Ondan sonra Fransa·I alya ile 
de bir Akdeniz itilafı yapmak 
ister, fakat kendi arzu ettiği 
şekilde .. 
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(Ulusal Birlik) 

•v~I FRANSA TEhLIKEDEDIR 

Tabyanın Za~tı IAlmanya, Fransa'ya taarruz 
Prosper Merimee'den • • • h 

1 Yüzbaşımın nazarla;;g!n-: derin sük~~::: ;,t:;:::edi- lf;ln mı azır anıyor 
bendeydi. Bu sırada gene bir yor, mana çıkarmağa çalışıyor· -·------

kaza savuşturdum. Harbe dum. .Fransız'lar bildirmeli ki, onlare karşı .yapıla-
ahşkın bir tavırla otuz ayak Tabyanın dibine gelmiştik. • • b• • h 
ilerime düşen bir gü1lenin üze- Düşman siperleri harap bir cak olan harp, b1Jmecbur1ye Jr im a 
rine sıçrattığı toprağı lakay- haldeydi. Toprak, attığımız gül- • t• J" k h b J kt 
diyle sildim. lelerden alt-üst olmuştu. As- ve IS ım a ar 1 o aca ır. 

Ruslar, güllelerinin iyi tesir kerler; "Yaşasın imparator., askeri faaliyetinin uzak Rus-
yapmadığını görmüşlerdi. On- sesleriyle yeni harabeye hücum ya'ya karşı olduğunu tekrar-
ların yerine bizi siperlerimiz- ettiler. O kadar kuvvetli hay· lıyorlar. Bu, üzerinde zamanı-
de daha kolaylıkla vurabile- kırıyorlardı ki ben İnsandan mızın en meşhur askerlerinin 
cek obüs toplarını yerleştirdi- bu derece yüksek sesin çıka- fikirlerine •müracaat etmiş ol-
ler. Oldukça büyük bir mer- bileceğini yeni öğreniyordum. duğum bir yanlış görüştür. 
mi paı çası, sırtımdan çeketi- Gözlerimi kaldırdığım za- Her şeyi ansızın yapılacak 
mi alarak, yanımdaki adam- man gördüğüm manzarayı, bir hücumdan hekliyen bir 
lardan birini ölürdü. bütün hayatımca unutamıyaca- memleket, aradaki memleket-

Yüzbaşım: ğıml Koyu ve kalın bir duman lerin buna razı olacakları ka-
- Size kompliman yapı- tabakası, tabyanın yirmi ayak bul edilse bile, ülkeler aşmak 

yorlar ·diye güldü- bu günlük kadar üzerinde, sabit bir va- suretile zaman kaybetmiye-
yakayı sıyırdınız. ziyette du uyordu. cektir. Rusya'ya gelince, sela-

Ceketimi yerden alarak la- Mavi bir buhar tabakası, meti namına acele netice aı-
kayt bir hareketle giydim. geçince, yarı harap bir para- mak •mecburiyetinde olan bir 
Neş'emi hala muhafaza etti- petin arkasırıda, Rus kumba- ordu için iyi bir harp mey-
ğime seviniyordum. racıları, silahları yüksekte, dam değildir. Mütehassısların 

- Bu ·dedim- insanı me- hareketsiz duruyorlardı. kanaatince, Alman ordusu 
rasimsiz selamlamaktırl Ben bu askerleri, sol gözü seri ve ani hareketler için 

Bu çirkin şaka enfes bir üzerimizde, sağ gözü arpacık yapılmıstır. Bu ordunun büyük 
şekil almıştı. Yüzbaşım tek· hizasında nişau alır vaziyette miktarda motörlü unsurları 
rar: görüyordum. Bizim birkaç vardır, 

- Sizi tekrik ederim, -de- adım ilerimizde bulunarr bir Soğukkanlı ve tecrübeli hiç 
di- artık hiçbir şey olmıya- top mazgalında elinde ucu bir şef bu müthiş fakat nazik 
caksınız. Tehlikeden uzaklaş- ateşlenmiş çubuk tutan bir kuvveti, yolsuz ve senenin ya-
tığınıza emin olunuz. Bu ak- adam vardı. rısında karla örtülü bir mın· 
şam bölüğe kumanda edecek- Birden benzim uçtu. Son takaya atmaya karar veremez. 
siniz. Çünkü hem şimdiye ka- saatımın geldiğini hissettim. Alman askerleri A\man hava kuvvetleri ne 
dar yaralanışımda yanımda Yüzbaşım: Fransı:t. gc{ademisi azasın· mek maksadile, memleketimi kadar sayıca çok ve cesur 
bulunan zabitin mütesadif Sonu yarın - dan meşhur romancı Duba- elemle terkettim. Denizler olursa olsun, muazzam islav 
bir m'!rmiyle öldüğünü gör- • men, Mari enne gazetesinde aştım, beş milleti ziyaret ovalarında, ve ekserisi büyük 
düm. Bunun şimdi de, ayni Birinci sınıf mutahassıs yazıyor: ettim. Bir kongre münasebe- köylerden başka bir şey yol· 
şekilde devam edeceğine ina- Bütün dünya biliyorki F ran. tile lelli muhtelif memleketin mıyan şehirlerde ehemmiyetli 
nıyorum. Onların isimleri, hep Dr. Demir Afi sa ölüm tehlikesi altındadır. muharrirlerile ·temasa geldim, bir tesir yapmaz. 
•p" ile başlıyordu! K.ı [ Bunu anlamıynn yalnız Fran- siyaset adamlarİle, nazırlarile, Şu halde, Almanya gürültü 

Müneccim gibi konuşan amçıoğ U sızlardır. Memleketimizin va· devlet reislerile görüştüm. ve patırdıyla şarka dönmek 
yüzbaşının, bu düşüncesinde Cilt ve Tenasül ha~lfZlıklar ziyetini açıkça görmek istiyen Burada, siyasi ihtilafları dola- [Devamı 4 üncü sahifede J 
tamamile emin olduğu görü- ve elektrik tedavisi her kimsenin hududu geçmesi yısile Fransa'nın dışardaki İzmir birinci icra dairesin-
lüyordu. Söderi, benim gibi fzmir • Birinci beyler sokağı- uzaklaşması, gerilemesi lazım- muvakkat itibarsızlığından den: 
birçoklarına tesir etmişti. dır, Kendi aralarındaki kav- bahsedecek değilim. Ancak Tahire borçlu Rıza Tevfiğin 
Hayretle yüzüne bakıyorduk. Elhamra sineması arkasında gaların gürültüleri Fransızların şu anda üstümüze çöken dış 36 ada, 34 parsel sicilde ka-
Bakışları gene, her zamanki No. : 55 bütün muhakeme kabiliyetini tehdidi düşünüyorum. Bu öl- yıtla Karşıyakada Alaybeyi ma-
gibi sertti. Kendisine miralay Telefon: 3479 yok ~tmektedir. Fransızlar ih- dürücü bir tehdidir. Bütün hallesinde Şimendifer cadde· 
tarafından takdim edilirken • tirasların elinde esirdirler. gözlerde ayrıi kanaati okudum; sinde 83/1, 83/2 eski ve 83/3 
soğuk ve iğrenç diye tasvir • ne yürüyen orduların ayak bütün mübahaselerde, kah yeni, 8711 taj kapı numaralı 
ettiğim bu çehre, şimdi bana, Doktor sesini, ne de, yakında onlara hain, kah acıyan bir eda ile 233 metre murabbaında 1200 
fevkalade sevimli görünüyordu. ezecek olan korkunç harb hep ayni hükmü sezdim: lira kıymeti muhammineli 

Yarım saat sonra, Rus'ların AJı• Ag~ L makinesinin homurtularını işit· Tehlikeyi farkedip buna / / 
i:l.11 25 1 937 pazartesi günü saat ateşi, hissedilir surette azal- mektedirler. hazırlanmak için derhal gay- onda lzmir birinci icra daire-

mıştı. Siperlerimizden çıkarak Çocuk Hastalıkları Yaz ve sonbahar ayları es- ret sarfetmezse Fransa mah-
b d - ·· · b mütehassısı d kt t ta yaya oğru yurumıye aş- I nasın a, onu uza an seyre - volmuştur. Bütün dünya bili-

kinciBeylerSokağı No. 68 ladık. Alayımız, üç taburdan Telefon 3452 mek ve ayni zamanda yabancı yor ki Fransa taarruza uğrı-
müteşekkildi. ikinci tabur, • milletlerin bakışlarında gör- yacaktır. Saat yaklaşmaktadır. 
tabyayı boğaz tarafından ku: ' - -., Ve soğukkanh Fransızlar için 

şattı. ı 9 3 7 kaybedilecek bir dakika yok-Diğer ikisi, cepheden hü- t 
ur. / 

cuma geçecekti. Ben, üçüncü Meml 0 ketime dönünce, an· 

taburdaydım. ketime devam ederek makul 
Bizi muhafaza eden omuz TÜRK !HA VA KURUMU düşünceli adamlarla, açık ve 

siperlerinden çıkmış, ilerliyor- y ı I baş 1 p ı· yan g 05 u ölçülü zihinlerle, iskandal 
duk. Üzerimize atılan şarap- dedikodularına ve parti gürül-
nel ve misketler, sıralarımıza 
pekaz. tesir yapıyordu. Gülle-
lerin gürültüsü beni şaşırtı
yordu. Bu yüzden sık-sık ba
şımı geriye çevirmek, gürül
tüye alışkın eski askerlere, 
alay mevzuu oluyordu. 

Kendi kendime: 
"Muharebe o kadar kor· 

kunç birşey değilmiş" diyor
dum. Aycılarımızın arkasından 
koşarak ilerliyorduk. Birden
bire Rus'lann üst-üste "Hurra., 
diye bağırdıklarını işittik. Ar
kadan derin bir sükuti Evet 
şimdi tabyanın içerisinde kor
kunç bir sükut hüküm sürü
yordu. 

Yüzbaşım: 
- Ben böyle sükutu sevmem 

·dedi- bizim için hiçte iyiye 
alamet değil 1 

Bizim hay-huylu gürültümüzle 
düımamn 10nsuz ıibi görünen 

A D E T L ı R A tülerine kulak asmadan kana· 

1 Mükafat 
1 .. 
1 ikramiye 
1 " 
1 • 
1 .. 
1 ,. 

l • 
ı .. 
1 

,. 

1 .. 
1 .. 

10 .. (10,000) 
20 

,. 
(5,000) 

60 • (2,000) 
100 " (1,000) 
400 .. (500) 

8000 - .. (50) 

8600 
500 Mük5.fat -

9100 

400,000 
100,000 

500,000 
200,000 
150,000 
100,000 
70,000 
60,000 
so,ooo· 
30,000 
20,000 
15,000 

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

400,000 

2,715,000 

-

atlerini elde eden ve ısrarla 
hakikatı arıyanlarla görüştüm. 

Bütün fikirler birleşmekte 
ve biri-birini teyid et
mektedir. Siyasi azgınlıklara 
terkedilen Fransa, yakın bir 
günde, fazla nüfuslu, kudretli, 

ustaca hazırlanmış, mahrumi· 
yet ve kinle beslenmiş, millete 
karşı müessir müdafaadan mah 
rum bir vaziyette bulunacak· 
tır. Son 10 senenin ve bilhas-
sa son 20 ayın tarihi, memle
ketimizi, diğer milletlerin suç 
ortağı veya nafile acımaklı 

gözleri altında tek başına, çe
tin rakiplerle baş başa hıra· 
kan planın ne kadar itinayla 
tatbik edilmiş olduğunu gös· 
teriyor. 

Kendilerini hayalle oyalıyan 
bazı Fransız'lar, Almanya'nın 

sinde birinci artırması yapıl
mak üzere satılığa çıkarılmış
tır. Bu artırmada tahmin olu
nan bedelin yüzde yetmiş beşi 
nisbetinde müştc!ri çıkarsa ihale 
olunacak, aksi takdirde artıra
nm taahhüdü baki kalmak 
üzere müzayede onbeş gün 
uzatılarak 1112/937 perşembe 
günü saat onda yine birinci 

icra dairesinde ikinci artırma 
yap!larak bu artırmada en çok 

artıranın uhdesinde bırak1lacak
tır. Bu bapdaki artırma şart
namesı 10/1/937 tarihinde 
herkes tarafından görülmek 
üzere icra dairesinde asılı bu
lunacaktır. Bu gayri menkul 
üzerinde herhangi bir hak 
iddiasında olanlar yirmi gün 
zarfında vesaikile birlikte dai-

•reye müracaat etmeleri lazım
dır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicillile sabit olmıyanla

rın paranın paylaşır.asından 

hariç kalacakları, fazla malfı. 
mat almak ve müzayedeye 
iştirak etmek için yüzde yedi 
buçuk pey akçası ve 936/1173 
numara ile birinci icra memur
luğuna müracaat etmeleri, 
yüzde iki buçuk dellaliye, 
resmi, ferağ harçlarının müş· 

teriye ait bulunduğu ilan 
olunur. 

22 Birinci kanuı 9'6---: 

Bergama icra memurluğundaJl' 
Açık artırma ile paraya çe\I• 

rilecek gayri menkulün ~e 
olduğu bir evin tamamı ile bar 
tarlanın 4/3 hissesi. 

Gayri menkulün bulunduğU 
mevki, mahallesi, sokağı nu· 
marası Dikili lramununun Sa· 
lihler köyü içinde ve Aktepe 
mevkiinde. 
Takdir olunan kıymet Ev sOO 

lira, tarla hissesi 27 5 liradır. 
Artırmanın yapılacağı yer, 

gün, saat 3/2/937 çarşaınba 
günü saat 11-12 de Bergaına 
icra dairesinde. 

1 - İşbu gayri menkulün ar· 
tırma şartnı:.mesi 3-1-937 ta· 
rihinden itibaren 933/526 n?· 
ile Bergama icra dairesin10 

muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. lland~ 
yazılı olanlardan fazla malunıa 
almak isti yenler işbu şarto.İ · 
meye ve 526 dosya numarası e 
memuriyetimize müracaat et· 
melidir. . 

2 - Artırmaya iştirak iç.ırı 
yukarıda yazılı kıymetin % 1,_5 
nisbetinde pey veya milli bıt 
bankanın teminat mektubı.ı 
tevdi edilecektir. ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların "~ 
İrtifak hakkı sahiplerinin gayrı 
menkul üzerindeki haklarırıı 
hususile faiz ve masrafa dai.r 
olan iddialannı işbu ilan tarı· 
hinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte ırıt' 
muriyetimize bildirmeleri ic•P 
eder. Aksi halde hakları taP" 
sicilile sabit olmadıkça satıl 
bedelinin paylaşmasından b•· 
riç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar; 
tırmıya iştirak edenler artır111

1 ... . . k e u şartnamesını o umuş v ,,. 
zumlu malumat almış ve bU 1 . ,o 
ları tamamen kabul etmıŞ 
ve itibar olunurlar. dl 

5 - Tayin edilen zamall l· 
gayrimenkul üç defa baJı;, 
dıktan sonra en çok artır be· 
ihale edilir. Ancak artırın~ % 
deli muhammen kıymetinın. ti· 
7 5 ini bulmaz veya satış 1~ • 

Yene rüçhanı olan diğer 8 a 
burı· caklılar bulunupta bedel İP 

ların o gayrimenkul ile teıı> • 
edilmiş alacaklarının mecmuı.ı~ 
dan fazlaya çıkmazsa en ç~ 
artıranın taahhüdü baki kalın yf'i 
şartile artırma 15 inci günü ~ 

saatta yapılacak artırmada rü~ 
deli istiyenin alacağına ,rıO 

hanı olan diğer ala~khl ,fi· 
o gayrimenkul ile temın j~rı 
miş alacakları mecmuun ~ 

fazlaya çıkmak şartile ~n ç:jr 
artırana ihale edilir. Boyle ya· 
bedel elde edilmezse ihal~. er· 

Pılamaz ve satış talebi dil~ .• 
d"sıfl"' 

6 - Gayrimenkul ken 1

1 "' ihale olunan kimse derha ,.. 
ya verilen mühlet içinde r,s~ 
rayı vermezse ihale kararı l erı 
olunarak kendisinden evk~ıııst 
yüksek teklifte bulunan 1

1 8
• 

arzetmiş olduğu bedell_e ~ ıııaı 
ğa razi olursa ona razı 0 f1Jt5 
veya bulunmazsa hemen "'' 
gün müddetle artırmaya çı di· 
rılıp en çok artırana ihal~ ;,r~ 
lir. iki ihale arasınd~ks Al" 
ve geçen günler için % ,r~' 
hesap olunacak faiz ve 

1 "}ıı· 
zararlar ayrıca hükme. eti• 
cet kalmaksızıu memulı~ı.ır· 
mizce alıcıdan tahsil 0 u 

Madde (133) ·r•" 
7 - Borcun, 933 f:l8~1flJ 

ayından evvel ödenmesı •>'!lı 
geldiğinden satış (228~) e:irıde 
kanunun tarifatı daır 00,,ı 
yapılacaktır. Mezku~ k;aıdt 
göre verilen bedehn 
75 şi bulması şarttır. d gf' 

Gayrimenkul yukarı 8 ser 
terilen 3/2/937 tarihin'!j_...,dl 
gama icra memurluğu 0 rtıfll" 
işbu ilan ve gösterilen 8 _,u11· 
prtnamesi dairesinde 

~· ilin olunur. 



Sa ftifc 3 (Uluaal Birlik) 
----~~~~~~~~~~·~~~~--

-----~~ ........................ . l Hikii.ge 1 Yakut Göz 
Corç ve NeJli, balyalarını 

Hindistan' da geçirmeğe karar 
vermişlerdi. Onlar, gene ora· 
da, ~uhaf bir tesadüfle nebat 
nebat üzerinde araştırmalar 
yaparken, Mis Nelli'yi bir 
aslanın ·pençeleri arasından 

kurtarmıştı. ·Bu vesile ile bir· 
birlerineJbağlanmışlar ve genç 
kız, ölünceye kadar hayat ar· 
kadaşı olarak -kalmayı, kadın
lık gururu için doğru bul
muştu. 

Genç evliler, gene tatlı ma
ceralara atılmakta zevk bul· 
dular. Hindistan'a yapacakları 
bu seyahat, hem ziyaret, hem 
ticaret kabilindendi. Çünkü 
asıl maksatları, Borçora ma· 
bedi mabutlarından birinin 
gözündeki yakutu elde etmekti. 
Kı.\meH, elli milyon lira olarak 
tahmin ediliyordu. 

• ,. * 
Bombay'a çıktılar. Oradan 

Hindistanın içlerine doğru yü· 
tüdüler. Birkaç gün soma yol· 
larına devam edebilmek için 
sık ve karanlık bir ormanın 
ortasından geçmek lazım geldi 
burası korkunç1 ve esrarengiz 
bir yerdi. Bengale kaplanları· 
nın en müthişleriyle yılanların 
en zehirlileri buradaydı. Ağaç· 
ların arasına daldılar, Fillerin 
Üzerinde bulunuyorlardı. Birinci 
filde iki yol arkadaşları, ikin· 
<:isinde Nelli ve Corç vardı. 
Epey ilerlemişlerdi. Ormanın 

derinliklerinden aslan homur
tuları, kuş çığlıkları duyulu
>'ordu. 

yükünü yere bıraktı Çok dal· 
gındı. Birşeyden haberdar ol
madığı görülüyordu. Corç 
üzerinde çullanıp boğazına 
sarıldı. Herif, hemen cehen- 1 

nemi boylamıştı. Arkadaşları 

baygındı. Onun bir ne~ at j 
zehirile bayıldığı anlaşıldı. Fa- t 
kat, Hint'li onu nereden bul- 1 
muştu? Yoksa bu, bir tuzak 
mıdı?. 

Durup düşünecek zaman 
değildi . Arkadan Nelli de 
yetişti. f ngiliz ayılınca yola 
koyulclular. Küf kokan karan· 
Jık dehlizlerde yürüyorlardı. 

Elektrik fenerleri, yol bulmıya 
yarıyordu. Takip ettikleri deh· 
liz, bir avluya çıktı. Tekrar 
karanlık bir dehlize aldılar· 

Burunlarına çarpan pis bir 
• 

kokuya karşı mendillerini 
kullandılar . 

Ncl li, birden: 
- İşte ·diye· haykırdı . Hepsi 

başlarını kaldırdılar. Korkunç 
bir heykelle karşı karşıyaydı· 

lar. Bir yanında kafa tasları 

iskeletler duruyordu. Borçora 
mabedinin meşhur yakut gözlü 
mabudu buydu. Bunun için 
buraya gelmiş bulunuyorlardı. 
Şimdi bütün seyahat ve didin· 
melerinin semeresini alacak
lardı . 

Hepsinin kalbi, şiddetle vu
ruyordu. Gözleri büyümüş , 
şaşkın bir hal almışlardı. 

Corç, mabudun üzerine 
atıldı. İki elile gözü yerinden 

F r ate l l i Sperco N. V. 
W.F. H. Van vapur acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

" BACCHUS " vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci 
kfınundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG Ji-
manian için yük alacaktır. 

ORESTES" vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci ka-

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H.- HAMBURG 
"CHİOS" vapuru 23 birinci 

kanunda bekleniyor. 26 sına 
kadar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM HAMBURG AMERICAN EXPORT LINES 

ve THE EXPORT STEAMSAIP 
limanları için yük alacaktır. CORPORATİON . NEVYORK 
SVENSKA ORIENT LINES "EXMOUTH., vapuru 19 

" SMALAND " motörü 1 O birinci kanunda bekleniyor, 
birinci kanunda ROTTER- NEVYORK limanı için yükli· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA yecektir. 
ve SKANDINAVY A liman lan " EXECUTIV " vapuru 3 

için yük alacaktır. 

"ISA" motörü 21 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 

ikinci kanunda bekleniyor, 
NEVYORK limanı için yük 
alacaktır. 

"EXMOOR., vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV-

ve SKANDINAVYA limanları YORK için yük a!acı>ktır. 
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, 
MARSIL YA ve CEZAIR'e ha· 
reket edecektir. 

11 PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR· 
SiL Y A'ya hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BÜ KREŞ 
11 DUROSTOR,. vapuru 23 

birinci kanunda bekleniyor, 
KJSTENCE, SULINA, GA
LA TZ için yükliyecektir. G. '\· 
LATZ'a aktarma suretile BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA Vl
y ANA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES
THE EXPORT STEAMS· 

HIP CORPORA TION 

22 Birinci kanun 9'6 

r-ızmir y·· ucatı 
r··r • 

• ın 

Halkapı a k mş rikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni · 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağla 

z 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 

1 

HAii T. A. Ş. 
Af imar Kemalettin 
KANDEMiR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

';;;;;;;m~~~~~ 

Pamuk Me s catı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adres·: Bayrak zmir 

, • . . . .. -~·.! • : :· .• ·.·• • .... ,,,_. ..... ' 

1 

Birden yapraklar, dallar 
aralandı. Korkunç bir surat 
R~züktü. Kaplan, bir dalga 
f~bi filin üzerine atıldı. Nelli 
I ır çığlık kopardı: Soğukkan· 
ılığını kaybetmiyen Corç, ağ· 

çıkardı. Lakin birden sende· 
ledi. Bulundukları yeri, ağır-öl-

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentası. 

PiRE' den AKTARMALI 
"EXCALIBUR., vapuru 18 

birinci kanun PIRE'den hare- HA6~tg1JE JOHNSTON WARREN LINES 
L TD.-LIVERPUL 

hını yalak gibi açmış bulunan 
ayvanın boğazına üç el ateş 

etti. Kaplan komurdanarak 
>'ere yuvarlandı. Fakat ölme· 
kişti. Ağzı kan içinde, kor· 

dürücü bir koku sarmıştı. Bu, 
en müthiş Hint zehiridi. Nel· 
li'nin gözleri döndü, boğazı 

tıkanır gibi oldu. Corç, fırtı· 

naya tutulmuş bir ağaç gibi, 
iskeletlerin üzerine düştü. 

Elinde, mabudun yakut gözü 
vardı. 

ket edececektir. BOSTON ve "BOSPHORUS., vapuru 19 
NEVYORK limanları için yük birinci kanunda bekleniyor, 
alacaktır. ISKENDERIYE, HAYFA, Dİ· 

.. EXETER .. vapuru ı ikinci YEP ve NORVEÇ limanları 
kanun PiRE' den hareket ede- için yük-:kabul-edef:"'-

Telefon: 2004/2005/2663 cektir. BOSTON ve NEV- ARMEMENT H. SCHULDT • 
YORK için kabul eder. HAMBURG o Iivier ve şü- Seyahat müddeti: "TROYBURG., vapuru 18 

PIRE-BOSTON 16 gündür ikinci kanunda bekleniyor. 

"DROMOS,, vapuru 10 ikin· 
ci kanun, LINERPUL ve AN
VERS'ten bekleniyor, BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez . ., Unç bakızlarla tekrar atılmı· 

>'a hazırlanırken beynini par· 
~lıyan bir kurşun, onu yere 
lllıhladı. 

Arkadan Nelli, onun arka· 
smdan iki İngiliz, iskambil 

rekisı Limited PIRE-NEVYORK 18 gündür ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul Birinci Kordon, telefon 

• • • 
Mabedin arka tarafına gel· 

Ilı. 

ışlerdi. Etraflarına bakındık-
ları zaman, yeni arkadaşların
dan birinin eksik olduğunu 
Rordüler. Nelli geride kaldı; 
~0.rç diğer arkadaşile geldik
.1 tı tarafa koştu. Karanlıkta 
~!~tliyen bir gölge gözlerine 
1 ı t" ~ ş ı. Bu, mabed adamların· 
an b' .. d. 

ırı 1 ı. 

()·Kucağında bir vücut vardı. 
q 

1kkat edince bunun eskiden 
~kadaşları olduğunu farketti· 
/· Hint'liyi arkasından, ses· 

1~(!e takip ettiler. 
Mabede girmişlerdi. Hint'li 

kağıdı gibi bir biri ardına 
yıkıldılar. 

Dehlizden, acı bir hintli 
kahkahası geliyordu. 

• 
Ralph Provers' den: 

Besim Akımsar 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

vapur acentaSI _D_E_N_N_O_R_S_KE __ M_ID_D_E,_L_-_ed_er_. --_________ N_o_._2_00_-_2_008 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
"AD JUT ANT,. vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL' den gelip yük çıkarıp 

ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO,. vapuru 15 ikin· 
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN., vapuru 25 

·~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~- birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA' dan gelip yük 

1 Sıhhat Balikyağı çıkaracaktır. 
"ALGERIAN ,, •.apuru 10 

Nqrveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet ikinci kanunda gelip LIVER· 
~ gibi içilebilir iki defo süzülmüştür. POOL ve SWENSEA'dan 

il Hamdi üzhet Çançaı· yük çıkaracaktır. 
Sıhhat Eczanesi DE~r~~~EJ-.E~~:.;.E-~~'.E _ ,, · 

nımızda olup yüklerini · çıkar· / 

1 Başdurak . Büyiik Salepçioğlu hanı 1 maktadır. 
• karşısında / , 

Tarih ve navlunlardaki deği-

~ •• • ş h T esi1·i tabii, eşsiz bi~ 1nüshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
UrJ en a a p rahatsız ve tansıyoı ıları yüksek olanl<.ıra bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 

-
• 

• 

1 

1 

--!lerı 
rler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

bancı 
·irdi • 

1 
Nankin h ·· kumetile asiler arasındaki müzakereler devam ediyor, 

asiler, Şan ~ay Şek'i serbest bırakmak için para istemekte musirdir 
Şangay 22 (Radyo) - Nankin hükiimetile asi!<'r arasındaki müzakerelerin neticesiz kalmıyacağı söyleniyor. Nankin Devlet 

bankası direktörü Avustralyalı Dönald, Siyanko'dan yeni haberlerle Nankin'e dönmüştür. Muınaileyhin; tayyare ile tekrar Siyan· 

ko'ya gideceği bildiriliyor. 
Şangay 22 (Radyo)- Nankin hükumeti murahhasları ile asiler arasındaki müzakereler devam ediyor. 

Asiler, Şangay Şek'i serbest bırakmak için büyük bir meblağ aramaktadırlar. 
Son haberlere göre, müzakereler inkıtaa uğrarsa, Nankin hükumeti, Siyanko kasabasını bombardıman edecektir. 
Londra '22 (Radyo)- Japonya'nın bura sefiri, lngiltere Hariciye Nezaretine verdiği bir raporda, Japonya'nın, yakında bir 

seri kruvazör inşa etmek fikrinde bulunduğunu bildirmiştir. 
Tokyo 22 (Radyo)- Japonya erkanı harbiyesi, Çin isyanı münasebetile büyük hazırlıklara başlamış bulunuyor. 
Japonya Hariciye Nezaıeti, alakadar devletlere verdiği bir notada, Çin hadiselerinde yabancı kalmamak mecburiyetinde 

bulundu~runu bildirmiştir, 

c A 

1 
~----~----~9·H· 

a koralı 
u 

Kadın tayyareci uçuş 
snasında düşüverdi 

----... ----·-------
ç0 yeni:o şehlngiliz zabıtas tahkikata baş

a ı, kad n da yaralandı e 
San-Salvador, 22 (Radyo) -

Burada vukubulnn zelzele, 
büyük bir volkanın ani infila· 
kinden husule gelmiştir. Enkaz 
altındnn çıkarılan cesedler iki 
yüzü bulmuştur. 

(San-Vinçiyento) şehri tama· 
men harap olmuştur. Civar 
kasabalarda insanca çok tele-

• ce 

ur 
fat vukubulduğu söyleniyor. 

Son gelen haberler, yer 

sarsıntılarının, (asılalı bir su· 
rette devam ettiğini bildir· 
mektedir. 

Zelzele felaketine uğrayan 
şehirler arasındaki münakalat 
kesilmiştir. ----------· ---------Nevyork caddelerinde 

hır ızların hücumu 
~~~~.-sı-~~-~-

Azılı ıı·sızlar, b • r f abrikatoriın 
ka ı lenmişler 

v 

ısoymaga y 
Nevyork, 22 ( Radyo ) - Matis hırsızların hücumu 

Dün, Nevyork'un büyük cad- üzerine otomobilinden atlamış 
delerinden birinde güpe·giin· ve ta9ancasını çekerek hırsız-
düz iki hırsız; fabrikatör Ma· !arla hayli mücadele ettikten 
tisin otomobiline hücum et· sonra kendilerini kaçırmağa 
mişler ve yanında bulunan muvaffak olmuş ve karısı ile ı 
zevcesinin boynundaki mücev- otomobiline binerek yoluna 
beratı almak istemişlerdir. devam eylemiştir. 

neden 
r? 

oy n 
y 

eti 5 
tetki 

reuşa çıktı. 

at yapaca r 

Son hafta içinde İzmir'de 
kasaplık et fiatleri birdenbire 
yükselmiştir. Bu yükseliş, ilk 
günlerde kilo başına beş ku
ruş olduğu halde son günlerde 
on kuruşa çıkmıştır. Et fiatle· 
rinin daha yükseleceğinden 

korkul mal.. tadır. 
Belediye, bu fiat yükselişi 

karşısında sebepleri hakkında 
tetkikata girişmiştir. 

Bizim, dışardan yaptığımız 

tahkikata göre et fiatlerinin 
yükselmesinde muhtelif sebep· 
ler vardır. Bunlardan birincisi 
ve en mühimi, bu sene muh· 
telif mahsullerimizin iyi füıt· 
lerle satılmasıdır. Eline fazlaca 
para geçen müstahsil, ihtiya· 
cını karşılamak için hayvan
larını satmak mecburiyetinde 
kalmamıştır. Soğuklar sebebile 
orta Anadolu'dan ve uzak vi· 
layetlerden de kasaplık hay
van getirilememektedir. 

Evelce 30-40 kuruşa satılan 

koyun eti şimdi 40-50 kuruşa, 
20-25 kuruşa satılan sığır di 
de 25·30 kuruşa satılmaktadır. 

Diğer bir sebep te kasap

lık hayvanların beslenmesi için 

her sene bu mevsimde ayrıca 
yem verilmekte olduğundan 

bu masraf ta hayvan satışla
rının yüksek olmasında ve bin-

netice et fiatlerinde muessır 
olmaktadır. 

Kasaplardan, her yıl bu 
mevsimlerde et fiatlerinin yük

seldiğini ve koyunlar uzula
mak üzere olduğundan satış 
yapılmadığını söylüyenler de 
vardır. Belediye, et fiatinin 
fazla yükselmesine mani ol· 
mak için tedbir almak lüzu· 
munu hissettiği vakit, lazım 

gelen tedbirleri alacaktır. Son 
günlerde soğuk sebebile pi
yasaya balık ta az çıkmakta· 
dır. İyi cins balık fiatlerinde 
az yükseliş olmuştur. 

Paris 22 (Radyo) - Mcş- ı 
hur kadın tayyareci Madam 

Şinayder •Şaplo, uçuş esna-

sında düşen tayyareci Piycr 
Lalemanı tabanca ile yarala· 
mış ve bilahire tayyaresile 

Londraya kaçmıştır. Madam 
Londra civarında tayyareden 
inerken kendisi de yaralan
mış ve hastahaneye nakledil
miştir. 

lngiliz zabıtası tahkikata 
başlamıştır. 

---~----aıı-•••1•-ı1111------~-

Fransa tehlikededir 
/ Baştaraf ı 2 inci sahifede J 

gayesini ilan ederken bir ke
re daha bütün dünyayı alda
tıyor; Alman ordusu tamamiyle 
Fransanın aleyhine tevcih edil
miştir. 

Bazı Fransızlar, bir müddet 
daha teneffüs edebilmek ar· 
zusiyle, harplerin ancak mÜ· 
said mevsimlerde başlıyabile-

ceğlni söylüyorlar. Aldanıyor
lar, Fransa, kış ortasında pek 
ala harp edebilen bir mem· 
leketti~. Verdunü hatırlayınız. 
Demek ki Fransa ani bir ta· 
arruza uğrayabilir. iyi mah1· 
mat sahibi insanlar, bu taar· 
ruzun modern Almanyanın usu· 
lü mucibince haber verilmeden 
yapılacağını biliyorlar. ilk he· 
def, herk'!sin bildiği ve anla· 
dığı sebepler dolayısile, açık 
şehrrler olacaktır. Meşhur bir 
askeri şef, benim yanımda, ilk 
harp gecesinin Fransaya bir 
milyon adamm hayatına mal 
olacağını söyledi. 

Fransız, bu taarruza kar;.;ı 
kıymetini küçültmek pek hak
sız olan bir askeri mukavemet 
gösterecek kabiliyetindedir. 
Fakat bu nihayet bir muka
bele olacaktır. Mütecaviz uzun 
zaman hazırlanabilir, saatını 
intihap edilebilir ve istediği 

yere bir anda atılabilir. Dai· 
ma ve her yerde birden mü
dafaa etmek kabil değildir. 
Almanya taarruzun muayyen 
avantajlarından istifade ede
cektir. Sulhçu Fransa darbeye 
darbe ile mukabele edinceye 
kadar epeyce zaman kaybede· 
cektir. 

---•·••,eccr::ı--

Macar'lar 
Komünizmle müca

dele edecekler 
Budapeşte, 22 (Radyo) -

Macaristan' da, 1929 senesin
denberi lağvedilmiş olan Anti 
komünizm teşkilatının tekrar 
ihdas edilmesi kararlaştırıl· 
mıştır. 

Memleketimizin manevi mu· 
kavemetine gelince, siyasi ih· 
tilaflarımiz yüzünden bugün 
için büsbütün kırılmış değilse 
bile zaafa uğramış bulunuyor. 

Fransız'lar bilmelidir ki on· 
lara karşı yapılacak olan harp 
bilmecburiye bir imha ve is
timlak harbı olacaktır. Zen· 
ginler bu harpta mallarını ve 
hayatlarını kaybedeceklerdir. 
Fakirler de hayatlarını ve 
ümitlerini kaybedeceklerdir. 
Hayatta kalanlar, uzun zaman 
için, belki de daimi olarak, en 
beraber bir tazyike maruz 
kalacaklardır. Hasımlarımızda 
hüküm süren ve umumiyetle 
Fransız milletinin beğenme
diği ve korktuğu siyasi ve 
içtimai sistem merhametsiz 
bir galip tarafından muhakkak 
ki bize empoze edilecektir. 
Bugünkü şartlar altında, harp 
proletaryanın zaferi olamaz. 

Fransa böyle taksime 
uğramış kaldıkça, Hitler Fa· 
şizminin kat'i zaferi olacaktır. 

Fransızlar, bunca defalar 
misalini vermiş oldukları bazı 
enerji hamlelerini hala ümitl«: 
beklemektedir. Her halde bir 
mucizeye bel bağlanmamalıdır. 
M. Eden'in sözleri. M. Ruz
velt'in nutku, nihayet diplo· 
masimizin son muvaffakiyetleri 
bizi temine kafi gelmiyen bazı 
ferahlık sebepleri getirmiştir. 

Yurdumun halkı tehlikenin 

korkunç vehametini derhal an· 

lar ve hemen kavgalarından 

vaz geçerse, belki hala düş
manı korkutmak ve durdurmak 
şansına maliktir. Geç kalmış 
değil miyiz? Öyle sanıyorum, 
öyle sanmakta ısrar ediyorum, 
fakat kaybedilecek bir dakika 
yoktur. 

Bu satırları imzalamış olan 
adam son barba iştirak etmiş· 
tir. Uzlaşma ve sulhcu hal 
Şekillerine karşı sevi'isiyle 
maruftur . 

A · paşa ve kira Frosini . 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 
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Muhtar paşanın, zevcesi kıy
metııi mücevherata ç 

rakl ve düşk ~· n ıd 
Frosini, sevgilisinin kıymet· 

li yadıkar:nı elden çıkardığı 
için çok müteessir idi. Fakat 
açtıktan kurtulmak için bun
dan başka çare yoktu. 

Tefeci kadın bu kıymetli 
yüzüğü tetkik edince, Yanya: 
da kolayca müşteri bulamıya· 
cağını anladı. Ve: 

- -Bu yüzüğü ancak paşa 
haremleri satın alabilir, dedi. 

Ve Soluğu Muhtar paşanın 
hareminde aldı. 

Muhtar paşanın zevzesi kıy
metli mücevherata çok me· 
raklı ve düşkün idi. 

T efcci kadımn geldiğini 

haber alan Muhtar paşanın 

haremi, ilk iş olarak: 
- Nasıl? iyi bir nıücev

her mi getirdin gene? Diye 
sordu. 

- Evet sultanım. Sarayla
ra layik bir yüzük\ Diyen ko· 
ca karı mahud yüzüğü uzattı. 

Muhtar paşanın haremi yü· 
züğü eline aldı ve dikkatle 

tetkike başladı. Fakat birdt!n· 

bire renği değişti, bayılacak 

bir hal aldı. 

Koca·karı bu hali farket

mekle beberaber, mahiyet ve 
sebebini anlıyamadı. Kendi 
kendine: 

- Belki de yüzüğü pek 
fevkalade buldu!. Dedi. 

Genç kadın, yüzük karşı
sındaki derin hayret ve he· 
yecanını gizliyerek: 

- Bu yüzüğü nereden bul
dun? Diye sordu. 

- Tefeci kadın, hiçb;r 
şeyin farkında değil idi. O, 
malının fevkaladeliğinin bu 
hayreti ve heyecanı uyandır
dığına hükmediyordu. Bunun .. 
ıçın: 

- Geçenlerde ölen despot 
Misaelinin yeğeninden aldım· 
Zavallı kadın çok sıkıntı için· 
de kalmıştı. Nesi var, nesı 

yok, satıyor! Dedi. 

- Frosini'den mi? 

- Evet.. Sultanıml 
Eğer şu anda bir yıldırımı 

Muhtar'ın karısının başına 

düşmüş olsaydı, bu kadar 
derin ve elim bir tesir husule 
g~tirmiyecekti. Bu, Muhtar 

aleyhinde bir hüküm idi. 
Muhtar paşanın haremi, son 

zamanlarda kocasında baıı 

mühim değisiklikler görmekte 
ve ayni zamanda Yanya'nın 
en güzel kadını olduğudıı her· 
kesin mutabık bulunduğu Kira 
Frosini ile kocası arasında 
bir münasebet le sezmekte 
idi. 

Genç kadın, bir an içinde 
ı şuurunu kaybedecek bir hal 

aldı, fakat kendisini çabuk 
toplıyarak yüzüğü aldı, koc• 
karının istediği parayı aldı ve 
hiçbirşey belli etmedi. 

· Arkası var:_....... 

Menemen A. Hukuk H. 

Yeni iktısadi tedbir 
alınacak 

f stanbulda Makriköy Ekreıtl 
bey sokak 86 numrolu evde 
Ömer kızı Sıddıka vekili f.n· 
ver tarafından İstanbul Büyük.; 
dere Maltızlar çarşısında 20~ 
numrolu evde oturan ölü J(a· 
lik karısı Gülsüm ve evlatları 
aleyhine açılan men'i miida· 
hale ve ecri misil davasınd•11 

dolayı müddeialeyhlerden ~a~ 
dıl namına çıkarılan davetıY 
Avrupada bulunduğu ve ik•· 
metgahının meçhul oldu~ll 
meşruhatı verilerek bila tebl~ 
iade edildiği görülmüş v~ va h 
talebi üzerine müddeıa\eY1• 
Fadıla tebliğatın ilanen ya~ı. 
masına karar verilmiş ol ti 

( Baştara/ı 1 inci sahi/ede J 
İngiliz mahafilinin bu hu· 

sustaki kanaatine göre, geçen 
Eylülde üç devlet tarafından 
imza edilen para anlaşması 
istenilen neticeyi temin ede
r..ediğinden, Avrupada ekono
mik kalkınması için yeni yeni 
teşebbüslerin yapılması lazım 

idi. --.. ···---Sancak Türkleri
ne işkence devam 

ediyor 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
tırılmaktadır. Bazı köylerdeki 
Türk'ler, vergi veremiyecek va
ziyette olduklarından; karıla
rının ve kızlarının pazarlarda 
satılmasına meydan bırakma· 

mak için bütün varını yoğunu 
terkcderek kaçmaktadırlar.,ı 

İskenderun, 21 (Hususi) -
Kırıkhan'daki Fransız jandar
ma kumandanlığı, ve .. ilen bir 
emirle isken derun 'a nak ledil
miştir. 

İstanbul 21 (Hususi muha
birimizden) - Gelen haber· 
!ere göre Sancak'ta Türklere 
karşı taayik devam etmek
tedir. 

Paris'te çıkan Pöti Pariziyen 
gazetesi: 

- Türkiye'ye karşı San
cak mes' elesin de biraz anla· 
yışlı olalım. 

Demektedir. 

ğundan ilin tarihinden itibare~ 
b .. f d rsa jtı· on eş gun zar ın a va 

razını bildirmesi ve ınuh~~e~ 
me günü olarak tayin edı ~-
11/ l /937 tarihinde saat lO b·r 
mahkemeye gelmesi veya. ;e 
vekil göndermesi aksi takd::ıs· 
muhakemenin gıyaben bak 
cağı ilan olunur. ~ 

Tayyare Yılbaşı 
Piyangosu 

1937 B .... k .k . e "srııtl uyu ı ramıy ' 

milyon liradır. . !ı1' 
Ayrıca 400, 100 bin )ıra .

11 
mükafat ile 200, 150, 100 b~e 
liralık büyük ikramiyeler 

vardır. pi· 
Biletler lzmir Piyangob yi· 

rektörlüğü gi~esinde ve 
8 

lerde satılmıya başlaınış~r··ıle 
Y 

. . talıırıı 
enı seneye yenı ttır· 

girmek için bu bir f ırs:işiy'İ 
Şimdiye kadar binlerce of' 
zengın eden bu piyaoı 
iştirak ediniz. 

51 10 li· 
Bilet fiatleri: 2,5, 

raeır. 


