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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cuma - 4 Birinci kanun 1936 

Ramazan: 19 
Cuma 

Öğle 
S D 

12 13 

ikindi 
S D 

14 48 

Akşam 

S D 
16 58 

Yatsı 

S D 
18 33 

imsak 
S D 
5 26 

Fiati (100) Para 

San cali ta örfi idare ilan edildi 
lhtil~İciler,İspa~yasahille: 
rini abloka altına aldılar 

~ranko hükômeti, torİ>il dökülen mintakalar
an geçecek vapurların akibetinden 

mesnl olmadığını bildirdi 

Harbe iştirak eden Milis kızları 
Cebelüttarık, 4 (Radyo) - manda bulunan dört lspanyol 
tg0 s hükumeti ispanya sa- posta vapuru, Burgos hüku· 
erinin abluka altında bu· metinin bayrağını çekmişler 

\tuğunu ve (Kap Santanto· ve vapurun mürettebatı, F ran-
ıo) dan (Merbela) ya kadar ko hükumeti lehine tezahü-
~il döküldüğünü bildirmiş ratta bulunmuşlardır. 

Paris, 4 (Radyo) - Mad
rid müdafaa komitesinin neş· 
rettiği bir tebliğde; ihtilalci
lerin, kırk yedi tayyare ile 
Madrid'i tekrar bombardıman 

ettikleri ve bu sefer atılan 
bombaların, büyük olduğu ve 

bazı mahallelere boğucu gaz 

bombaları attıkları bildıril· 

mektedir. 

Paris, 4 (Radyo) - Hollan· 

da hükumetinin, Franko hüku· 

metini resmen tanıması, Av

rupa'da derin akisler yapmıştır. 

Paris, 4 (Radyo) - Madri· 
din dünkü bombardımanında 
boğucu gaz bombalarından 

insanca zayiat mühimdir. Halk, 
bundan dolayı büyük bir kor· 
ku içindedir. Şehri terketmek 
için hazırlananlar çoktur. 

Donanmamız 
Bugün geliyor 
Yavuz, 3 (A.A) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 
Donanmamız bu sabah saat 

9 da F aler' den hareket etmiş 
ve dost Yunan donanması ta
rafından parlak bir surette 
selamlanmışlardır. 

Erkin gemisi ve denizaltı 

filomuz daha evelden hareket 
etmişti. 

Sekizbuçukta Atina elçimi
zin Amiralımız Şükrü Okan'ı 
ziyaretini müteakib Yavuz ve 
filotilla demir almışlar ve Ya

vuz başta filotilla dümen su
yunda, prova hattında Averof, 
sancakta dört Yunan muhribi 
olduğu halde limandan çık

mışlardır. Heriki donanmanın 
küpeştelerinde asker ve muzika 
mevki almıştı. Sahilden beş 
mil mesafede Averof 17 topla 
donanmamızı uğurlarken Yu
nan torpidoları da aksi istika
mette gemilerimizin pek yakı
mndan geçerek selamlıyorlar
dı. Yavuz da 17 topla veda 
eylemiştir. 

Donanmamız karşılıklı çalı· 
nan f stiklal ve Yunan marşları 
(Devamı 4 üncü salıi/ede ) 

\ bu mıntakalardan geçecek 
1aıı vapurların uğrıyacakları ~ 
~likeden dolayı mesuliyet 
.bııı etmediğini ilave eyle
lir 

.\l~kadar mahafilin verdiği 
;iııata göre, yakında bütün 
ilıtya limanlarında mühim 

~eketler olacaktır. 

Fransızlar, Sancakta örfi 
idare ilan ettiler 

~ova, 4 (Radyo) - u- Sancakta zulüm şiddetle devam ediyor. Mal 
Qfya-Romanya ve can emniyeti kalmamıştır. Açlık da başladı . 
'caret muahedesi 

uzatıldı 
~iikreş, 4 (Radyo) - Ro· 
nya ile İtalya arasındaki 

;q:ct muahedesi, bu ayın on 
~ kadar uzatılmıştır. -----···-- --

Ruzvelt 
~1ltevideoya vardı 

~~ M. Ruzvelt 
rıte "d ~ik Vı eo, 4 (Radyo) -

1;ı a Cumhur reisi Ruzvelt, 
rı0Pol) torpitosile bu· 

lt~~:Iıniştir. Reisicumhur 
'ttı~ tezahüratla selim-

' 

Kilis 3 (A.A) - Sancaktan 
kaçıp buraya gelenlerin mik
tarı artmaktadır. Sancakta taz
yik azalmamış arttırılmıştır. 

Hiç kimse malından, canından 
emin değildir . 

Kilis, 3 ( A .A ) - s~ncak 
nahiyelerinden bazılarında do· 
laşmış olan bir zat Ordu na
hiyesinin ·Bayırbucağı mıntaka
sında gördüğü manzarayı şöyle 

anlatmıştır; 

Evler kısmen harap bir hale 
girmiştir. Bu haıap evlerden 
birinin tahta boşun da ekmek 

pişiren bir kadından şoförüm 
ekmek istedi. Kadın önündeki 
ekmeği verdi, parasını kabul 

ntmedi. Şoför katık olacak 
birşey de istedi, kadın yok 
dedi. Şoför çökelek de yok 
mu diye sorunca? Kadın ağ· 
lıyarak cevap verdi. işte eli
mizdeki şu arpa ekmeğinden 
başka birşey yok, dün mebus 
seçimi için köyü bastılar. Ev
lerde anbarlarda ne varsa 
hepsini alıp götürdüler, esa· 
sen 16 senedir. 

Bu mıntaka aşar ve vergi 
yüzünden kafi derecede harap 
bir hale konmuştur. Son soy· 
gun halkın elinde avucunda 
kalan son eşyanın da kaybol
masına sebep olmuştur. 

Pı . 3 

Türk lskenderun'dan bir görünüş 
riciye nazın M. t von Ocll.ıo!I, bu- run<lan gelen haberler, heyecan ve· 
gün öğleden sonra ı:aat 16 da Ke- rect'k derecededir. Zulüm deYam 
dur~ay sarayıoda Türkiye'nin Paris etmektedir. l<'ran~ız'lar, Sancak için 
sefiri Suad Davaz'ı kabul etmi~ ve meb'us ilan ettikleri üç ki~iyi oıo-
uzuo müddet görii~ıııüştür. llu ı;<1- mobille llaleb'c kaçmlılar. Ilalk, 
rü~ıneleriıı, t~kenderun ve ,\utakya gıılcyan halindedir. ı~raımz'lar, 

mcs'elc:oile alakadar oldu~u 20n· Türk talebe üzerine ateş açarak 3 
nt·diliyor. ki~iyi ölılürınüşler<lir; 50 kaJar da 

İstanbul, 3 (Hu usi) - Fransa yaralı vardır. Süıiye hududuwu~a 
hükumeti, hariciye nczaretiwize a:.ker gündcrdikfori de haber alın· 
bir nota vermi~tir. Bu notada 'her mıştır. 

iki teklifimizde kabul olunmakta• Ilükfınıetiwiz, Sancak hadise· 
dır. Sancak me:o'dc:ıi hakkında 

noktai nazarımız ilun edilmiş ol· 
uıakla beraber, Büyük. :Millet I\Iec· 
li~inin kararı Lir nota ile .Fransa 
hükumetine bildirilecektir. 

Ilüklimeıimiz, bundan başka, 

Sancak Türk'lerine yapılan, işkence 
ve zulüm hakkında da bir nota 
vermiş ve bu acıklı va.:ı:iyete niha· 
yet verilmesini istemiştir. 

İstanbul, 3 (Hususi muhabiri· 

lerini büyük bir "ehemmiyet ve 
alaka ile tak.ib etmektedir. Yapılan 
zulümler hakkımla Fran~..ı hükti· 
metine bir nota verilmiştir. 

İotanbul, 3 (llusuııi muhabiri· 
mizden) - Hariciye Vekilimiz Dr. 
Tevfik Rü,tü Aras, Antakya ve 
İskenderun işini )!illetler ccmiye· 
tinin bu toplantısınıla nıevzubahe 

edecektir. llu müzakereler için ya· 
kmıla Cenevre'ye hareket edecektir. 

Matbuat kanunu 
na hücum ettiler 

Hükumet taraftarları, yeni ka 
nunun, matbuat serbestisini ih 
lal etmediğinden bahsettiler 

Başbakan M. Leon Blum 
Paris 4 ( Radyo ) - Yeni ne dokunulmadığını, şahısların 

matbuat kanununun parlamen- şeref ve haysiyetlerile uğra· 
todan müzakeresi esnasında şanların, hiçbir zaman cezasız 
bazı hadiseler olmuş, komü· kalmamaları lazım geldiğini 
nist saylavlarla hükumet ta· ve yeni kanunun da, ancak 
raftarları birbirine ağır laflar bunlar için yapıldığını söyle· 
sarfeylemişlerdir. Hatiplerden ıniştir. 

bir çoğu, yeni kanunun aley· Kanunun, gelecek salı günü 
hinde bulunmuşlardır. Gürül· reye konması muhtemeldir. 
tüler çoğaldığı için p~rtamen· Paris, 4 (Radyo) - (Onyon 
to reisi M. Heryo, celseyi öğ- sosyalist) partisi, M. Pol Bon· 
leden sonraya bırakmıştır, kur'un başkanlığında toplan· 

Öğleden sonraki celsede, mış ve yeni matbuat kanunu 
tekrar kanunun müzakeresine müzakerelerde bulunmuştur. 
devam edilmiş ve hükumet Parlamentonun gelecek top· 
teraftarı saylavlardan Desizo lant1sında yeni matbuat kanu· 
söz alarak, bu kanunun çok· . nu için söz söylemek istedik· 
tanberi düşünüldüğünü ve lerini bildiren saylavlar elli 
Fransız matbuatının serbestisi- altıya baliğ olmuştur. 

~~~~------, ....... ~ ... ··-~ ... ·--------~--~ 
Metaksas kabinesini 
devirmek istiyenler 

~~~-•••H-t~~~-

Gayri meskun Yunan adaların 
dan birine sürgün edilecekler 

Atina, 4 (Radyo ) - Kral 
ikinci jorj, ba~bakan General 
Metaksas kabul etmiş ve iki 
saat kadar konuşmuştur, 

Atina, 4 (Radyo) - Yuna
nistan' da yapılacak olan genç
lik teşkilatının başındaki veli
ahd prens Pol bulunaeaktır. 

Atina, 4 (Padyo) - Üni· 

versite talebesi ile diğer bü· 

tün talebe, bu ayın 8 inci 
günü Atina' da toplanacaklar 
ve başbakan Metaksas'm mü
him bir söylevini dinliyecek· 
lerdir. 

Belgrad, ·i (Radyo) - E•ki 
Başvekil ve Hariciye Xazırla· 

nndan :Müsyü l\lihalakopulo~'un 

gizli propagandalarda buluuarak bir 
darbei hükumet hazırladıgı tabak· 
kuk etmiştir. 

Yunan Başvekili general Mc
taksas; .M. ~lilıalakopuloR'tın hare· 
klitından vaktile haberdar edilmi~ 

ve fakat bunu gizli tutarak yalnız 

kendi~ini takib ile iktifa eylemi~tir. 
Mes'ele açığa Yurulduktaıı sonra da 
mumaile ·h ale hinde hi • 

M. Metaksas 
Haber verildiğine göre, M. Mi· 

halakopulos, M. J\letak!!aı.'ın idare

sinden memnun olmaılığını ve lıir 

kaç arkadaşı ile hirliktu dnrlıei hü· 
kfimet bazırlamııkta olduklannı eski 
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Sahife 2 

Adsız Yüzük 
Zabıta Romanı 

No. 9 Nakili: Fethi Y. Eralp. 

Emel, Alıye parmağındaki y·· -
züğü göstererek bunu bana 
bay Ferruh hediye etti dedi 

Çok kere Emele evlenmeyi 
teklif etmiş ve Emele bu 
meslekten vaz geçmesini söy
lemişti. 

Fakat bu iş olur mu hiç!. 
imkanı yok Emel bu mesle· 
ğini terkedemezdi. 

Bu yüzden Bay F erruhun 
bütün teklifleri hep boşa 
çıkmıştı. 

Hele Emel'in Ali ile tanış
ması ve sık sık buluşarak 

repetisyon yapmaları Bay 
Ferruh'u daha ziyade kuşku· 
landırmıştı .. 

Nereden çıkmıştı bu ser
sen .. 

meşgul olunuz .. Bu alaylı söze 
Bay Ali hiçbir şey demedi. 

Yalnız zoraki bir tebessüm 
yüzünde belirmiştir. 

Biraz sonra bay ile Emel 
baş başa kalmışlardı. 

Emel soruyordu: 
- Demek yeni bir beste· 

niz var! Onu bana göstermi· 
yecek misiniz?. 

Vaktimiz var daha. 
- Bay Hayri yanıldı. Bu 

elimdeki kağıtta nota sarılı 
değili 

Emel hayret etmişti: 
- Ya ne? 
- Bu öğleyin bir mühen· 

(Ulusal Birlik) 

Akdeniz meselesi halledilemiyor 

al a-1 i ü a eba ı, 
•• nce ve 

Roma'da, Britanya hükumetinin Milletler cemiyeti hakkında 
beslediği fikirlerin, Mussolini'nin düşüncelerine aygırı 

olduğu açıktan açığa söylenmektedir. 
Raynişe Vestfelişe Şaytung derhal bir Avrupa harbına Britanya'nın iki yüz yıldan 

gazetesinin Roma muhabiri çevrilecek olan bir Akdeniz fazla bir müddettenberi Ak
gazetesine yazdığı bir yazıda çarpışması ihtimalinin mevcut deniz' de hakimiyeti elinde bu-
diyor ki ; olmadığını söyledi. Fakat bunu lundurduğu ve bu hakimiyeti 

Mussolini'den sonra Eden söylemekle, ltalya ile İngiltere 
1 bırakması tasavvur bile edi-

de söyliyeceğini söyledi. lk arasında, dostça münasebetin 
defa geçen yılın Haziranında tekrar tesis edilebileceğini ya· 
Roma' da ki Vene dik sarayında hut daha yıllarca sürmesi ih
birbirine giren iki rakip tek- timali olan rekabete devam 
rar karşılaştılar. 

edileceğini ifade etmiş olmu
Fakat o günlerde bahsin mev 

yor. 

lemiyeceği tarzında Vinston 

Çurçil'in izahı da, Eden'in 

söylediği nutkun bir tefsiri 

olarak telakki edildi. Hele, 

Eden'in nutkunda, imparator

luğun tanınmasına hiç remas 

edilmemiş olması çok büyük 

hayreti mucip oldu. 

4 Birinci kanun 93~ 

·Ova arımız 
• çn u ama 
tetkikati 

Nafıa Vekaleti su teşkilatı 
çalışma programına aldığ'I 
mevzulardan birisi olmak üıt' 
re Erzincan ovasının sulaıt1• 
işini etüd yapmaktadır. Erzıo· 
can'dan Kemaha ve civarın• 
kadar uzanan bu geniş O'~ 
Fırat ırmağının suyundan is~ı· 
fade edilerek muhtelif genT 

' liklerde kanal ve şube ce • 
vclleri açılarak tarlaların su· 
!anması temin edilecek ve kıŞ 
zamanı da sellerin önüne ge: 
çilerek toprağın hayatiyetin~ 
götüren itik3ıler azaltılacB 

te· ve su altında kalmaması 

min edilmiş olacaktır. 
Vekalet ""'rojenin tanziınine 

esas olacak .. ilk tetkikleri )'8P' 
mak üzere Erzincan vilayetin~ 
bir mühendisin başkanlığı 11 

tında üç fen memurundon fllö' 

rekkep bir fen heyeti yoll&' 
mıştır. 

Bay Ferruh onların her ha
reketlerine, her söylediklerine 
çeşit manalar veriyordu. Ali, 
artık onun eşi olmıyan bir 
rakip idi. 

dis ve ayni zamanda foto· 
ğrafçı olan bir arkadaşımın 
evinde yemek yemiştim. 

zuu Habeş anlaşmazlığı idi; 
bunun üzerinden bir yıl geç
tikten sonra, bugün mes'elenin 
özünü Akdeniz teşkil etmek
tedir. 

Mussolini'nin Milano nut· 
kuna Eden'in vermiş olduğu 
cevap, İtalya hükumet mahfil
lerinde, evvela açıktan açığa 
aksi tesir yaptı. Bundan başka, 
burada, Britanya hükumetinin 
Milletler cemiyeti hakkında 

beslediği fikirlerin Mussolini
nin düşüncelerine aykırı ol
duğu açıktan açığa söylen
mektedir. 

~~--~~--... ···--·~···~··...., .. --~~~~-
Bir yandan müster:h idi. 

Çünkü Alinin eline geçen 
para ancak kendini zor idare 
ederdi. Nere de kalmıştı ki 
Emeli alsın ve ona baksın .. 
Bu imkansız bir şeydi. 

- Bir hain. 
Bu akşam bay Ali Emeli 

ziyarete gitmi~ti. 
Onu bay Hayri ile beraber 

bulunca biraz kızar gibi ol· 
du. Buna rağmen hiçbir şey 
belli etmemeğe çalışıyordu. 

Bir yandan bay Hayrinin 
da suratı asıktı. Bu da bir 
şarkısının Emel tarafından 
reddedilmesinden ileri geli· 
yordu. 

Emel ise şen, hem pek 
çok şendi. Bay Aliyi görünce 
elindeki bir yüzüğü göstere
rek: 

- Bakın, dedi. Bunu bay 

Ferruh hediye etti bana. 

- Ne kadar hoş birşeyl 

- Fakat ne yazık ki, onu 

bu gece sahaya çıkarken ta
kamıyacağım. 

- Sebep?. 
- Çok bol geliyor parma-

ğıma... Belki düşürür ve kay
bederim .. Yazık olur. Herhalde 
onu daraltmalı .. 

Bu sözleri söyledikten sonra 
yüzüğü masa üzerine koydu. 

Bay Hayri'nin bu konuşma· 
lar canımı sıkmış olacak ki 
ayağa kalktı: 

- Aziz dostum Emel dedi. 
Bana müsaade ediniz de gi· 
deyim. 

Neden 
nuz. Daha 
vakıt var? 

acele ediyorsu· 
benim gitmeme 

Hayır hayır dedi; öyle 
zannediyorum ki Bay Ali yeni 
bir beste getirmiştir. Onunla 

-· ...... • ., 'I . ' . ". 

Bana kendimin icad ettiği 
bir fotoğraf makinesini hediye 
etti. işte bu o dur. Çok me
raklı birşey. 

- Bu mu? 
- Evet 
- Bana onu gösteremez 

misiniz? 
Bunun üzerine Ali elindeki 

Bütün enternasyonal ger
ginlikler arasında,ki bunu İs· 
paanya' daki sivil harp ta gös· 
termektedir, en tehlikelisi, 
belki de Akdeniz gerginliği· 

dir. Son yılların hemen hemen 
bütün enternasyonal mcs'ele
ler sallantida bırakıldığı hal
de, Akdenizin kıyılannda 
harp edilmektedir. 

Psikolojik olarak tetkik ve 
~~ı~~n s;i~i 0l,~~ş:;fı. çıkardı. müşahede edilecek olursa, 

İtalya· İngiltere münasebeti, Anlatmağa başlamıştı: 
- Çok sırlı birşey.. Habeş anlaşmazlığından önce 
Saat gibi bir makinesi var.. ve eonrakinin aynidir. 

Mussolini, İtalya'nın çok Nereye isterseniz koyunuz. 
Ayarı vardır. ister her on şumullü olan enternasyonal 

menfaatleri gö~etilmek şartile, on dakikada ister her çeyrek-
te .. Nasıl ayar ederseniz edi- lngiltere ile mutlaka anlaşmak 
niz. Ona göre kendı kendine istiyor. N;-var ki, anlaşma 
otomatikman bir kılişe alır. arzusunu daima harpçı sözlerle 

Yedek on iki plağı var. süslemektedir. Zeytin dalı ve· 
İşte böylece kimsenin ha· riyor; fakat bu zeytin dalını, 

beri olmadan istenilen pozları 8 ~milyon süngülü bir orman-
almış olursunuz. dan koparıp veriyor; bir Ak-

Bütün bu denen şeyleri hay- deniz paktı hakkında imalarda 
retle dinliyen Emel: bulunuyor; ancak, bu imala-

- Ne güzel şey dedi. rında, Akdenizin .. ltalya için 
Bunu keşfeden arkadaşınız hayati bir manası olduğunu, 

ne akıllı şeymiş.. ,,.f ngiltere için.,ise, sadece bir 
Fakat sizden bir ricam var çok yollarından bir tanesini 

bay Ali. Bana yarına kadar ~ifade ettiğini kaydediyor. 
bu makinayı bırakmaz mısınız? Akdeniz hakkında bir anlaş· 

- Ne yapacaksınız ? maya varmak arzusunu taşı-
- Ne mi?.. Hiç.. Bir tec- Gmakta olduğunu söylüyor; la-

rübe yapmak için.. ~kin ayni zamanda da, bu de-
- Peki olur. nizde : boğulmamak için, mil-
- Teşekkür ederim . Jetinin dünya tarihinin daha 
Bunu demekle Emel aynı eşini görmediği bir mücade-

zamanda gülümsemişti. Sözüne leye girişmeğe amade oldu-
devam ediyordu ki.. ğunu ilave ediyor. 

- Ben de, aziz dostum, Habeş anlaşmazlığı esna-
bir sırrı keşfetmek istiyorum. sında, Roma ile Londra ara-

Bu bay Ferruh beni birkaç sındaki her temasta böyle 
gündenberi şüpheye düşürdü. oldu; şimdi de Akdeniz an-

Etrafımda dolaşıp duruyor. laşmazlığında gene ayni olu-
Ôyle zan ve hissediyorum 

ki ondan korunmak lazım. işte 
sizin bu makinanız yardım ile 
bu hakikatı ortaya atmak ıs

tiyorum. 
( Arkası var) 

' '· ' ._,.., ·• •"') ı/ __ ,,. ~· •· -~·"'· . .,·,.~·· 
• ... .rA4 . ""'~ ~..,. .... ,.. • ~!'" 

yor. 

İtalya yanlış anlaşılıyor çün
kü sulh arzularını aşırı bir 
hkrp jestile yapıyor. İngiltere 
yanlış anlaşılıyer; çünkü, sulh 
arzusu arkasındaki harp ha
zırlığım pek belli etmiyor. ;; 

Sıhhat Balıkyağı 
İşte bu karşılıklı atışma

ların --neticesinde de,- sonra-
-di~:-;;ıcak uzun uzadıya ya- ı 
pılan diplomatik gayretlerle 
tedricen hafifleyen büyük bir 
gerginlik meydana geliyor. 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: ~~;ş~:ınd~alepçioğlu hanı 
~~~~~~~=:=~~~~ J'F,.= u c>:cwıı 

Fakat bugüne bugün Roma 
ile Landra arasında Akdeniz 
yaptlmaktv "7olan -münakaşala-
rın gerginliğin hafiflemesini 
veya şiddetlenmesini mucip 
olup olmıyacağı mes'elesi, 
henüz vuzuh kesbetmemiştir. 

Mu ~ olini son nutuklarında 

İtalya' daki bu hayal inkisarı, 
bilhassa İtalyan gazetelerinin 
memleket dışından aldıkları 
yazılarda bariz bir şekilde 
belli olmaktadır. Bu yazılarda, 
Eden'in söylediği nutkun, bir 
Akdeniz paktı için İtalyan 'lar 
tarafından yapılan teklifin 
reddedilmesi demek olduğu 
kaydediliyor. Aynca, Büyük 

, - r . . ,.- r= -- --

Af yon ihracatı 
Bu sene iyi gidiyor 

Afyon ihracatımız geçen se
neye nisbetle bu sene daha 
müsait bir şekil almış bulunu· 

yor. Alınan maliimata göre, 
afyon inhisarı başladığından 
beri bu sene olduğu kadar 
inkişaf etmemiştir. Bu seneki 
afyon mahsulünün, az zaman 
içinde ihraÇ-~l~nacağ-;-ümit 
ediliyor. 

İzmir sulh hukuk mahke-
mesinden: 

Davacı Müşerref tarafından 
İstanbulda Arnavut köyünde 
Boğaziçi lisesi son sınıfında 
lzmirli Mısırlı oğlu Ahmet 
aleyhine açılan alacak dava
sının yapılan duruşması sıra

sında; M. aleyhe gönderilen 
davetiye bila tebliğ iade edil
miş ve davetiyedeki mübaşir 

şerhine nazaran M. aleyhin 
mezkur adreste bulunmadığın
dan ikametgahının meçhul kal
dığı anlaşılmış bunun iizerine 
ilanen yapılan tebligat üzerine 
de M. aleyh mahk'!meye gel
memiş ve davacı vekili müş

terek gayri menkulleri kiraya 
vermediğine ve kira paraların;· 
~amen kendisi almadığına 
ve müvekkili hissesine düşen 
bakiyye 59 lirayı zimmetinde 
alıkoymadığına dair M. aleyhe 

' yemin L. teklif etmiş ve ilanen 
yapılan yeminli gıyap karan 
üzerii'IB"M:-aleyh mahkemeyei 
gelmediğinden yeminden ka-
çınmış ve dava sabit olmuş 

... sayılmasına ka.rar vef"ildiğin
den duruşma günü olan 23-
12·936 çarşamba günü saat 
1 O da mahkemede hazır bu
lunması aksi takdirde işbu 
kararın kesbi katiyet edece· 
ğini bildirir ikinci yemin ih
barnamesi ilanen tebliğ olunur. 

Tütünlerimiz bıı 
sene iyi satıldı 

Tütün müstahsilleri, vaziyet' 
ten son derece memnundurlıı' 

Tütün satışları, her tarafta 
hararetli bir surette devam 
ediyor. Yapilan tetkikata göre 

buseneki mahsulün yüzde 

doksanı satılmıştır. 
Tütün yetiştiren komşu 

memleketlerden gelen haber-

ler, Türkiye tütünlerinin, bu 
sene hariç piyasalarda fevkala
de rağbet · kazandığını bildir
mektedir. 

Tütün müstahsillerimiz, bu
seneki vaziyetten son derece 
memnundur. 

Yunanistan tütünleri, geçen 
seneye nisbetle bu sene Tür
kiye tütünlerinden dada don 
fi atla satılmıştır. 

Alıcılar, Yunan tütünlerinin 

T.N. K 
BÜVÜK 

• • 
// 

bu sene iyi yetişmediğini s'ôf 
lüyorlar. 
~~~-tH••+t~~-_.-

Fitreler , 
Bayramın birinci t6 

nüne kadar H tıd~ 
kurumuna verile' 

bilecek ğ1l 
Fitrelerin her sene ol;~e' 

gibi, hava kurumuna verı ti• 
. "k ter 

sı ıçın genış mı yasta i~~ 

bat alınmış ve bunun 8fı 
tabolunan kağıtlar, her. tıı:ıerr 
tevzi olunmuştur. fıtr ~-· 
bayramın birinci gününe ·ıebİ' 
dar Hava kurumuna verı 

lecektir. 

~e 

Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen par9

0
° ıt1 . e 

olmamıştır. Hem yü7 lerce vatandaşınızı zengin etmış 01Jt 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olurs_un.. Bud \ili" 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim ıddıa c e 
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Hikaye Babamın atı 
F ratelli Sperco J 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. V. 
W.F. H. 

O zamanlar köyümüzde tam 
bir sızı vardı . 
Babamın atı köyümüzün et

rafında değil şarda bile ün al
ınıştı . 
Aııam düşman askerleri gör

ınesin diye onu evimize gizle
miş aylardan beri bakımını 
bana bırakmıştı . 

Yemini verirken ayaklarının 
arasında dolaşırdım. Suyu iç· 
tikten sonra benimle şakala· 
Şırdı. Kolumu ağzına alır, ku-

ş laklarını kısar, gözlerile yüzüme 
bakardı. Hassas hayvan canı· 
ının acıdığını anlar, benden 
korkmuş gibi kaçardı. Ben de 
ayaklarının dibine giderek kü
çük yumruklarımla ona vurur-

e dum. O benim bu vuruşlarım-
dan korkmuş gibi çekinir!. Ara 

e sıra beni korkutur ve kaçırır 
idi. Yemini (getirdiğim vakit 
uzaktan yem çanağını tanır ve 
biraz önce yaptığından pişman 
olmuş gibi hafif hafif kişner, 
kuyruğunu sallıyarak ön aya
ğını yeı-e vurup özür dilerdi. 
Babamın atına ben ve anam

dan başka bir de bizim çoban 
Yorgi alışıktı. Ben onu sular 
beslerdim amma kaşağılama
sını boyun yetmediği için 
Yorgi yapardı. Onu o kadar 

ı Severdim ki, babam savaşa 

Ritmeden önce evin önündeki 
dibek taşında beni kucağına 
alıp son defa sarı saçlarımı 

f okşarken gözlerinden sızan 

e· 

Yaşları gördüm .. Babamın yüzü 
~alçınlaşmıştı. 

- Ne oldu baba? 
Dedim. 
Evvela bu sualime acı acı 

~Uldü. Sonra yavaşça: 
- Oğlum dedi. Arabı sana 

bırakıyorum. Ona iyi baki 
Zavallı babamın yüzü o an

da sap-sarı kesilmişti. Anam 
ağlıyordu. 

Çok geçmişti babam gide· 
lidenbt•ri, hala ondan bir ha

efr ber alamamıştık. 
~-· Bir giin anama köy Muhtarı 
bİ' ~elip birşeyler söylediği vakit 

anam başkalaştı. 

- Nen var ana? Ne ol
dun? ıDedim. 

O sanki sözlerini duyma
l"tıış gibi ı 

- Okay, seni suya yolla
~ barn gidersin değil mi? Hani 

abanın bizim avlu başında 
açtığt pınara .. Dedi. 

I 

- Giderim ana 
Dedim. 
Yerimde duramıyordum . 

~narnın bana bir şeyler söy· 
eıneyişi içime salmıştı sanki. 

b· Hemen sokağa fırladım. 
b~raz ileride muhtarı yanında 
d~~ düşman zabiti ve birkaç 
Uşrnan askeri ile görüoce 

§aşırnıışttm. 

Arasırn kövümiize gelen bu 
~ b . 
·il it bizden yumurta isterdi. 
C.: Biraz sonra komşumuz olan 
ıbrik Ali yanıma yanaşarak: 
:- Bunlar nereye gidiyorlar 
·lıyormusun, dedi. 

1 - Yoo!. Nereye gidiyor-
ar? 

- Size!. 
p - Bize mi?. Bizde ne ya
llcaklarmış? 
- Babanın atını alacaklar! 
Aklım başımdan gitmişti: 

d - Babamın atını mı? Kim 
l'di bunu sana? 

- Muhtar, Hasan çavuşu 
söylerken duydum. 

Çibik yalan söylemezdi hiç 
Ona çok güvenirdim. Hemen 
eve doğru koştum. 

O kadar bitkin bir halim 
vardı ki. Biran geldi. Bacak
larım bir-birine dolaştı. Ve 
yere yuvarlandır&ı. 

Kendime gddiğim zaman 
kolumun birinin sarılı olduğu
nu gördüm. Baş ucumda Ha
san çavuş bekliyordu. 

- Hasan çavuş Arap ne 
oldu?. Onu aldılar mı sakiı? 

- Hayır Okay! Kimseyi 
yanın sokmuyorki. Şimdi Yor
giyi tarladan •çağıtmak ıçın 
adam yolladılar. 

Deli gibi ahıra koştum .. 
Orada bir sürü adanılar 

Arabı tutmağa çalışıyorlardı. 

Fakat nerede .. Arap o kadar 
kızmıştı kil.. Yanına yanaş· 
mak imkansızdı. 

Ben olup biteni bir kenar
dan seyrediyordum. 

Çok geçmeden Yorgi geldi. 
Atı çözdü .. 

Dışarı ~ıkardı. 
Baktım olmıyacak.. Zabite 

yalvararak: 
- Ne olur bırakın atı!.. 

Size bol yumurta getireyi~ .. 
Fakat aldıran kim. 

* *. 
Aradan birkaç gün geçmişti. 
Ansızın evimizin kapısını 

t<ışla çalındığını duyunca ürk
müştüm .. 

- Kim o? 
- Aç Okay aç. Sana ha-

berim var. 
Bu Cibiğin sesi idi. Kapıyı 

açınca beni kolumdan yaka
ladı. Sürükleye sürükleye kö
yümüzün dışındaki bir mey

danlığa götürdü. 

Oh! Orada ne goreyım. 

Arap yerde kanlar içinde ya
tıyordu. 

Cibik bana: 

- Üzülme Okay üzülme!. 
O yapacağını yaptı da öldü .. 

* • • 
Hey canlanmıştım: 
- Ne yaptı söyle Cibrik .. 

Allahın aşkına? 

- Ne yapacak... Zabiti 
ayakları altına almış... Kafa
sını eze eze öldürmüş. Kaçar
ken askerler onu buraya ka
dar kovalamışlar .. 

Ve ateşe tutarak öldürmüş
ler. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

"HERMES,. vapuru 24-11-
936 günü gelip yükünü boşalt-
t:ktan sonra BURGAS, VAR

NA ve KÔSTENCE için yük 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecek. 

"ULYSSES,, vapuru 30-11-
936 günü beklenmekte olup 
5-12-36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

"NORDLAND,, motörül22-
11-36 günü gelerek tahliyeden 
sonra ROTTERDAM, HAM
BURG ve STOKHOLM li
manlarına yük alacaktır. 

"AASNE,, motörü 21-12-36 
tarihine beklenmekte olup 
26-12-36 ya kadar ROTTER-
DAM, HAMBURG ve SKAN
DfNAVYA limanları için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,, motörü 28-
11-36 günü limanımıza gele
rek 3-12-36 gününe kadar 
ANVERS ve FINLANDIY A 
için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA KUM-
PANYASININ 

"SARMACJA,, vapuru 7-
12-36 günü beklenmekte olup 
12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME RU-
MEN KUMPANYASININ 

~ '· "SUÇEA VA,, vapuru 16· 
12-36 günü gelerek MAL TA, 
MARSIL YA ve ALGER li
manlarına yükliyccektir. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlonlardaki değişiklik-

lerden acente mesuliyct kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
İkinci •Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/200512663 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentas 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES LTD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin-

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKO\V/ 
için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 

Cilt ti.? Tenasül lıaslalıklar 
ANVERS'ten gelip yük çıka-

Kamçıoğlu 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı-

Elhamra sineması arkasındn 

No.: 55 
Telefon: 3479"' 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkiııciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

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

"DRAGO,, vapuru)O birin-

ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı-

karacaktır. 
GENERAL STIM 

"PHILOMEL,, vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip LONDRA 

liçin yük alacaktır. 
Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Der Zee 
&. • 

DEUTSCrlE LEVANTE LINIE 
"SAMOS,. vapuru 7 birinci 

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

AMERICAN EXPORT LINES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO,, vapuru 6 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELfA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXTAV1E,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEY -
YORK için yük alacaktır. 

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

PİRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
4 ilk kanundan PIRE'dcn 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
birinci knnunda PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HA VSLINJE 

OSLO 
"BOSTON,, vapuru 16 ilk 

kiı~u;d;-bekle;iyö;, ISKEN
DERIYE, HAYFA, DIEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yükliyeccktir. ---SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
BUC.;REST 

"DUROSTOR" vapuru 23 

, 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkard ğı kumaşlar: 

zdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

a r 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Aiimar Kemalettin 
/(ANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AH Rıı 

~~~~~~o:I:2~~~~~~~~~ 

e sucatı 
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 1 
imal eylf'mekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

el • 2211 ve 3067 
es·: Bayrak lzmir 

~~"1ID~~~~~~ ... 
ilk kanunda bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ 
aktarması olarak BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRATISLA VA VIY ANA ve 
LINZ için yük alacakbr. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• ücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

}'\ *M'<WW&Wd*W* ww 

'ÜrjenŞaha Tesiri tabii essiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve' t~nsıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

---
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• 
• 
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Sahife 4 

-

Avam kamarası ı dünkü celsesin· 
de görülmemiş bir hAdis .oldu 

M. Baldvin; kamaraya girdiği zaman, çok heyecanlı ve sapsarı idi. 
• 

lngiltere Veliahdı ansızın iskoçyadan Londraya geldi 
Londra, 4 (Radyo) - Son dakikada alınan bir habere göre, başbakan M. Baldvin, Dahiliye Nazırı Sir Con Simon'la konuş· 

tuktan sonra Avam kamarasına gitmiştir. Bu esnada muhafazakarlar başbakanı alkışlamışlardır. Amele partisine mensup bir 
saylav, bu alkışların, neden dolayı olduğunu sorunca, M. Baldvin, çok heyecanlı ve yüzü sap·sarı olduğu halde kürsüye çıkmış 
ve şu sözleri söylemiştir : 

- M. Etli'nin sözlerine cevap vermiyeceğim. 
M. Baldvin, bu sözlerden sonra derhal kürsüden inmiş ve Avam kamarasını terk etmiştir. -

Avam kamarasının dahili nizamnamesine göre, böyle bir vaziyet, müzakerelerin devamına mani olduğundan, müzakereler ın-

kıtaa uğramıştır. 
M. Baldvin, dün, birçok Nazırlarla konuşmuştur. 
Söylendiğine göre, M. Baldvin'in istifası halinde hiç kimse yeni kabinenin teşkiline cesaret edemiyecektir. 
Londra 4 (Radyo) - lskoçya'da bulunan Veliaht Dük Kiyork, mukarrer olan ziyaretlerini terkederek ansızın buraya gelmiş 

ve Balmoral sarayına giderek valide Kraliçe ile uzun müddet konuşmuştur. Dün Dükent'te davetli olduğu ziyafete gitmedi. 

------1118-•-•. ···---------
Fransız askerihey!Almanyayı davet 
etinin ziyaretleri etmek istiyorlar ------ -·-Dün, Romanyadaki petrol ku- Londr~, Paris ve Cenevre ara-

yularını tedkik ettiler sındakı muhabereler devamda 
Bükreş 4 (Radyo) - Ro- hanesinde bir ziyafet vermiştir. Paris, 4 (Radyo) - Uluslar Söylendiğine göre, bu top-

k sosyetesi konseyinin toplan- 1antıda Almanya'nın da bu-
manya milli bayramına iştira Bu ziyafette, Romanya baş· lunması lüzumlu görülmemiş 

t '- .. b l ması ıçın Londra, Paris ve e meK uzere uraya ge en vekili M. Tataresko, hariciye ve Bedin hükumetinin resmen 
Fransız askeri hey'eti, dün nazırı M. Antonesko, Romanya Cenevre arasında başlıyan davet edilmesi etrafında ko-
Parova ovasında tetkikat yap- h muhaberat devam etmektedir. nuşmalar olmuştur. 
mış ve burada bulunan petrol arbiyc nazın Ancelesko ve ._ ........ ~----·---
kuyularını görmüştür. Hey'et, erkanı harbiyei umumiye resi Macarı·stan 1 'thala"'t re·iı·mı· 
Romanya tayyare fabrikasını ile ateşemiliterler hazır bu- l ı 'J 

da gezmiş Sinaya sarayında ]unmuşlardır. G ı•k k• il · k h b J • 
bir müddet durmuştur. Romanya harbiye nazırı ge- eDÇ ) teş t· çın Çl an a er erı 

Hey' et reisi Mitel Havzer, neral Ancelesko da bugün J "t b ) d yalanlıyorlar 
Romanya askeri ricali şerefi- Fransız heyeti şerefine bir a 1 aş 8 1 Bükreş 4 (Radyo)- Roman-
ne dün gece Fransız sefaret· ziyafet verecektir. Budapeşte, 4 (Radyo) - ya'nın ithalat rejimi hakkında 

ıı- ....... ~ Macaristan gençlik teşkilatı gazetelerde çıkan haberler, Ti-

Vekil/er hey'eti Tren kazası başlamıştır. Budapeşte genç- caret Nezaretince yalanlanmış 
l d leri, dün toplanmışlar ve te- bu rojimin, değişmiyeceği bil-

Dün top an ı Dört ÖIÜ birçok zahüratta bulunmuşlardır. dirilmiştir . 
Ankara 3 (A.A)- icra Ve- , __ --• • • • ••--

killeri hey'eti bugün başvekil yaralı var ken Amiralimizle Yunan Ami- Fransız'lar 
ismet lnönü'nün reisliği altında .. ralı arasında gayet samımı 
toplanarak muhtelif işler üze- Bukr:ş ~ ~~~dyo) - ~on~- telgraflar teati olunmuştur. 
rinde görüşmelerde bulunmuş hake _koprusu cıvarında bır ş_ı- lstanbul, 3 (Hususi muhabi-
ve bu işlere ait kararlar ver- mendıfer kazası olmuş ve bır rimizden) - Şanlı donanma-
miştir. katar yoldan çıkmıştır. Yol- mız, Faler limanından hareket 

---··---
Metaksas kabinesini 
devirmek istiyenler 
(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
rııiş ve hıı :raı ta B.1;wkile mııfas al 
lıir r:ıpor vı·rerck, ~lilınlnkopulo 'un 
ı.ı •a\ vıırlarıııı lıildirnıi~tir. Bu ra· 
porclıı, ıl.ırhri hükumeti lıazırlıı

maktıı ol.ın ric.ıl ile ıı kf'ı i ümcra
ııırı da iorimlcri Luluııınaktaılır. 

Pra\·da gnzetesinin .Atina mu· 
Juıbiriuin Mldirdiğine göre de; bu 
lıstede i.iıulf'rİ yazılı olan a keri 
ümera, ılün başvekil )1. i\lct:ık :ıs'ı 

r.iyııret etmişler ve Mihıılııkopulo 
'c darhei hükururt ıeşchlıü~fi ile 
hiçbir nliiknlnrı olmadığını bildire· 
rck prote toda bulunmu;lnr \'C Me· 
taksasın ı;iyasctinc taraf tar hulıın
dulr.larını hcyan cyleınişler<lir. 

E~ki siynsi ricalden bazı kim· 
ıeler Atina'Ja tevkif ve hapis eılil· 

mişlerdir. Mih:ılnkopulo" henüz 
tevkif edilmemiş e]j de e\;inrlc ne· 
:zaret altınıla lıulıınclurıılıııaktadır. 

Ekserisi mülga halk pnı ti ine 
mensub olup taklihi hükumet te-
9ebbüsü ,..ile alakadar bulunan rica· 
lin, gayri me_kun Yunan auaların· 
dan birine ürülecekJeri fıylcn· 

mcktedir. ___ ...... .._ __ _ 
Acıklı ölüm 
lstanbul 4 ( Hususi ) -

Eski (Hakimiyeti Millliye) ve 
(Milliyet) gazeteleri başmu
harriri Siird saylavı Mahmud 
ölmüştür. Cenazesi bugün kal
dırılacaktır. 

culardan dört ölü ve birçok 

yaralı vardır. Ölülerin hüvi· 

yetleri anlaşı lamamıştır. 

---···---
Donanmamız 
bugün geliyor 

( Baştarafı 1 inci salıi/ ede)! 
ve askerlerin hurra sesleı i ara

sında dost ve müttefik Yunan 
sularından mükemmel bir İn· 
tiba bırakarak ve gene mü
kemmel bir intibala uzaklaş

mış ve beş deniz tayyaresin· 
den mürekkeb bir hava filosu 
tarafından uzaklara kadar teşyi 
olunmuştur. 

Her iki dost memleket su
larında yaptığı ziyaretler esna
sında çok derin bir dostluk, 
samimiyet ve hürmet gören 
donannıamız şanlı bayrağımızı 

şerefle taşımış ve denizcileri· 

miz Cumhuriyet Türkiye'sini 
Atatürk'ün çocukları oldukla· 
rını her an minnet ve şükraPla 
ve gururla kalblerinde taşıya
rak en yüksek bir mertebede 
temsil etmişlerdir. 

Denizcilerimiz başlarında 
Amiral Şükrü Okan olduğu 
halde işte böyle ulvi duygu 
ve böyle bir iftiharla ana va
tana dönmektedirler. 

Yunan karasularını terkeder· 

etmeden evci Yunan donan-
ması amiralı, beyanatta bulu
narak Türk donanmasının Yu
nan sularını ziyaretinden bü· 

t~n Yunan ulusunun çok mem

nun bulunduğunu söylemiş ve 
demiştir ki : 

- Donanmam, şu limanda 

olduğu gibi heryerde de Türk 

amiralinin emrindedir. 

* "' * 
Dünkü sayım1zda şanlı do-

nanmamızın diin sabah lima-

nımıza geler.eğine dair lstan

bul muhabirimizin telgrafrna 

atf l'n bir haber vardı. Gelen 

son haberlere göre donanma

mız, dün Faler limanından 

hareket etmiştir. Bu sabah li

maııı mızda bulunacaktır. Bü· 
tün lzmir halkı, şanlı ve kah-

raman donanmamızı bu mü

him seyahatten dönerken gör

mek ve selamlamak için bü

yükkbir sabırsızlık içindedir. 

Dün gece Belgrad radyosu, 
donanmamızın Faler limanın

dan lstanbul'a hareket ettiğini 
bildirmişse de bu haber doğru 

değildir. lzmir halkı, bugün 
şanlı ve kahraman donanma
mızı göreceğinden fevkalade 
sevinç ve fahr içindedir. 

Sancakta örfi idare 
ilan ettiler 

(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
Jsıanlıul, 3 (il ıı usi nıuhabiri

nıizılcn) - Gelı·n haberlere ,.üre c 
..\ıııokyu \'e İEkf'ndı•nırı'ıJa maluılli 
lıükıiıııct örfi idare ilan etmİilİr. 

Kili 0 , 2 (A.A) - İntihalı günü 
nı,~aıııı .Anıakyıı'Ju halk prol•·sto 
makamııııl.ı olınul.::iizı·u· miting ııır· 
zırııla bir ııiim:ı) i~ )llpmı~ıır • .l'İÜ· 
11111) iş k:ıf ildeı i iııtilıuba i~ıirak 

ederek ııwlı'u 6rı:ih•ıı Adalı lleh
lllf'U ve Ku e) ri :\Iıı tafa'mıı e\'lerİ· 

nirı iiıııiııılen .sükunetle geçerken 
poli~ln \C lııı ııilelere menQulı lıazı 

kim der tnrafııulau ateşe tutul· 

Üı.; l..i~i yarnlıııımı;tır. 
Kilis :! (A.A) - lnıihah g,.cef!i 

Antakya'ıla yapılan nümayiş ) Ü· 

züııılcn lıa ıl olan lıeyecıın sabaha 

knr~ı lıiraz ükıın bulmu~ıur . . Fak:ıt 
dün sahalı ~aat 7-tle ivlerine gitmek 

iizl'rc yolılau geçen Türk 'Jere ı;ene 

Mu.lafa Kııseyri'nin ~vinıl<·n silahla 

hücum c<lildi. Halk .sil.ihlı tecavüz 

iizcriuc Ku P.yri'uin evinin iioüae 
toplandı . Milis ha.sa zabiti maiye· 
tindeki kuvvetlerle gelerek milis, 
jan.larına ve piyadelere ı:üogü ile 
halka hücum etmelerini emretti. 
Silah ız ve nıürfafaasız halk lıu 

baskına !.:arşı nefeioi müdafaa uıak· 
ıadile tıışln ırıukabclc etmiştir. 

i\"ihayet zırhlı otomobiller ge· 
tirilmi~, halka kar~ı ateo açılmıotır. 
Ilalktan iki ki~i ölmüştür. 16 ya· 
rah vardır. 

Saat 11 de Antakya'da inzibati 
tedbirler ciheti a kcriyeye devredil· 
mi~lir. 

Hadise'nin Türk'ler aleyhi
ne tahr.ikat yapmak için sureti 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğla .aıil 

.. Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 1111"' 
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Frosini,. matem tutarken 
evden dışarı çıktı, ne de 

misafir kabul etti 
ve bu sırada, hadiselerin sey
rini ve şeklini değiştirecek mü
him bir hadise oldu. ihtiyar 
Despot Misaeli kısa bir has
talıktan sonra öldü . 

Despotun cenazesine Hris
tiyanlar derecesinde Müslüman 
anasırda iştirak ettiler. Muh
tar paşa, Frosini'nin sevdalısı 
itibarile ve Ali paşa da teva
biile gene bu dilberi elde et· 
mek arzusuyle işt!rak ettiler. 

Despotun ölümü üzerine gü
zel ve genç Kira Frosini Yan
ya' da )am manasile öksüz kal
mış demekti. Vakıa, Despot 
Frosini'ye oldukça mühim bir 
para miras bırakmıştı. Eğer 
sadece para, genç ve güzel 
bir kadını yalnızlık hayatında 
himaye edebilse .. Mes'ele ol
mıyacaktı. Frosini, Despot da· 
yısının ölümü ile en büyük 
bir hamiyi kaybetmişti . 

Frosini'nin içtimai vaziyetı
de çok nazik idi: Kocası 
uzaklarda yabancı illerde idi. 
Bu hal uzun zamandanberi 
devam ediyordu. Frosini, ha
yat ve gençliğinin en ateşli 

ve heyecanlı zamanında, yan 
manastıra benziyen, daima 
günlük ve tütsü kokan bir 
binada, boş bir oda ve boş 
bir yatakta manevi kuvvet ve 
mukavemetlerini kaybedip dur· 
makta idi. 

ilk zamanlarda kocası sık 
sık mektup yazıyordu. Son 
zamanlarda güzel zevcesini 
ve çocuklarını hiç sormıyor 
ve aramıyordu\ 

Despotun ölümü hasabile 
Frosini despotlara mahsus 
olan evden ayrılarak Y anya
nın başka bir semtte küçük 
bir eve geçti, bu suretle Fro· 
sini, kira irini' den uzak düş
tü ... 

Frosini burada, ortodoks 
adeti mucihince hissesine dü
Ş<'tl matem müddetini geçir
di . Bu mliddct zarfında, Fro-
sini ne evden Jışarı çıktı, 
ne evde misafir kabul etti. 
Fakat matem müddeti bittiği 

zaman, Frosiııi dost ve ah-

mahsusada tertib edilmiş ol
duğu an!aşılmıştır. Çünkü Ku
seyri ve adamları evlerini da· 
ha önceden milislerin muha-
fazaları altına almışlar ve oto
matik tüfeklerin himayesine bı-
rakmışlardır. 

Ayni zamanda ateş Kuseyri 
Mustafa'nın evinden açılmıştır. 

Kilis 2 (A.A) - Antakya· 
da Türk halkına karşı açılan 
ateşlerin merdut Kuseyri ve 
Adalı Mehmet tarafından su
reti mahsusada hazırlandığı 
ve maksadlarının Türk'leri 
mi.işkül vaziyete sokmak oldu
ğu her tarafta kuvv<>tli bir 
şayia halinde dolaşmaktadır. 

Ankara 3 (A.A) - Harici
ye Vekili doktor Tevfik Rüş
dü Aras, milletler cemiyeti 
konseyinin 10 kanunuevelde 
toplanacak olan içtimaında 
hazır bulunmıyacağı ve Tür
kiye cumhuriyeti hükumetinin 
daimi murahhas Necmeddin 
~ odık tarafından temsil edile
ceği haber alınmıştır. 

haplarını ziyarete, evine k.:ı· 
kabule başladı. 

• • • 
Muhtar paşa, usulen ilk ta· 

ziyi yaptıktan sonra bu ıııa· ~ 

tem müddetince Frosiniyi gör· 
mekten mahrum kaldı. 

Muhtar paşanın da bu sı· 

rada ailevi vaziyeti bozulmllş 
idi. Karısı ile arasında oldukç8 

büyük bir ağız tatsızlığı çık 
mıştı. 

Muhtar paşanın zevcesi, ka· 
fes arkasında geçen yek ahen~ 
hayat yüzünden ruhan hasta· 
lanmış, titizlenmişti . 

Sonbaharın çok güzel bir 
gününde, Muhtar paşa evin btJ 
çiftçi ve boğucu ınuhitindeıı 
kaçmak, biraz hava almak is· 
temiş ve Yanya haricinde, bah 
çeler arasında dolaşmağa çık· 
mıştı. 

Muhtar da kendi baktmındsıt 
hasta idi. Frosini'yi uzun rnud· 
det görmemek, Frosini'defl 
- hiç olmazsa Kira İrini' den · ıiı 
mulumat alamamak ona ço~ 'ııı 
fena bir sıkmtısı vermişti: 

Muhtar, havanın ve maoıs· 1t 

ranın güzelliğinden derin bİ! \ 

zevk duyarak ilerlemekte ikell• 
uzakta gözüne bir kadın ili~İ· ~ 
Ihtiyarsız olarak kalbinin hoP' 
ladığını hissetti; bu kad~ 
biraz daha dikkatle bakınt'; 
bunun kim olduğunu anlad·1 

sevinle: 
- Ta kendisi! Dedi. 
Frosini ile Muhtar'ın arS' ~ 

sında, bir bahçe vardı. Doğ· 
rudan doğruya bahçeden ge\: ~ 
meğe imkan yoktu, çürı~ıı 
bahçenin etrafını bir çit ile 
çevirmişlerdi. Bunun liçİfl 
Muhtar, geri dönerek bahçe: 
nin bir zaviye teşkil :ettiği 
yere varmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Frosini esasen bu tarafs 
doğru yürüyord•ı. Yolun bah· 
çenin zaviye teşkil ettiği yer· 
den sonra ki kısmı müşterek 
idi. Frosini mutlaka bu yolıı 
takib~ mecbur idi. 

Fros:ni de Muhtar'ı uzıkta0 

ve yolunu değiştirerek zaviyeye 
doğru yürüdüğünü görmüştü. 

Frosini, zaviyeyi Muhtar'dafl 
evvel geçmek için a.lımlarıoı 

hızlandırdı. Fakat Muhtar, J:ı· 
ha kuv\·et!i idi. Harp ve se

ferlerde fazla bulunmuş bit' 
genç olduğundan köşe başıf13 

Frosini'den evvel varabile· 
cekti. 

Nihayet, iki genç ayrı, ayrı 
yollardan köşeye yaklaştılar· 

Muhtar, Frosini'nin yolunu ke· 
Si!bilecek bir vaziyet kazandı· 

F rosini bu vaziyet üzerine: 
- Muhtar, Allah aşkın9 

olduğun yerde dur! Diye ses' 
lendi. Genç kadın heyecanın· 
dan tir-tir titriyordu. Nefes 
nefese sözüne devam etti: 

s· - Seni buraya zaten Y. 
ralı kalbimi parçalamak içırı 
kim gönderdi? Sevdiğin başı 
için Muhtar, bedbaht ve tal11 

·ı "k .. b' '·adınıı manası e o suz ır K • 

hürmet eti Böyle ıssız b•' 
dıfl 

yerde, zavallı bir kadın 
1 

- Arkası var -


