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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: lzmir f kinci Beyler sokağı 

ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pzartesi - 9 Teşrinisani 1936 

Bulgar kralı 
Boris, krallık yatile Kara
deniz' de gezerken büyük 
bir fırtınaya tutulmuş ve 
güçlükle kurtulabilmiştir. 

h dutlarına asker 
Fiati (100) Para 

Sokaklarda binlerce ölü vardır. Payıtaht ateşler 
içindedir. kanlı muharebeler devam ediyor. 

30000 erkek kadın ço~--u~şu 

__ _,., ................. _ 

Paris, 9 (Radyo) - Mad
tid hükumeti reisi Largo Ka
baliyero, Madrid'in işgalile 
bile muharebenin sona ermi
Yeceğini ve ihtilalciler mağlup 
oluncaya kadar mücadeleye 
devam olunacağını beyan et
ll1iş bütün ls;'anya servet ve 
hazinesinin, Madrid hükumeti
nin elinde bulunduğunu ilave 
ettikten sonra, Madrid şehri
tıin ask~rlik noktai nazarından 
h~çbir kıymeti olmadığını ileri 

vut'luk 

surnıü t" ş ur. 
Madrid hükumeti, (Valensi

Ya) da tamamen teşekkül etmiş 
Ve işlerjne başlamıştır. 
b Lizbon'dan gelen son ha· 
erlere göre, Madrid'de posta 

"e telgraf nezareti memurları, 
~hsur bir halde bulunuyor

. Bütün memurlar, nezaret 
;arayının pencerelerinden be-
aı bayraklar çekmişlerdir. 

v ihtilalciler, (Kazodelka~yo) 
re (Model) hapishanesi sem· 
~ilden şehre girmişlerdir. Hükil
h et kuvvetleri, şehir dahilinde 
~:~~.ederek tedrici surette geri 
M ılı:orlar. Bu kuvvetler, 
adrıd hükumetinin esir ola-
~duğu kimseleri 

IVletclksas 
lfanya'da bir 

•• 8oylev .verdi 

A C. Metaksas 
"'\t' 

lb. 1na 9 (Radyo) - Yunan 
:~vek·ı· 
~ıı 1 ı general Metaksas, 
j~ Manya' da bir söylev ver
lta Ve Yunanistanın partizan· 

'tıııt tı kuı tıılduğunu, bundan 
~ıı b Yunan milletile hükume· 
~t\i aş başa vermek suretile 
~Yeceklerini söylemiştir. 

tiq•dtıctal Metaksas, yarın Gi· 
tn Atina'ya: dönecektir. 

Nasyonalistler ·harp ediyorlar 
öldürmektedirler. Dün bun- Madrid'de esir edilmiş olan 
lardan bin kişinin kurşuna otuz bin kişinin, ihtilalciler 
dizildiği ve ölenler arasında gelinceye kadar tamamen kur-
eski diktatör Primodarivara- şuna dizilmiş bulunacakları 
nın küçük oğlu ile ihtilalci bildiriliyor. 
generallarından Kepodelyano· Varola ordusu, bir an evvel 
nun kız kardeşlerinin bulun- Madrid'i işgal için ileri hare· 
duğu söyleniyor. Madrid'de kata büyük ehemmiyet ver-
bulunan komünistler, bütün mektedir. Bu itibarla ordu, 
resmi binalarla parlamentoyu Madrid'e gid~n bütün köprü· 
ve kral Alfons'un sarayını !eri işgal etmiş bulunuyor. 
berhava etmek üzeredirler. Madrid 8 (Radyo) - Şe-

İtalya'dan yeni bir 
istikraz yaptı 

Belgrad, 9 (Radyo) - Ti
ran' dan haber veriliyor: 

Arnavut'luk hükumeti, ltal
ya' dan yeni bir istikraz aktet
miştir. Bu defa üç mılyon, 
720 bin altın frank alınmıştır. 
Bu para, Draç limanının inşa· 
sına tahsis olunacaktır. 

İtalyan şirketi şimdiye ka
dar Draç limanı için 9 milyon 
500 bin altın frank sarfet
miştir. 

hir üzerine Nasyonalistlerin 
açtıkları top ateşi mütemadi· 
yen artmaktadır. Birçok ev 
harap olmuştur. Mağazalar 
kapahdır. Çünkü eli silah 
tutan herkes cepheye sevko· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Viyana konferansında verilecek kararlar 

ArşidükOtto Avustur 
ya kralı ilan edilecek 
Krallığı İtalya kabul ediyor. Almanyal(., 
da Ottonun Alman prensi olduğunu da 

ilan etmesi şartile razi olüyür. 
Arşidük Otto 

Macaristan 
Paris, 9 (Radyo) - Havas 

Ajansının verdiği habere göre, 
Viyana konferansınd, Triyanon 
sulh muahedesinin feshile Ma
caristan' ın sil5hlanması ve Ha
bsburg hanedanının Avusturya
ya dönmeleri mes'elesi konu
şulacaktır. . 

muahedeyi yırtacak. 

Avusturya başbakanı M. 
Şuşning, Tirol cephesindeki 
kıtaatı teftiş ettikten sonra 
Viyana'ya dönmüş ve ltalya 
hariciye nazırı Kont Ciyanoyu 
karşılamıştır. 

M. Şuşning, askerlik müd
detini 12 aydan 18 aya çıka
racağını söylemiştir. 

Söylendiğine göre, 22 ya· 
şından otuz altı yaşına kadar 
olanlar, askere davet edilerek 
talim ettirileceklerdir. 

Paris, 8 (A.A) - Matbuat, 

M. Şuşning 
yeniden Avusturya mes'elele
rile meşgul olmaktadır. Avus
turya' da krallığın pek yakında 
iade edileceği ve Arşidük Otto 
nun kral olması derpiş edil
mektedir. 

ltalıa, buna muvafakat et-

miştir. Çünkü krallığın iade
sini Avusturya istiklalinin tam 
bir garantisi olarak telakki 
etmektedir. Diğer taraftan Al· 
manya'da Viyana büyük elçisi 
Von Papen vasıtasile muva-
fakatini bildirmiştir. Ancak, 
Otto, bir Alman prensi olduğu 
nu ilan edecektir; bu da Al
manya'yı tamamile tatm!n eder 
mahiyettedir. 

-.-~~----:----~~-Va tikan nazırı 
M. Ruzvelt'le tek

rar görüştü 
Nevyork, 9 (Radyo) - Va· 

tikan hariciye nazırı Kardinal 
(Paselli), bugün M. Ruzvelt'le 
bir daha konuştuktan sonra 
ltalya'ya müteveccihen hareket 
etmiştir. 

Mareşal Fevzi Çakmak, Köstence'ye hareketin
den evvel Hamidiye'de .. 

Bükreş 8 (A.A)- Anadolu birlikte fevkalade askeri me· 
ajansının hususi muhabiri bÜ- rasimle Romanya meçhul as· 
diriyor: keri mezarına çelenk koymuş-

Bugün saat 12 de mareşa- Iardır. 
lımız Fevzi Çakmak ile Yuna· Bunu müteakip askeri ku-
nistan ve Yugoslav genel kur- lüpte milli müdafaa Nazırı ta-
may başkanları maiyetleri ile ( Baştarafı 7 inci sahifede) 

~-----------.-.~···-.!~--~--------

Alman posta 
tayyareleri ----·----Se/anik ve .l.tinaya 

uğrayorlar 

ltalya 
Yunanistan, Avus. 
turya veRômanya ile 
ticaret muahedesi 

imzaladı Berlin 9 ( Radyo ) - Al
manya ile Yunanistan arasın· Roma 8 (A.A) - Kont Ci-
da akdolunan tayyare nakli- yano, Roma'da bulunduğu sı· 
yatı muahedesi, dün tatbik rada Romanya, Avusturya ve 
mevkiine girmiştir Hava pos· Yunanistan sefirlerile mübade· 
taları, Berlinden kalkarak Se· lelere ve tediyata müteallik -
laniğ' e gelecek ve orad.an Ticaret itilafnameleri imza et· 
Atina'ya varacaktır, bu pos· _m_iş_ti_r. ________ _ 

talc.rın, Filistin hava postala- rile birleşeceği söyleniyor . 
~---------.,_. .... ~·~-----------

~ Sovyetler ihtilalinin on 
dokuzuncu yll dönümü 

Ankara f elçiliğindeki resmi kabulde baş. 
vekilimiz "'ve vekillerimiz bulundular - .. 

Stalin Yoldaş köylü Rus kadın/arife görüşürken 
Ankara, 8 ( A.A ) - Sov- mış ve başvekil ismet lnönü 

yeller ihtilalinin yıl dönümü 
münasebetile dün gece Sov
yetler birliği büyük elçiliğinde 
büyük bir resmi kabul yapıl· 

ile bütün vekiller, kordiplo
matik, birçok mebuslar vesair 
yüksek zevat hazır bulunmuş· 

/Devamı 4 iincü salıif•d~J 



mı Be öl •• ur 
Afk .. Kıskançhk.. Cinayet .. 

- 29 - Ç6Viren: Fethi Y. Eralp 
Bu herhalde baş olduğun· meğe alışkındır. 

dan koyun postu ile değil - Evet. "Grigoriska" sen 
kürklerle giyinmişti. uşaklarına kumanda edebilirsin 

Belinde dört tabanca ve Fakat benim askerlerime de-
elinde de parlak, keskin bir ğil 1 • 
pala vardı. - Senin askerlerin haydut-

apon a 
hareke • e ı 

apon arın zih i de ... · ..... _ ... 
çarpışmakta ır. apo 

şuuru ile mar siz 
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9 Teşrinisani 93L 

1 
PORTEKiZ HÜKUMET} - lspanya'nın komşusu ve }be' 

rik yarım adasının bir köşesinde küçük bir hükumettir. Lizbon 
dur. Umum nüfusu 6,825.000 olup geniş müstemlekeleri vardır. 
Müstemlekeleri _iki milyon kilometre murabbaı olduğu halde 
asıl Portekiz hükumeti ancak 91,746 kilometre murabbaıdır· 
Memlekette Façist usulü diktatörlük vardır; şimdi, ispanya is· 

yanına iştiraki hasebile Avrupa sulbünü tehdit eder bir siyaset 

takip etmektedir. 
--~------------------Boğuşma esnasında ağıza turlar Kostaki .. Eğer şimdi on· 

alınmıyacak küfürler savurup lar bana itaat etmezlerse hep-
duruyordu .. Birbirimize saldır- sini şatonun direklerine astın· 
mıştık.. Çok imansız herif- rım . 
lerdi.. - Bir kere dene bakalım. 

Yaralanıp düşenleri öldür- Gregoriskal. 

Doyçe Algemayne Saytung 
gazetesinde, Aleksander Fon 
Tayer imzasile Japonya' daki 
rejim hareketleri hakkında bir 
yazı çıkmıştır. 

okuduklarına şahid oldum. 
Bu partinin milli vasfı in

sanı ilk anda aldabyor. Fakat 
bir komünist teşkilatı olnn 
"Rodo Kumiai Sarengo,, nun 
tamamile bu nasyonal mark
sist partisine geçtfğini duyun· 
ca, insan, :fikrini değiştiriyor. 

KON 1 C/Y ANO - Mussolini'nin damadıdır. Mussolioi 
bu gence çok istinad etmektedir. Çünkü Ciyano, şimdi~i 
ltalya kralı hanedanının rakibi bir hanedana mensuptur. Cı· 
yano'nun babası da ayan azasıdır. Mussolini'nin, damadırıt 
krala karşı bir silah ~makamınqa kullanıldığı sanılmsktadır. 

Ciyano şimdi ltalya hariciye bakanıdır ve henüz 37 yaşı~· 
dadır. 23 yaşında iken Roma üzerine yürüyüş hareketine iştı· mekten, kafalarını koparmaktan Bunun üzerine üzerinde ba-

büyük zevk alıyorlardı. şımın dayalı bulunduğu dizin 
Vaziyet gittikçe vahimleşti. çekildiğini hissettim. 

Adamlaramın hemen hemen Böylece beni kurtaran bu 
üçte ikisi erimişti. genci şimdi daha iyice fark· 

Etrafımda dört kişi vardı.. edebilmiştim. 
Onların aklından teslim ol- Yirmi dörtlük bir şeydi. 

mak fikri geçmiyordu. Uzun boyu çekici göıleri Ve 
Öleceklerini biliyorlar ve ayaklarında sağlam çizmeler 

bundan çekinmiyorlardı. iste- vard 
dikleri şey yalnız hayatlarını Kendi dilleri ile manasını 
pahalıya satabilmekti. anlıyamadığım bir şeyler söy-

Genç şefleri son bir emir ledi. 
verdi. Bu emir üzerine bütün Hareketlerinden bu söyle-
namlular bize çevirilmişti. diği şeylerin birer emir olma-

Son dakikalarımızı yaşa· sına aklım yattı. Bu sözler 
makta olduğumuzu anlamış· , haydutlar üzerinde tesirlerini 

çabucak göstermişti. 
tım •. 

Gözlerimi son bir kere göğe Buna karşı Kostaki' de ayni 
d k dille cevap verdi. 

i tim ve ellerimi açtım.. Epice münakaşa ettiler. 
Şimdi ölümü bekliyordum. Fakat son bir kere iki kar-

Bu esnada bir delikanlının deşin büyüğü bir tek laf söy-
koşarak zıplıyarak bize yanaş· lemişti ki bütün haydutlar 
tığını ·görmüştüm Bir kaya eğildi. 
parçası üzerine çıktı ve: Bir işaret verdi ve haydut-

- Yrter diye haykırdı. lar biıim arkamıza dizildiler. 
Bu ses üzerine bütün göz- Kostaki Fransızca ile: 

ler bu emri verene çevrilmişti. - İyii Gregoriska, fakat 
içlerinden biri bu emre kadın mağaraya gitmiyecek .. 

itaat etmedi Silahını omuzuna Çok güzel; bir "Peri" gibi! 
dayayıp bize ateş etti. Onu ben yakaladım -ve ben 

Adamlarımdan biri: isterim. 
- Ahi Vuruldum diye yu· Bu sözleri söyledikten son· 

varlanmıştı. ra bana yanaşb. Ve kolları 
Haydut yaralanan adamı mı ile beni kaldırdı: 

iyice l öldürmek üzere atmı Beni kurlan: 
ona doğru sürdü. ,- Bu kadın şatoya, anne-

t akatl.. min yanına götüreceğim. Bu-
Ancak birkaç metre ilerle· rada bırakmıyacağım. Dedi. 

miştiki ki ikinci bir silah sesi Kastaki: 
ve ondan çıkan kur~un haydu- - Haydi onu getirin. 
dun kafasını darmadağın etti. On kadar haydut bu emri 
Gördüğüm sahneler. Ve yerine getirmek için atıldılar. 

yorğunluğumun tesiri ile ken· Bu esnada Gregoriska et· 
dimi kaybetmiştim. rafına bakınarak sahipsiz bul· 

Kendime geldiğim zaman duğu bir hayvan üzerine sıç· 
yerde otlar üzerinde yatık ol- rayıverdi.· 

! duğumu, başımın yüzünü gör- Kostaki ise daha yav~şça 
mediğim bir erkek dizinde kendime getirilen hayvana 
yaslandığımı farkettim. bindi. Ve beni de kolları ara· 

Karşımda ise ayakta, kolla- sına aldı. 
rını kavuşturmuş ve elinin Dört nala uçuyorduk. 

Gregoriskanın atı bizimki 
birinde bir pala tutan bir ile yarış ediyordu sanki. 
başkası duruyordu. Bu bize Kayalar, ormanlar, çalılıklar 
kaı ı olan hücumu idare eden aşıyorduk. 
şefti. Devrik başımla bana diki-

Dizinde yattığım adama len Gregoriskanın güzel göz-
F ransız dili ile şu sözleri lerini seyredebiliyordum. Bu-
söyledi: nun farkına varan Kastaki 

- Kostuki, şimdi adam'a· başımı kaldırdı. 
nnı çekip bu kadını bana bı- Aklıma "Peri" masalların-
rııkacnksın. da işittiğim veya okuduğum 

Beni dizlerinde yatuan güç- kızları atları ile kaçıran deli· 

için için yanan Çin· Japon 
meselesinin yeniden alevlenmiş 
olduğu bu son günlerde dün· 
yanın alakası uzak Şark üze
rinde toplanmıştır. 

Aşağıdaki yazı, Japonya
daki cereyanlan göstermek 
bakımından dikkate değer 

mahiyettedir: 
Gemimle birçok Japon li

manlarına uğradım; hamalın
dan tuhmuz da limanda çalı
şan işçilere kadar birçok 
Japonlar ile tanışbm. Vapuru· 
muzda bir sakatlık olunca 
doklardaki İşçilere, makinist
lere, elektrikçilere işimiz dü
şüyordu. 

Liman mahallelerindeki po· 
litika hayatımın otel ve elçilik· 
lerdekinden baml beş1<a teza· 
hürleri vardır. 

Limandaki °Lemaslarım netice
sinde, bu insa.ıJarın dertlerini 
ve mücadelelerini de öğrenmiş 
oldum: Her birinin zihninde 
iki fikir çarpışmaktadır: Japon 
milli şuuru ile Marksizm, bu 
iki fikrin mümessilleril olan 
milli Marksist parti ile Japon 
milli Sosyalizm partisi müca· 
dele halindedir. 
Avrupalılaran çoğu tarafından 

milli Marksist denilen partinin 
adı, Shin Mihon Kokumin Do
mei' dir. Bu parti ile, Saisanto 
adıni taşıyan Japon Rad:kal 
sosyalistleri arasında büyük 
bir aykırılık vardır. Japon 
radikal sosyalistleri, tekmil 
müstahsil sınıfların ~devlet hi· 
mayesinde devlet için elbir
liğile çalışmaları gayesini güt
mektedirler. 

• Shin Mihon Kokumin ,, 
partisi marksist akideleri ken· 
dine mal etmiştir. Bu itibarla 
,proletaryanın devlet ve bor
juvaya karşı mücadelesinden 
başka bir gaye güdemiyorlar 
demektir. Bu partinin mümey
yiz bir vasfı vardır ki <> da, 
Marksism'in, halkı ifsad eden 
Enternasyonalizm ile hareket 
ettiği sahalarda hemen Japon 
Emperiyalizmi tarafında yer 
almasıdır. 

"Shin Mihon Kokumin" 
partisinin lideri eski komünist 
mebus Ito Kazuoki Sazan, im
paratorun şahsi bahis mevzuu 
olunca, derhal duraklamakta· 
dır. Bu zatın Japon radikal 
nasyonalistlerile birleştiği ye
gane nokta işte bu noktadır. 

Komünist partisinin pro· 
gramındaki ilk ve son noktai 
sınıf mücadelesi teşkil etmek
tedir. Bunların da gayeleri, 
sermayeyi müsadere etmek, 
mülkiyeti kaldırmak; her işçi 
ve çiftçiyi devlet hizmetine 
almaktır. Parti Sovyet Rusya
da olduğu gibi, organize edil
miştir. 

Bu organizasyon höcrelere, 
gruplara ayrılmışnrj her fab-

rika, imalathane ve harp ge-

misinin bir höcresi vardır. 
Galebe çaldıkları takdirde 

yedi kişilik politik bir komite 

hükumeti ele alacaktır. Tabii, 

bunların başında bir de im

paratorun bulunacağını kayde 
bile lüzum yoktur. 

"Mippon Kokka Shakato,, 
nun da gözünde ayni mark
sist gayeler tütmektedir. Bun· 
ların liderleri T okutato Su ya
ma admJa bir adamdır. An
cak bunların gayeleri ötekiler· 
den daha geniş ve şümullü
dür. Çünkü bunlar, yalnız 
Japonya sınırları içinde çalış
makla iktifa etmiyerek fikir
lerini Asyaya ve hatta Asya 
dışındaki ülkelere de yaymak 
arzusundadırlar. 

Yabancı milletlerin hususile 
renklilerin, kendilerine hakim 
olan kapitalist devletle- · 
rin ellerinden yakalarını 
kurtarmaeı gayesini bir parola 
gibi kullanacağı çalışmakta· 
dır. Bu hüküm, Japon emper
yalizm bayrağı altında mark
sist akitleri yaşamaktan başka 
bir şey ifade etmez. 

Son zamanlarda bu iki par· 
tiye karşı yeni bir hareket 
uyandı: Bu hareketin adı 
"Seisanto" dur. Hareket diye 
rum, çünkü Seisanto'nun ka
yıtlı azası, nasyonal marksist 
partisindekilerden çok değil
dir ve bu da tahminen on, 
(Devamı 4 üncü sahi/ede ) 

rak etmiştir. , 
Ciyano'nun cesaret ve şecaati ve meziyetleri sadece faşizıtl 

mehafilmde malumdur; bu huduttan dışarıda henüz kazanılrıt•Ş 
bir mevkie (malik değildir. 

----------------------M AD R l D - Üç Aydanberi bütün cihan matbuatının efl 
mühim mevzuunu teşkil eden ve bugün harplere sahne ola.fi 
Madrid, dahili harpten evvel cihanın en şen ve güzel bır 
şehri idi. 

Madrid de bir milyon nüfusu vardır. Şehir, asri bir şekil· 
dedir. Çok güzel cadde ve binaları, kıymetli eserleri vardı~· 
Madrid' de, halk sabahtan gece yarısına kadar kahve ve gazı• 
nolarda vakit geçirirler idi. Arz üzerinde en geç uyku uyuY

1111 

halk, Madrid halkıdır. Şimdi, Madrid harp sahnesidir. Bugiil1' 
lerde daha feci hadiseler, sahne olacağından korkulmaktadır. 

HERYO - Çok sevimli , siyaseti ile, maruf piposile, LiY
011 

belediye reisliğile kendisini bütün cihana - fakat Mussolini htı' 
riç olmak üzere - sevdirmiş Fransız siyasisidir. 1872 de doğ' 
muştur. Muktedir ve ruhlu b: muharrirdir. 1905 de L1Y

00 

belediye reisi, 1912 de ayan, ~ 119 de de mebus olmuştll~: 
Birçok defalar kabine reisi, bakan olmuştur. Fransa'nın kuvvet~ 
fırkalarından birisi olan Radikal <;0syalist şefidir. Güzel şiiri~~ 
olan Heryo, realist bir belediye reisidir. 63 yaşında ve h

3 8 

mütalea ve tetebbu ile meşgul bulunan Heryo şimdi fraıısJı 
meclisi mebusan reisidir. ____________ ... ._..._.~~aıı------·-----

F ili s · 'de ihtilalden sot1-
ra ki vaziyet ·-·--Arap'ların istedikleri yapılıyor 

bir tahkik heyeti geliyor 9, 

Kudüs (Hususi)- Arap ali 2 - Filistin Yahudi nıoh 
komitesi umumi bir toplantı ceretinin durdurulması. bile 
yaptı. Londra' dan gelecek tah- 3 - Son ihtilal sebe hlİ' 
kik ?ey' eti~e verilmek ü~e~e mahpus olanların af ve _uı di' 
vesaık malumat toplamak ıçın yesi ali komiser heyetıfl 
bir encümen teşekkül etti. Bun l kl · · d"kk ti dinledi ~ 
d b k ·ır b" . Tk e erını ı a e ı' 

.ank _aş a. ~nı ı kır gemı~lıdı. sür'atle tetkik ederek ilk s; 
şır eb tesısıne arar ven ı. rbe 
Yafa grevi münascbetile ali olarak mahkumları se , ır ese 
komiserle görüşmek üzere bir bıraktı. Yafa limanı ıtl d f!lg 
hey' et ayrıldı . sinde de Araplara yar 

1 

Ali komberle Filistinin yeni söz verdi. . ı.,oıı' 
siyasi durumu üstüne komutan İngiliz tahkik heyetı rS~ 
h ' · d · "h tt" vrıltl ey etı e ıntı ap e ı. ra' dan ikinci teşrinde ar . 't 

Bu hey' et ali komiserle şu M .1 l .1 fiJistııı 
, . k arsı ya yo u ı e 

mes elelerı onuştu . 1 kt" 
T 1 

. 11. . ge ece ır. ·ı·Jı!I 
1 - e avıv ı. ımanınm ın· . ·htı $ 

sası takarrur ettikten sonra Arap ali komitesı 
1 

bt>'gr.' 
t. v • t k l şu ıjl 

Arap ve Yahudi kayıkçılar geç ıgı mm a a ara ~ . "t11et 
arasındaki rekabet ve geçim- nameyi gönderdi: Hu~O 19~·P 
sizlik. müsellah cemiyetlerı ,rııııı1 

zmir Vakıflar direktörlü -
ğünden: 

Emetullah Vakfından Asmalı mesçitte berberzade sokağında 
yeniden tamir edilen 3 No. lu Y ahudihanenin kirası on gün 
müddetle artırmaya çıkarılmıştır. Senelik kirası 200 lira tahmin 
edilen bu yerin ihalesi 17 /11/936 Salı günü saat 15 tedir. 

etmiyeceği yolunda ~Be oıı 
şayianın aslı yoktur. ~'~,. ~ 
iki gün mühlet verilnı 1Ş!jeJ!J 
/Devamı 4 üncü sah• ı~· 

ııı"r 
İzmir Birinci icra nıe 

ğundan : . . ;stJP 
Bir alacağın temın• efbııı1 

isteklilerin Evkaf direktörlüğüne müracaatları. 9·13-17 1110 
lükle cevap verdi: kanlılar geldi. 

- Kardeşim, kardeşim.... Biz hiç durmadan uçuyor· 

Haydi beni üzme. duk. 

imparator ruhani; hatta ilahi 
başkandır. Ordu ve donanma, 
hükumet ve bakanların nasyo· 
nal - marksist yahut ta nas· 
yonalist olmaları onun bu 
sıfatını muhafaza etmesine 

... emrinde hapsedilen ve ~ıtl ~' 
bulunan gazino cşyasıll 

9
irt :1 

tal, bıçak, kaşık ~e 5 
J'9r'' 

açık artırma suretıle ·ııııİ~~ 
çevrilmesine karar v~/1 t 9 ıt 
Birinci arttırması 1 t 1S ( 
tarihinde Salı günü 58~ı sP

0
! 

birinci Kordonda de111

8~~tl 
lan yurdunda icra ~lullbılıd~~ 
Yüzde yetmiş beşint 11,ıı i' 
takdirde en çok artır;~si ", 
rine ihale edilecektir· :J~_,rı 
dirde ikinci artırnıaY8 ç ~)ıill 
cağı ve 16/11/936 t~e f 
kat'i satışı yapılaca~~ tıl~ş 
iki buçuk dellaliye

1110 ol 1 

riye ait bulunacağı ilifl 

Sana şatoyu bırakıyorum. Atlarımız durunca etrafıma 
Sen de bana ormanı bırak. bakındım. On dördüncü asır 
Şatoda enin sozun geçsin.. da kurulmuş bir şatonun av· 

Fakat burada benimi. Burada !usunda idik. 
* 

senin bana boyun eğebilmeni • • 
bir kelime ile mecbur ederim. Şatoda 

- Kostaki, ben senin büyü· Kastaki beni yere bırkması 
ğünüm. Bunu demekteki mak- ile hayvanından enmesi bir 

r sadımı anlamışsındır. Yani her oldu. 
Gregoriskanın dediği gib 

hakikaten şatonun amiri oldu
ğu anlaşılıyordu. 

yere kumanda edebilirim. Şa
toda da burada da .. 
Kanım "Brankovan,, kanı oi· 

d ı kumanda et· - Arkası var • 

mani olamaz. 

ihtilaller imparatora karşı 
yapılmıyor. Eski bir işçi olan 
lto Kazuaki Sazai'nin bilhassa 
liman ~ahallelerinde yaptığı 
toplantılar pek kalabalık ol
maktadır. Bu adamın yazdığı 
yazıları, mühendislerin, güm-
rük memurlarının, subayların 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

Başdurak.• Büyük Salepçioğlu hanı 
karşısında 

· ·~~~~~~~~==~ 

a 
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Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

• • 
mıe 

va ur acentası 
Birinci Kordon Rces binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"J\NOALUSIAN,, vapuru 2 

ikinci teşrinde gelip 5 ikin· 
ci teşrine icadar LOND
RA ve HULL için yük ala
caktır. 

"FLAMINIAN" vapur.u ikin
ci teşrin -iptidasında LIVER
POOL ve SWENSEA' dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 15 ikin· 
ci teşrinde LONDRA'dan ge
lip yük ç.ıkaracak ve ayni 
zamanda LIVERPOOL ve 
GLASKOW için yük ala
caktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

IZMIR 
Pam k Mensucatı 

N. V. · 
w. • . Van 

er Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
" A THEN " motörü halen 

limanımızda olup ROT'PER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN 'çin yük almaktadır. 

"BOCHUM,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

"GALİLEA,, vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMINSTER,, vapuru ha

len limanımızda olup NE:V -
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

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

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

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXETER ,, transatlantiği 
6 son teşrinde PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hare ket edecektir. 

"EXCAMBlON" transatlan
tiği 20 son teşrinde BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede
Cfktir. 

MM 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS .. motörü 

-1 lzmir Yün Mensucat 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile ;yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sava 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARl(ı 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

IKANDEM/R Oğlu 
caddesinde F AHRı 

, ..... -.~ .......... mrı:ı ......... ~ .. ı 

nna yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek-
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN L TD. -
LlVERPUL 

• JESSMORE .. vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl
LA için yük alacaktır. 

S. A. HONGROISE DE NA
VlGATION DANUBIEN· 

NE-MARITIMF. 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü halen li
manımızda olup BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRATISLAVA, VIYAI"A ve 
LINZ için yük alacaktır. 

.-~"/':~.~ •• -.· 4 • •• -.· ~ • Mücellit 
1 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehoeniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
~ , ... ; .' .. • .. t • • • 

l* • 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İidnciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

- 1 GALAÇ aktarması BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

halen limanımızda olup DIEP- SERViCE MARıTIME "Vapurların isimleri, gelme 
PE, DÜNKERK ,ve NORVEÇ ROUMAIN 
limanlarına yük alacaktır. BUCAREST 

" SARDINA .. motörü 16 "DUROSTOR,, vapuru 25 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

son teşrinde bekleniyor, Dİ- son teşrindebekleniyor, KOS
EPPE ve NORVEÇ limanla- TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
------------~---------.-------- ______ ..;._ _________ .....;. _____ .....,. ____ ___ 
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Sahife 4 (Ulusal .. Birlik) 

JaponyaHarbiy zareti, Rus dut
diyor larına yiizbi kişirk kuvet sev 

Son sistem techizatla mücehhez olup, topçu, piyade ve mitralyöz 
kıtaatından mürekkep bulunan bu ordu, derhalyola çıkarılacaktır 

Tokyo 9 (Radyo)- Japonya Harbiye Nezareti, Rus hudutlarındaki Japon kuvvetlerini ziyadeleştirmeğe karar vermiştir. Bu 
münasebetle, son sistem techizatla mücehhez topçu, piyade ve makinalı tüfenk kıtaatından mürekkep olmak üzere yüzbin kişi· 
lik bir kuvvet hazırlamıştır. Alınan son haberlere göre, bu kuvvet derhal yola çıkarılacak ve doğruca Rus hudutlarına sevk 

olunacaktır. 
Japonya Erkanıharbiyesi, Japonya'nın, Çin' deki yüksek menafii için Rus hudutlarından gelecek her hangi bir tehlikeyi ber· 

taraf etmek üzere esaslı tedbirler almak lüzumunu hissetmektedir. 

1 ............ -*4-------
lvon Delboş Yeni birmeclis b·,. 

söylev verecek 
Polonya

00

sefiri iza. naSI yapılacaktır -hat verdi Eski bina da, Ankara be-
Pari&, 9 (Radvo) - Fransız 

bariciye rnazın M. lvon Del· Iediye dairesi olacak 
boş, bu hafta perşembe veya 
c:uma iÜnÜ Fransız parlamen· Belgrad 9 ( Radyo ) - Ankara' dan haber verildiiine gö· 

toiunda beynelmilel siyaset re; yeni irı ~a edilecek olan Türkiye büyük millet meclisi plan· 

hakkında çok mühim bir söy· ları tamamen hazırlanmıştır. 
lev verecektir. Yeni Millet Meclisi binası inşaatı bilince, şimdiki meclis 

Parii, 9 (Radyo) - Polon· binası belediye dairesi olacaktır. 
ya'nın Paris sefiri M. Lokaçe· 
viç, dün Fransa hariciye nazırı 
M. lvon Delboş'u ziyaret etmiş 
v• Polonya hariciye nazırı M. 
Bck'in Londra seyahatı etra· 
fında izahat vermi~tir. 

••• 
Sovyetler ihtilalinin 
19 ncu yıl dönümiJ 
-Başıarafı 1 inci sahi/ ede
lafdır. 
Fransa'daki merasim: 

Pariı, 9 (Radyo) - Rus 
sefiri M. Potemkin, Rui ihti
lalinin yıl dönümü münasebe· 
tile Rus sefarethanesinde bir 
ziyafet vermi~i:İr. Bu ziyafete, 
Fransız başvekili M. Leon 
Blum Fransız ~icali ve ltalya 
sefirile diğer devletler sefirleri 
i~tirik eylemişlerdir. 

Japonya'da rejim 
hareketleri 

( Baştarafı 2 inci sahifede) 
on iki milyona yakın taraftara 
malik bulunmaktadır. 

"Sei anto" bazı gayelerilc 
Alman nasyonal sosyalist ha· 
reketine benziyor. Ancak, Al
man nasyonal sosyalizmin 

doktrin, ırk ve cennenlik ta· 
r flarile kıyas edilmiyeceği 

ıibi, bu hareketi ltalyan fa

şizmi ile esaslı surette muka· 

yMeye imkan yoktur. 
Seisanto'nun lideri lkeda

dır. Bu partinin arkasında 
münevverler, makinist, fabrika 

i~çiıi, elektrikçi gibi yetişmiş 

işçiler bulunmaktadır. Buna 
bir de küçük ve orta derece· 
de olan iş adamlarının yığını· 

aı katmak lazımdır. 
Programlarındaki esasta, 

sınıf mücadelesi yoktur, mü· 
kiyeti tanıyorlar; fakat kapita· 
lizmi reddediyorlar. 

imparator, millet, borjuva 
ve işçinin bir bütün olmasını 
istiyorlar. 

Bu parti, küçük ve orta 
halli fabrikalarının ekonomik 
finansal istiklallerile mücadele 
etmiyecek, fakat milletin uzun 
yıllardanberi istediği gibi, faiz· 
eiliA"i kaldıracak ve her sahada 
reformler yapacaktır. 

Daha lkoda'nın önünde 

Polonya hariciye nazırı ..... ._.. 

Kolonel Bek, bugün /ngiltere kralı 

tarafından kabul edilecek 
Londra, 9 (Radyo) - Po

lonya hariciye nazırı M. Bek 
refikasile beraber dün Lon· 
dra'ya gelmiştir. M. Bek, bu· 
gün Pugingam sarayında ln-
giltere kralı Sa Majesce 8 inci 
Edvard tarafından kabul edi· 

lecek ve müteakiben Londra 

belediye Lordu tarafından şe· 

refine verilecek ziyafette hazır 

bulunacaktır. M. Bek, Lord 

Eden 'le bazı mes' eleler hak.
kında konuşacaktır. 

----~· ..;,.~-.-........... ______ _ 
Kanlı bir kavga ile netice 
lenen düğün eğlencesi ------Y akupköyünde bir düğün esnasında 

kavga çıktı, bir kişi öldü 
Balıkesir, ( Hususi ) -

Şehire bir buçuk saat uzak· 
lıkta bulunan Yakupköyünde 
bir düğünde kanlı bir kavga 
olmuş, üç kardeşten birinin 
yaralanması ve birinin de ölü· 
mile neticelenmiştir. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Yakupköyünde Hasan oğlu 

Mehmed adında birinin dü
ğünü yapılmaktadır. Salı günü 
şehirden çalgıcılar götürül· 
~üştür-:-Akşam- · köyün - mey· 
danlığına ışıklar yakılarak: 

oyuna başlanmıştır. 
Gündüzden içen köy deli· 

kanlıları da meydanlıkta top· 
!anmışlardır. 

Bunlardan bazılarının ara· 
lan açık olduğundan bir hıir· 
lerine sitemli sitemli söz at
mağa başlamışlardır. 

Kafaları zaten denk olmı· 
yan gençle, arasında bir oyun 
oynamak yüzünden bir ağlz 
kavgası başlamış ve gürültü 

birdenbire büyümüştür. 
Bu suretle ortalık karışmış, 

bıçaklar, tabancalar çekilerek 
birbirlerine girmişlerdir. 

Ortalığın karıştığı bir sıra
da tahanca ile birlikte yan
dım!. Diye yükselen bir ses 
işitilmiştir. 
# 

O anda kanlar içinde yerde 
yuvarlanan gencin iniltisi gü
rültüyü durdurmuştur. 

Yakadan derhal Müddei

umumilik haberdar edilmiştir. 

Yapılan tahkikatta, Yakup 

köyünden lbrahim oilu Ab

dullahın, kardeşi Tevfiii vur· 
duğu anlaşılmıştır. 

Abdullah ve Tevfik'in diier 
kardeşleri Recep'te bu döğüş· 
me esnasında başından ağır 
surette yaralanmıştır. 

Yaralılar memleket hasta· 
hanesine getirilmiştir. Tevfik 
aldığı yaranın tesirile az sonra 
ölmüştür. 

---------~~·~----... --~----Avrupu örnekleri bulunmadığı mesini istemektedir. Ona gö· 
devirlerde, Seisanto partisi, re evde ve sokakta yalnız 

askeri bir disiplinle organize Japon istihsali teşvik edilerek, 

edilmişti. Bu partiye mensup mümkün olduğu kadar dış 
her azanın, Jiu Jitsu düello ve memlekete çıkarmak, bunun 

gayelerinin belli başlılarından· 
iÜreş bilmesi laz>mdır. 

Her şeyden önce bir Japon 

hareketi olan bu hareket, ba· 

dır. Yeni iskan mıntakaları, 
sömürgeler kurmak, Çine nü-

fuz etmek ve 'Çinin yanı ba· 
tının teknik yeniliklerini kul- şmdaki memleketleri nüfuz al· 
lanırken, yabancı memleketle• tına almak krogramlarınm 

re aid olan herşeyin reddedil· ~saslarını teikil etmektedir. 

Göbels 
Reks partisi lideri 

ile görüşmemiş 
Berlin, 8 (A.A) - Alman 

istihborat bürosundan: 
M. Göbels'in Belçika Reks 

partisi lideri M. Degrell ile 
görüştüğü haberi yalandır. 

- --... •--"--
ihtilal ordusu sehri 

~ 

işgale çalışıyorlar 
-Baştarafı 1 inci say/ ada-
lunmuştur. 

Barselon, 8 (A.A) - Res· 
men bildirildiğine göre, hüku
met kuvvetlerinin Aragon cep· 
hesinin muhtelif mıntakaların· 
daki ileri hareketi devam 
etmektedir. Hükumet kuvvet· 
leri Almadevara iki kilometre 
mesafede bulunmaktadırlar ve 
Sierra Alberbie~raye tamamile 
zaptetmişlerdir. 

Bayon, 8 (A.A) - Bask 
milislerinin taarruzu muvaffa
kiyetle devam etmektedir. 
Milisler Placencia ve Vergayı 
zaptetmişlerdir. 

Paris, 9 {Radyo) - Madrid 
ateşler içindedir. Sokaklarda 
kanlı muharebeler olmaktadır. 
Yollarda binlerce ölü vardır. 
Muharebe devam ediyor. 

Lizbon, 8 (A.A) - Nasyo
nalist kuvvetlerin, Madrid'in 
başlıca sokaklarından biri olan 
Puer· T asdelsela vardıkları ve 
Madrid sokaklarında sabahın 

10,45 nden itibaren şiddetli 
muharebeler oldu~u bildiril
mektedir. --·····---ltalya' da şenlikler 

yapılacak 
Roma 9 (Radyo) - ltalya 

Kralı Viktor Emanoelin doğum 
yıldönümü münasebetile bu 
ayın 11 inci günü ltalya'nın 
her tar.lf ında büyük şenlikler 
olacaktır. 

-~---------~-~ Son dakika 

Bulgar Kralı 
tehlike atlattı 

Karadenizde dalga. 
larla 4 saat müca

dele etti 
Belgrad 8 (Radyo)- fçinde 

Bulgar Kralı Boris'in de bu· 
lunduğu Krallık yatı, Karade· 
nizde fırtınaya tutulmuş, Bul· 
gar harp gemileri, Kralı kur· 
tarmak için emir alarak yatı 
aramağa çıkmışlardır. 
Fırtına çok şiddetli idi. Yatı 

bizzat Kral idare ediyordu. 
Fırtına ile mücadele tam dört 
saat sürmüş; Kral, dört saat 
sonra karaya çıkabilmiştir. 

~_.! 

li paşa 
Y anya gölünün 

-~-
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlıı .r:ııiıill 

Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... .-
- 9 

Frosini, çok buhranlı bir 
geceden 

olarak 
son a er eti 
uyanmıştı ... 

Gündüzden kalan, belki de 
Keşişlerin, Despot'un adamla· 
rının gece duası için baktıkları 
künlük kokusu, az olmakla be
raber bu odada da vardı. 

Frosini'nin ıstırabı gittikçe 
arttı, bu koku, bu ahirette ala· 
kadar olduğuna inandığı kün· 
lük kokusu asabını büsbütün 
bozdu. Vicdanındaki analık 
ve aşk mücadelesi yerine şim
di bir de Müslümanlık veHris· 
tiyanlık mücadelesine katıldı! 
Frosini, şu, zuhafa girdiği 
odaCla, masum çocuklarının 
başı ucunda, patrikten sonra. 
Allah ve lsanın en kuvvetli 
vekili olan despöt Misadinin 
evinde bir Türkü, Müslüman 
bir Muhtar paşayı düşündüğü 
için günah işlediğine inandı 
ve hemen kalkarak Meryemin 
tasviri önüne gitti, diz çöktü. 
iki elini uc-uca vererek alnı 
hizasına kaldırdı, bu suretle 
elleri ve alnı ile duvara da
yanmış bir halde vecde dal
mak kalbini isyan ve günah
tan kurtarmak istedi. 

Fakat .. Meryemin şimdiye 

kadar çok tecrübe ettiği ma· 
nevi kudreti, bu gece, bu 
manastır bozması 

Binanın kasvetli odasında 
Frosini'nin kalbine zerrece 
ferah ve sükun bahşedemedi. 
Muhtar'ın hayali, Meryem'in 
gölgeler arasında kalan tasvi· 
rinden ziyade hakim idi! 

Frosini, bu vicdan mücade
lesini olduğu şekilden nihayet 
bulmıyacağını anlıyarak, tas-
virin önünden kalktığı vakit, 

Filistin' de ihtilalden 
sonraki vaziyet 

/ Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
müddet zarfında herkes yerli 
yerine gitmeli ve silahlı dola· 
şan kimse kalmamalıdır. 

Hükumetin bu müsaadesin
den hemen istifade etmenizi 
tavsiye ederiz, demiryolu bo· 
yunda dolaşmak da yasaktır. -------Mechul asker abide. 

• 
sine celenk kondu , 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
rafından mareşalımız ve mai
yeti, Yunanistan ve Yugoslav 
erkanı harbiye reisleri ve ·ma· 
iyetleri şerefine bir öğle ye· 
meği verilmiş, bu ziyafette baş 
vekil M. Tataresko, Hariciye 
Nazırı M. Antonesko, Roman· 
ya genel kurmay başkanı San· 
seneviç, Türkiye elçisi, Yuna
nistan ve Yugoslavya elçileri, 
Ordu müfettişi umumisi, Bük· 
reş merkez kumandanı, mer· 
kezpe bulunan bütün general· 
ler hazır bulunmuşlardır. 

Yemek sonunda Milli mü· 
dafaa nazırı bir nutuk irad 
etmiş ve buna, maraşalimiz 
Yugoslav ve Yunan erkanı 
harbiye reisleri namına da 
olmak üzere çok müsaaid bir 
tesir bırakan bir nutukla kar· 
şılık vermişlerdir. 

Yemekten sonra baş vekil 
Tataresko genel kurmayı baş 
kanımızla ayrıca bir mülakat· 

ta bulunmuştur. 

vaktin ·gece yarısını bulduğ'U 
nu hayretle anladı. ,. 

f çi fevkalade bir surette 
sıkılıyordu. 

Ne oluyordu böyle?. 
Neden bunalacağını sanıyor; 

neden boğazı kuruyor?. Ne· 
den kalbi göğsünü parçaJıyıı· 

cak gibi şiddetle atıyordu~· 
Biran için iradesine hak1111 

olmak istedi, kendisini topladı: 
pencereyi açarak dışar1Y8 

baktı. 

Dışarıda koyu bir karanlı~ 
vardı. Karanlıklar ona hiçhıf 
şey ilham etmedi, karanlıkla~· 
dan günahkar addettiği kalbı· 
ne bir ışık doğmadı; bir ıe· 
selli gelmedil 

Frosini artık maddi ve mır 
neviyatı yıkılmış, harap olın°ş 
halde idi. Pencereyi kapattıı 
dönerek yatağına girdi .;e 
uyudu. 

F rosini, ~ab
0

ahleyi~ ~yandı· 
ğı vakit henüz şafak söküyor 

b h· 
du, genç kadın, bn çok Ll. 

l b. bır 
ran ı geceden çok nik ın 

dıl· 
halde çıkmış bulunuyor h· 
Ve halen de dün geceki bll 
ranın tesiri altında idi. di 

Şimdi kocasını ve kt~ıl· 
haysiyetini de düşünüYf ,şı 
Kocasına ve çocukların~ . 8ht' 
va~ıfe ve mecburiyetlerı~ı bıl 
saplıyordu. Bunun içın 

01
• 

Muhtar dalgasını artık un 
mak istiyordu. ..

11
• 

Gün, bulunmaz güzel g\. 
1 d b .. 'd' F . . )'ata er en ırı ı ı, rosını, .. ,,. 

•• \)ı• 

tan çıktı ve pencerenin °~,tıll 
de oturarak tabiatı, tabd 
güzelliklerini seyre koyul 

0
;1• 

D . kar, 
espotun evınin tam .. 

1 1jş sında kiliseden değiştırı rıbıl 
bir cami vardı. Bu sıra~3 de11 
caminin ince minaresıntd~· 
müezzinin yanık sesi dı.ıY0 111ı 

Müezzin, sabah ezall 
okuyordu. . 11· 

F rosini, bu uhrevi sesırı ,dıl 
tında garip bir tesir dllYdııll 
vakitlerdenberi bu ma~ar;ll~,t 
okunan · ezanı duyardı, ,.e 
b~ ezan, onun ru~und~ir jı 
dımağında en küçuk 
bile bırakmazdı. def• 

Vakıa, müezzinin her pe) 
tekrar ettiği, " Allah .;e b!Jb 
gam~eri " idi. Fakat b.0 s:es·ri 
F rosini bu yanık sesın kııd'' 
altında gaşi oluyordu, 0 ,deıı 
k. b' · · ıninttr ıı 1 ezanı ıtırıp .. o}'e 
inen ve camie doğru yur ,rt 

müezzini dalgın, dal~~eril' 
ihtiyarsız bir halde go 
takip etti. birde~· 

Müezzin, :yürüıken diğ'' 
bire durdu ve yo~und·k~ııt 
ucuna doğru dikkatlı; 1 

bakmağa başladı. ) 
( Arkası flar 

Kaza ti~ 
Bir tren 50 koY 

ciğnedi isııı5 
Dün g:ce Karşıyak;ıt1uŞ• .~ 

yonunda bir kaza 0 ifldı 
mir treni, vagonlardalldolB~J 
len ve hat üzerin~e P9,ç11 

50 koyunu çiğneınış, 
<-nn;tır. 


