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- Çarşamba - 9 Birinci kanun 1936 
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Sancak Türkleri, heyecan 
içinde çırpınıyorlar ________ _...__ ______ _ 

-·-~ansız askerlerinin yağmagerliği, halk 
Üzerinde derın akisler yapmıştır 

~··' 
Fransız askerlerinin yağma

gerliği, halk üzerinde derin 

akisler yapmıştır. ----··---
Mussoı·ni 

4 Bugün kabine
yi toplıyacak 

iskenderundan bir görünüş 
lstanbul, 9 ( Hususi ) - ziyaret etmiş ve sancakta de-

t ransız'ların, guya asayışı vam eden mezalim • hakkında 
trıuhafaza için sancağa gön- ve Fransız hükumetinin nazarı 
derdikleri askerler, Türk ma- dikkatini celbeylemiştir. 
halJelerine dağılmışlar ve va-~ Sancaktaki gençlerden tev-
~Yeti tesbit ettikten sonra ne kif olunanlar, tamamen ihti-
'adar Türk evleri varsa soy-ı Iattan menedilmişlerdir. 
llıuşlardır. Bu hali gören kar
~~şlerimiz, şehri terkederek 
~ğlara iltica etmişlerdir. 

Habeşistan'a 
--Yeniden a~l~-~-

Roma, 9 (Radyo) - Sinyor 
Mussolini, bugün Vincale sa
rayında toplanacak olan ka-

Atatürk 
Adana felaket-

l

zedelerine onbin 
lira gönderdiler 

Ankara 9 (Hususi) - Ata
türk, Adana feyezanında zarar 
gören kardeşleıimize yardım 

olmak üzere on bin lira gön
dermişlerdir. 

Adana felaketi, Ankara'da 
büyük teessür uyandırmır. 

Ankara, 8 (A.A) - Kızılay 

cemiyeti genel merkez reisli
ğinden: 

- Reisicumhur Atatürk 
Adana seylabından teessürler 
duyarak yardıma muhtaç olan
lara muavenet için onbin lira" 

~ Son gelen haberlere göre, 
t ltis sefirimiz Suad Davas, 
~r Fransız hariciye nazırını 

gidiyor Ttah~is -;tmişle~e-b~t~ 
t -- - - --- - ---ziine kızılayı memur etmişler-

~ral Edvard 
k.cırdeşleri ile M. 
8aldvine ziya

fet verdi 
l 

Napoli, 9 (Radyo) - Ha
beşistan'a gitmek üzere bin 
beşyüz İtalyan amelesi hare-.,. 
ket etmiştir. Bunların beşyüzü 

Masavva'ya ve mütebakisi de 
Cibuti'ye çıkacaktır. 

Amelelerin bindiği vapurda, 
general (Graçyani) nin kızı ve 
karısı vardır. Bunlarda Habe-
şistan'a gidiyorlar. 

Sinyor Mussolini 
bineye riyaset edecektir. Bu 
içtimada, mühim mes'eleler 

dir. 
Kızılay büyük .. şefin bu tees

sürlerini ve yardımlarını Türk 
milletine şükranla haber verir· 
ken kendisinin tavsit edilme
sinden mütevellid minnetlerini 
de büyük şefe arzeder. 

hakkında ~ müzakereler~u ola
caktır. 

General F ranko, 150 bin ki 
şi ile Madridi kuşatıyor 

~ Kral Edvard 
lldra 9 (Radyo) - lngil-1: l<ralı Sa Majeste 8 inci 

~ ard, dün gece Korbelve
ıl}t Sarayında kardeşleri Dük 
~tk ile dük Dükent ve baş 

ıı M. Baldvine bir ziya· 
~"ermiştir . 

:\ · Baldvin, yarın Avam ka
'••nda mühim beyanatta 

taktır. 

Madrid şehri, evelki akşamdanberi top ateşi 
- ·-

altında, ölü ve yaralı pek çoktur 
Paris 9 (Radyo) - General 

F ranko, Madrid şehrinin her 
tarafını muhasara için 150 bin~ 
kişilık bir ordu hazırlamıştır. 

ihtilalciler, evvelki akşamd~· 
beri Madrid'i top ateşi~~ M
muş bulunuyorlar. Şehrin muh
telif mahallelerine düşen obüs 
mermileri, halkı dehşet içinde 
bırakmıştır. Ölülerle yaralıla
rın çok olduğu söyleniyor. 

Berlin, 9 (Radyo} - (Ber
liner Tagilat)·gazetcsinin Mad
rid muhabiri; general Franko
nun, Mr.dridi daha fazla tah
rip etmemek 'İçin sokak mu· 
harebelerinden vazgeçtiği ve 
şehri her taraftan ı muhasara 
ederek halkı teslime mecbur ... 
etmeğe karar verdiğini bildir·:' 
mişlir. Bunun için, yetmişbin 
kişilik bir ordu hazırlanmıştır. 
Bundan başka ispanya Falan
zistleri de altmış bin kişiden 

Madrid'den bir görünüş 

ibarettir. 
Londra 9 (Radyo) - Mad-

rid ahvalini tetkik etmek üze· 
re mezkur şehire giden lngi
liz hey' eti, dün buraya gel-

L miı ve hariciye M. 

Edeni ziyaret ettikten sonra 
raporunu vermiştir. 

Rahat 9 (Radyo) - ihti
lalciler, Madrid'in dünkü 
bombardımanında, Milislerin 
iki tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Kral Boris, yakında 
Romaya gidiyor 

Alakadarlar, bu seyahata 
ehemmiyet veriyorlar 

Roma 9 (Radyo) - Bul
gar kralı Boris'in yakında 
Romaya giderek İtalya kralı 
Viktor Amanoel ile konuşa· 

cağı söyleniyor. 
Alakadarlar, bu seyahata 

ehemmiyet verinorlar. 

Romanya 
Murahhası Cenev

re'ye gidiyor 
Bükreş, 9 (Radyo) - Ro-

manya hariciye nazır muavini, R.ral Boris 
dün akşam Cenevre'ye hare- Kral Borisin, seyahat günü 
ket etmiştir. henüz tesbit edilmemiştir. 

---------~-----·------~------Hariciye vekilimiz bu ak 
şam Cenevreye gidiyor -. -
C.H.P. gurubu hükômetimizin 
Sancak işinde takip ettiği yolu 

alkışlarla tasvip etti 
Ankara, 8 ( A.A ) - Tür· 

kiye ile Fransa arasında ihti
laf mevzuu olup Milletler 
cemiyeti konseyine tevdi edil
mesi takarrur e•miş olan 
Sancak meselesinin Fransa 
hükumetinin normal konsey 
içtimamda :konuşulması tekli
fini, Sancakta halkın hürriyet 
ve emniyetinin korunması kay
dile kabul etmiş olan Türkiye 
hükumeti gene Fransa hüku-

r "'\ 
Gazetemiz 
Bugün d6~t ya-

şına girdi 
(ULUSAL BiRLiK) Bugün 

dört yaşına giriyor. Maale
sef okuyucusu çok az olan bir 
~emlekette bir gazete için · 
üç senelik bir ömür, her 
halde az sayılmasa gerektir. 

Geçmiş günleri hatırlar-
ken, okurlarımıza sadık kal
mak ve onları memnun bırak
mak emelile iktiham ettiği
miz müşkilatı gözönüne ge
tiriyoruz da, bu müddet zar
fında gerek bu gayretimizin 
ve gerekse, gazetemizin ber· 
rak çehresine en ufak bir 
leke kondurmamak hususun
daki azmimizin, bugün lap· 
taze ve düne nisbctlc daha 
kuvvetli olduğunu görmekle 
içden gelen bir sevinç du
yuyoruz. 

( Ulusal Birlik }, geçen üç 
senelik hayatında ol<luğu 

gibi bundan sonra da okur
larına temiz bir rehpcr ol
mağa devam edecektir . ..-= 

Gazetemizi okumakla onun 
yaşamasını temin eden sev-: 
gili okurlarımıza bu vesile 
ile tekrar tekrar teşekkür 
etmeği bir borç biliriz. 

metinin 10 Kanunuevvelde 
toplanan fevkalade konsey 
içtimai ruznamesine itha· 
li telkini üzerine bu tek
lifi de kabule musaraat 
etmiş ve milletler cemiyeti 
katibi umumil!ğine misakın 
11 inci maddesi esasında bu 
fevkalade içtima ruznamesine 
ithalini istemiştir. 

Türkiye Hariciye VekiJi Dr. 
Tevfik Rüştü Aras'ın 14 Ka
nunuevvelde bulunacağı haber 

Tevfik Rüştü Aras 
alınmıştır. 

Ankara, 8 (A.A) - isken· 
derun ve Antakya mes' elesini 
milletler cemiyeti konseyinde
ki müzakeratına iştirak etmek 
üzere Hariciye Vekili doktor 
Tevfik Rüşdü Aras'ın riyase· 

cımı 4 ilncii 
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sahife 2 (Ulusal Birlik) 9 Birinci kanun 
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No. 13 
eşhur Boksör Rosinyol kay-Zabıta Romanı 

Nakili: Fethi Y. Eralp. 

Bay A • mademki eni eyi na ası tarafından öldürüldü 

bir dostundur. Niçin on
• • u ışı .. dan gizliyelim 

Ustabaşı hemen atıldı; 
- Karımın yıl dönümünü 

kutluluyoruz 1 
Bunun üzerine bay Ali usta 

başınm karısına dönerek elini 
uzattı ve; 

- Bayan benim gibi birçok 
yıllara kavuşmamızı dilerim. 

Dedi. 
Usta başının karısı memnun 

olmuştu. Bay Ali'nin bu ha
reketinden: 

- Teşekkür ederim .. Fakat 
karım eksik söyledi. Biz yalnız 
benim yıl dönümümü kutlu
lamakla kalmıyoruz.. Daha ... 

Kadıncağız daha bir şeyler 
söyliyecekti. 

Kocası eli ile ağzını örte· 
rek: 

- Sussstl .. 
Dedi. 
Bay Ali merak etmişti. Ni

çin usta başı bu hareketi yap
mışh. Gizli bir şey mi vardı? 

Onu kendi niçin gizliyordu? 

Fakat kadın bir eli ile ko· 
casının elini itti .. 

- Haydi canım sende!. 

Bay Ali madamki senin iyi 

bir dostundur. Niçin ondan 

gizliyelim bu işi .. 
Ustabaşı kızmakla beraber 

sonradan vazgeçti: 

- Ah bu kadınlar! Ağız· 

farında birşey tutmazlar. 

Nerede ise cehenneme 

atılsalar odun yaş yanmıyor 

diye bağıracaklar .. 

Ne ise olan oldu. 

Bay Ali'ye emniyetim var. 
Dur ben anlatayım! 

Bizim bay Cavid, beni Ge

niş sokak No. 11 de oturan 
' 

bana bugün öğle üzeri bir iş 

çok teşekkür etti. 
Hakkı da vardı. Mazallah 

başkaşı olsa, çanta epıyce 
yüklü idi. 

Fakat böyle şey bizden 
uzak. Bizim elimiz bu ışı yap· 
mağa müsaid değil. Namuslu 

doğduk, Namuslu öleceğiz. 
Bu anda bir sübay bizim 

yanımıza yanaşmıştı. Her hal· 
de benim bu hareketi mi gör· 
müş olacak ki. 

- Aferin oğlum dedi. Çok 
namuslu bir kimsesin. Seni 
tebrik ederim diye omuzum
dan beni okşadı. 

Yaşlı kadının yanından ay
rılıyordum. iri, şişmanca biri 

daha yanıma sokularak: 

- Ben de seni sübay gibi 

tebrik ederim. Bana adresini 

verdi. Senin bu iyi dü-

rüst hareketlerini başka-

larına örnek olmak üzere 

gazeteme yazayım. Ded. 

Ayni zamanda kadıncağız 
bana bir ellilik uzatmıştı .. 
Almamak için çok ısrar ettim. 

Nihayet elmadım .. Çarşıya 

uğrıyarak bazı alış-verişimi 

yaptıktan sonra eve döndüm. 

Fakat ne görsem beğenirsiniz? 

Karım keyfinden sevinip 

duruyordu. Masanın üstü ta· 

haklar, şaraplar, likörler 
boldu. • 4 

Bunları çantasını kendisine 

verdiğim bayan bir ellilik, bir 
yüzük ve şu ufak cümleyi 
taşıyan pusula ile beraber 
yollamış.~ 

O pusulada şunlar vardı: 
- Kocanız - hakikate;, na---:: 
muslu b. k" , 

ır ımse . .. 
( Arkası var) 

Paris - Dün sabah Pari· 
sin Roper - Planket sokağın· 
dan geçenler korkunç bir 
manzara ile karşılaştılar. An-
sızın sokağa fırlıyan ve çeh· 
resi sararmış, orta yaşlı bir 
kadın, elindeki rüvelveri sanki 
birine tevcih ediyormuş gibi 
kaldırarak: 

- Ben öldürdüm! Tutunuz 
beni! Diye bağırıyordu. 

Gelip geçenlerden bazı ce
saretliler o arada yetişen po
lislerle birlikte kadının elinden 
rüvelverini aldılar. Kadının 
sokağa çıktığı eve koşanlar 
da feci bir manzara ile kar· 
şılaştı. 

Bütün Paris'lilerin sevdiği 
meşhur boksör Hanri Rosin· 
yol, kanlar içinde koridora 
yuvarlanmış çarpınıyor, karşı

sındaki odanın bir köşesinde 
de henüz yirmi yaşmdaki gü
zel karısı ile küçük çocuğu 
renkleri uçmuş ve korkula
rından titriyerek bir dev gibi 
kanlar içinde bağıran :can ve
ren babalarına bakıyorlardı. 

İçeri giren polislerden birisi 
genç kadının yanına yaklaşıpta 
hadiseyi sormak isterken o 
vakte kadar ayakta bir put 
gibi duran bu güzel kadın bir 
kelime bile söylemeğe mukte· 
dir olamıyarak bayılıp yere 
yığılıyor ve ağzından dereler 
gibi kan boşanıyordu. Çocuk
lar çok küçük idiler. Konu
şamıyorlardı . 

Bu arada en yakın polis 
ınerkezino götürülen genç. ka· 
dınm anası Artemis Noel, bü
yük bir soğuk kanlılıkla hadi
seyi anlatıyordu ; 

Kızı, Mimi Frans Noel üç 
sene evvel her vakit boksör 
RosiQyol'ün maçlarına devam 
ederken aralarında şiddetli 

bir aşk peyda olmuştu. Kızı 

boksörü çılgınca sevdiği gibi 
boksör de kızına mukabele bulmuştu .. 

Bay Muzaffer isminde bir 
dostu varmış.. Onların evinde 
tamir edilecek bir dolap oldu

• etmiş, evlenmeğe karar ver· 

ğunu söylemişti . 
Gittim .. Ve işimi bitirdim. 

Eve dönerken karımın yıldö
nümünün nasıl geçeceğini, ona 
ne hediye almam lazım geldi
ğini düşünüp duruyordum. 

Biraz ilerimde giden yaşlıca 
bir kadının ufak bir çantaya 
benzer birşeyi düşürdüğünü 

fark ettim. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

mişler. Fakat kendisine mü
racaat ettiği vakit, kızının 

hasta mizaç olduğunu, dok- · 
torların :şimdilik evlenmesine 
müsaade etmediklerini • söyli· 
yerek rıza göstermemişti. 

# Aradan birciki ay geçtikten 
sonra bir gün sabahleyin 
kızının odasına ·girdiği vakit 
yatağını boş bulmuş boksör 
Mimi kızını kaçırmıştı. 

Annelik şefkati ,galip gelen 
kadın böksörle kızının düğün-Şimdi size soranın. Siz ol-

saydınız bu vaziyet karşısında 

1 
Dokto· r 

ne yapardınız ? 
Bay Ali gülümsedi ; 
- Ne mi yapardım. Ne ya- Ali Agah 

• 
lerini yaptı ve düğünden iki 
ay sonra da - gene kızın ~ücu· 
aündeki menhus hastalık baş-

payım düşen şeyi alır sahibine Çocuk Hastalıkları 
verirdim, · mütehassısı 

- işte ben de öyle yaptım. İkinciBeylerSokağı No. 68 
Kadıncağız bana çok hem pek • Telefon 3452 

~~~~~~~~~~~~· 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak.· Büyük Salepçioğlu hanı 
karşısında 

-~~~~~~~~ 
= * 

,. . .. 
, . :· ' 

göstcrdi. Ciğerlerinden kan 
gelmeğe başladı. ~Baş vurduk
latı doktorlar, hastalığa isti
dadı bulunan kızcağızın küçük 
yaşta evlendirilmesi neticesi 
olduğunu söylediler. Yalnız 
hastalık birinci devrede idi: 

İyi bakım ve temiz bir hava 
hayatını kurtarır, dediler. 

Bunun üzerine yeni evliler 
Paris civarında Punssiye hava 
tebdiline gitmişlerdir. Burada 
Mimı kendini bir hayli topla
mış, sikleti artmış, sıhhatı ye
rjne gelmiş, fakat başka bir 
felaket baş göstermiştir. 

Rosinyolda müthiş bir kıs-
-kançlık başlamış:-he'rgiliı- Pa:'° 
ris' e gitmek zaruretinde bu
lunduğu için karısını [yalnız 
bırakıyormuş, kıskançlığı bun· 

dan ileri geliyormuş. Hava 
tebdiline giden hastanın ise 
evdan dışarı çlkmasına değil, 

hatta pencerenin önünde otur· 
masına müsaade etmiyordu. 
Bir akşam eve dönerken ka
rısının komşularından birisile 
konuştuğunu görünce içeriye 
çekip çırçıplak ettikten sonra: 

- Verem seni fahişe yaptı! 
Diye müthiş bir dayak at

mış. Bu dayak üzerine sıhhati 
bozulan Mimi arkasından ikiz 
iki çocuk doğrunca hayatı 
tehlikeli bir hale gelmiş. Dok· 
torlar ilk dakikadan itibaren 
çocukları yanından ayırıp ço· 
cuk bakımhant!sine koymuşlar. 
Buasside iki ay evveline kadar 
kalmış, fakat çocuklar arbk 
sütten kesildiği için kızını ve 
çocuklarını alarak Paristeki 
evine dönmüşler. 

Rosinyol burada da kıs
kançlıktan vazgeçmemiş, ka· 
rısını dövmek için başka 
sebep bulmadığı vakit eve 
erzek getiren bakkal çırak
larından şüphelendiğini ileriye 
sürmeğe başlamış .. 

Kadın, son günlerde dama
dının tamamen bir canavara 
döndüğünü sölemekte idi. 

lkipe birde: 
- Seni başkasının kolla

rında göreceğime gebertip 
işini bitireceğim. Deyip du
rurmuş. 

Biçare kızının hastalığını 
nazarı dikkate ~!arak acıması 
hakkında söylediği sözlere 
aldırmaz. 

- Kızının birşeyi yok. Ben 
ayırmak istediğiniz için ortaya 
bir hastalık çıkardınız! 
Cevabını verirmiş. Bu arada 

kızın hastalığı ilerlemekte ta· 
biatile devam etmiş. 

Dün akşam Rosinyol eve 
geç gelmiş ve birdenbire göz· 
lerine karısının yeni bir elbi
sesi ilişmiş. Çılgına dönmüş 
ve hemen uyumakta olan bi
çare hastanın üzerine hücum 
ederek; 

- Senin aklın fikrin süste. 
Kimbilir kiminle sevişiyorsun. 

Diye yumruklarını, tıpkı 
ring üzerinde olduğu gibi 
hasta kadına indirmeğe baş· 
lamış ve sabah da . erkenden 
kalkıp, karısına, yeni elbise
sini parça parça edip sokağa 
atacağım söyleyince Mimi: 

"- Yapma Hanri, bugün 
benim günümdür.,, 

Diye yalvarmış, fakat bok
sör hiç kulak asmadan yum
ruklarını indire indire hasta 
kızcağızı kendiuden geçirmiş. 

Kayın ana, müdafaa ederek 
kızını kurtarmak isteyince de 
bu defa onu yumruklamağa 
başlamıştır. 

Yumrukları yiyen Artemisin 
gözü kararak evvelce tedarik 
ettiği revolveri kaptığı gibi 
damdına ateş etmiş revolveri 
gören boksör, koridora fırla
mışsa da kadın ·arkasını bı
rakmayıp boksörü arkadan 
yere yuvarlamış ve rovelverde 
başka kurşun kalmadığı için 
sokağa koşarak: 

- Beni tutunuz, diye ba
ğırmıştır. 

Yaşlı kadın, müstantik hu
zurunda hadiseyi; bu şekilde 
anlattıktan sonra: 

"- Yaptığım cinayetten 

••• 
O gün, bütün Rusya' da bir hareket 

göze çarpıyordu. 
Moskova (T.A) - Sovyet· bugüne kadar Sovyetler de 

ler birliğinin yeni kanunusani hayat faaliyetinin her sahasın· 
projesini müzakere ve bu ka- daki yüksek terakkileri ve 
nunuesasiyi tesbit etmek mak- esaslı değişiklikleri tebarüz 
sadile 25 teşrinisanide Mos· ettiren raporunu derin bir 
kovada Kremlinde, memleke· alaka ile dinlemiştir. 
tin her tarafından gelen22337 Sovyet güzel san'at faaliyet 
del:g.eni.n iştirakile toplanan şubeleri, aylardanberi yapmakta 
sekızıncı Sovyetler fevkalade oldukları hazırlıkların semere· 
kongresi, memleketin her ta- sım o gün ortaya koyarak 
rafında çok büyük bir bayram kongreyi müstesna temaşalar 
olarak içten tezahürle tes'it ve tezahürlerle selamlamışlar· 
olunmuş, ve o gün memleket dır. Moskova'da Malıy Teatr 
h~yatında her alanda diğer ve Leningrad 'da Devlet Oranı 
g~nlere benzemiyen faal bir tiyatrosu o gün, tanınmış Sov· 
gun olarak kaydedilmiştir. yet muharrirlerinden Afinoge· 

Filhakika, memleketin her nov'un lspanya'da faşiznıe 
t~~a!.mda buğün, aylardanberi karşı yapılmakta olan müca· 
buyuk fsabırsızlıkla beklen- deleyi tasvir eden muazza[ll 
me~te ve 

1

bugüne büyük bir sahne tertibatlı "ispanya sarıs 
faalıyetle :hazırlanılmakta idi. selam!., piyesini oynamğa baŞ-
Sovyetler halkının bu kongre- lamışlardır. Moskova çalışan 
ye ~.arşı ~iddetl~ . alakasını gençlik merkez tiyatrosu da 
tebaruz ettırmek ıçın şurasını mevzuunu Rusya' da dahili hatP 
k~~detmek kafidir ki, beş ay ve inkılap mücadelelerinden 
mud~etle umum halkın müza- · alan "Demir nasıl çelikleşır,, 
keresıne arzedilen yeni Kanu- piyesini temsile başlamıştır· 
nusan~. projesinin tetkiki için Bu piyes, Ostrovski'nin halk 
bu muddet zarfında Jyapılan tarafından çok rağbet kazan· 
toplantılara 25 milyondan mış olan bir romanından muk· 
fazla kimse iştirak etmiş ve tebes bulunmaktadır . 
?? beş ay :zarfında 95 bin Sovyet sinema stüdyolar• 
ılave ve . t~dil teklif olunmuş- da (Uzak şark), (Abazistarı)• 
tur. Bu ılave ve tadillerin bir (Kırgıstan) ve (Kalmukist811) 

ç?~lari komisyon tarafından gibi Sovyetler Birliğinin efl~ 
bılahare nazarı dikkate alın- reresan mıntakaları hakkınd 
mış bulunmaktadır. En ufak çevirdikleri dokuman filmleri: 
S~vyetten itibaren en büvü- ni meydana çıkardıkları gibi 
ğune kadar delege seçiminde Bielorusyadaki son manevrel&' 
bu derece itina ile hareket esnasında çevrilen Kızıl ord" 
edildiği görülmemiş ve niha- ._hakındaki büyük bir filmi de 
yet tedrici ıstıfa ile kongreye göstermeğe başlamışlardı!: 
g:I~.n delegele~, hakikaten Ayrıca Pc-gvodin'in (Arist0~s 

[butun memleketın her alanda ratlar) piyesinden muktsb ., 
en çalışkan, en tanınmış ve bir film ile (Vatan seni se~ 
mükemmel işlerini teşkil ey- yor) isminde diğer sosyal bır 
!emekte bulunmuştur. film de bitirilmiştir. 

Sovyetler birliğinin bütün Devlet matbaaları da. 
0 

radyoları, kongrenin müzake- gün, Sovyetler birliğinde eld.~ 
relerini memleketin en ucra edilen terakkileri gösteı1 
köşelerine kadar duyurmuş ve sanatkarane yapılmış müteıı.d.: 
herkes, Stalin'in, 1924 te ka· did albümler meydana kO) 

bul edilmiş olan eski Kanunu muşlardır. Bunlar arasınd9: 
.. d ğ' ' k 1 t/ zil esasıyı e ıştırme üzumlarını bilhassa Tacikistan ve 1'

8 
) 

izah eden ve o zamandan beri (Devamı 4 üncü sahifede 

Orta mektep~ muamnıli" 
ği imtihanına gireceklere 
Sorulacak bahTsİ;r tesbit edilnıifı 

alakadarlara bildirilmiştir e' 

Orta mekteplerdeki Türkçe, heyet huzurunda orta ınekle-
tarih, coğrafya, riyaziye, fen bin birinde nümüne dersi .; t 

~ilgis.i .v~ biyoloji muallim· recek ve ders planını .. h:::s 
lıklerı ıçın bundan sonra ya- karşısında izah ve ınud 
pılacak imtihanda taliplere edecektir. · J'flll 
so.rulacak bahisler tesbit edil- Tarih, coğrafya ınuıı11 •11 _ 

mış ive alakadarlara bildiri!· ı ki t )ı"selef'l . . o aca ara or a ve o*' 
mıştır. 'k' · d · d k' "h c ~ 

T
.. ı ıncı evresın e ı tarı ~te' 
urkçe grubundan imtihana f "f d t'l ta nıe · ki 

1
. ra ya mu re a ı e or 50• 

gırece ere ıse son sınıflarının b' t b'I · · "f edatı · 
edebiyat kolundaki Türk ede· ınl yukr ı g.ısı mu r ·rn cttı' 
hl.yat t 'h' ·1 T" k d ru aca , harıtalar tersı \e an ı ı e ur çe mo ern . . f 
bir edebA m t · . h rılecek, tarıh, coğra ya 11ıı 
lacak T"~ k e nınb. ıkza ı so~u- yurt bilgisi üzerine birer 

, ur çe 1r ompozıs- d . d' ·ı ktir· 
yon yapt l kt mune ersı ver ırı ece 19, 

f t
'h ırı ac~ ır.kl Riyaziyeye talip 019~ dt 

m ı ana gırece er, bir 1. I . .k. . d ·relcrı11 
ıse erın ı ıncı e\i dese 

katiyen müteessir değilim· 
Heyeti içtimaiyeyi insan şek
linde bir canavardan kurtar· 
dım . ., Demiştir. 

İfadesi alındıktan sonra 
kayın ana hapishaneye, ve· 
remli genç kadın sanatoryoma 
gönderilmiştir. Zavallı iki yavru 
da anasız babasız ve büyük 
anasız kalmışlardır. 

okutulan cebir ve he11 
.. .,cJ 

"çı.I•' 
müfredatile 2 nci devre llı: ,e· 

d ı'I 
sınıfın edebiyat kolun ~sıerif1' 
bir, kozmoğrafya bah~ JJtl 
den imtihan edilecektır· dtl1 

talipler, hesap, hendese 
birer ders ver"ceklrrdi.~· rııt19I' 

Fen bilgisi, biyoloJI ·1;ıııc1 

limliği için liselerinh .ı~JI) 
(Devamı 4 üncü sa ır 



(Ulusal Birlik) 
~~~~~-~~~~~~~~-------- 9 Birinci kanun 936 

Hikaye Cennet bahceleri 
- - Göremiyorum .. 
- Göremiyor musun? Gör 

diyorum sanal. Gözlerin kör 
mü? Kırmızı şalvarları; mavi 
çepkenleri ve beyaz kavukları 
var .. 

-?!?!.. 
Nalbant Mustafa iki kürek 

kemiğinin f arasmda bir han
çerin ucunu duydu ve sustuk
ça daha çok dürtüldüğünü 
anladı. 

G .. ı G" .. k" "? - or... ozun or mu. 
Korku ile haykırdı: 
- Görüyorum!. 
- Ne renkte? 
- Ne renkte? 
- Kırmızı şalvarları var .. 

Mavi çepkenleti var. beyaz 
kavukları var .. 

ikincisi, üçüncüsü, dördün· 
cüsü de ister istemez Karaba
cak Süleyman velinin görün
mez ordularını gördüler. 

Süleyman veli onlara gu 
gazada ölürlerse gidecekleri 
cennet bahçelerini de göster
di. Ve görenler görmiyenlere 
anlatınca son tereddütler sı
Jindi. 

Halk silahlanıyordu. 
Paslı kılıçlar bileniyor, han· 

Çerler sandıklerın diplerinden 
çıkarılıyor; baltalar, · oraklar 
Ve tırpanlarla Kuyucu Murad 
Paşanın kanlı ordusuna k· rşı 
gidiliyordu. 

Fakat, bilgisizlik, kuruntu 
ve madrabazlık üzerine kuru· 
lan bu ayaklanış pek ömürsüz 
oldu. Kuyucu Murad paşanın 
on bin, Yeniçerisi çelikten bir 
kale dıvarı heybetile yürüyünce 
~Üzensiz halk yığını darmadn
&ın oldu. Binlercesi kılıçtan 
Reçti ve Karabacak Süley
man 'Ja onun yakınındaki ser-
seriler yakalandılar. 

Murat paşa bu kurnaz veli
tıin · oynadığı oyunları duy
ltıuştu . 
Serserilerden birine yaklaştı. 
- Karşıki yamaca bak. Sü
leyınan Velinin 1' görünmez or-
duları onu kurtarmak için ge
~rlar. 

' 
- Ocağına düştüm . Beni 

aldattt o!.. 
- Görmüyor musun? 
- Görmüyorum. 
- Görmiyen gözlerin sana 

ne lüzumu var? 
Kuyucu Murat paşa cella

da bir işaret yaptı ve cellat, 
herifin ensesinden tutarak iki 
parmağını iki sivri demir gibi 
serserinin gözlerine soktu. 
Sonra bir kavrayışta havaya 
kaldırarak birkaç adım öte
deki bir kuyuya attı. 

Artık başkaları: 
- Görmüyorum. 
Diyebilirler mi dedi? 
Slileyman velinin görünmez 

ordularını gördüler ve Kuyucu 
Murad paşa onlara: 

- Aferini Senin gözlerin 
çıkmıyacak! 

Dedi ve bir kenara ayırdı. 
Sıra Süleyman'a gelmişti. 
Karabacak, Kuyucu Murat 

paşanın sorgosu henüz bitme
den cevap verdi : 

- Görüyorum. 
- Aferin .. Sana birşey da-

ha göstereceğim. Onu da gö· 
rürsen gözlerin senin olsun ! 

Kuyunun başına götürdü. 
- Bak. Orada cennet bah

çeleri var. Sütten ırmaklar, 
baldan çeşmeler, huriler, gul
manlar, sırçadan köşkler. 

Süleyman veli, yutkundu. 
Kuyunun bibinden iniltiler, 
hıçkırıklar, yalvarışlar duyulu
yordu. Orada ölülerle can 
çekişenler ve dip-diri olanlar 
karmakarışıktı. 

- Görüyorum!.. Görüyo
rum!. 

- Seni oraya göndereyim. 
Daha yakından görürsün! Baş
kalarını yolladın, bu nimeti 
senden esirgemek günahtır. 
Haydi molla, cennet bahçe· 
leri seni bekliyor: 

Süleyman velinin tüyleri 
Ürperdi ve irkildi: 

Murad paşa cellada baktı. 
Cellat, Süleyman velinin 

ensesine bir yumruk, belin~ 
bi .. tekme vurunca bir anda 
cennet bahçelerine yolladı!. 

Bitti 

Bitverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
llıarnıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
trjUtıun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
~n birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 24-11-

936 günü gelip yükünü boşalt
tıktan sonra BURGAS, VAR
NA ve KÖSTENCE 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,, motörü 22-
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
DINAVYA limanları için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,. motörü 28· 

11-36 günü limanımızaf 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 KUMPANY ASiNiN 

"SUÇEAVA,, vapuru 16-
12-36 günü gelerek MALTA, 
MARSIL YA ve AL.GER li
manlarına yükliyecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik-

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentulığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

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 GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'tcn gelip yük çıka

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

"DRAGO,, vapuru)O birin-
ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan gelip yiik çı-

karacaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

l.fl 
1 
1 

Hal 

-- .._ 

ensucatı 
• i ketinin 

a ına 
DEUTSCt-IE LEV ANTE LINIE 

kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 
"SAMOS,, vapuru 7 birinci 

kanunda beklenilmekte ve 12 

birinci kanuna kctdar ROT
TERDAM, HAMBURG ~ 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORJ; LINES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK içi; yük alacaktır. 

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

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

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

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

EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yükliyccektir. 

- PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA " vapuru 
4 ilk kanundan PIRE'den 
BOSTON ~ NEVYORK 
için hareket edecektir. 

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

DEN NORSKE MfDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSTON,, vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor, iSKEN
DERIYE, HAYFA, DIEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yükliyecektir. ---SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

Savı m 
Zar it 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edirıiz 

Sat ş Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
ııı1imar Kemalettin caddesinde FAHRı 
IKANDEMİR Oğlu 
'------=~--UJZ!ID!lmmi __________ __ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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 mallan Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bay~ak lzmir 

ilk kfinunda bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALAÇ 
aktarması olarak BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRA TISLA VA VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

1511 
- ·- ~-. "il.• .... ;."""' Jll • Mücellit 

Ali RIZA 

BUC. 1REST Birinci Kordon, telefon 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YEN I KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

"DUROSTOR" vapuru 23 No. 200- 2008 .._ ______________________ ......;;;;;;;.._;;;..;._ ____ .;..;.;,;; ______ __,; 

• 

.. 
: 

'• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zara.rsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

-

Rus- iman münase atı, 
nazik bir saf aya girmiş b 

yeniden 
lunuyor 

Leningratta tev if o onan iman mühendsi ile karısının 
serbest bırakılmaları imkanı çok zayif görünüyor 

Paris, 9 (Radyo) - Rus - Alman münasebatı hakkında son gelen haberler, endişe verecek derecededir. Ber1in'den bildiril
diğine göre, Almanya Hariciye Nazırı Yon Nöraht; Leningrad'da tevkif edilen -Alman mühendis ve karısının derhal serbest 
bırakılmasmı istemiş ve bunun için Rı1sya'ya çok şiddetli bir nota vermiştir. 

Paris, 9 (Radyo) - Rus - Alman münasebatı tekrar nazik bir safhaya girmiştir. Rus'ların Almanya'ya ne cevap verecekleri 
belli değildir. Maahaza tevkif olunan Alman mühendisi ile karısının serbest bırakılmaları imkanı zayiftir. 

Yunanistan 
tinin şimdi 

....... 
eniz ticare Romanya-Polonya aske
i aziyeti ri müzakereleri başlıyor 

------------------- -----------8 u sene yeniden 8 vapur ve o Erkanı harbiye reisi Samsono-
kadarda yelkenli satı a n ı · ç,bir heyet e Varşovaya gitti 

Atina 9 (Radyo) - Yuna
nistan deniz ticareti hakkında 
yeni bir istatistik yapılmıştır. 
Bu istatistike · göre, Yunanis
tanın bir milyon sekizyüz bin 
tonilato hacminde 608 ticaret 
gemisi vardır. Bundan başka 
54 bin tonilato hacminde mo· 
tör ve yelkenli vardır. 1936 
senesinin son altı ayı zarfın-

Habeşistan 
Sefaretleri konso

losluk olacak 
Londra, 9 (Radyo) - Lon

dra, Paris ve Roma arasın

daki müzakereler devam edi
yor. Bu müzakereler; lngiltere 
ve Fransa'nın Adis·Ababa · 

daki -sefarethanelerinin konso· 
losluklara kalbedilmesi hak
kındadır. ---·---
Ayan ve meb'usan 
dün tekrar toplandı 
Paris 9 (Radyo) - Parlamen

to ve ayan meclisleri, dün top
lanmışlardır. Parlamento, yeni 
matbuat kanununu madde mad 
de tetkik etmektedir. ---·· ..... ·---
Rus tayyaresi 

Düştü ve parçalandı 
Paris 9 (Radyo) - Bir Rus 

tayyaresi, Madrid :"civarında 

düşmüş ve içindeki üç pilot 
parçalaı1mıştır. ----........... __ 
Orta mektep 
llllletlli111li~i 

-IJu~tarafı 2 i11d wlıifctle-

" devre birinci, ikinci ve üçüncü 
sınıflarında okutulan fizik, 
kimya müfredatı sorulacak, 
aynca 2 nci devre tabiiye 
derslerinden de imtihan edi
leceklerdir. 

Bu şubede kazananlar, orta 
mekteplerde fen bilgisi ve bi
yoloji üzerinde 2 ders verecek 
ve tecrübeleri de yapacaklar
dır. Bu tecrübelerin, bu ders· 
lere ait planların imtihan hey
eti huzurunda izah ve müda
faası esas tutulmuştur . 

Yazılı ve sözlü imtihanlara 
girenlerin sınavlarında namzet
lerin orta mekteplerde muvaf
fakiyetfe ders verebilecek de
recede olgun olup olmadıkları 
bilhass nazarıdikkate alına
caktır. 

da yeniden 23 bin tonilato
luk 8 vapur ve 570 tonilato· 
luk 8 motör ve yelkenli satın 
alınmıştır. 

Bükreş 9 (Radyo) - Roman
ya Erkanı harbiye reisi gene
ral Saınsonoviç'in riyasetindeki 
askeri hey' et, dün akşam Var· 

~-~~------~·~···--.. --~-----
Fransız müs emlekeler· 

hakkında bir sorgu 
lngiltere m •ttefikle inin 
müstemlekeleri için ta
ahhüde girmiş değildir 

Londra, 9 (Radyo) - Avam 
kamarasının dünkü toplantı
sında, lngiltere'nin Fransa'ya 
karşı verdiği yardım temina· 
tının, müstemlekelere de şa
mil olup olmadığı sorulmuştur. 
Lord Grabort; bu suale cevap 

vermiş ve eskiden söylendiği 
veçhile yardımın, ancak Av
rupa için olduğunu ve lngil
terenin, müttefiklerinin müs· 
temlekeleri için hiçbir taahhüt 
altına girmemiş bulunduğunu 

söylemiştir . 
---~------~·~·~---... --~------
Çin -Japon ---------Almanya, Çin'le daima dost 
kalacağını bildiriyor 

Berlin 9 (Radyo) - Çin sefiri, dün Almanya hariciye ne
zaretine gitmiş ve Alman - Japon muahedesi hakkında izahat 
istemiştir. 

Alman hariciye nazırı Von Nöraht, Alman - Japon muahe
desinin, Çin aleyhine olmadığını ve Almanyanın, şimdi oldu-

-ğu gibi ileride de Çin'le en samimi ve dostane münasebatını 
idame ettireceğini beyan eylemiştir. -----------....... ·~···__. .. _______ _ 
Fransız-Alman Cenevre 
Münasebatı etrafın

da neşriyat 
Berlin 9 (Radyo) - Alman 

matbuatı, Fransa ile Alman
ya arasındaki münasebat et
rafında uzun makaleler yaz
maktadır. 

Büyük tayya e 
Nihayet bulunamadı 

Paris 9 (Radyo) - Kayıp 
Krovadsod deniz tayyaresi 
hakkında yapılan araştırmalar 
tamamen neticesiz kalmıştır. 

Bu tayyare, şimdiye kadar 24 
dafa Okyanosu geçmiştir. 

Fransa'dan Amerikaya pos· 
ta yapan bu tayyarenin akı· 
betinden Fransa'da büyük bir 
teessür haiıl olmuştur. 

Lond ada 
Borsa temevvücleri , 

Londra, 9 (Radyo) - Dün
kü borsa temevvüçleri, birden 
bire salaha yüz tutmuştur. 

Komünist memur
lara yol verecek 

Cenevre, 9 (Radyo) - Ce
nevre Kantonu, komünist me
murların vazifelerine nihayet 
vermiştir. 

Müzakereler 
Devam ediyor 

Londra 9 (Radyo) - lngil
tere - halya arasındaki müza
kereler devam ediyor . 
İngiltere'ııin Roma sefiri Sir 

Erik Drornon, bugün İtalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano 
ile konuşmuştur. 

Konseye gelmi. 
yecekler 

Cenevre, 9 (Radyo) - Ce
nubi Amerika'dan üç devlet 
uluslar sosyetesinin önümüz· 
deki fevkalade toplantısına 
İştirak etmiyeceklerdir.. Bu 
devletler, Franko hükumetini 
tasdik edenlerdir. 

şova'ya hareket etmiştir. Bu 
hey' et, Polonya erkanıharbiyc
sile temasa gelerek bazı as
keri muahedeler için konuşa
caktır. 

Hey' et, Karakoviya 'dan ge
çeı ken, mareşal Bilsudeskinin 
mezarını ziyaret edecek ve bir 
çelenk koyacaktır. 

Sovyetler bir-
liğinde 

/ Baştarafı 2 inci sahi/ede J · 
""'kistan hakındaki-aibümlerlel 
-sovyetı~;-birliği~d;-ço~kl~a 
karşı~ gösterilen- yük~k--ihti_
mamı tesbit eden albüm, çok 
muvaffak olmuş eserlerdir. 

Devlet musiki neşriyatı şu
besi de, 500 en iyi halk 
türküsünden vücuda getirdiği 
kıymetli ve bir folklor albü
münün tabını o gün bitir· 
miştir. 

Fakat, sekizinci Sovyetler 
fevkalade kongresi, en yüksek 

(ve;nmülcemmelsureue:-b·il
ha;sa.·i~istil{sal-sahas~da 
kutlanmıştır. 

Filhakika, memleketin bütün 
endüstri oalanlarında çalışan
larla kolkhozlar köylüleri, bu 
kongreyi, yeni muvaffakiyetler 
elde ederek ve planda gös
ğ'öst;riı;-..;de~-'fuzGı-Tstih'";~ı 
y;p;rak selamlanıayı k;;;di
l~ri - içi;- bir şeref -mes';l~si 
telakki etmişler ve aylardan
beri ona göre çalışmaya ko
yulmuşlardı. Her sahada bir· 
çok müesseseler, senelik planı 
o gün nihayete erdirmeğe 
azmetmiş bulunuyorlardı. Bu 
meyanda büyük metalürji fab
rikaları, aralarında bir müsa· 
bakat mukavelesi imzalıyarak 
plandan fazla miktarda metal 
maden işlemeği teahhüd et
mişlerdir. 

Bugün Sovyetler birliğinde 
umum metalürji fabrikalarında 
günde 60 bin ton çelik ve 45 
bin ton )amine çıkarılmakta· 

dır. Maden kömürü tröstleri 
de ayni tarzda bir mukavele 
ile birbirlerine bağlanmışlar 

ve Donets kömür havzasında 
24 saatta 250 bin ton kömür 
ihracına kadar varmışlardır. 

Makine imali alanında, ha
fif endüstri alanlarında ve 
gıdai endüstri alanlarında ve 
memleket dahilinde emtia te· 
davülü alanında da vaziyet 
ayni tarzda tecelli etmiştir. 

Sekizinci Sevyetler fcvkala-

9 Birinci kanun 926 

Y anya gölünün 
~~-~ 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 
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Muhtar p~şa, bir adının kuca-
ğ· nd zevk ya ıyo u 

Vay ... Vay... Beriki de 
Müslüman hem de bir zabit! 
Acaba bu herif de kimdir?. 
Diye söylendi. 

Maksud'un fikri Frosini'yi 
yakaladığı gibi Ali paşanın 

Hariciye vekilimiz 
( Baştara/ı 1 inci sahi/ ede) 
tindeki Türk heyeti mıırahha· 
sası yarın akşamki ekspresle 
ve fstanbul tarikile Cenevreye 
hareket edecektir. Heyeti r..u
rahhassa riyas• ticıımhur umu· 
mi katibi Hasan Rıza Soyak 
ve Hariciye Vekaleti umumi 
katibi ~Numan Menemencioğ
lundan mürekkep olup refa
katinde müşavirler mutahas· 
sıslar ve katipler bulunmak
tadır. 

Ankara, 8 (A.A) - Halk 
partisi grubu bugün 8/ 12/936 
öğleden sonra Trabzon say
lavı Hasan Saka'nın başkan

lığında toplandı. 
1 - Diş işleri Bakanı Dr. 

Aras sancak mes'elesinin son 
safhasını izah etti ve bugünler

toplanacak olan U. Sosyetesi 
konseyinde sancak mes'elesinin 
konuşulacağını ve bu maksatla 
Cenevre'ye hareket~ edeceğini 
bildirdi. Hükumetin hattıha
reketini grup alkışlarla ve it
tifakla tasvip etti. 
2 - Flrka grubu idare hey

etinde münhal olan azalığa 
Erzurum saylavı Şükrü Kocak 
seçildi. 

Ankara 8 (A.A) - Umumi 
müfettişler konferansı bu sa
bah saat 10 da Dahiliye Ve· 
kaleti binasında Dahiliye. vekili 

ve Parti genel sekreteri Şükrü 
Kayanın reisliği altında topla
narak çalışmalarına devam et
miştir. Bu toplantıda üçüncü 
umumi müfettiş Tahsin Ôzerle 
4 üncü umumi müfettiş gene· 
ral Abdullah Alpdtığanın ra· 
porları okunmuş ve izahatı 
dinlenmiştir. Yarın sabah top
lantısında da ikinci umumi mü 
fettiş General Kazım Dirik'in 
raporu okunacak ve izahatı 
dinlenecektir. 
Ar:ıkara 8 (A.A)- Reisicum

hur Atatürk, Adan~ felaketi 
hmiinasebdile Sıhat ve içtimai 
muavenet vekili ve Kızılay 

cemiyeti reisi doktor Refik 
Saydama aşağıdaki mektubu 
göndermiştir: 

Seyhan nehrinin taşmasilc 

Aclana ve havalisinde vukua 
gelen büyük felaketten çok 
derin teessür duymaktayım. 
Acıya uğrıyan vatandaşlara 
her zaman olduğu gibi bu 
sefer de cemiyctinizce yapıl
makta olduğunu memnuniyetle 
gördiiğüm }ardım arasında 

s:ırfcdilmek üzere namınıza 
_2nbin lira ~önderiyorum. 
de kongresi şerefine daha 
büyük bir hız alan ve umumi 
bir mahiyet kesbedcn bütün 
bu faaliyet neticesinde, mem
leketteki umemi istihsal his 
edilir derecede artmış, bir 
çok alanlarda ve birçok mü
esseselerde senelik planın 
verdiği vazifeler tam olarak 
bitirilmiş ve hatta plan harici 
fala istihsale dahi geçilmiştir. 

konağına götürmek idi. Bu 
şer'i hareketi ile hem sevabn 
gireceğini hem de Tahir' den 
mükafat alacağını şiddetle 
umuyordu. 

Fakat, F rosini yalnız olsa 
idi, iş çok kolay olacaktı . 
Hatta Frosini bir Rum erkek 
ile beraber bulunsa, iş gene 
güç olmıyacaktı, fakat ortad.ı 
bir Türk zabit vardı. Bu zabi
te karşı koymak biraz değil, 
çok güçtü. 

Maksut, zabitin kim oldu· 
ğunu anlamak için yerde ve 
otlar arasında sürünerek yak· 
laştı ve dikkatle bakınca, 
sanki küçük dilini yutmuş gi· 
bi oldu: 

- Vay, vay. Bu bizim pa· 
şazade. Muhtar paşa. Vay vay 
ne günlere kaldık.. Ne güw 
lere kaldık .. Muhtar paşa, bi· 
zim paşazade. Bir oruspunun 
kucağında, zina işler gibi bir 
halde .. 

Dedi. 
Koca Arnavut, bir miiddet 

düşündü, Muhtar paşaya kar· 
şı birşey yapamıyacağını an
ladı ve tabanlarını yağlıyarak 
Tahire koştu. 

· Arkası var -

Fırtına ve kar 
Paris 9 (Radyo)- Fransad~ 

fırtınalı havalar devam ediyot· 
Mon Pclye havalisine müte' 
madiyen kar yağıyor. ...,/ 

lzmir birinci hukuk daire· 
sinden: 

Davacı İzmir belediyesi ta· 
rafınd?n İzmirdc Müftü soka' 
ğında 4 sayılı hanede mukinr 
ler Lütfi ve Ayşe aleyhlerine. 
açılan istimlak davasındafl 
dolayı mumaileyhanın mahke· 
meye gelmeleri için mukarrer 
olan 9-11-936 tarihinde saat 
onda mahkemede hazır bulun· 
malan için namlarına çıkarıl~~ 
davetiye varakalarındaki rrıu· 
başirin meşruhatına nazarB11 

mezkur numaralı hanede bıJ 
namlarda kimsenin ikanıet 

·Je etmemekte olduğu beyaııı 

iade kılınmış olduğundan rrıiid· 
1 deialeyhler hakkında ila~e: 

tebligat icrasına karar verıl 
rek bu bapta i muhakeıtle 
30-11-936 tarihine talik eddil· . ~ e 
mış ve tayin edilen işbu gun 
dahi . ilanen tebligata rağ'rt1r 
gelmıyen müddeialeyhler hab~ 
kında müddei vekilinin se d~ 

eden talebine binaen haklM1d
8 

gıyap kararı tastiri ile bunu0 , 1• 

ilanen tebligatına karar ve r 
lerek bu baptaki ınuh~ke~. 
4-1-937 tarihine müsadıf ~·~ 
zartesi günü saat ona 18~ ı 
edilmi~ olduğundan ye~ c 
mczkCır<lc İzmir asliye bir10

, 
hukuk mahkemesine bizztıldııl 
yahut taraf mızdan nıusad ~il 
b. k" 1 b. ,,e ır ve ·a etname ile ır . Je 

.. d . k . t kd1' gon ermenız a sı a . ,9!1 
müddei tarafından derıll~,ııf 
edil;cek bütün vakıal~rı dııh~ 
etmış sayılacağı ve bır .,.c-

d ·Jıtlı 
muhakemeye kabul e 1 ıs) 1 

ceğiniz gibi ayrıca c.~ ce· 
nakdi ile de mahkum ed• ~e· 
ğiniz hukuk usul muhakdd'' 
lcri kanunun 398 nci ırı91'~rır 
sine tevfikan işbu gıytıP k11ııı1 

\J'l(un tebliğ makanunıı 
olmak üzere ilan olunur· 


