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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 14 Birinciteşrin 1937 

Geç'id Resmi 

Almanya -Belçika 
Ademi tecavüz misakı Av
rupada memnuniyet uyan
dırdı. 

Fiati (100) Para 

Yarındır 
Atatürk, ordunun yüksek kabiliyetini büyük 

eylemiştir bir memnuniyetle müşahede 
Dün, tufanı andıran yağmurlar altında büyük meydan muhare

beleri oldu. Harp kırmızı(arın ·lehine :neticelendi 
Genel kurmay başkanımızın orduya tamimi 

~foreşul Çakırrnh 1'•' lwm11ıc11ılar lwrd.-fıtı w/,if, ı•ıliym lıır. Seyyıır lıtt .~ıulıamılerdcn biri 

Bü) ok ~eçid resmine ecnebi ateşeıniliterler ile şehı·i-
mizde bulunan biitün konsoloslar davet edildiler 

Aydın, 13 ( A.A. ) - Ege 
ordu manevralarını başlangıç
tan itibaren ehemmiyetle ta
kib buyurmuş olan Cumhur· 
reisi Atatürk; manevra mınta
kasından ayrılırken genel kur
may başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmağı ve manevra komu
tanı Orgeneral lzzeddin Ça
lışları kabul ederek ordu ma
nevralarından çok memnun 
olarak ayrıldığını, harekatın 
sevk ve idaresinde komutan
ların ve kıt'a komutanlarının 
muvaffakıyetlerini takdire la
yık bulduklarım ve modern 
silahların çok iyi kullanıldığını, 
subay ve eratın kıymettar fe· 
dakarlığını yüksek derecede 
bulduğunu ve orduya selam· 
larını söylemişlerdir. 

.. .. 
1'opçıılarımız mmıeınıcla 

birlikte bütün orduya tami· 
mini emir buyurmuşlardır. 

Orduya gösterilen bu yük
sek iltifatlar benim de göğsü
mu iftiharla kabartmıştır. 

Gösterilen bu gayret ve mu
vaffakıyete ben de teşekkür 
eder bu hususu bütün komu· 

tan, subay ve erlere tebliğini 
tamimen bildiririm." 

Son dakika 
Aydın, 13 (Manevraları ta

kib eden arkadaşımızdan) -
Manevra tarihlerine altın ka
lemle yazılmağa layık bir 

Şangh8Y-şehrini 
sarsan sademe -----·-·---

Şehir civarındaki cephaneliklerden biri-
nin inf ilah etmiş olmas~uf!!!!_!"l __ 

muharebe sahnesi bugün Ege 
manevralarının neticesini süs
ledi ve ordumuzun yüksek 
harb kabiliyetini bir defa 

ku~vetler" bu ' s;bah ,, aldığı 
takviye kuvvetleri ve kısmı 
küllisi ile birlikte nihai neti
ceyi istihsal için büyük taar
ruzunu yapmıştır. 

Şarktan garba doğru tevec
cüh eden ve Abdurrahman
lar tepesine matuf olan bu 
taarruz arazi vaziyetine göre 
cidden müşkül bir plandı . 

Kırmızı taraf, darbeyi mer
kezden indirmeğe karar ver
mişti. Harb başladı. Abdur
rahmanlar deresi altında ma
vilerin kurdukları müdafaa 
hattının yarılmağa yüztuttuğu 

anlaşılıyor. 
Mareşal Fevzi Çakmak ha

rekatı adım adım takib edi· 
yor. 

Kırmızı ve mavi tarafın top
çuları, makineli tüfekleri mey
danı bir harb sahasına çevir· 
miş, kulaklarımız top sesleri
le uğulduyor. Bu esnada baş
lıyan şiddetli yağmur bir ara
lık bora halinde düşmeğe baş
layınca harekatın duracağı sa
nılmıştı. 

Artan kırmızı taarruz kar· 
şısında maviler, yağmuru bir 
nimet sayarak ricate çabalı
( Devamı4 üncü sahifede ) 

B. Celal Bayar, kabine
nin listesini hazırhyof 

~~------------Hariciye, Dahiliye ve Maarif :vekillerinin 
değişmiyeceği, M~af;~r Eriş, Salahad. 

din: ve .. Fuad Bulcanın yeni kabi- l 
-- -;:,;ye -ğir;;ekleri söyleniyor .. ----

Cclfıl Bamr 

f .... ~ı... .. ı 1 'l /U •• r.1-: -·•J.ft 
birimizden) - RnKaradan 
bildirildiğine göre, yeni ka
bineyi teşkil edecek olan 
Başbakan Vekili lktısat Ve· 
kilimiz B. Celal Bayar, yeni 

söylev rerirke11 

~ilTerf-'~vlcllerini •"ınu~Lata'za 
edeceklerdir. 

Yeni kabineye iş Bankası 
Umum müdürü B. Muam
mer Eriş ile Ziraat Vekaleti 
siyasi müsteşarı B. Tahsin 

kabine azalarını seçmek üzere ve Türk ~ava Kurumu reisi 

yakında temaslara başlıya- B. Fuat Bulcanın girecekleri 

caktır. Yeni kabinede Dahi- söylenmektedir. 

---~--------·--·.-..~~--~~--------

Ak denizde, Fransız-ln-
giliz menafii 

---··••+--<·----
londra ve Par iste bu mesele etrafında 

uzu~ müzakereler cereyan ediyor 

Aydın, 13 (A.A.) - Mare
şal Çakmeğın orduya gönder· 
diği tamim şudur: 

r ' 

"Ege manevralarını bidayet
ten itibaren bütün teferrüatile 
mahallinde takib buyuran 

Cumhurreisimiz Atatürk or· 

dumuzun en modern silahları 

pek iyi kullanmasını komu· 
tanlarla subaylarımızın sevk 
ve idaredeki kabiliyet ve ma
haretlerini fevkalade takdir 
buyurmuşlardır. 

Beraberlerinde bulunan hii- • 
kamet erkanı da bu takdirata 
iştirak ettiklerini bildirmişler 
ve bu takdiratın selamlarile 

Ştınglıayclan 

Şanghay, 14 ( Radyo ) -
Dün gece, bütün şebiri sar
san bir sarsıntı hissedilmiştir. 
Herkes, kuvvetli bir zelzele~ 
den şüphelenmiş ise de, sis-
moi"af buna dair bir işaret 

bir gorıınıış 

kaydetmediğinden, şehir civa
rında bir cephaneliğin infilak 
etmiş olması kuvvetle muhte
meldir. 

Tokyo 14 (Radyo) - Ja· 
- Devamı 4 11cü sahifede -

Anadolu --···· .. ----
Yakında 12 

büyük sahife 
Anadolu kari/erinin te

veccühüne güvenerek ya
kında çok mütekamil, çok 
zengin ve olgun bir şeki{de 
Türkigenin en büyük ga-
zetelerinden biri olacaktır. 

Bekleyiniz! 

1rıgili:: lıorp gemileri 

Londra 14 (Radyo) - in- Alakadar mahafil, Fransa-
giltere kabinesi, dün gece nın şiddetli tedbirler alınması 
Başbakan B. Nevil Çember- hakkındaki fikri, lngiliz kabi-
laynm riyasetinde toplanmış nesince soğuk karşılanmakta· 

ve Hariciye nazırı B. Edenin, dır. 
harici vaziyet hakkındaki iza- Toplantı, iki buçuk saat de-

ha tını dinlemiştir. 
B. Eden; Italyamn cevabi 

notasından ve Fransanın bu 
husustaki fikrinden bahsetmiş, 
ispanya mes' elesin in komiteye 
havalesi, Fransızca kabul edil
diiini bildirmiştir. 

vam etmiş ve, bilahare daha 

müsaid bir sureti hal aranmak 
üzere lngiliz-Fransız konuşma· 
}arının devamına karar veril
miştir. 

Paris'ten alınan haberlere 
. Devamı 4 nvü $ahi/ede : 



~hlfe2 ~~~~ 
---===-=----------------------------------~~------.......;~:----~-:-·:--::--:--::-::---:-------:-::=--:--:;----;----_...-----------------------

14 Birinciteşrin ~ 7 

Anasını Ciör __ 
___ Kızını Al 

Ya.zan: Sermet Muhtar No. 107 
Etrafı görebilmesi için ara· 

banın kapısı açık. içeride tek 
başına. Arabacının yanında da 
damgalı sıpası: Kıp kırmızı 

fesli, mavi püsküllü, galibarda 
elbiseli kuzguni arap; 10 ya
şındaki evlatlığı. .. 

Kızları, kısrakları dört beş 
adım ilerideki ağacın altında, 

onlar da, terbiye ve nezaket 
dairesinden harice çıkmama· 

dalar .. Gözleri patronlarında .. 
Şişko biraz sululuk gördü mü, 
köpürüverdi gitti. 

Benli, Paçası ... lu, Mumcu da 
maiyetlerile :teşrifteler, onlar 
da ağaç altlarına tünemişler; 
sokağa atsan, 20 altın eder 
seccadeler üstündeler. Önle
rinde, paket paket kuru ye· 
mişler, yaş yemişler .. Durma· 
dan çeneleri oynamada, varı 

yoğu gövdeye atmadalar; ayni 
zamanda da, kerli ferli bey· 
lerle aksatayı yola koymada· 
lar .. 

Eda, bu harrangürraya hayli 
uzak bulunan miskin söğüdün 
altında, "Beuder,, markalı ku· 
panın içinde, artık duramaz 

... olmuştu. Hafize dersen, o 
daha ziyade bunalmıştı. ikisi 
de, can atıyorlardı dışarıya 
fırlamağa, birkaç boy piyasa 
etmeğe ... 

Hafize, bir daha seslendi: 
lbrahim ağacığım, arslanım, 

biraz yerinden in, kapının ya· 
nına gel!. 

U - - :L - -·-- ,,..- - •- -

gözleri Edada; o pembe be· 
yaz mineye karşı geviş getir· 
mede: 

- Ne var bacım? Keyfimiz 
yerinde, durup duruyoruz işte!. 

- Yavuklunun başı için, o 
yavuklu her kimse oncağızın 
bas göz sadakası olarak, gel 
bir saniye buraya ağacığıml 

Arabacının mırıldanışı işiti· 
lecek raddede değil: 

- Benim yavuklum bir ta· 
ne. "Arabanın içindeki Edayı 
göstererek:., dünyayı yaharım, 
yıharım bu garı içini 

Atladı aşağı; kapının yanı
na yanaştı: • 

- Söyle dileğeni bacı! 
Hafize, hödüğü mat edemez 

mi hiç? iki yanına sallanma· 
da: 

- Pek fena, pek fevkalade 
sıkıştım kardeşçiğim. Gül yü· 
züne anber, desturun 10 yıl
dır idrar zoru çekmekteyim. 
Bu kabahat benim mi, ehli· 
min mi? Münkirnekir hesabı 
sormak istersen söyleyim am
ma, şimdi hiç lüznmu yok. 
Dişimi sılrtım sıktım, daha 
ziyadesine tahammülüm tü· 
kendi. Arabamızı, geride, içi· 
ne götür bari. 

Sesini yavaşlattı. Edaya du
yurmak istemiyormuş gibi, bir 
işaret çekerek fısladı: 

- Defterhane Nazm Tahir 
paşanın kerimesi, makamı ke· 
rimem yavrucuğum ve bugüne 
bugün sencağzın gelin hanfen
disi olan tazenin hali de ben· 
den bin kat beter. Biraderci· 
ğim, hadi senin kadar evlat· 
cığım olamaz ama insaf bende 
kalsın, evlatcığım diyeyim. 
Bunca yıldır vekil !vükela ko· 
naklarında kapılısın. Bu dün· 

uilıeı üU.rı türlüsünü görmüş 
kfl •atanın teme .. 
•ikltriclir. 

Gelin hanım da mı dara 
geldi? Şimcik akan sular du
rur. 
Sıçradı yerine. Beygirlere bir 

(Dehi) bir iki de kırbaç savur· 
du. Gerisin geri alabildiğine 
gidiyordu araba .. 

içeriden sesler: 
- Ayol nereye lbraam ağa· 

cığıml. 

- Artık öteleri kır, tenha· 
lıkl.. 

- Balıklıya mı gidiyoruz?. 
Raya değiliz ayali. 

Herif, dizginleri çekti: 
- Hadi inün bahalım. Am

ma h~ndek, mendek bulmadan 
olamaz. Ortalıha yayıldığınızı 
istememi. 

Aşağı atlamış hendeği men-
deği bulmağa çalışacak ga
liba... Hafize, biraz ciddileş
mek lüzumunu duydu: 

-Rica ederim lbraam ağa· 
cığım, artık bizlere müsaade; 
sen de yerinde kal.. Zaptiyeler 
fırıl fırıl dolaşıyor; karıımıza 
çıkıverecek olurlarse ne de
mezler? Bir acar genç, yanına 
iki kadın almış, kim bilir mak· 
saclı nedir zehabına düşmez-· 
ler mi?. Karakolluk oluruz 
billahi.. Bana sorsan umurum
dan hariç; bana dağ da bir, 
geda da bir şayet, olur a, 
olacağı da tutar a, yanındaki 
taze kimin nesidir diye sorar
larsa?. Bu mutasarrıf Tahir 
paşa kerimesi ve esbak vüke
ladan Abdül paşa (Abdülveh· 
l - r r-r-·•••• 111.., •. .-.111•\ lı-u .. u ıa.ra 

mıyor), gelini, bir vezirzade 
karısı, buralarda ne geziyor 
derneğe kalkışırlarsa, dünya 
hiç bir kimsenin başına yıkıl
maz, benim başıma yıkılır. 
Ben biçare ortada kalırım!. 

Arabacı Ibrahim ağanın sün· 
güsü düşmüştü: 

- O kadar inceliğe gide· 
demem, ötesi sana alem bacı! 
diyordu. 

Hafize, fazla uzatmadı. 
Edayı önüne kattı. Arabadan 
indiler; epeyce açıldılar. 

Gözleri dönmüş olan lbra
him ağa, bağırtıda: 

- Bacı, artıh uzaklaşma 
yeter bu kadarı. Bir kenarcıh
ta beceriverin işinizi! 

Dinlemediler, yürüdüler; ar· 
kalarına bile bakmadılar. Bi
raz ileride, bir tümsek; aşağı· 
sı bayır aşağı; bir keçi yolu 
var.. İniverdiler tümsekten. 

Eda ile Hafize, tarla içle
rinden, keçi yollarından koşa 
koşa, dönüp dönüp (lbrahim 
ağa geliyor mu?) diye arkala· 
rına baka baka, yürüdüler. 

Kalabalığa yaklaşmadan, kü
çük bir mola verdiler. 

Eda, çantasından aynasını 
çıkardı. Perişan halde; saçı, 
başı kıırışıyor; yaşmağı bir 
tarafa sarkmış; pudrası, düz· 
günü, allığı uçmuş .. 

Bereket versin, laz1m olanları 
koynuna sokmuştu.. Çömeli
verdi oracığa. Bir elinde ayna 
öbürile düzgünü sürdü, üstüne 
pudrayı çekti, gözlerinin sür
melerini tazeledi. 
Ardından bunları kocakarıya 

devretti. O da suratına bir 
düzgün çekti, pudraya bulan· 
dı, kuyruklu sürmeleri çekti. 
Aynaya tekrar baktılar; ken· 
dilerini beğendiler. 

- Eh, artık varalım gide· 

_H_a .... ya_t_ta_n_h_a_r_ik_i_h_ir_h_ik_a~ Biğadıçtaki cinayetin es· 
Şipka balkanın- rar perd .. ~~-i yırtıldı. 

daki haudut Tarlaiçindeiskelethalindebu· 
Şipkayı tumanıyoruz. Dik fida~rı ile döşeli olan kızan· lunan kadını Öldürmekle SUÇIU 

yamaçlarda asırlık ağaçların lık ve Karlova eteklerini ayak· olarak ÜÇ kİŞİ yakalandı. 
kof gövdeleri boylu boyuna lar altına ·alan çok yüksek 

d Bundan dört ay kadar ev· Hadise hemen jandarmaya yatıyor .. Kafilenin önün e, yor· bir yerdi. 
gun, argın ilerliyen bir çift Önümüzden akıp gidenAk- vel Biğadıçta tarlaların birin· haber veriliyor ve adliye tah· 
eşek, keçı patikalarında Reke, derenin kenarına ateşler ya- de bir iskelet bulunmuştu. kikata girişiyor. 

Ya l t hk.k tta bu iskele· Tahkikat neticnsinde bunun seke yol alıyor. kıldı; Mehmet ağa lastik çiz- pı an a ı a 
Bunların boyunlarındaki çan· melerini ayaklarına geçirdi ve tin Boşnak Hatice adında ta- bir kadın cesedi olduğu mey· 

lardan çıkan tannan ses, gök- balık avlamak lzere derenin nınmış kadınlardan birine ait dana çıkıyor . 
fere yükselen yalçın kayalara içine girdi. olduğu anlaşılmıştı. Bu defa CESET KiME AiT 
çarpıyor, aksi sadalar hazin Karanlıklar içinde, fener aydınlanan bu esrarengiz ha- Bu sırada Bi~odıçta da bazı 
uğultularla alçalıyor, akderenin ışığı altında avlanan balıklar, diseye ait tahkikatı yazıyoruz: evlerde ağır bir koku hisse· 
suları içine karışıp kaybolu· diri, diri tavaya konuyor; Biğadıçta oturan askeri dilmeğe başlanıyor. Kokunun 
yor. Hangi kaynaklardan fış- meze oluyordu. mütekaitlerden B. Mehmedin geldiği P-Ve g irilmek isteniyor. 
kırdığı, nereden gelip nereye Sere, serpe yeşil çimenler tarlasına orak biçmeğe giden Fakat sahibi ortada yok. Kapı 
gittiği bilinmiyen füsunlu ak- üzerine yayılan bu kafilenin işçiler tarlada ağır bir koku açılıyor; içeride, ahırda, bir 
dere, korkunç şarıltılarla akı· huzurunu, çok yakından gelen hissediyorlar. Meraka düşen koyun kuzusile birlikte ölü bu· 

ı'şçı'le bu kokunun nereden lunuyor. Ortalıg" ın toz toprak yor. Berrak sular Balkanın korkunç bir ses, bir saniyede r, 
düzlük yerlerinde göller vü- helecana kalbetti. geldiğini araştırmağa başlıyor· içinde bulunmasından buraya 

l N.h t b' hendeg" ı·n ke uzuo zamandan beri kimsenin cuda getirmiş. Bunların içinde Gece karanlıklar içinden ar. 1 aye ır · 
oynaşan beyaz balıklar bura- gelen bu haydut sesi, bu çıl• narındaki bir ahlat ağacı al- girmediği anlaşılıyor, 
}arda dolaşan haydutların a-ınlık bu vahşi haykırış da tında, vahşi hayvanlar tara- Bu ev ise, epey zamandan· 
kurbanları oluyor. Karnı acı- ne oluyordu? fından didiklenmiş bir · ceset beri ortada görünmiyen Boş· 
kan çeteler bu balıklarla mide· Çeteler ve haydutlar bize ile rengini kaybetmiş elbise nak Hatice isminde tanınmış 
lerini dolduruyorlar. Büyük ve baskın vermiş. Silahlar nerede parçaları görüyorlar. bir kadına aittir. 
geniş mağaraları içinde yakılan ise hemen gürleyiverecek miydi? lisi idi. Bütün diğer muallim- Bu kadının ortadan görün· 

1 d b memesi ve cesedin de bir ateşlerin külleri, yığın, yığın 24 kişi nefesi durmuş bir hal· ler muhtelif mıntaka ar an u· 
duruyor haydutların ayak iz· de idik . raya vazife icabı gelmişlerdi. kadına ait olması dolayısile, 

B 1 l · bu cesedin Hati~eye ait ol· leri, cıgara artıkları ve mısır Bir haykırış, bir çığlık daha u yerlerin insan ari e geçmış 
koçanları ile balık kafaları " Mehmet efendi.. Mehmet ve geleceğini bilmiyorlardı. ması şüphesini uyandırıyor. 
gözlerimizin önündedir! efendi.., Aradan yarım saat kadar Kadın aranıyor, buluna1 m~yın· Uskobelevo köyünden çıka- Ateş önünde yere cömelen geçmişti ki, nzaklardan bir çı ca şüpheler kuvvet enıyor . 
lıberi tam üç saat oldu. Kah muallim Mehmet efendi, ayağa tırdı işittik, bir ayak sesinin Hemen bu kadınla münase· 

k ki k bette bulunanlar yakalanarak dinlenerek kah inliyerek yürü· kalktı. Susunuz! der gibi bir bize doğru te rar ya aşmaı. ta 
ld d d k sorguya çekiliyorlar. Fakat hiç düğümüz yolun biteceği yok.. elile işaret ederek. gelen sese o uğunu uy u . 

Koca Balkan havalı.sı' ve d ğ k l ğ d. M h t f d' bir netice elde edilemiyor. 0 ru u a mı ver ı. e me e en ı., ESRAR PERDEI YIRTILIYOR 
kızanlık alçağının 23 tane genç Gözümün önünden bir takım "Çocuklar rahatınıza bakı- d 

K b k Bu vak'ayı evvelce yaz ı· muallimi Şipka balkanının gün yıldızlar uçuşmağa başlamıştı. ~nız.. orkulacak irşey yo -
Ö d · d - Devamı 4 ncü. sahi/ ede -görmez ormanları içinde yol Kafamın içi alt·üst olmuş. lüm ltur. Bilakis ağın tepesm e 

alırken, "Ankaranın taşma ile hayat arasında bulunduğu· müsellah iki haydut sizi saba· lzmir Birinci icra meınur· 
L-1.. , 0::.-ı.-.1 ... ı .. J"'iuı" ba~,, muzu zannecıerek arkadaşların ha kadar muhafaza edecekti~, luğundan: 
türküsünü hep bir ağızdan yüzlerine aptal, aptal bakmağa dedi. İçim ferahlamıştı.. lzmir belediyesine Izmir 
söyliyor. başlamıştım. Bu taşlar arasın· Kızartılmış balıklar, helva- Ağırceza mahkemesinin 5/2/ 

Ecdadının kan akıttıiı bu da kim bilir ne kadar masum lar yendi, Balkan şarapları 935 tarih ve 35-22 No. lu ila· 
garip yerlilerin ahfadı oldu· insan boğazlanmış; Rus· Türk içildi. mile zimmetten bakiyye 31 lira 
ğunu, dağa taşa, bağıra, ha· muharebesinde en korkunç Ecdattan kalan bu yerlerin 86 kuruş ve ayrıca % 10 üc· 
ğıra haykırıyor. harplerin vuku bulduğu bu taşı, toprağı "Ankaranın taşı- reti vekalet ve % 9 faiz ve ic· 

içten gelen o haykırışlar sarp yerlerde sayısız insanlar na bak,, türküsü ile inledi. ra masrafları vermeye borçlu 
bütün gün devam etti. 23 ölmüştü. Gece yarısına ~adar yor· lzmir Karantina Selçuk soka· 
Türk genci, ciğerlerinin etra- Toprağa her bastıkça, al· gun bir hale gelen bütün ğında 3 No. lu evde Sefer 
fını kaplayan dertleri, vicdan- tından insan kemikleri fışkı- gençler Akderenin inler gibi oğlu Mümin Talat namına çı· 
!arının üzerinden sızan kan ran bu tarihi fakat korkunç akıp giden suları kenarında karılan icra emrine mübaşir 
pıhtıl~rını, o gün, safra döker yerlerde, insan kafası kopar- daldılar. Herkes uyuduktan tarafından borçlu mahkumiyeti 
gibi Şipka balkanının taşları mak, haydutlar için bir zevk sonra, Mehmet efendi diye zamanında adı geçen evi bak· 
üzerine akıttılar. Onlar orada işi idi. hafifçe seslendim ve yanıma kal F ettaha satmak sureti le 
kaldı, orada duracaktır.. "Mehmet efendi. Mehmet çağırdım. terki hane eylediği ve bundan 

Hava kararmağa başlamıştı. efendi . ., - "Anlat bakalım dostum, sonra Karantinada Muratdağı 
Eşeklerin üzerinden yere indi- Karanlıklar içinden mütema· nedir bu hal, akşamdan beri sokağında Kazım validesi Kad· 
rilen pılı, pırtıyı yeşil ağaçlar diyen sesler geliyordu. merak içindeyim.,, riyenin 8 sayılı evine yerleşmiş 
altına serdiler. Bitkin bir hale Mehmet efendi iki adım Kulağımın dibine yaklaşan ve bir müddette bu evde otur 
gelen yolcular bunların üzerıne ilerledi ive: "Ben gidiyorum,, mehmet efendi, fısıldar gibi duktan sonra karısı ve çocuk· 
serildiler. diyerek keçi ~patikasından yü- konuşarak şunları anlattı: farını bırakarak lzmiri terket· 

Dakikalar geçtikçe, Balkan rüdü; kayboldu. "Beni yanına çağıran, kanlı tiği ve halen nerede ikamet 
silsileleri arasından bize doğru Ayağını yere her bastıkça bir hayduttur.. Üç kişiyi öl- ettiği belli olmadığından icra 
gelen zifiri karanlık üzerimize kuru dallardan çıkan hışırtılar dürmüştür. Dört yıl evvel dağa emri bu itibarla bilatebliğ geri 
çöküyordu. Asen köylü Meh- işitiliyor, bu hışırtılar her an çıkmıştır. Bu Balkanların Ça- çevrildiği anlaşılmıştır. 
med ağa fenerleri yaktı. Yere uzaklaşıyor, nihayet kaybolu· kırcalısıdır. Bizim · buraya ge- işbu ilan icra emri maka-
mıhladığı kazıkların tepesine yordu. leceğimizi öğrenmiş, arkadaş- mına kaim olmak üzere tarihi 
ili .. tirdi.. inlerle cinlerin top oynadığı larını başını toplamış, tertibat ilandan itibaren on gün içinde 

Bulunduğumuz yer, Şipka· bu esrarlı yerlerin korkunç almış, bu civarın 23 Türk yukarıda yazılı borç ödenmez 
nın dört saat tepesinde, gül havası, bizi müthiş bir tazyik muallimi ile uzaklardan gelen veya borcun bir kısmına veya 

lim, piyasaya karışalım! De- ile boğuyordu. bir Türk gazetecesine sürpriz tamamına gene bu müddet 
diler. Hiçbir arkadaş, diğerine hazırlamış, onları vukubula- zarfında itiraz edilmez veya 

Piyasaya karışır karışmaz, bir tek laf söylemeğe cesaret bilecek bir tecavüzden koru- tetkik merciinden veya Temyiz 
bütün piyasa allak bullak oldu. edemiyordu.. mak arzusuna düşmüş. veyahut iadei muhakeme yolu 
Ağaç altındakiler, hasır üstüne Zavallı muallimlerin hafta· Ben yanına gittiğim zaman ile ait olduğu mahkemeden 
yayılanlar, çilingir sofralarında lardanberi hazırlayıp, emek sizi sordu, ve bir arzunuz olup icranın geri bırakılmasına dair 
kafa çekenler, gazel okuyan- verdikleri bu (Şipka ziyafeti) olmadığını öğrenmek istedi. bir karar getirmeniz gerek 
lar, şarkı ve türkü söyliyenler, korkulu bir hengame ile mi Selam ve hürmetlerini söyliye- kendinizin ve gerekse üçüncü 
saz tıngırdatanlar, orospu boh- hitama erecekti... rek sabaha kadar istediğimiz şahıslar yedlerinde mal ve ala-
çası, balık kaçtı, masara nedir Tüylerim üpererek arkadaş- şekilde eğlenmemizi ve hiçbir cak ve her türlü kazanç ve 
o, pişti pişti oynıyanlar, hatta lara döndüm. Ve bıçak tabanca şeyden ürkmememizi rica etti. gelirlerinizi ve yaşayış tarzınıza 
yerlere serilip sızacak hale gibi şeyleri olup olmadığını - Peki, dedim, bu Türk göre geçim menbalarınızı ve 
gelenler .. Hülasa bütün halk, sordum .. yok.. neden dağa çıkmış. Ne için buna nazaran borcunuzu ne 
şaşkına dönmüş, yerlerinden Mehmet efendi, bu sese haydut olmuşturl? suretle ödeyebileceğinizi yazı 
tırlamıştı. hangi cesaretle yollanmış. Bize "- Karısı için.. Genç ve ile veya şifahen göstermeniz 

Erkek, kadın, cümle alemin hiçbir laf bile söylemeden, ne güzel bir karısı vardı. Askere aksi takdirde hepsile tazyik 
gözleri bu (nevzuhur) larda. için gitmişti · gidince karısını başkaları ka- olunacağınız ve hilafı hakikat 
Dilleri de işleme: Bu ciheti hiç kimse bilmi· çırdı. Kızanlık müftüsü de ni- beyanda bulunduğunuz takdirde 

Şık beyler: yordu . kihını kıydı. Bunun hapis cezası göreceğiniz ilan 
Arl.aı O bu 
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f zmirde Müftü sokağında 4 
sayılı evde mukim iken halen 
ıkametgahları meçhlll bulunan 
Lütfü ve Ayşe tarafına lzmir 
Belediyesinin uhdenizde mukay· 

HAMBURG 
"CAVALLA,, vapuru 20 Bi· 

rinciteşrinde ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN 
limanlarına hareket edecektir. 

rekası Limitedj vapur acentc.a~ı lzn . r nsucatı 
D ~y AL NEERLANDAIS 4 ., • ı. 

vapur acentası KUMPANYAsı '<. f lOt ıın ll''hcıı 
"FAUNA,, vapuru 16-10·37 "' 

yit ve icraen istimlak ettiği arsa· 
nın belediyesine tesçil hakkını iz· AMERICAN EXPORT LINES 
mir birinci Hukuk mahkeme· THE E.XPORT STEAMSHIP 
sinden istihsal olunan 1/2/937 CORPORATION 
tarih ve 108 numaralı ilam "EXCHANGE" vapuru 17 
hassaten aleyhinize açılan icra s· · ·t · d b ki · NEV . . ırıncr eşrın e e enıyor. · 
takıbınde işbu ilanın tarih YORK . . ..k 1 k 

· d · "b b ıçın yu a aca tır. 
neşrın en ıtı aren eş gün " . 
zarfında ait olduğu tapu da- CARL TON" vapuru 26 Bı-
iresine muamele tescili husu- rinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
sunda müzekkere yazılacağı ve YgRK için yük alacaktır. 
masarif muhakeme olan 17 "EXMINSTER,, vapuru 1 
lira 20 kuruş ile 10 lira Ücreti ikinciteşrinde bekleniyor. NEV-
vekaletin gene bu müddet YORK için yük alacaktır. 
zarfında ödemeniz veya tetkik "EXTAVIA,, vapuru 9 Ikin
merciinde veyahut temyiz ve citeşrinde bekl\!niyor. NEV· 
iadei muhakem yollarında ol· YORK için yük alacaktır. 
duğu mahkemede icranın geri 
bırakılmasına dair bir karar "EXHIBITOR" vapuru 19 
getirmedikçe cebri icra yapı· lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
lacağı ve gene bu müddet YORK için yük alacaktır. 
zarfında mal beyanında bu- "EXPRETS,, vapuru 26 lkin-
lunmanız, bulunmadığınız tak- citeşrinde bekleniyor, NEV-
dirde hapis ile tazyik olaca- YORK için yük alacaktır. 
ğınız ve hakikata muhalif be-
yanda bulunduğunuz takdirde " OGONTZ " vapuru 28 
ise hapisle cezalandırılacağınız lkinciteşrinde bekleniyor, NEV-
icra emri makamına kaim ol- YORK için yük alacaktır. 
mak üzere tarafınıza ilan tebliğ 
olunur. 

lzmir dördüncü mıntaka tapu 
sicil muhafızlığından: 

Bornovanın Demirci soka· 
ğında 22 numara tajlı sağı 
Mustafa ve Hüseyin ve Nesibe 
Laz Hüseyin evleri solu Ali 
oğlu Hasanın 24 numara tajlı 
evi arkası Tiryaki Mehmet 
dayı kızı Hatice evi ile çevrili 
evinden yalnız sağ kısmında 
ve Hüseyin ile Mustafa ve 
Nesilieye bitişik kısmı deve 
damı olarak Temmuz 926 ta-
rihli 9 numaralı tapu; bağlı 
isede Ali oğlu Hasan ve Ne· 
sibe ve Laz Hüseyin ve Ha-
ticeye bitişik ev kısmı senetsiz 
olarak ölü Mehmed çavuş oğlu 
berber Rüştünün malı oldu-

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PIRE AKTARMASI SEYRI 
SEFERLER 

"EXACAMBION,. vapuru 
23 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 5 
lkinciteşrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha-
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 26 

Birinciteşrinde bekleniyor . 
KÖSTENCE, SULINA, GA-
LA TZ ve GALA TZ aktar· 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES 
LONDRA HATTI 

"POLO,, vapuru limanı· 

mızda olup 28 Eylüle kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylülden 8 Birinciteşrine kadar 
LONDRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 12 Bi· 
rinciteşrinde LONDRA 
HULL için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 

ve 

"MARDINIAN,, vapuru 29 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW -
GASTELE HATTI 

"JOHANNE,, vapuru 28 
Eylüle kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,, va· 
puru 10 Birinciteşrinde gele
cek LEITH ve NEWGASTELE 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

• 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ue Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• NA, GALA TZ ve IBRAIL li
manlarına yük alacaktır. 

ğundan bahisle bu ev kısmı
nın yeniden tesçilile beraber 
dam ile tevbiden. satışı iste
nilmiştir. Yapılan araştırmada 
ev kısmının kaydı bulunama
dığından 23-10-937 cumartesi 
günü mahallinde tahkikat ya· 
~ılacaktır. Bu malın mülkiye
tınde, sınırında, herhangi bir 
ayni hakkında ilgisi olduğunu 
iddia eden varsa o gün ma
hallinde tahkikat memuruna 

ması TUNA limanları için DEN NORSKE MIDELHAVS· 

Yahut o gü:ıe kadar İzmir 
dördüncü mıntaka tapu sicil 
nıuhafızlığına belgelerile bir· 
likte müracaatları bildirilir. 

Satılık Ev 
Gllzel) ah tramvay <•ad

desi 1027 numaralı ev 
ımt1lıkhr. Taliplerin mez

kur eve mOracaatları ı 
l_!ıan olunur. 

yük alacaktır. LINJE - OSLO 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, motörü 23 Birin· 
citeşrinde bekleniyor, BELG· 
RAD, NO~SAD, COMA~ 
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS· 
LAVA, ViYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"jESSMORE., vapuru 31 

Birinciteşrinde LIVERPOOL 
ve ANVERS limanlarından 
yük çıkaracak ve BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SULI· 

• 

"BAY ARD., motörü 25 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP
RE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

Hanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki değişiklik· 

lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007/2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ... Ça/epçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

de ROTTERDAM, AMsTER· Halkapınar kumaş fabrikası 
DAM ve HAMBURG liman· 
larına yük alarak hareket ede
cektir. 

"DEUCALION,, vapuru 26· 
10-937 de ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanlarına yük ala
rak hareket edecektir. . 

"HERMES,, vap~ru 27-10-37 

de BURGAS, V ARNA ve 

KÖSTENCE limanlarına yük 
alarak hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND,, motörü 16-
10-957 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, DANTZIG, GDY
NIA, DANiMARKA, ISVEÇ, 
NORVEÇ ve BAL TIK liman· 
!arına hareket edecektir. 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu 

•• 
lzmi PamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halka._ oirdadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

" VIKINGLAND ,, motörü 
2.11.931 de ROTTERDAM, Telefon No. 2211 ve 3067 

HAMBURG, GDYNIA, DANT· 
ZIG ve DANiMARKA, ISVEÇ Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
ve BAL TIK limanlarına hare- .. 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIME edecektir. ıı 
ROUMAIN İlanlardaki hareket tarihle-

" ALBA-JUL YA,, vapuru 11- rile navlunlardaki değişiklikler- 1 

10·937 de MALTA, CENO- den acenta mesuliyet kabul 
VA, MARSIL YA ve ORAN etmez. 
limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

Doktor 
Ali Agah 
Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 
"LEWANT" motörü 2-11-37 

de ANVERS, GDYNIA ve 
DANTZIG limanlarına hareket 

Daha fazla tafsilat ıçm 
ikinci Kordonda FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu- 'I 
nur. ı 

Telefon: 4111/4142/4221/2663 eıı·-=--••------

• • 
ırı 

2IR 
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Biğadıçtaki cinayefitles~ 
rar perdesi yırtıldı. ___ ......_ ........ __ _ 

MJsır 
Almanya-Belçika ademi ltalya Tarlaiçindei~.ke~.ethalindebu-
t 

· · kt · . lunan kadını oldurmekle suçlu 
l 7 tayyare u~mar

lıyacaktır 

eCaVUZ pa 1 imzalandı Lıbyaya boyana as- •• • • 
ker gönderiyor. olarak uç kışı yakalandı. 

Kahire, 14 (Radyo) - Mı
sır kabinesinin, Milli müdafaa 
için ayırdığı tahsisatla 17 harp 
tayyaresi ısmarlıyacağı, yeni 
askeri yollar açacağı ve Su
danda bir hava istasyonu ya· 
pacağı söyleniyor. 

Bu muahede ile Almanyanın istirak 
edeceği yeni bir L._ karno doğuyor 

••• 

Çarpışan tren
lerde 

Uzak Şark için mü
himmatla dola idi 

Varşova, 14 (Radyo) - Si
biryada çarpışan iki marşan

diz treninin, uzak şarka gön
derilen silah ve mühimmatla 
dolu bulundukları ve bütün 
bu hamulenin, infilak ederek 
vagonları parçaladığı söyleni· 
yor. 

---••+-- -

Yunanistanda 
Tütün müstahsilleri 
tay yare ianesine iş. 

tirak ediyorlar 
Atina, 14 (Radyo) - Yu· 

nanistanda bütün tütün miis· 
tahsilleri toplanmışlar ve bu 
sene satacakları tütünün be· 
her okkasından (Yunanistanda 
okka caridir) tayyare ianesi 
olmak üzere birer drahmi 
terketmeğe karar vermişlerdir. ---·--·..---
Alman tayyaresi 
Mitralyöz ateşine 

tatalda 
Sen Jan Doloz 14 (Radyo)

Berlin ile San Sebastiyen ara
sındaki hava seferlerini yapan 
Alman tayyaresi, dün Fransız· 
ispanya hududlarından geçer· 
ken sürekli bir mitralyöz ate
şine maruz kalmıştır. Tayyare, 
hiçbir arızaya uğramadan yo
luna devam eylemiştir. . . -

Büyük geçitres 
mi yarındır 

- Başı 1 ·nci sahi/ ede -
yor. Kahraman askerlerimiz 
şiddetli sağnak altında saat
lerce devam eden yağmura 
büyük bir vazife aşkı ile: 

-Allah Allah! diyerek süngü 
muharebeleri yapıyordu. Saat 
onda Abdurrahmanlar tepesi 
kırmızı ordu tarafından işgal 

edilmiş, maviler muntazam 
şekilde çekilmiye başlamış

lardır. Neşetiye köyü altında
ki dere, yağmurdan taşmış 

tı. Askerlerimiz en müşkül 

şartlar içind'e yarı belle-
rine kadar sular içinde 
hedefe bir dakika evel yeti
şebilmek için cansiparane ça
_lışmalardan sonra nihai harp 
Neşetiye, Dereköy, Kızılca 
istikametinde yağmurun tufan 
gibi her tarafı kapladığı sırada 
iki taraf topçu ve piyade ate· 
şi arasında cereyan etmiştir. 
Kırmızılar, merkezi faik kuv-
vetlerle yarıyor. Şimalden de 
çevrilen Maviler, neticenin 

alınmasına m&ni olamıyorlar. 

Bir noktada Mareşal Çakmak 

Mavi subaya soruyor: 

Beriin, 14 (Radyo) _:.. Al
manya ile Belçika arasında 
imzalanan ademi tecavüz mi· 
sakının metni, bugün gazete· 
lerde intişar etmiştir. 

Almanya-Belçika muahedesi, 
üç maddeden ibarettir. Buna 
nazararı, Almanya, Belçikanın 
yeni bir Lokarno akdedilinci
ye kadar kendi topraklarını 

her türlü vesaite müracaat 
etmesini ve topraklarının, hiç 
bir veçhile başka bir devlete 
karadan, denizden ve hava
dan geçid olmasına rıza gös· 
termemesini kabul etmektedir. 

Almanya, şimdi olduğu gibi 
istikbalde de Belçika aleyhine 
hiçbir harekette bulunmamağı 
ve Belçikaya taarruz vukubul
duğu takdirde İngiltere ve 
Fransa tarafından taahhüd 
edildiği veçhile Belçikaya yar- · 
dım etmeği taahhü<l etmiştir. 

Şu şartla ki, Uluslar sosyetesi, 
~!manya aleyhine bir karar 
ittihaz eder ve Belçika bu 
karara iştirak eylerse, münakit 
muahede, otomatikman mef· 

suh addolunacaktır. 
Berlin siyasal mehafili, Al· 

manya i!e Belçika arasında 

imzalanan bu muahedeyi ga
yet ehemmiyetli addetmekte 
ve Belçikanın, Uluslar Sosye
resine müracaat etmeden Al· 
manya ile anlaşması keyfiye
tinil fevkalade bir hadise ola
rak telakki eylemektedir. 

Almanya Hariciye Nezareti, 
neşrettiği resmi bir tebliğdt, 
İtalyanın, müzakerelerin deva
mı müddetince bütün teferrÜ· 
attan haberdar edildiğini ilan 
eylemiştir. 

Brüksel 14 (Radyo)- Alman 

yanın, Belçikanın tamamiyeti 

mülkiyesini tanımasından mü· 
tevellit memnuniyet büyüktür. 
Siyasal mahafil, iki hükumet 
arasında imzalanan ademi te· 
cavüz misakı sulh namına al
kışlamaktadır . 

Romadan gelen haberler, 
İtalyanın da yakında Belçika 
ile ayni şekilde anlaşacağını 

bildirmektedir . 

~~~~~~------·--------~~~~-

Dünkü şiddetli ve 
·sürekli yağmurlar 
Tramvaylar iŞfiyemedi. Cad

deleri sular bastı. 
Dün İzmire ve civarına sü· 

rekli yağmurlar düşmüştür. 
Sabahleyin saat dokuz radde· 
lerinde bardaktan boşanırca· 

sına başlmış ve yirmi dakika 
kadar sürmüştür. 
Yağmur çok şiddetli oldu· 

ğundan az sonra lağım baca
ları tıkanmış ve sular cadde
lere yayılmıştır. Yukarı mahal· 
lelerden gelen sular, caddele· 
re akan molozları da beraber 
süriiklemiş ve sokaklarda yı
ğınlar hasıl olmuştur. 

Konak : Güzelyalı tramvay 
caddesinde biriken molozlar 
tramvay yolunu kapatmış, bu 

yüzden tramvay seferleri dur
muştur. Bir anda Karataş tram· 
vay caddesi, bilhassa Karataş 
ortaokulunun önü göl halini 
almıştır. Salhane ve Göztepe 
mevkilerinde de tramvay yol
ları su altında kalmıştır. 

Getirilen amele ve belediye 

temizlik işçileri faaliyete geçe· 
rek lağım bacalarını temizle
miş, suları denize akıtmış, ilk 

- Neden duruyorsunuz? 

Şu cevabı alıyor: 

- Batarya ölüdür, ben şe

hid oldum.Bu cevabın mana- · 

sı şudur. Türk askeri şehid 

olduktan sonra ateş kendili
inden kesilir. 

Aydında şiddetli 
yaRmarlar 

Aydın, 13 (A.A.) - Bugün 
sabahtan başlıyan yağmur sa· 
at ondan sonra şiddetli sağ· 

naklarla bir tufan halini al· 
mıştır. Manevra sahası da dahil 
olduğu halde şimdiye kadar kuru 
olan dereler sellerle dolmuştur. 

ilk iş olarak tramvay yollarını 
açmış, ve akşama kadar mo
lozların taşınmasile meşgul ol· 
muştur. 

Yalnız tramvay caddesin
den 27 kamyon ve 25 araba 
kum . ve moloz kaldırılmış, 
beledıye temizlik hanına gö-
türülmüştür. Kumlar, belediye 
inşaatında kullanılacaktır. 

Gümrük önü, İkinci kordun 
Kantar poliS' karakolunun önÜ 
Şadırvanaltı, küçük Demir ha
nı ve Eskimahkeme önü mev
kilerini su basmış, fakat mad
di zarar olmamıştır. Küçük 
Demir hanı içine 'dolan sular 
bu hanın içindeki, ma.ğazalara 
girmiye başlamışsa da bele
diye temizlik işçilerinin aldık
ları tedbirlerle sular boşaltıl
mıştır. 

Şehrin münhat yerlerini su 
basmasının sebebi yağmur ya
ğarken denizin medhalinde 
bulunmasıdır. Lağımların ağız
larına müthiş bir tazyik yapan 
deniz, yağmur sularının lağım
ları patlatmasına ve şehrin 

münhat yerlerine dolmasına. 
sebebiyet vermiştir. 

Su baskını esnasında ha· 
mallar, bir taraftan diğer ta· 
rafa insan taşımışlardır .. 
Yağmur akşam üzeri de 

devam etmiş ve bir aralık 

gene sabahki gibi çok şid· 

detlenmişse de çabuk hafifle
miş ve bir zarar olmamıştır. 

Karataş tramvay caddesi ile 
Teşvikiye sokağında biriken 
sular bu sokaklarda bazı ev· 
)erin bodrum katına dolmuştur. 

Eşrefpaşada Haraççı soka· 
ğında bir evin bodrum katı
na da su girmiş ve bazı eş
yayı ıslatmıştır. 

Napoli 14 (Radyo)-Roma (Baş _tarafı 2 inci sahifede) 
vapuru, iki tabur askeri hami- ğımız bir muallimin üç yaşın-
len buradan hareket etmiştir. daki çocuğunun boğazlanması 

Kagliyari vapuru, 100 zabit takip ediyor. Bu, tüler ürper
ve 576 neferle üçüncü bir tici facia ltarlada iskeleti bu· 
post~ vapuru da bin neferi lunan Boşnak Haticenin ölü-
hamılen buradan yola çıkmış- .. .. b b. · . munun se e ını araştırmayı 
lardır. Bu vapurlar, Lıbyaya bir müddet için kısmen geri 
gidecekler ve hamil oldukları 
askeri orada bırakacaklardır. duruyordu. Bu çocuğun öldtt

rülmesine ait tahkikatı idare ····- -Şanghay şehrini sar· 
son sademe 

- Başı 1 inci sahifede -
pon askerleri, Supan hava· 
lisinde ilerlemekte ve Tayting 
şehrini işgal eylemek üzere 
bulunmaktadırlar. 

Tayyareler, şehri bombar-
dıman etmeğe başlamışlardır. 

Japon kıt'atı düşmana vakit 
kazandırmamak için bÜyük bir 
sür' at le harekata devam et
mektedir. .... ---

~lillt r 
Roma, 14 (Radyo) - Pa

risten kaybolan beyaz Rus 
generali Millerin; halen Mos· 
kovada hapishanede ve beyaz 
Rusların hariçteki tertibatı 

hakkında kendisinden malu
mat istenmekte olduğu söyle-
nıyor. -----...... - . Akdenizde, İngiliz 
Fransız menafii 

-Baştarafı 1 inci sahifede

göre, Fransız kabinesi de, baş· 
bakan B. Şotan'm riyasetinde 
toplanmış ve ayni mes'ele et· 
rafında müzakerelerde buluna
rak Akdenizde İngiliz ve Fran
sız menafiinin muhafazası için 
ne gibi tedbirler alınması la
zımgeleceğini tetkik eylemiştir. 

Kabinenin bu içtimaında, 

Hava ve Deniz Erkanharpları 
hazır bulunmuşlardır. 

Kabine, bugün Reisicumhu· 
run riyasetinde tekrar toplana
caktır. 

••••• 
Fransız frangı 

Yükselmeğe başladı 
Paris, 14 (Radyo) - Fran

sız frangı, dün yükselmeğe 
başlamıştır. 150 frank muka-
bilinde alınan İngiliz lirası, 
dün 147 ile alınmıştır. Bu 
yükseliş, komünistlerin, son 
intihabatta hezimete uğrama
larından husule gelmiştir. 

ü-züm kurumu 
Dün, öğleden sonra Cumhuri 

yet Halk Partisinde bir toplantı 
olmuştur. Bu toplantıda Ticaret 
Odası reisi B. Hakkı Balcıoğlu, 

Borsa reisi B. Mazhar İzmiroğlu, 
Borsa komieeı:i B. Şevki, Ticaret 
Odası umumi katibi Mehmed Ali 
ve ihracatçılardan bazı zevat hazır 
bulunmuşlardır. 

Toplantı, geç vakte kadar de· 
vam etmiş ve incir vaziyeti konu· 
şulmuştur. 

Sevinçle haber aldığımıza göre, 
Üzüm Kurumu; satış kooperatifle· 
rine dahil olmıyan müstahsillerden 
incir mübayaa edilmesi için, Ger· 
l!,lencik, Söke, Aydıo, Nazilli ve 
Odemiş satış kooperatif !erine emir 
vermi~tir. 

Kooperatifiler, bugünden iti· 
haren mübııyaata haşlıyacaklar ve 
şimdiye kadar mallarını elden çı· 

karamamış olan müstahsillere müm
kün olan kolaylığı göstereceklerdir. 

Üzüm Kurumunun bu kararı, 
cidden takdire ııayaadır. 

eden ve bu vak' ayı meydana 
çıkaran lstanbul eski cinayet 
komiserlerinden şimdiki Savaş 
tepe nahiye müdürü B. Bilal 
Yalçın kaya ile; istiklal müca · 
delesi sıralarında Ankara po
lis tetkik hüviyet amiri olan 
Yağcılar nahiyesi müdürü B. 
Hüsnü Hekimoğlu vilayetce 
ve müddeiumumilikce Boşnak 
Haticenin kimler tarafından 
öldürülmii~ olduğuna dair tah· 
kikata da memur ediliyorlar. 
iki müdür; tahkikat esnasın· 
da hemen hemen bütün Biğa· 
dıçlıları şahit olarak dinlem i ş
lerdir. Tahkikat sonunda şeh· 
rimizde bir vakitler mahkeme 
zabıt katip l iği yapan şimdi 
Turgutluda icra memuru bu· 
lunan Vehbi ile, Vehbinin 
akrabasından Biğadıçlı Alaet
tinlerin Hasan ve Hasanın ar· 
kadaşı Dilaver zan altına alın· 

mışlardır. 
CINA YET NASIL iŞLENMiŞ? 

Adliyeye teslim edilen suç· 
lulardan Hasan ve Dilaver 
·gerek hazırlık tahkikatında ve 
gerekse diğer tahkikat safha
larıeda cinayeti şu şekilde iti· 
raf etmişlerdir : 

Uzun zamanberi kadını çıl· 
gınca seven Vehbi, Boşnak 
Haticeye 500 lira kıymetinde 
bir ev bağışlamış ve gene bu 
yüzden karısını boşamıştır. 

Vehbi, aradan yıllar geçtiği 

halde bu kadından rabıtasını 
kesmiş ve vazifesinden fırsat 
buldukça ayrılarak Biğadıca 
kadının yanına gitmiştir. 

Son zamanlarda Hatice, 
Vehbinin bu alakasına· ehem
miyet vermemeğe başlamıştır. 
Çükü şoför Ali isminde biri
sile dost olmuştur. 

Arbk sevdiği kadından fena 
muamele gören Vehbi bundan 
sonra, daima intikam almağı 
tasarlamıştır. 

Müteaddit defalar Bigadıca 
gidip gelen Vehbi, bir gün 

Hayattan ha
kikibir hikaye 
• Başıarafı 2 inci sahijede -

hem karısını kaçıranları, hem 

de onu istemiyen karısını öl

dürdü, simdi müftüyü öldüre
ceğini söylüyor." 

Eski usul şeriat mahkeme

lerinin bu türlü . kurbanlarını, 
Deliormanda hala yüzlerce 
vardır. Karı kaçırmak, sahte 
nikah kıymak yüzünden bin
lerce Türk delikanlısı ya öl· 
müş, yahut hapishanelerin 
nemli dehlizlerinde çürümüştür. 

Şeriat yüzünden adam öldü
ren bu hayduda o gece Şipka 
tepesinde ben kendi kendime 
hak verdim ve başıma yorganı 
çekerek Akdere boyunda de
rın uykuma daldım. 

M. Necm.ddin Deliorman 

gene Haticenin evine uğra· 
mıştır. Kadın bu defada Veh
biyi çok soğuk karşılamış ve 
misafiri olduğundan ancak 
gece yarısından sonra gelme
sini söylemiştir. 

Bu hareket karşısında fev· 
kalade sinirlenen Vehbi, ak
rabalarından Hasanı ve Ha
san da arkadaşı Dilaveri bul
muş ve üç kişi işliyecekleri 
cinayeti kararlaştırmışlardır . 
Bundan sonra Hasan ve Dila
ver kararlaştırılan yere git· 
mişlerdir. 

Vehbi de arkadaşlarından 
ayrıldıktan sonra doğru Boş
nak Haticenin evine uğramış
tır. Evde iki eski aşık b iraz 
içmişler ve eğlenmişlerdir. 

Bir aralık Vehbi kadına biraz 
hava a lmak Üzere dışarıda gez· 
meğı teklif etmiştir. Kadın ev
vela buııa muvafakat etmek 
is'eınenı iş~e de VehLin ·n faz la 
ıs ı arı üzerine evden çı kıııışlaı

dır. Yolda kadın Veh ', iden 
ayrılmış ve kendisine vasıta lı k 
yapan bayan Ayşenin kapısını 
çalmıştır. Boşnak Hatice ka· 
pıya geien Ayşeye fazla sar· 
hoş olduklarını ve kendilerile 
birlikte gelmesini söylemiştir. 
Bayan Ayşe gelmek isteme· 
mişse de, Haticenin ısrarlarına 
dayanamamış, nahiyenin kena· 
rında bulunan belediye parkıJJ• 
gitmişlerdir. Burada Boşnak 
Hatice ile Vehbi tekrar içme
ğe başlamışlardır. 

İçki esnasında Vehbi mu
habbeti eski hatıralara intikal 
ettirmiş, kendisine ev ve tarla 
bağışladığını; onun için karı· 
sını bile boşadığını söylemiş, 
nankörlüğünden dolayı çat
mıştır. 

işte böylece burada kavga 
başlamış, Ayan Ayşe gürül· 
tütün büyümesi üzerine ora
dan sıvışmıştır. 

Bu esnada Vehbi kadının 
üzerine atılmıştır. Artık mü· 
cadelenin başladığını gören 
Hasan ve Dilaver de saklan· 
dıkları yerden çıkarak, Veh· 

ı biye yardıma koşmuşlardır. 
Vehbi, Hasanın da yardı

mile Haticenin boğazını bütün 
kuvvetile sıkmıştır. 

Kadını, bu suretle öldür· 
dükten sonra cesedi, cinayet 

mahalline üçyüz mt:tre kadar 

uzaklıkta bulunan bir ekin 

tarlasının kenarına götürmüş

ler ve boynundaki altınları 
alarak aralarında taksim et· 
mişlerdir. 

Kadının kollarında bulunan 
altın ve gümüş bilezikleri çı· 

karmağa uğraşmışlarsa da mu· 

vaffak olamamışlardır . 
Vahşi hayvanların çabuk par 

çalaması ve bu suretle ortad•" 
kalkmasını temin için, cesedi 
çırçıplak soymuşlar ve tarl• 
kenarındaki hendeğe atmışlar· 

dır. Tahkikat sonunda suçları 
tahakkuk eden Vehbinin akr•· 
bası Alaeddinlerin Hasan te\'· 
kif edilmiştir. 

Turgutluda icra memurtı 
bulunan Vehbinin yakalanması 
için de Turgutlu kaymakamlık• 
ile· jandarma kumandanlığın• 
müddeiumumilikçe telgraf çı· 
kilmiıtir~ 


