
" ... - -,,. .... . 
-.... -... · - - ---- - --~ --- .. -: - - -.-..::;---.;·~- --- - - - - ~ - -- -= -_ - -- - - -= - - --- - _-:;,----:=- ~~-=--=--~-=..:::;=-~ 

,_.,. 
.- Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ Ç>KTEM 
• Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

11 ...._Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 
~hone §nrtlnrı : Seneliği 700, nltı nylıw 400 kunış 

Itesmi ilanlnr için: Maarif cemiyeti ilunat 
hiirosunn müracaat edilmelidir. 

ıdfil ~ ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
P' ~sıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

....._ 

LlJSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

----~----~~~----------------~ ....___Yıl : 3 - No : 852 Telefon: 2776 - Pzartesi -

Dün 
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1 . J • d k d ..ı S . ze merası'!1.1! ad kondu erJ ev erJD en ÇJ ma a e UrJ• Binlerce kişi Gaziemire giderek merasi

ye intihaba tına işt. ra e ed ler 
l'ür ere yapılan işkence son ha 
Şeyh Saıt isyan a ıştirak e · ş o a 

ldu. 
baz 

Iar,- Türk k 0

y er n· e d o 
ğunu açıkca göstermiştir. 

İstanbul, 16 ( Hususi ) 
Sancakta Türk'lcre karşı ya
pılau tazyik her gün artmak
tadır. Arap'Iar, gayri insani 

.hareketlerde bulunmaktadır· 
lar. Sancaktaki Türk koyle· 
rinde dolaşan ve Şeyh Said 

isyanına iştirak etmiş olan 
yob&zlar, halkı tehdid ve in-

tihabata iştirake icbar etmek

tedirler. Fakat hiçbir Türk 
verdiği karardan dönnıiyecek 
bütün tazyiklere rağmen inti
habata iştirak etmiyccektir. 

Sancakta ileri gelen Türk
ler için 150 kişilik bir kara 
liste yapı lacaktır. Suriye hüku-

Antakgada Türk çocukları çeşme önünde meti, bu listede i imi bulu-
() .. lstanbu.I, ~6 ( Hususi }_ -. ı Suriye' den değil, ana vatan· ıu.nanları hudud haricine 'r'!..·"''- · 
hun, Surıye de mebusan mtı- dan aynlmaz bir cüz'ü oldu· f Devamı 4 ü 1ı cü sahifede J 
aba tına başlanmıştır. San- ...... ~ • .. o-.8ISl------
~kta, hiçbir Türk intihabata Mı·ıı·sıer, a~ s·ıe •e m .. sa 
ı~tirak etmemiş ve Clün btün i 
~iin evlerinden çıkmamışlardır. kuvvette bulunuyorlar 

ntakya' da Y enigün gazetesi 

~--.-~----~--·-.·------~-

Mareşalımıza Ro. 
manyanın en'1 yük. 

sek askeri nişa. 
nını verdi 

Bükreş 15 ( A.A ) - Kral 
Knrol, Bükreş ziyaretleri ve· 

silesile hatıra olmak uzere 

Türkiye büyük erkanı harbiye 
resi mareşal Fevzi Çakmağ'a 

de dün çıkmamış ve intihabatı 
Protesto etmiştir. 

Antakya, lskcnderun ve 
Hatta milislerin uçakları faz- }.,fareşalımız Fevzi Çakmak 

Romanya'nm en yüksek aske· ~r.tağın diğer yerlerinde, so· 
aklar bom-boştu. Herkes 

ev· B· 1nde kapalı bulunuyordu. 
d ıtkaç Arap, reylerini kullan· 
1'1!ar. Dünkü hadise, Sancakta 
~ ekseriyetini ve Sancağın 

kahramanlarda 
0turanların acı · 
şikayetleri 

s", eİektrik ve yol ıeı 
4'111dır. Mahalle:hal
ı bizar bir haldedir 

rQ .. 
~f~~rlu havalarda göl 

11lı alan Kahramanlar-
1\ dan bir sokak 

~•i &hramanlar mahallesi aha
f ~dcn aldığımız , müteaddid 

"'cınıı 4 üncü sahi/ede) 

ladır. Şiddeti - muharebeler 

·~~-1 

Madritte lıarab olmuş bir mahalle 
Belgrad 16 (Radyo) - Bü· 

tün lngiliz gaıı:etelerinin ispan
yadaki muhabirlerinden alarak 
neşrettikleri haberlere göreı 
muhabirler 11a~onalistlerin 
galebesine inanmamaktadırlar. 
iki kuvvet arasında müsavat 
bulunmakta olup, Rusya'dan 

gelen tayyarelerle, hükumet 
kuvvetleri havada asilere te
veffuk etmiştlerdir. 
Cebellüttarık, 16 (Radyo)

Marsilya' dan hareket ederek 
buraya gelen Manoel vapuru, 
ispanya asilerine mensup harp 
gemileri tarafından batırıl
mıştır. Vapurun, 21 kişiden 
ibaret olan mürettebatı karni· 
len boğulmuştur. 

ıondra, 16 ( Radyo } -
ltılya'nın, ispanya işlerine 

ademi müdahale komitesinden 
çekilmiyeceği ve fakat, komü
nizmin, lspanya'da yerleşme
mesi için diğer devletlerle 
beraber bütün kuvvetile çalı
şacağı söyleniyor. 

Paris 16 (Radyo) - Havas 

ajansının Madrid muhabiri şu 
haberi veriyor : 

ihtılalciler; dün, (Fransız 
köprüsü) adındaki köprüden 
milis cephesine hücum etmiş

ler ve şimal istasyonunu işgal 
etmek istemişlerdir. Bedayette 
çarpışmayı kabul etmiyen mi
lis kuvvetleri, bilahara muka· 
bil bir hücuma kalkışmışlar 
ve ihtilalcilerin ilerlemelerine 
mani olmuşlardır • 

Madrid, 16 (Radyo) - Mi
lis karargahı, dün bir resmi 

ri nişanı olan Sevici kredinci 

Marekuse nişanını ve maiye· 

tine de rütbe ve memuriyet

lerine göre askeri ve sivil 

nişanlar vermiştir. 
---~ .. .._ __ _ 

ye i vekile 
Başvekilin riyase

tinde toplandı 
Ankara, 1) ( A.A) - İcra 

vekilleri heyeti bugün ve 

başvekil İsmet fnönü'nün r~i ~ 
liği altında toplanarak muht~lit 

işler üıetinde görüşmelerde 

bulunmuş ve bu işlere aid 

kararlar vermiştir. 

tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğe 

göre, ihtilalere aid bir tayyare 

filosu, dün Madrid'i bombar

dıman etmiş ve ağır bombalar 

atmışlardır. Ç~cuk ve kadın· 
lardan telefat çoktur. ihtilal

ciler, tank kullanmak suretile 

şehrin muhtelif yerlerinden 

hücum etmişlerse de püskür

tülmüşlerdir. 

Paris, 16 (Radyo) - İhti
lalcilerin neşrettikleri bir teb
liğde, Milis kuvvetlerinin (Ge
nan) civarında ve (Karayansl) 
ile (Alto) mevkiinde yaptıkları 
hücumların akim kaldığı bil
dirilmektedir. 

me iştirak etti.Halktan istiyenler uçuruldu 

Dün, Izmirin orduya hedi- hunde Sadık, lzmir kadınları 
ye ettiği sekiz tayyare, ad namına bir nutuk irad etmiş-
konma merasimi yapılmıştır. tir. 
Sabahleyin ilbay Fazlı Güleç, Nutuklardan sonra tayya· 
hükumet erka.nı, kurumlar relerimiz İzmir afakında uç

mumessilleri, Buca, Balçuva muştur. Gazemire gitmiş olan 
ve Narlıdere mümessilleri ve halktan arzu edenler de uçu
yüzlerce kişi Alsancaktan kal- rulmuşlardır. Merasim çok 
kan hususi trenle Gazemire parlak olmuştur. 
gitmişler ve merasimde bu- Ankara 16 (Hususi) -Dün 

{lunmuşlardır. yurdun muhtelif yerlerinde 35 
Valimiz Fazlı Güleç veciz yeni tayyaremize ad konma 

bir söylev vermiş, bayan Fer- merasimi yapılmıştır. 
~--~-------·~•1•~ ... --~----

Diinkü. ma~lar 
~~~-----~·4--------~-

Altay~ K.S.K takımını 
3-0 mağlup etti 

Dün Halk sahasında çek gü
zel maçlar seyrettik. Hava 
güzel, saha kalabalıktı. Öğle· 
den sonraki oyunlar Altay • 
K. S. K. karşılaşmasile baş
ladı. Oyunun birinci devresi 
K. S. K. tamamile hakimiyeti 

altına geçtiği halde penaltıdan 
yaptığı sayıle akınlarda kazan· 
dığı bir gole mukabele ede· 
medi, devre 1-0 Altay lehine 
bitti. İkinci devrede Altay ta
kımı Basri'yi almakla daha 
(Devamı 4 üncü salıifede ) 

Donanmamız bugün 
Maltaya gidiyor 

T ahtelbahirler hareket etti. Gemi 
lerimiz marmara acıklarına 

' kadar uğurlanacak. 

Yavuz zırhlımız 
İstanbul, 16 ( Hususi ) - vapurlarla Marmara açıklanna 

Şanlı donanmamız, bugün in- kadar uğurlanacaklardır. 
gilterc'nin Akdeniz filosunu Filomuza iştirak edecek 

tahtelbahirlerimiz Malta'ya ha
ziyaret için Malta'ya hareket reket etmişlerdir. Tahtelba-
ediyor. Haydarpaşa önlerinde hirler, harp gemilerimize Malta 
demirli bulunan harp gemile- açıklarında iltihak edecekler .. 
rimiz, lstanbul halkı tarafından dir. 
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arımı Be öl ördüm! " 1 Mesleği işsizlik olan adam Haftanın Ansiklopedisi 
Viyana' da enteresan bir muhakeme r'lıiıll-mıcz=~-----a.----sm:zı.--, 

Aşk .• Kiskançhk.. Cinayet.. -1 Hitler'in arkadaşı r. l. iş! ŞANGHAY - Mavi nehirin ağzında ve Çin denizinde 

- 35 - Çeviren: Felhi Y. Eralp l d k ll . kain zengin, büyük ve güzel bir Çin şehridir. Bir milyondan 
"Kmm sen kederlisin göz yette görünce bana doğru Hit er'le bozuş u çünkü o, tenbe eşti,sı- fazla nüfusu, çok geniş bir ticareti, güzel bir limanı vardır. 

yaşı döküyorsun. Oğlumun koştu. yasetle meşgul olmağa baş [adı, diyor.. Büyük ve zengin bir Çin mahallesi yanında ecnebi imtiyaz· 
ölümünden acı duyduğuna te· Ona: Viyana mahkemelerinden bi- ledi. O zaman " Neye çalış· lı mıntakaları vardır. Fransızlar, lngilizler, Amerikalı ve Ja• 
şekkür ederim. Bundan sonra - Burada i~iniı ne? rinde hakimle bir suçlu ara• mıyorsunl,. dedim. "Viyanada ponlar burada birer serbest ve imtiyalı mıntakada kendileriııtı 
sen benim kızımsın. Senin bir Dedim. sında: birçok ev yapılıyor. Dıvarlan mahsus birer şehir kurmuşlardır. Bu mıntakalar konsolosları~ 
vatanın, bir annen, bir ailen O: ...: Mesleğiniz? boyarsın f ,, nezaretinde mahalli bir belediye idaresi tarafından idare edı· 
yar. Sen odana çık ben onu - Heyhat! Dedi. Allahıs- - işsizim. " Ben nakkaş değılim dedi, lirler, Çin hükumetinin buralarda hiçbir hükmü ve nüfutll 
mezara kadar götüreceğim . ., marladık derneğe geldim. - işsizlik meslek değildir. Akademik resim yaparım, ben" yoktur. 

5 Prensesin bu sözlerine ce- "Peri,, kızı sensiz, ve senin &Boşta kalmadan evvel ne ya· Sonra birçok resim yaptığını Şanghay' da bir Amerika şehri kadar faaliyet vardır. 2<r2 
vap verecek tek bir kelime · aşkından mahrum olarak bu- pardınız? fakat satamathğmı söyledi. O katlı binalar çoktur. Bütün Çinin en kuvvetli ihracat ve ith~· 
bulamadım. rada durmanın ne lüzumu varl Sanatkardım. zaman: lat limanıdır. Uzak şarkta Şanghay kadar mühim bir Çın 

Odama çekilirken Kostaki· Bundan--sonra Hango manas- - Ne sanatkarı. Ressam - Beraber çalışalım, de- şehri daha tasavvur edilemez. Japonya bu şehri ve civarını 
nin ölüsünü götüren topluluk ta tırına kapanacağım artık.. falan mı? dim. Sen yap ben satarım. elde etmeke karar vermiş görünmektedir. 

uzaklaşmıştı. Dayanamadım: - Evet, Adolf Hitler'le Bu suretle, beraber çalış- ODIYEDO - lspanya'da Asturyanm merkezi ve esld 
Hango manastırı pek uzakta - Gregoriıka, öyle demP-.. beraber çalışırdık. O sulu mağa karar vermiştik. Fakat, Pomalılar tarafından tesis edilmiş bir şehirdir. Bn şehir id~~ 

değildi. Şatodan ancak yarım Vücudum senden ayrılabilir. boya veya kara kalem resim ne fırça alacak paramız var· relen diğer ls;:ıanyol şehirlerinden başka bir hakka malı 
fersahta idi. Fakat aşkım, sana olan aşkım? yapardı. Ben de satardım. dı, ne boya alacak paramız. değildir, fakat müttefikea Asturyanın her zaman payıtabtı 

Birinci kanun ayında idik. Bu imkansız.. Bu sözler üzerine salonda Nihayet bir gün babası kalmış ve 1934 tenber.i de ispanya ihtilalinin merkezi olmuştu~· 
Günler kısa ve soğuktu. Ak- St.u seviyorum .. Buna inan. herkes kulak kesildi. Hakim öldü. Kız kardeşi evliymiş. 1934 tenberi bu şehirde - şimdikinden daha korkunç • ~ı~ 
şam beş oldumu ortalık ta - Jem k müsterih olabi· - Ne söyliyorsunuz? Dedi. Ondan 30 kuron ;geldi. Her kardeş harbı hüküm sürmektedir. Bir zamanlar Kalanzan1•5 

.kararıyordu. lirim)> - inanmazsanız M. Hitler'e ay da 50 kuron göndereceğini [Façist] leri reisi miralay Arouda tarafından işgal edilıtl!ş' 
Yediye doğru ellerinde - Eveti. sorun. yazıyordu. sonra tedhişçiler Gonzalesi [Peuanın riyasetinde buraya hakı.ıtl 

meş'alelerle, gidenler gen - Fakat neyin var? - Peki, bu M. Hitler'den Bunun üzerine Hitler sığı- olmuşlar ve fspanyollar birbirini mütemadiyen öldürmüşler.~ır~ 
döndüler. - Rengin neden bu kadar niçin ayrıldınız? naktan çıktı. Küçük bir oda Bu şehrin banisi olan kral Froyla kardeş katili bir hüku111 

Hep kederli idim. uçuk? - Sonraları tenbelleşti, si- tuttu. Ben gene orada kaldım, dar idi. Görülüyor ki memlekete çok çirkin bir miras, uğur 
Günlerim hüzün içinde ge- - Şey .. Allah bana acısın. yasetten başka şeyle uğraşmaz Bunlar olduğu zaman 1909 suzluk ve boğuşma wirusı bırakmıştı. 

çip gidiyordu. Şüphesiz beni yanına ÇSığı- oldu. senesınm Kanunuevveli idi. DAHiLi JSTlKRAZ _ Almanya ve ltalya son zaınaJl' 
Saat dokuzu çalarken ken· rıyor. Mahkemede bu sözleri söy- Hergün Hitler'e gidiyordum. larda birer dahili istikraz ya, . ·

8
.- r .ı ne demektir? . 

dimde bir ürperme duydum. Grogoriska bana yanaşarak liyen Reinhol~ ıJ aniscu isminde Yaptığı kartpostalları, manzara k k' 
1 

I .. , ~ . fk · l · pars 
Tl'trı'yordum. b' 1. · k 1 d G" 1· • • b' d d / , b l 1 k h Ço es ı zaman ara gore a ı ı s ı raz, zengın erın bıı"• 

ır e ımı ya a a ı. oz ermı ır a am '· -\, nanya nın u resim erini a ıyor ve a ve O 1 .. kr ı e 
Güçlükle nefes alabiliyor- b d'k · k lanna vazıyed demektir! rta .. n -m ara gore, a v 1 ana ı mış ve: gün ü devıd reisile böyle kahve dolaşarak satmağa ça- kümdarların askerlikten, bazı ve '?ilerJen muafiyet veya b~. 

dum. - Söyle canım söylet Bu akından ya~mış bir adamın lışıyordum Satıcı tezkerem ol- imtiyazlar mukabilinde şel.ir z· ,•ginlerinden, memur ve esil 
Gözlerim dönüyordu. renk neden ileri geli. Söyle: elliette anlatacak birçk şeyleri madığı için de her an posta l k d k · d' 
Kollarımı •gererek yatag" a - Gregoriska .. Gregoriska olacaktı. d'l k hl'k . . . d .d. . fından bir miktar para top ama eme ı ı. 2 Je 

e ı me te ı esı ıçın e ı ım. . Şimdiki şartlara yakın şartlarla ilk dahili istikraz. 1. 52. aıı 
serildim. söylesem bana deli diye- işte, bunu merak eded bir Hitler o zamanlar daha Ya- d ı t v 

Ka b ld Fransa' da kral birinci Fransova tarafından akde ı mış 1~· ,..,_ pının açılır gi i o nğu· ceksin. gazet ci, muhakemeden sonra hudi a!evhtarı değildi. Çünkü d dl l537 d b' · tıkr~ 
l tecrübede muvaffakiyet el e e i miş ve e ır ıs nu zannettim. - Hayır, hayır söy e, pe- gidiyor Hanisch'i buluyor. onun res.mlerini alanlann hepsi 

Fakat hiçbir şey görmüyor rim .. Söyle, sana yalvarırım. ()Q I k y h d' 'd' daha yapılmıştır. : Alı:tlııJ1 
Ve hl'çbı'r c:ey duymuyordum. B' b d h' b' 1 un !r: onuşuyor. a u 

1 ı 1 
• En büyük ve tarihi dahili istikraz, 187.2 de Parıs ı. ·ıs· 

v ız ura a ıç ır meme- nitler.'lt1 beraber. Parlamento macerası 1 f kh11-
y l b d .. h' 1 istilasından kurtarmak üzere yapılan 3 mılyar a tın ran a nız oynum a mut ış kete benzemiyen bir mem e- Hitler'in eski ar.kadaşı şun- Bir gün Hitler bana bir re-

bir ağrı vardı. kette, hiçbir aileye benzemi· ~ 1 t .. d' v· l" tikrazdır. o'' 
1ar.1 an a ıyor.: sim goster ı : ıyana par a- Fransa hükumeti beş milyar tazminat için 3 milyarlık ıt' 

Geceyarısı gözlerimi açtı- yen bir aile arasındayız söyle "1909 da ICöyden çıktım, mento binasının resmi.. Bunun d f aoS 
b ha"la" bili istikraz akdine teşebbüs etmiş ve bir gün için e r ğım zaman lam anın her şeyi söyle tekrar tekrar iş aramağa Viyana'ya tgittim. şimdiye kadar. yaptığı en gü· ki f · l d. 1 

Yandığını gördüm. yalvariyorum. ce imd beş para yoı..c. .• Vi- l ld ğ .. 1· lar 43 milyar 500 milyon frak arz ve te i etmış er ı~ 
Klu :ze resim o u unu soy ıyor ve b 

1 
d 

1 
. .. .. bırll" 

Birkaç kere yattığım yerden Dayanamadım ve ona 9 da yana'da yürüye yüriiye gel- 50 kurona rsatılmasıni istiyor· mız artık kalmamıştı. Hapisten mağa aşa ı. şı gucu . 
0

r, 
doğrulmak istedimse de ol- boynumun nasıl ısırıldığını ka- miştim. Viyana'd bir Yahudi du. Sonra, " Kaça istersen çıktıktan sonra onu bir daha tı. Toplantılarda söz söfl~Y r 
madı. pımın açıldığını, ayak seslerini sıA"tnağl "Varmış, oraya gittim. sat ., dedi. Ben 12 kurana hiç görmedim. hayatını kahvelerde geçır•>'° 

Son bir gayretle bu İş bir k SJgmakta geçirdiğim ikinci sattım. Fakat 6 kuronunu da - Hitlere siyasi bir parti du. . . ...,ıı· duyduğumu, fa at kimsenin b rt ıo •·· 
daha denedim . gece idi. tBalctlm, yanındaki aldım, 6 kuronunu da sonra kurmak fikri ne zaman geldi? Ona göre, ir pa 1~ tiııe 

Sürüne sürüne, dıvarlara da- gelmediğini; gece yansı uyan· yatakta zayı , benzi- san, aç alacaktım. sualine Hanisch şu cevabı vaffakiyeti ismine, ala(J)e 
yana dayana aynanın karşısına dığımı anlattım · biliiç birisi yatıyor. Bir iki gün sonra Hitler'in verıyor: ve t.eşkilatına bağlıdır. e~ 
varabilmiştim . Söylediklerim bitince 0 bir Sığınağa geldiği !aman ellii- benim aleyhimde bazı lakır· "1910 da idi. Henüz kavga Ben onun fikrilerine f ~,t 
Bakıyordum . an durdu ve düşündü. selerini etüvden geçirmek iste- dılar söylediğini birisinden edip ayrılmamıştık. Bir akşam aldırış etmiyordum. 

9

11
d• 

Boynunda iğne yarasına ben· - Hep 9 da mı yatıyorsunuz mişler ve kazara yakmışlardı. işittim: beraber sinemaya gittik. Bu görüyordum ki halk ar.a~' ya~ 
zer birşey gördüm. - Evet, ne yapayım uykum Onun için, suratı da bir ka- Ben çalmışım da götürüp filmde bir hatibin büyük bir söylediği sözlerin tesırı 

Herhalde birşey ısırmış olsa gelmiyor . rıştı, söylenip duruyordu. satmışım. O zaman Hitler'i kalabalığı arkasındad sürük· oluyordu. \.şf· 
gerekti. Fazla duracak halde _ Kapınızın açıldığını mı Bu adam Adolf Hitlerdi. buldum. Kavgaya başladık. lediği gösteriliyordu. Hitler Avusturyada ~u si· 
değildim. Telcrar yattığım yere Yatak komşumu teselli et· Polis geldi. Hitler beni hırsız O dakikadan itibaren arka- fak olamazdı. Avusturjt3(1)

1

1
·"ef' 

zannediyorsunuz? l l aı 1 
döndüm · meğe çalıştım. Az zamanda diye gösterdi. Üç gün hapis daşımın bambaşka bir adam yasi top antı ara b 

U k l · E · - Evet, sürgu"lerini sürdü- ' 1 O d 1 '- b' d mdır .1 J yumuş a mışhm. . rlesı iki samimi dost olduk . yattım. olduğunu an amışhm. n an ça ış~an ır a a .,, •fe"' 
gün adetim olduğu saatte ğüm halde.. Bana ressam olduğunu söy- Bundan sonra arkadaşlığı- sonra siyasct1e alakadar ol- f Devamı 4 üncü sa/ıı 
kalktım . - Boynunuzda birı acı duyu-

yor musunuz ? 
Tekrar ayna karşısına geçti

ğim zaman rengimin çok hem 

eskisinden pek çok uçmuş ol
duğunu gördüm. 

Günüm hep düşünceli ve ke
derli geçti. 

Gece olunca kadınlar lambd-
mı getirmişlerdi . 

Saat dokuzu "ururken ge
ne dünkü gibi boynunda bir 
acı duymustum: Ayak sesleri 
kapının açılması. 

Fakat kimseyi göremeyişim. 
Ve bir şeyler duyamayışıml 

Hayreti 
Gene dünkü gibi gece ya

rısı uyandım. 
Bu kere kendimde biraz 

daha fazla halsizlik vardı. 
Sabah olunca prensesın 

yanına inmeğe düşündüm. 
Bu esnada hizmetçilerimden 

biri gelerek Gregoriskar 
beni görmek istediğini söyle
mişti. 

Doğrulmak istedimse de 
kendimde bu işi yapacak 
kuvveti bulamadım. 

- Evet.. Hatta ısırılır gibi 
olan yerde iz bile oluyor. 

- Onu görmeme müsaade 
eder misiniz? 

Boynumu eğip o yerı ona 
gösteriyorum. 

Gördükten sonra bana: 
- Hedwige, bana itima

dın var mı? 
- Bunu sahiden mi soru

yorsunuz! 
- Sözlerime inanacak mı

sınız? 
- Bunun için birşey de

meme lüzum var ml artık? 
- O halde! Hedwige, söz

lerime inan. Deyeceğim şey

leri yapmazsan belki sekiz 
gün daha ya yaF ya yaşa· 

mazsın? 

- Eğer yaparsan? 
- Eğer yaparsan belki 

kurtulursun. 
- Belki mi? 
Cevap vermedi. Susuyordu. 
- Ba~ıma ne gelirse gelsin 

Gregoriskanın dediklerini ya· 
pacağım. 

lzmir ithalat 
Kapların 

Adet Nevi Markası 

18 D 
1 s 
4 s 

10 Ç. 

50 Adet 

1 s 

2 K 
1 s 
1 B 

1 s 

1 s 

1 s 

1 s 

C.B.C. 
T.Z.H.C. 
M.J.B. 
S.B.D. 
M.L. 

" 
LC.I. 

Y.N. 
Bila 
P.E. 

ı.c.ı. 

j.M.T. 

U.S.V.A. 

H.T. 

No. 
1605/20 

29,30 
310 

1110 

" 
53 

777/78 
35 

54 

165768 

719 

484 

Gümrüğü 
Sıklet 

K. G. 

910 00 
108 00 
446 500 
517 00 

2550 00 
181 500 

79 t..00 
43 ()() 

115 00 
168 00 

155 00 

55 500 
34 00 

214 00 

Müdürlüğünden; 
Kıymet 
L. K. 

45 00 
216 00 
20 00 
20 00 

50 00 
460 00 

10 00 
10 00 
10 00 

450 00 

50 00 

56 00 
34 00 

200 00 

E.Şyamn cinsi 

Adi çehkten r.assı demir 
Arişi pamuk yün mensucat 
Kesilmiş ddter kağıdı 
Gayri saf sulfat dösüt sana
yide müstamel. 
Galvanezli boş demir varil 

Nitro selluslu deri taklidi mu
şamba. 
Demir boyalı sehpa 
Adi şişe sofra takımı 
Adi kanaviça boş çuval 

Nitro selluslu deri taklidi mu· 
şamba. 

Kurulmamış sade demir van
tilatörlü ocak. 

Pirinçten musluk {Adi) 
Porselenle mürettep nikel yal
dızlı pirinç musluk. 
Top halinde boyalı pamuk 
mensucat. 

Tesbit 
No. 
377 
356 
275 
443 

457 

433 

287 
307 
435 
438 

427 

272 

Satış günlerı 
Mülahazat 

. ~.,~ 
23-11-36 pazartesı 

~~~ 
bil gtı 

25-11-36 çarşaın 

.. 
.. pll 

27-11 ·36 cuma gtJ 

-

• gii11~ 
297 30-11-36 pazarteS' 

N. D. C. 2927 155 400 150 00 Merserizeli boyalı pamuk men- 446 
111

$ 

J.N.C. sucat. k 8rt1f 1~ı 
1 s 

Yukarıda yazılı eşyalar 23, 25, 27, 30-11-936 günlerine rastlıyan pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 14 te açı. ftb9 

suretile dahile satılamadığı taktirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek üzer~ satılacağından işine gele.nlerırı 
o-iimriirHi csıtı~ knmisvnnıına müracaatları ilan olunur. 1120 
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-...Sahife S (Ulusal Birlik) 
----------------------------------

Hikaye Acaba haklı mı? 
Ona kaç kere: 

1de - Vaz geç şu kızdan 1 

lan - Senin için değili 
r. - Sana uymaz! 
raz· Demişlerdi. 
Ja• I Fakat bütün bu denen şey-
jrıe ere hiç kulak asmıyordu. 
rıo - Niçin vaz geçsin?. 

fıdi· - Niçin onun için olma· 
~ı;d Sln?. 

- Niçin ona uymasın?. 
Bilakis bu sözler onu, on· 

dan ayıracağı yerde ona daha 
Çok yanaştırıyordu. 

Onu daha çok seviyordu. 
Aralarım açmak için pek 

?°k uğraştıl&r. Hatta bir an 
~in ee bu işlerinde muvaffak 
ile olmuşlardı. 
Zamanla gene anlaştılar. 

ur· Bundan sonra birbirlerine 
bir daJı a çok sarıldılar, birbirle-
jst ti 

ne daha çok inandılar. 

it· 

Onunla bir yaz gününde ta
llışrnıştı. 

Anlaşmaları o kadar kolay 

or 0 kadar çabuk olmuştu ki 1 
Herkes, hatta kendileri bile 

an· bu işe şaşmışlardı.. Kendile

tindr daha mes'ut olan kim· 

r3• 'eciklerin bulunacaklannı hiç 
b~' qk ıllarına bile getirmiyorlardı. 
aıı 

* * * Aylı bir gecede, tozlu, et· 

de ~afı bağlarla çevrilmiş bir yol· 
13ıı a geziyorlardı. 
r9't Sonra bir kaya parçası üstüne 

~Urdular.. Delikanli onu kol· 
ı arasına almıştı. 

Başkaları tarafından duyul

~asından korkar gibi sessizce 
~0nuşuyorlardı . 

Genç kız Fransızca ile: 
\'' - Tu mi aimes? (Beni se· 
fı0r. musun?) deyince : 
elıkanlı cevap verdi: 

' Pourquoi pas 1 
Biraz sustular. 

ııı·~ Canım .. Bizim bu sevgi 
k 1 zın felaketi uğramasından 
~ 0ktkuyorum. Bizi kıskananlar 
e çok 1. 

tı'":" Hiçbir şeyden korkma .. 
OJtbi . • • ld k k rımızm o u tan sonra, 
ltbirimize gücendikten sonra 

ne olabilir . 

* * * Aradan bir yıl geçti .. 

Delikanlıya gene: 

- Daha vaz geçmiyecek 
misin bu kızdan? 

- Seni aldatıyorl 

- Başkasını seviyor! 
- Demişlerdi .. 

Bunları söyliycnler kendinin 

en iyi, en çok gücendiği kim
selerdi. 

Şüpheye düştü bir kere. 

* • • 
Bir gün sevgilisini başka 

biri ile görünce her şeye 

inandı. Herşeyi anladı. Haki· 

katen onu aldatıyordu o kız. 

O an zavallı genç ne kadar 
da üzülmüştü. 

Düşündü. 
Ne kötü şansı vardı. 

Bundan öncede daha bir-

kaç kızı denemişti. Hepsi de 
böyle çıkmıştı. 

Acaba şansı mı kötü idi? 

Yoksa bütün kızlar böyle
mi idi? 

Fakat ikinci ihtimali daha 

kuvvetli buluyordu. Çünkü çok 

iyi tanıdığ ve seviştiği arka

daşlarından birkaçı da akibete 
uğramışlardı. 

Sonra kat'i kararını verdi: 
- Evet evet bütün kızlar 

böyle!. 
Hepsi de aldatmak için ya· 

ratılmış şeyler!. 

* ... . 
Artık bundan sonra kızlara 

inanmaz oldu bu delikanlı. 

Acaba haklı mı idi bu ha· 
reketinde? 

Fethi Y. Eralp ---· 
Ceza 

Gören esnaf 
Belediye tenbihatma riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza
lara çarptırılmı~hr. .. 

\flf· • 
j ~ 

~, Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Baş J.urak. Büyük Salepçioğlu ham I 
Ui • karşısında 

·~~~~~~~~~~~· 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

•• Olivi r ve şu-
re kas im·ted 
vap r acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 

"ANDALUSIAN,, vapuru 2 

ikinci teşrinde gelip S ikin

ci teşrine kadar LOND· 

RA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru ikin
ci teşrin iptidasında LIVER

POOL ve SWENSEA' dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 15 ikin· 

ci teşrinde LONDRA'dan ge
lip yük çıkaracak ve ayni 

zamanda LIVERPOOL ve 
GLASKOW için yük ala-

caktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"STELLA,, vapuru 7 2nci 

teşrinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
veHAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 15 2nci 
teşrinde gelip 21 2nci teşrine 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları !çin yük 
alacaktır. 

" HERCULES ,, vapuru 30 
2nci teşrinde gelip 5 1 nci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURC 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

" GUNBORG ,, motörü 13 
2nci teşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM-

BURG, BREMEN, GOTE
BURG ve BAL TIK limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 

ve yolcu kabul eder. 
ilanlardaki hareket tarihle-

rile navlonlardaki değişiklik

lerden acente mcsuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat iç i n 
İkinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 
.... D!:._ ...... m .. , .... 1111111!! 

·ooktor • 
Ali Agah 1 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylcrSokağı No. 68 
T elcfon 3452 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Türk Anonim Şirketi Dr. Demir Ali 
\'Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkapınardadırr. Kamçıoğlu 

N. V. 
.F.H.Van 

er Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"BOCHUM,, vapuru 11 ikin· 

ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenilmekt~ ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"GALILEA,, vapuru 20 ikin
teşrine doğru beklenilmektedir, 
HAMBURG ve ANVERS li
manlarından eşya çıkaracaktır. 

" ISERLOHN ,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenilmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXHIBITOR,, vapuru 14 

ikinci teşrinde doğru beklenil
mekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ikin -
teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alncaktır. 

EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

PiRE AKTARMASl SERi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, transatlan
tiği 20 son teşrinde PiRE 
limanından BOSTON NEV
YORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, transat
lantiği 4 ilk kanunda PiRE· 
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-

, 

Jlır 

lzmir Yün 
Türk • 

n ucat 
irketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 
v g 

Zarif 
e z 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

a ış Yer eri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde FAHRıl 
KANDEMiR Oğlu 

' •illmr:liil!~~~l:m!al::!::a~m!!li--' 
HAVSLINJE 

OSLO 
"SARDINA,, motörü 16 son 

teşrinde limanımıza gelerek 
DİEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır. 

S. A. ROY ALE HONGKOISE 
DE NA VIGATION DANU-

BIENNE - MAR1TlME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST., motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele· 
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT · H. SCHULDT
HAMBURG 

'' MARITZA,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye· 
cekti. 

Sür' at, zarafet 
Ve

1 

ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

LA için yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME 

ROUMAIN 

BUC . .ı.REST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KÔS

TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

GALAÇ aktarması olarak BEL· 

GRAD, NOVISAD, BUDA-

JOHNSTON WARREN 
LlVERPl'L 

PEST, BRATISLAVA VIYA
LTD. - NA ve LINZ için yük ala-

" JESSMORE ,, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, AN
VERS ve LIVERPUL liman· 
lanndan yük boşa1tıp BUR

GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULİNA, GALAÇ ve BRAİ-

caktır. 
"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Gerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Cilt ve Tenasül hastalıklar 
. eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 

1 
elektrik tedavisi ~ 

11lıal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- i v~ s· · · b l k ğ ~ s JR\ 'l ıu· Jllv :4 

l~J~f On No. 2211 ve 3067 E;ı::;a ·:;::~a:; :;: .. :d: ~- / . -.. · K ILil lrU f v j ll 
1 

elgraf adresi: Bayrak lzmir Tc:~;, ~:19 ;,~~. [ iraa _c;~~k:J 

rahatsız ve tansıyonları _yüksek olanlara?bileı.ıDoktorlar b nu tavs_i~.e ederle, 

> .. 

• 

' 

• ,., 



Sahife 4 
(Ulusal Birlik) 

: . 

ı · 
1 

• Hit erin riyase i 
b·r to lantı ya 

------------------------------

-
t nda 

16 T esrinisani 

Y anya gölünün 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 
- 14-

Tepedelenli Ali paşa, Frosini'yi 
•• •• gorunce irkildi 

ispanya vaziyetı ve usya'da tevk·f edilen Almanları 
mu gözden geçirildi. Rus -· A man münasebatı boz 

• ' atılıyor demekti. Muhtar pa Paşa kendi kendisine: 

r 
Belgrad 16 (Hususi- Berlin'den haber veriliyor: etmekte olduğu bildiriliyor. Evvelki gün 19 Alman tebaası da· 
Rayişver teşkilat erkanı ve Alman bahriyesi büyük Erkanı ha tevkif edilmiştir. 

harbiye azalan dün gece, M. Hitler'in riyasetinde mühim bir Almanya'nın, tevkifat, mes'elesinden dolayı Rusya Hariciye 
toplantı~ yapmışlardır. Nezaretine vermiş olduğu notaya henüz cevap verilmemiştir. 

Bu toplantıda beynelmilel vaziyet ve Almanya'nın bugünkü Her iki devlet arasındaki münascbat nazik bir safhaya girmiştir. 
durumu tetkik edilmiştir. Toplantıda, ispanya harbı da gözden Berlin 16 (Radyo) - Almanya başkumandanlığının daveti 
geçirilmiş, Nasyonalistlerin, hükumetçilerle müsavi kuvvete düş- üzerine Estonya Erkanı haıbiyei umumiye reisi dün buraya 
mesi neticesinde muhtemel mağlubiyetleri! ve ne gibi tetbirler gelmiştir. 
alınması lüzumu, ispanyadaki Alman kuvvetleri ile hariçte tev· Berlin 16 (Radyo)- Almanya Hava nezareti, hava tehlikesi 
kif edilen Almanların vaziyetleri görüşülmüştür. Bu hususta hiç karşısında halkın hazırlıklı bulunması lüzumunu ilan etmiş ve 
bir resmi tebliğ neşredilmemiştir. maskelerle hava tehlikesine karşı imal olunan elbiselerin fiat-

Berlin 16 (Radyo) - Moskova zabıtasının, tevkifata devam !arım indirmiştir . 
_____ .. ..,. ... ..._. ....... --tiBB!-----

lngiltere' de 
Otomobil amelesi-

nin grevi 
Londra, 16 (Radyo) - Bir 

kaç gündenberi grev ilan 
etmiş olan otomobil fabrika
ları amelesi, bu hafta iş tuta
caklardır. ---·---
Dün, /skenderu ve 

havai isi 
-Ba1ıarnfı 1 inci ,aJıif ede-

tacaktır. Türk'ler sokaklarda 
dolaşamaz olmuşlar, işkence 
son haddi bulmuştur. 
Şam 15 ( A.A ) - Suriye 

Meb'usan Meclisi birinci mün
tehip intihabatı, :bütün mem
lekette sukun içinde geçmiş 
ve intihabata vasi mikyasta 
iştirak olunmuştur. 

Halep ve Hamada ufak-tü· 
fek bir takım hadiseler olmuş
tur. Nasyonalistlerin büyük 
bir ekseriyet kazanmış olduk
lan .zannolunmaktadır. Kont 
Dö Martel intihabatı takip 
etmek üzere buraya gelmiş 
ve şerefine Suriye reisicum
huru tarafından bir ziyafet 
verilmiştir. . ' 
Kahramanlar ma
hallesinde oturan. 
ların acı şikayeti 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
mektuplarda, bu mahallenin, 
çok ihmal edildiği, su ve 
clektirik işlerine ehemmiyet 
verilmediği bildirilm~ktedir. 
Bu mektupiardan birinde bi
rinde şunları okuyoruz: 

" Nüfusu on bin kişiden 
fazızl olan Kahramanlar ma
hallesi; her bakımdan baht
sızdır. Bu mahallede belediye 
faaliyeti hiç göze çarpmıyor. 
Yollar, çoktanberi yapılmamış, 
su işleri ihmal edilmiş hele 
elektirikteki düzen büsbütün 
unutulmuştur. Mahalle karan
lık, sokaklar bozuk bir halde· 
dir. Kışın çamur ve yazın toz 
toprak içinde yüzüyoruz." 
Diğer şikayet mektupları da 

ayni ihtiyaçlardan bahistir. 
Belediyemizin varidat azlığını 

bildiğimiz için, şehrin bakım
!ız her hangi bir yanının ih
mal edildiği kaydini doğru 
bulmuyoruz. Bununla beraber 
Kahramanlar mahallesile bele· 
diyemizin, mümkün olduğu nis
bette alakadar olmasını biz de 
lüzumlu görüyoruz. Zira bu 
mahalle, citldcn bakımsız kal· 
mıştır. 

Almanya kollektif ola- Gand"'nin oğlu 
rak protesto edilecek 

----~-------~-----Fransa, bütün elçilerini dev-
letlerle temasa memur etti. 

Paris, 16 (A.A) - M. Vce
not, M. Blum ile görüştükten 
sonra vazifeten Paris'tcn dı
şarda kalmış bulunan M. Del
boş' a telefon etmiş ve kendi-

sını başbakan ile birlikte 
aldığı kararlardan haberdar 

etmiştir. 

Almanya'nın bu ihlal hare· 
keti, müteaddid Avrupa dev· 
!etlerini alakadar ettiğinden, 

daha dün akşam alakadar 
hükumet merkezindeki Fransız 
elçilerine talimat gCi~deril
miştir. 

Fransız elçileri, bu tali mat 
mucibince diğer hükümetlerle 
derhal temasa geçecekler ve 
Almanya'nın bu hareketile 
vücud bulan vaziyeti birlikte 
tetkik edeceklerdir. 

Fransız hükumeti, Berlin'e 
kollektif bir protesto gönde
rilmesi lazım geldiği kanaa
tindedirler. Maamafih şurası 
tabiidir ki, Fransız hükumetinin 
nihai kararı, Fransız elçilerinin 

temasları neticesine bağlı bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan Ren nehrinin 
tabi olduğu rejimi tesbit eden 
ve bu kere Almanya tarafın

dan ihlal edilmiş olan 4 Ma
yıs tarihli Modos ve Yondi
nin bir maddesi bu anlaşma· 
nın T eşrinisaniden evvel tara· 
feynden biri tarafından feshe· 
dilebileceğini natıktır. 

Almanya'nın ihlal hareke
tine cevap olarak, Fransa 
hükumeti 24 saatlik mühlet
ten istifade ederek anlaşmayı 
f eshetmeği kararlaştırmıştır. 

Paris, 15 (A.A) - Gaze
teler, Hitlerin emri vaki siya
setinin devam etmekte oldu
ğuuu' beyan hususunda müt
tefiktirler. Pöti Parizyen di
yor ki: 

Almanya bundan sonra iki 
t~raflı olarak müzakerelerde 
bulunacaktır. Bu hal kendisine 
ufak devletlere karşı dilediği 

gibi hareket etmek imkanını 
bahşedecektir. 

-------•ıııı- ............ -=ıı------
on Posta 

Gazetesinin cumar· 
tesi nüshası top

lattırıldı 
Ankara, 14 (A.A) - Sun 

Posta guzetesinin 14 ik nci 
teşrin 936 cumartesi tarihli 
nüshasında, f skenderun An
takye ve havalisine dair Fransa 
ile teatı edilen notalar hak
kmda, ecnebi bir gazeteden 
telefonla alarak verdiği malu
mat, hakikate tevafuk et~e
diğinden içerde ve dışarda 
sui telaki ve tefsire müsaid 
olan bu nüshalar, Dahiliye 
Vekaletince toplattırılmıştır: ___ _. ______ _ 
J. imparatoru 

Riç Migl'iye nişan 
yolladı 

Tokyo 16 (Radyo)- Japon
ya imparatoru, Polonya milli 
lideri mareşal Riçmigl' e Ja
ponya'nın en büyük nişanını 

göndermiştir. Bundan başka 

japonya'nın, Va!şova sefiri 
olduğu gibi, Polonya'nın Tok
yo sefiri de büyük elçi ı ütbe
sine çıkarılmışlardır. 

M. Eden 
Silahlanma hakkın

da söylev verecek 
Londra 16 (Radyo) - İn

giltere hariciye nazıı ıM. Eden 
yakında, muhafazakarlar par

tisi kongresinde lngilterenin 
silahlanma faaliyeti gayet mü
him beyanatla bulunacaktır. -
Viyana' da enteresan 

bir muhakeme 
f Baştara/ı 2 inci sahi/ede J 

- Hitlerin o günlerdeki 
tabiatı hakkmda ne söyliye· 
bilirsiniz? 

"Son derece sükfiti idi. 
wagner bir mimari iki: Başka 
bir şeye karşı ihtirası yoktu. 
Ruhunda bir inkılapçı hali 
vardı. Daima 1848 ihtilalini 
çok okumuştu, çok iyi bili· 
yordu. 

Musikide pek kuvvetli de· 
ğildi. Bana kalırsa Wagneri 
sevmesi opun da bir ihtilalci 
olmasındandı. 1848 ihtilaline 
girmiş, hatta mahkğm edil· 
mişti. 

Hanischin anlattıkları bun-

işi yok din değiş
tiriyor! 

Bombay 16 ( Radyo ) 
Royter ajansının verdiği bir 
habere göre, İslam dinini ka
bul ederek Abdüllah ismini 
almış olan Gandinin oğlu, 
tekrar eski dinine dönmüştür. ---····· .. --Dünkü maclar 

• 
(Başta rafı 1 inci sahifede) 
kuvvetli bir şekilde çıktı ve 
fena oyununu kısmen düzeltti. 
Nitekim 15 inci dakikada Bas
ri'nin derin bir pasını hüsnü 
istimal eden sol açık Hakkı 
takımına 2 inci sayıyı kazan· 
dırdı. 

Birazdan Saim şahsi bir 
akınla Altay'ı11 üçüncü golünü 
atıyor. Bu müddet zarfında 
K.S.K. hücumları da tevali 
etti ise de muhacimlcr anla
şamıyor ve oyunda bu suretle 
Altay lehine 3-0 <•larak biti
yor. Bu oyundan sonra Göz
tepe · lzmirspor takımları 
karşılaştı. Göztepe takımı 
Fuad ve rfsmailden mahrum 
lzmirspor' da Fethi 'yi oynat· 
mıyordu. Daha devrenin ilk 
dakikalarında iyi oynayan lz-
mirspor'lular arka arkaya iki 
sayı çıkardılar ve devreyi 2-0 
galip bitirdiler. ikinci devrede 

Göztepe daha toplu oynadı 

ve iki golle beraberliği ka
zandı ise de lzmirsporun 
3 üncü golüne mani olamadı 
ve oyunu lzmirspor 3 · 2 ka
zandı sabah oyunlarında Al
tınordu 9-1 Egesporu, Demir
spor' da 2· 1 Burnova'yı mağ
IGp ettiler. 

Alta yın kongresi 
Dün saat dokuzda Birinci 

Kordon' daki parti binasında 
yapıldı, salon tamamile dolu 
oldu. Çok hararetli münaka
şalardan sonra intihabata ge• 
çildi ve tasnif neticesinde 
riyasetinde doktor Hüseyin 
Hulkı, azalıklara Baha, Cemil, 
İsmail, Tahsin Piyale, kaptan 
umumiliğine de Fehmi, mura· 
kabe heyetine de avukat Baha 
Nasuhi, doktor Kemal Tahsin 
ve encümen vilayet başkatibi 

Mitat seçildiler. 

dan ibaret. Gazeteci ~bunları 
anlatanın Hitlere karşı, şimdi 
Rendisini unuttuğu için bir 
kin uyduğunu, onun ıçın. 

hepsinin doğru ohnıyacağını 
ilave etmektedir. 

şayı seviyor, onu görmek için 
şuurunu kaybediyordu. ikinci 
felaketten henüz haberi yoktu; 
fakat bilse, yukarıda söyledi
ğimiz gibi Yanya'yı bile terk 
edecekti . 

Bu da, Ali paşanın kendisine 
karşı olan temayülü idi. 

Frosini, bu tehlikeden tama· 
mile bihaber olduğu halde, 
çocuklarını süt annelerine ve
rerek havnnın güzelliğinden 
istifade için bir akşam gezme· 
sine çıktı. 

F rosini 'yi, talih ve tesadüf 
denilen kuvvet bu gezintiye 
çıkarmıştır; bu sırada Ali pa
şa da güzel bir at üzerinde 
Frosini'nin bulunduğu cad
deden geçiyor idi. 

Tepedelenli Ali paşa, Fro
sini görünce irkildi. atını bile 
durdurur gibi bir hareket 
yaptı. Gözlerini genç ve güzel 
kadına dikerek: 

- Vay, vay!. Dedi. Taşı 
ve toprağı, her şeyi bana ait 
olan Yanya' da bu kadar gü
zel bir kadın bulunsun da be
nim haberim olmasın .. Vay .. 
Vay!. 

Sonra, Tahir'i aradı ve 
içinden: 

- Ben de Tahir'i usta bir 
adam sanırdım. Bir akçe bile 
değeri yok. İnsan Yanya için· 
de bulunan bu kadar bir ka
dar bir kadını meydana çıka
ramaz mı hiç? Diye söylendi. 

J\li paşa, Anti Frosini'yc 
doğru yaklaştırarak, gözlerini 
güıel kadına dikti: f rosjni 
bu sert ve yiyecek imiş g:bi 
bakışlar karşısında ihtiyarsız 
o'arak bir korku hissetti; yü
reği şiddetle çarpmağa baş· 
Iadı, dizlerinin bağı çözüldü. 
Fakat, Frosini bu heyecanı, 
Muhtar'ın, sevdiği gencin ba
bası ile karşıl~şmaktan · doğ
muş sanıyordu. 

Kendisine böyle dikkatlı 

bakmasını da, oğlunun sevdiği 
bir kadına merakla bakmak 
telakki etti. Halbuki Tepede· 
!enli Ali paşa, henüz oğlunun 
Frosini ile başlıyan ve şimdi
lik his hududları içinde bulu· 
nan münasebetlerinden haber
dar değildi. 

Ali paşa, sade kendi he· 
sabına, Yanya'da bulunan 
bu kadar güzel bir kadını 
kendi hevesi ve hırsına tabi 
tutmak için bakıyordu. 

Frosini bu keskin, haris ba
kış önünde gözlerini indirdi 
ve yüzünü siyah baş örtüsü 
ile bir derece daha kapatmak 
mecburiyetinde kaldı. 

Ali paşada bunun üzerine 
atıııı ileri sürdü. Paşa hem 
ı lcrliyor, hem de güzel Frosini 
yi düşünüyor, kim olabilece
ğini tahmine çalışıyordu. Fa-
kat birdenbire aklına Tahir 
geldi; Tahir kendisine yeni bir 
dilber, yeni bir aşk ve zevk 
hazinesi bulduğunu söyleme
miş mi ıdi? Bu kızın despo
tun akrabosından olduğunu da 
bildirmişti. Şu halde, despo· 
tun evine yakın olan bu yer· 
de, gördüğü bir kız Tahir'in 
bildirdiği bıldırcın olamaz 
mı idi? 

- Hiç şüphesiz, bu kadırı. 
Tahir'in bulduğunu söylediği 
kadının ta kendisidir! Tuh 
bana!. Herif bana bu kadar 
zaman evvel haber verdi. Beıı 
bir budala gibi bu kadar 
vakit kaybettim! 

Dedi, ve mhamuzunu atının 
karnına dokundurarak süratle 
konağına doğru ilerlemeğe 
başladı. 

Ali paşanın konağı, Yanyıı· 
nın yüksek bir yerinde idi. 
Yüksek ve geniş bir bahçe ile 
muhat olan bu komığın eıı 
şayanı dikkat ciheti, asırlar 
görmüş biiyük bir ağııÇ 
~idi~·· Bu- ağaç gölgesi

1 
Ali 

paşanın en sevdiği, eı~ 
mühim kararlarını verdiği 
yer idi. Ayni zamanda bu asır
lar görmüş akaç, Ali paşanın 
istipdat ve zulümlerinin de dil· 
siz fakat muazzam bir şahidi 
bir abide i idi . 

Ali paşa Konağa girerken 
zevcesi güzel Vosiliki ile kar· 
şılaştı. Zeki ve 

0

güzel kadını 
paşanın yüzünden bir düşünce 
ve endişe içinde olduğunu he' 
men anladı. Tatlı bir sesle: 

- Vezirim.. Neyin var? Ji· 
ye sordu. . 

Dizlerini göstererek ilave cttı: 
Gel paşam, şuraya başını kO)' 

biraz rahat ve sükun bul. se· 
nin en büyük kederini ben sı· 
cak ağuşumdn gidermezseJll 
dünyada ne işim var?. . i 

- Kira.. Bugün hiç te ı) 

.. 

değilim. . 
Ah ı... • b" ··k veır - , ı,:eııım uyu' . 

rim, senin ağzından şirrıd're 
kadı\r böyle söz işitrned~

1

: 
Söyle bana iztirabın nererı. e_ 
d. ? A • tırıı ır ğuşuma gel, her ıı 1 

hın orada nihayet bulacaktırı 
V ·ı·k· ·ıı.· vafJll - ası ı ıcı5ım; ı 

kalmağa ihtiyacım var. .. ıeri 
Tepedelenli bu son soı ğ· 

söylerken kendi odasına ~ 1 
ru ilerlemeğe başladı, .

1
' e 

V 'l'k" b "ıertfl ası ı ı u vaziyet u ~ bir 
büs-bütün hayret ve hatt• 
azda endişe içinde kaldı: 

( Arkası vo/ 

25 Lira~ 
Diş=tabiplerirıe 

tile 
Malzeme satışı ticare (ı 

iştigal etmek üzere asg~ir 
250 lira sermayeli oları . .., 

"bil" 
kimse aranıyor. iş rn~ .. re 

k ~ l 1 G" .. ı, uz ve ar ıc ır. oruşmc,... ,, dert 
çarşambaya kadar 12 ı.:ıı· 
2 ye kadar Konakl Arı ~· 
ra palas-otelinde Bay 3er 
men sorulacaktır. 

Tahsildar arıt' 


