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lzmirde çıkar, aqamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 23 Birinciteşrin 1937 

Azizınisafirimiz dün gece yarısı 
A \erofla Pireye hareket etti 

Taksim -ibiclesine Türk-Yunan 
hüü halini alan muazzam 

dostluğunun bir teza
merasim yapıldı 

·General Metksas beyanatı(lda: Allah, bana, iki kardeş millet arasındaki hudut -
ların kalktıtı günü gösterecektir. dedi 

GeneraıMetaksas İstanbul garında 
letanbul, 22 (flluti) Dost Averoftan birer müfreze abidenin 

Y unaniıtan Baıvekil Ekııeline G. etrafını hllelemiflerdi. 
Metakeu, btl eababhuıwi trenle Ba eeuda. 'l'lrk0 Y1UU1a doeto 
.Ankaradan lehrimiz gelmif, Bay· lu~uaun bir tezahOrtı halini alan 
darpap ytal)Onuua meraeimle bu meraaimi seyir için otuz bin· 
kal'fılaınn4tır. den fazla halk Takaim meydanına 
E~ Meta .. • ve refika· toplanafatb. 

rı iP• ..ıkle Jitobula geçmiıler Ekaellaa G. Metakaaa, maiyeli, 

0 
" ..... .,. in.,.ıermr. Burada A"erof kumandanı, latanbal nliıi, 
biMetliaMıl eden kıymetli amiral Şiidir Okan ve İetanbul 

l JDiraW, .... 1 
• pıa,iyeti klllDaodanı aaat OD ikide OtOUIO• 

er, mibQJ~ ve Averof billeıle Taksim meydamna gel· 
k•d• old alde, Kapah mitler "e alkıtlar ara11nda abidey~ 
çı. Sult•o med camiini Ye gitmiflerdir. 
lt'ya IDtiaet gezmiı, Vali 8 · Anrof muadı:aa İetiklil mar• 
Win 'O.,l8A1 makamında ıını, Ya•uz bandoau da Yunan mil· 
• etoıifıi Vali, biraz ıonra li marıını çalmıı, bu 11nda Ekee· 
hıreıi , eylemiıtir. linıı General Metakau Yanan bO· 
oeı ve ,altefik d"vletin kıy· kumeti ve Yunan bahriyeei namına 
:Baıvelr• eaat 12 de Takeim milli renklerdeki krizantemlerden 
ıriyet tbideaiae bir çoleuk yapılmıı çelenkleri abideye koy• 
ıttur. Yavua aırblımız ve muı1ardır. Mllteakıbea Yunın ga• 

T--~----·-.. ·~·~···~·-.-·~-~-----------
lspanya ihtilali 

. :ranksistler Oviedo
ya· da girdiler 

Cnhriyetçilercleki gönüllü yabancılar 
f apanyadan :0yrılmıyorlar 1 

İsJol uileri esirleri ıöfiirl1rlcen 

7.Pl• f·İINİ \"f" Yunını kolonisi ıı.ııııı· 
rı:ı •in hirrr t .. lenk koıııııuitur, 

lı•ri lıaşıa ) ıı\'lız ve Avnof j?f'mİ· 

lı·rinin ha nılola ra old ıı~u hıı lele 
1 ürk· Yunan bayraklarile tlonatıl· A7İ7. nıi11al irimiır. ıtıf'rıı~imi 11111 

'' .ıl..ılı ,ı .. ı ı .. ri ııınlı .. ıı•u 11111 ılaıııı;· ı 
lar ,,. Plr.ıftıt lu~;ııı.111 lıııll.ı ~··· 
ı:ııııl"ıırııl.. l•ır ııruıltlı•I \il lırrııı lrr, 
11lonınl•ıllı• l'•·rııp::ılıı-a ıloıımıı,lı•rılır, 

ıııı~ lmluoaıı '"hrio lıiiyük ı·aıiıh-· 

leri11ıi .. n g•·çerc·k ı;··ııı ıl.-rırıe diin· 
mu~ler ve \ oll.ınla birılı•rce h11lk 

( Devamı4 üncü sahifede ) 1 uı k ) unan hah ri J e mu 1 n•t.ı• --·· .... ·~ .... -.-----
lngiltere Filistinde şid

detli tedbirler alıyor. 
, ---···----

Hcngal•le şirl«letile tauırınıış bir polis 

şefi de 14.,ilistioe tayin edildi 

Kıulib solt.alclarında zır/ılı otomo6i.li 
Londra, 22 (Radyo) - lngil· 

tere Milıfemlekit Naaın, B. On 
Bigar, Filiatin ahvalinin dlaelmeei 
için eaulı tertibat alındığını söyle· 
mit ve normal vasiyetin teeaeClıiln· 

de, daha iyi bir tekil için çare 
bulacak ikinci bir tahkik heyeti 
gönderileceAini ilhe eylemiotir. 

KudClı, 22 (Radyo) - Vaziyet, 
- Dev11mı 4 n<.ıl ıahıfeıle 

r 

ANADOLU 
" -------------

En güzel ve en zengin ıekilde çıkarken 
size d6rt yeni eser verecek: 

--------------
Yavuz Selim 

Yazan: M. Ayhan 

MELEK ve ŞEYTAN 
Yazan: Kadircan Kallı 

Ruzveltin Zabıta Romanı 
Madrid, 22-yo) - lh· zapbndan sonra beryerde ka

tililciler, bup~den sonra file kafile ihtilalcilere teslim 
Madridi tekrar lbardıman olmağa baıladıklan söyleniyor. 
etmişler ve yüa bomba lbtililciler, ortalıAı temizle· Evet, yazan, bizzat Amerika Reisicumhuru M. 
atmıtlardır. Bu ~ard~man· mekle ittigal etmektedirler. Ruzvelttlr. MUterclml: Faik Ş. BenlloGlu 
da, halktan 12 5ımuı ve Son haberlere göre, general ır b k b • '''' 
birçok kim1eler yaralan· (Avilla) halita bir beyanname r e '/Jy'IJ ır macera romanı. • • • 
mııtır. neıretmit ve berkesin, itiyle 8 •• nl d b kJ • • 1 

Salamanka, 2~yo) - gücüyle ittiple batlamaaanı, DgD er e e eyınız: 
Aaturyalılana; Gtehrinin · Dewımı 4 nciJ salal/ed' · \~------...... ----...ıl!~-------J 

ihracatçılar 
Harice sattıkları malla. 
rın bedelini Merkez ban. 
kasından derhal alabile
cekler. 

Fiati (100) Para 

<;in - Japon harbi 
şiddetlendi 

Japonların, birkaç güne kadar Sarı 
nehri tutacakları bildiriliyor. 

Japon askerleri 
Nankin 23 (Radyo) - Üç Iar konferanııua iıtirak etmiyec~i 

Japon tayyaresi, dün gece Omidini izhar etmiılerdir. 
Nankini bombardıman etmişler Bu hueuııa ayın 26 ıında kat't 

ve ağır bombalar atmışlardır. bir karar ittihaz edilecektir. 
BrOkeel, 21 (A.~) - A"ultur· 

Hasarat büyüktür. ya, Yeni Zelanda, Cenubi Afrika 
Şanghay, 22 (Radyo) - japon birliAi, Felemenk: ve Çin 30 ilklef" 

kanrgilunın nqrettigi bir tebliAde; rinde Brtıbelde içtima edecek olan 
japonlana, Çin ordueunuo muka· Dokuz devlet konfennaına ittiraki 
vemeti yaaanden ilerliyemedikleri kabul etmekte olduklannı Belçika 
hakkkındak:i tayialar tekzip edil· hükGmetine bildirmiılerdir. 
mekte ve japon kıtaatının, bir kaç Mekeiko, 21 (A.A.) _ Meksika 
gln eonra San nehri tulmUf ola· bGk4meti Brilluelde toplanacak 
caklan ilhe edilmektedir. Reıml Dokuzlar konfennaına ittirak için 
tebliğde deniliyor ki: vaki daveti kabul etmiıtir. 

"japon ordu•unqo buıumi lA• 
arruza, itaat tek11ik cihetlerden 
geri kalmıı bulunuyor. Bundan 
baoka, Çin Geoerallerinden ş.ag. 
Taag koAıutanı Aa·l!'uço ile japon 

ordusu umum komutanı arasında 

cel'f'yan eden ualaım• mGaakereleri 
henüz bitmemiıtir. Bu mOzakere· 
lerin müıbet neticeler "ermeli ih· 
timali kuvvetlidir. Akli takdirde, 
Şaog·Tung cebbeai ıimdilik terke· 
dilecek ve japnn orduıu, kat'i ne· 
tice almak için baıka yerlerdeki 
hattkila germi "erecektir.,, 

Tokyo, 22 (A.A.) - Aaahi ga· 
aeteainin bildirdiğine gött, bu N• 

hah akdedilen kabine içtimaında 
asırlar hGk4metin Dokm· 

Lilılere hazırlık maçı 
Bölgemizin en kuvvetli ta• 

kımlanndan Alaancak • Dotan· 

spor; yaran ötleden ıonra Al· 

sancak stadında hususi bir 
maç yapacaklardır. 

Bu müsabaka, liklere hazır· 
hk olmak üzere tertip edildi· 
ğinden her iki takım da tada 
kadrolarile oyuna girecekler 
ve şüphesiz ki spor merak· 
hlanna heyecanlı bir maç 
seyretmek fırsatını verecek· 
lerdir. 

MOESS/F BiR KAZA 

Beş tayyarecimiz 
. kurban gitti 

Müessif kaza,. Ankarada ba
yük bir teessiJr uyandırdı 
Ankua, 22 (Huaud muhabirimizden) - BugGn aaat 16,30 ela 

Tilrkknıu meydanındı paraıüt atlama talimleri yapıhrkea m.,._f 
bir kua olmuıtur. 

İçinde iki muallim ve iki pilot bulanan bir paraıüt talim 
tayyareei, hnalandıktan bir mftddet eonra ıftratle eukuta batlamıt. 
tarauut mahallinden görlldGğilne göre pilotun do&raltmak içia 
biltGn gayretlerini urfettiği tayyare, düımtlo ve parçalanmııhr. 

Tayyarenin içinde balunan Türkkuıu muallimleriadea Tevfik 
Aytan, Ferid Urbay, paratiltçil Hikmet Ôaaltay Narecldia Mutia ile 
Umat Akbun vaaife batında parçalanmı,lard1r. 

Baı"ekil Yekili B. Celil Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti ..... 
eekreteri B. ŞClkril Kaya, bn maeuif kuadan haberdar eclillace 
derhal kau yerioe gelmitler Ye orada bulunan l'Ork Hava Kura· 
ma baokam 8. Faad Bıılcaya, Tilrkkuou Gyeleriae teeulr " ho 

aiyetleriai blldirmioler; kasa hakkında tareilAt almıılardar. 
Tarkkuta iyeleri, kasada kurban giden arkadaeJaruım aeala• 

nnı içlerinde laflyank, ceuret Ye kunetlerini bir aa lçla bUe 
bybetmiyerek DÇUf ve atlayıı talimlerine deTam etmiflerdir. Jta. 
sa kurbaalanmn ceaaseleri, yana tclreale bldınlacak, fO)ııldli .. 
defıaedilecektir. 

llleelif kasa, Aakarada çabuk darulmuı •• telalrde amual 
bir teelllrl macib olmuttm. 

ULUSA BIRL~-Ba mlaelf budq mlteYellid _... tıeelll• 
re ittilak ederken, Tlrllutaaa ftl uia tehidlerimüıia .niıleriae 
tuiyetlerial aneder. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) ~3 Bciteşrin 931 

Viyanada bir idam kararı: 

Genç karısını pencere
den atan delikanlı, 

800askeri ile başlı başına bir hükumet ha .. ı• 1 ' 
/inde idare edilen Dersimin meşhur il Hikaye Bi gün öleceğiiz yer J 
P ef te·k Kalesi :i ~~~~::::ı1,: f~z:ery:~::~ ~~:,i:u:~~~rde Sakhalize 

ipe çekilecek! Evliya Çelebiye göre, kalenin 
Cinayete cadaİos kaynananın Üzerinde tunçtan bir de Kara-

sebep olduğu, a.nlaşıldı! kuş timsali bulunuyormuş 
Viyanada genç karısını pen· yeteri Sonra, fen erbabı da, Elazizden Dersime giderken mile Dersimdir. Asırlarca ce-

cereden atmak suretile öldür· vaziyeti suçlu aleyhine çıkar vilayet hududu meşhur Pertek halet, şakavet ve zorbalık ya· 
mekten suçlu bir delikanlının yolda izah etmiştir. kalesi önünde Murat suyu ile tağı olan Dersim. 
alakayla takip olunan duruş· Müddeiumumi, sözlerini şu sona erer. Murat suyu, Der- Muazzam Pertek köprüsüne 

b. h k k mislinin mukaddes Munzur geldig" imiz vakit Dersim hare-ması ıtmiş, a yeri, suç- şe ilde bağlamıştır: 
Iunun asılmasına karar ver- _ Suçlu, daha evvel Kari suyunu da aldıktan sonra Pet- katı devam ediyordu. Köprü-

mı.ştı·r. D reğe kadae gelir, bir müdnet yü muhafaza eden askerleri· 
Ör adlı katilin işlediği cina-

s 1 l sonra Murat, Frat ismini alır. miz Murat suyu üzerinde dom-a ona giremiyen yüz erce yeti öğrenince "insanın karı-
k. · · k d 1 - Artık Elazizi arkada bı· baz köprü kurmakla meşgul-ışının ori or arda ve adliye sından kurtulması için, öldür- · 
dairesi önünde beklemelerini mek, muvafık bir usuldür!" rakıyoruz. Dedikleri vakit, Pet düler. Yerlilerden biri: 

mucip olacak kadar merak 
uyandıran bu davanın son du
ruşma celsesinde, müddeiumu
mi Dr. Votava, iddianamesini 
serdetmiş ve jüri heyetine dö
nerek, şöyle demiştir: 

- Siz, vereceğiniz reylerle, 
işlediği suçu inkar etmekte 
ısrar eden korkakların salıve
rilip, sadece suçları açıkça 

itiraf edenlerin cezaya çarpıl
dıkları kanaatini kuvvetlendir-
memelisiniz; bu vakada, vic
dan azabı çekmeniz ihtimali 
yoktur. 

Müddeiumumi, sesini yük
selterek, devamla: 

d d rek kayalıkları görülmeğe baş- - Murat suyu dedi en e iği, sabittir. Muhterem 
h lamıştı. Fakat görünen kaya· ehemmiyetli bir mevkidir. Al-jüri eyeti; bunun öyle olduğu 

lık gittikçe gözümüzde büyü- lah saklasın bu köprü yıkılır, 
mülahazasının benimsenmesine 

1 yor, yükseliyor ve biz kaya- birşey olursa her şey durur. yo açılmaması, iktiza eder. 
E k b lıkları daha yakından gördük· Yolcu geçemez, eşya götürü-s i ir çare vardır. O da, 
d çe mesafemizin daha arttığını lemez. Aşag" ıda yeni beton a aletin keskin kılıcını, bu 
b anlıyorduk. köprü yapılıyor amma, kim gi i suçluların boynuna doğru 

savurmaktır! Pertek kayalıklarına uzaktan bilir ne vakit bitecek. 
bakarken Dersimin vahşi dağ- Biz konuşurken muazzam 

Suçlu kuyumcu kalfası Frants 1 k ı ki b arı ve aya ı arının aşladı- nehirde ikinci hir köprü pey· 
Bittermanın avukatı Dr. Şef· 

fenegger de, delil yokluğun· 

dan bahis açarak, vak'anın 

kurbanı olan Terezin kocası 

ve kaynanası ile seçinemediğini 

ogün de aile hayatında uğra· 

dığı sukutu hayallerin önünü 

ğını anlayabilirsiniz. Çünkü da olmuştu. Bu, Türk asker-
Murat suyunun öte yanı tama· Ierinin talim için kurdukları 

~ndırdım. tombaz köprü idi. 

Çünkü anamın tesirine, teş· 
vikine kapılıyordum. Fakat, 
fena muamele'mi, karımı öldür· 
meğe kadar vardırmadım! 

iki saat kadar süren müza-

Pertek köprüsünden Murat 
suyunun geldiği tarafa bakı
lırsa çıplak tepelerin altında 
yeşilliklere boğulmuş şirin bir 
kasaba göze çarpar. İşte orasp 
Yeni Pertektir. Eski Pcrtekin 

olan bir hakikat birdenbire Bütün mmi hukukların· 
kendini belli eder. Okuduk- dan ıskat ilmişti. Birkaç 
Iarımız, işitip gördüklerimiz, sene burad~aşadı. Birgün 
hasılı herşey bu hakikati bize harikulade bsoğukkanlılıkla 
isbat etmek için biribirini ta· adadan kaçt3ir fırtına esna· 
kipte gecikmez.. sında ipini baran bir sari· 

Bu nevi günlerden birini dala, hücrein penceresin· 
Romada yaşadım . Bu sabah den atladı, nlerce ölümle 
okuduğum gazetelerin birinde savaştıktan S"a Japon sahil4 

hiç te garip olmıyan bir za· lerine yanaşt' 
bıta vakası gözüme ilişti. Hiç Ôradan Pef, kendini Alas 
kimseyi alakadar etmiyen bu kaya attı. Akada günlerce 
havadis beni müthi~ alakadar soğuk, kar vekmeksiz. Ölüm 
etti. Üzerinde düşündürdü. ile kucak kuca yaşadı. Bir 
Vak'a şöyle idi. gün orada m arayıcılarına 

Bilmem hangi memleketten rastladı. Onla beraber yaşa· 
bir ihtiyar çiftçi karısı tavuk· maya başladı iki sene bu 
Iarına yem vermek üzere kü- adamlarla yadıktan sonra 
mese giriyor. Bu kümes ayni nihayet sakin ir hayat geçi· 
zamanda öteberi, eski eşya rebilmek içinafi bir servet 
atılan bir yerdir. Yem vermiye toplamıştı. Sfrantisko için 
gil-diği sırada tavuklardan biri yola çıktı. Oda bir balıkçı 
ürkerek uçuyor. Ve köşede gemisi satın arRk ·ticarete 
bir yerde dıvara dayalı duran başladı. Bu vede hayatını 
eski, küflü paslı, senelerden· geçirip gidiyou. 
beri kullanılmamış av tüfeği- Günün birire bir gece bir 
nın tetiğine konuyor. At<"ş fırtınada biitüıkayıltlar battı. 
alan tüfek patlıyor, kadın da Kendisi de b adaya yapa· 
alnından vurulup ölüyor. yalnız çıktı. Bıhali bir ada 

Bu çok basit ve olagan idi. Kimseler fOktu. Adayı 
vakadan bir türlü düşüncele· dolaşırken biı fil mezarlığı 
rimi çekip alamıyorum. Evden keşfetti. Bir· .se burada ça· 
Romanın müzelerini gezmek . lıştıktan sonra oldukça mü· 
için çıktım. Bir hususi resim him miktarda fıdişi işlemişti. 
galerisinde eğlenmeğe çalış· Bir gün sahilm geçen bir 
tım. Fakat bir türlü ne müze· vapur kendisin görerek, fil 
leri gezerken, ne şaheserleri dişleri le berabeı onu da yük

- Burada öyle deliller var 

ki bazı defa hakikati ifade 

etmiyen itiraflardan daha kati 

almak, kocasını ve kaynana

sını yola getirmek için gfiya 
kereden sonra, reis Hane!, 
Bittermanın suç.u sabit görül
düğünü, karısını öldürmek 
maksadile pencereden atmak
tan ipe çekilmesine karar ve· 
rildiğini bildirmiştir. 

ledi. 
şimdi iki cami minaresi, bir tetkik ederken tavuğu yüzün· 
kilise harabesi ve bir de aze- den ölen kadını unutamadım. fngilterede fiıdişi bu za· aşağıya atlıyacakmış gibi pen· 

kanaat getiricidir! Şu suçlu çereye koştuğunu, bunu haki-
yerinde oturan istihkarı hak katen yapacakmış gibi davra-
etmiş alçak, ağlayarak ve ya· nıp kocasile kaynanasını kor· 
lan söyliyerek, dava mevzuu kutmak istediğini, fakat mü-
olan suçu i;_!,edi~iııi_ r~dde~Ji: .. ~ .. '~:!~~!l~~i~ıi kaybed~.rek s~hiden 
yor."_ .. ,~ sokağa düştüğünil mudafaa 

Evet, gerçi vak'anın doğru- yollu ortaya atmıştır:· 
dan doğruüa şahidi bulunmu- Reis Hane), ~suçluya ş~hsen 
yor; kendisi de bundan isti· bir ilave edeceği olup olı.~a-
fadeye baş vurarak, karısının dığını sorunca. Frants Bitter· 
sokağa kendi kendine düştü· man, bağırarak şöyle demiştir: 
ğünü iddiaya yelteniyor. An· - Evet, karıma karşı dü· 
cak, doğrudan doğruya vak'· rüst .. hareket etmediğimi, : ah· 
aya şahit olmamakla beraber, laki zaafların zebunu oldu-
dinlediğimiz otuz beş şahit, ğumu kabul ediyorum. Ona 
suçun şu suçlu tarafından iş- :huşunetle muamele ederek, 
lendiği kanaatini edindirmeğe kendisini azap içerisinde kıv· 

Karar bildirilir bildirilmez, 
dinliyenler "Bravo!,, diye ba
ğırarak, suçluya ölüm cezası 
beklediklerini izhar etmişler, 
fakat reis, sert bakışlarile gü· 
rültüyü kesmiştir. Diğer taraf
tan mahkum olan katil, ağla· 
mağa başlamış, yiizünü ellerile 
kap:tmıştır. 

Kar-~!a, fa.cia kurbanının 
pek iyi rbir kadın olduğu, 

evine ba~hlık gösterdiği çok 
tahammüllü bir kadın olmakla 

Devamı 3 ncü sakiff'ıde -

ltalya ne istiyor 

Italya siyasetinin başlıca hedefi 
}'ayılmak, genişlemektir 

-· ve Suriyede Arapları, 

aleyhine harekete getiren 
lngiltere 
de Italya 

ve Fransa 
• • 
ımışh 

Fransanın eski hariciye ko· 
misyonu reisi B. Jean Mistler 
"İtalya ne istiyor?" başlığı 
nltında yazdığı bir makalede 
ltalya siyasetinin başlıca ga· 
yeıi olarak yayılma arzusunu 
gösteriyor ve diyor ki : 

1920 senesindenberi bu ya· 
yılma arzusu bütün istikamet
lerde kendini gösterm ıştir: 

Evvela Balkanlara doğru bu 
hareket Yugoslavya ile İtalya 
arasında uzun bir gerginlik 
mevzuu olmuştur. Sonra Avus
turyaya doğru: 

Daha bundan iki sene ev· 
vel Roma ile Avusturya k8.rşı 

kaşıya idi. ltalya orada mah· 
dut bir plan üzerine hareket 
ediyordu, Bu komşuluk siya· 
seti planı Avusturya, Macaris· 
tan Arnavutluk gibi üç küçük 
devlet arasında bir sergi şek
linden ileri gidemiyordu. 

Birkaç senedenberi, bilakis, 
balya gayesini dü.-ııa siyaset 

planına kadar ilerletti. 
Arnavutlukla iktifa edecek 

yerde, ihtirasları Akdenize ka· 
dar yayıldı. Habeşistana ordu, 
Mallorka adasına gemi ve tay· 
yare gönderdi. 

Bu hareketiyle başlangıçtaki 
gayesi silinmiş ve yerini daha 
geniş gayeler almıştır. Avus· 
turyaya artık ehemmiyet ver· 
miyor, Almanyaya yaklaşmağa 
çalışıyor; Almanyaya yaklaş

mağa çalışıyor, Adriyatikte 
Yugoslavya ile anlaşıyor, Ak· 
denizin iki büyük havzasında 
serb~st olmak istiyor. 

Habeşistanın fethinden sonra 
İtalyanın etrafına yayılmak ar· 
zusuna işaret eden muharrir 
Trablusa gönderilen ltalyan 
kıtalarını hatırlatıyor ve şu 
suali soruyor: 

Bu asker acaba şarka ve 
garbe yeni bir taarruz ıçm 
gönderilmiyor mu? 

Küclik._J>antelJaria 11dasın· 

daki esrarengiz hummalı faa· 
liyetler de akla ayni suali ge
tirebilir. Tunusla Sicilya ada
sı arasında yarı yolda olan 
bu ada Akdenizde işliyen ge· 
milere karşı bir ~kilit vazifesi· 
ni görebilir. 

Arap memleketlerinde iş 

gören ve İtalyan teşkilatlarile 
pek alakasız bulunmayan teş
kilatı bazı şahsiyetler de İn· 

sana endişe verebilir. Öyle 
görünüyor ki, bunlar Filistin· 
de Arapları İngilizlere, Suri· 
yede milliyetçileri Fransaya 
karşı teşvik ediyorlar. 

Cezair, Tunus ve Fasta hiç 
bir yer yoktur ki ltalya yarın 
bazı gayretlerini keser kesmez 
ortadan kaybolmasınlar. 

O halde, mazideki kavga· 
lann bir hal şekli olarak kar· 
şıladığımız 7 Kanunsani 1935 
anlaşmasından ortada bir eser 
kalmamış mı oluyor? 

metle d~ran kalesi vardır. 
Evliye Çeleoi Pertek kale

sini şöyle anlatır: 

"Sebebi rtesmiyesi oldur ki 

lisanı Moğulda kara kuşa Per
tek derler. Bunun kalesi üzere 
tunçtan bir kara kuş timsali 
olup her sene Nevruz günün· 
de safir urup makdis Kürt (?) 
akvammı bu şehrin pazarına 
cem için işaret verirmiş. Bu
nun ıçın şehre Pertek den· 
miştir." 

Çelebinin safir uran karaku· 
şunu o devrin zihniyetine bı

rakırsak Mo~ol lisanının bu
rada hüküm sürmesi bizce şa· 
yanı dikkattir. Perteğe bir sa· 
at mesafede Sağman köyünde 
eski Türk kabilelerinin evlat
ları yaşamaktadır. 

Pertek kalesi hakkında Ev-
liya Çelebinin verdiği malii· 
mata devam edelim: 

"Hicreti nebeviyenin ondo
kuzuncu senesinde Halid bini 
Velid bu kale ile Diyarbekir 
havalisini fethettikte timsali 
tuyuru hedmeylemiştir. Hala 
o mürgü mutalassamın mahalli 
zirvei kalede malumdur. ilk 
banisi ekaisiredendir. (İran 
imparatorlarından) Sonra mü· 
liiktan müh1ke intikal ederek 
Molla İdrisi Bitlisi ianesile 
Pertek hakimi Süleyman Hanı 
Evvele itaat edip kaleyi Bı

yıklı Mehmed paşaya teslim 
ettiğinden gene hakimine ber
veçhi te'bit yurtluk ve ocaklık 
tarikile ihsan olunmuştur. 

Hala Beyi rnutasamftır ki 
asitanei saadet tarafından ge· 
len evamiri padişahide elka· 
hına (Cemi Cemal) yazılır 

mirliva elkabı yazılmaz, zira 
hükumettir. Ebvabı mahsulatı 
kendulerine has ifraz olunup 
hasına göre asker cem ederek 
sefere gider. Beyleri inkiraz 
bulsa Sancak Devleti Aliye· 
den ahara tevcih buyurulur. 
Has Kanunu Süleyman üzre 
380,000 akçedir. Beyi hini 

/)r 

Her gün yemek yediğim lo· manlar çok paa edi-sordu. 
Epey para kaza, lı ve k•zan· kantaya doğru yollandım. Bir· 

den bire önümden birkaç san· cının bir kısmın1&9ankaya ko· 
timetre öteye kocaman bir yarak Montekaraı için yıl~ 
odun parçası düştü. çıktı. Bir hafta iiinde büJ un 

Gelen geçen durmus dör- parasını kaybetmi%U. ingilte· 
düncü kat a bir encere re · Dt.ı.ı .... y. iflas 
fürler yağdırıyorlardı. Bu pen· etmi du. ı1arsilyaya ka-
cereden beline kadar sarkmış dar yürüdü. 
bir amele idi. Herhalde odun Bir yelkenliye gemici yazıl· 
parçasını o düşürmüş olacaktı. dı ve bir sene gemi gemi do· 

laştı. Bin türlü belalar atlat
Korku ile bakıyordu. 

Beni öldürmeye az kalan mıştı. Fırtına, gemide ,angın, 
odun parçasiyle kümesin bir Martinin adalarında bir hare· 

ketiarz, neler neler. Nihayet 
köşesinde unutulmuş çifte ara· 
sında ayni tecessüse değer balina avcılığına başladı. Bu· 

rada da epey servet biriktir· 
vaziyet vardı. Çünkü Romada 
bu nevi kalaslar nadirattandır. mişti. 

Yemeği, böylece düşünerek Tekrar bir sakin hayat ya-
şamak arzusu kendisini kav. 

yedim. Yemeği.bitirir bitirmez radı. Parise döndü. Pariste 
Condotti sokağına doğru yü· onu Rusya daülsılası sardı 
rüdüm. Orada Yunanlı kahve· 
sinde bir kahve içmek için .. 
Kahvede birkaç gazete oku· 
dum; birkaç pasta yedim.:Ga· 
zetelerimi kapamak üzereyken 
omuzuma bir el dokundu. Bu, 
dostlarımdan biriydi. Fena, 
sinirli bir yüzü vardı. Şaşkın 
bir vaziyetteydi. Sebebini sor
dum. 

Petroff isminde çocukluk 
arkadaşlarımdan birinin ölüm 
haberini aldığını söyledi. Ve 
dedi ki, bu Petroff müthiş, 
garip bir adamdı. Bak anla· 
tayım: 

Otuz sene evvel Petroff Sen 
Petresburgda parlak ve gece 
gündüz eğlenen hovarda ve 
çok zengin bir zabit idi. Zeki 
idi. Zengindi. Sevilmek için 
herşeysi vardı. Ve herkeste 
onu sever; hürmet ederdi. Fa· 
kat günün birind~ işi serseri· 
liğe, ayyaşlığa, kumara vurdu. 
Fena arkadaşlar bir iki senede 
onu meteliksiz bıraktılar. Bu· 
nun üzerine Petroff borç et
meğe koyuldu. 

Borç bulmak için hiç müş
külat çekmedi. Beş, on sarra· 
fa borçlandı. Güniin birinde 
borçlarını ödeme zaman ı ge
lince birer birer alacaklarının 
karşısına dikildi. 

Hepsini de öldürdü, Petrof 

Müracaat etti. işte ben bt 
sıralarda kendisini tanıdıın. 

Gözümün önündedir: Geniş 
bir alın, derin ve mükedder 
gözler, sinirli, zayıf ve düny•· 
nın bin bir köşesinin güneş 
ve rüzgarile yanmış bir çehre· 
Nihayet affedildi ve Rusyaya 
döndü. 

işte Petresburgdan şimdi 
ölüm haberini alıyorum. Bu 
harikulade fırtınalar atlatm,Ş 
adanın ölümü nasıl, biliyor 
musunuz? Gayet basit: 

Yazı yazarken parmağın• 
kalem batıyor. Kangren olu· 
yor, soJ kolu kesilmek Jazınt 
geliyor. Kesiyorlar. Kangren 
durmuyor, ilerliyor ve bir hafta 
sonra innallah ve innaileyhi 
racıun .. 

O harikulade mevcudiyeti 
ve bu akıbeti düşünüyorum 
da .. Ne garip.. Öyle düşünü
yorum ki hayatımız, ölümümü· 
zün tayin edilmiş yerini ara· 
mak için bir çırpınmadan 

başka birşey değildir. 

Sinirlerim hala bu garip 
günün intibalarile bozuk kendi 
kendime anlatır gibi Ş~to Bri
yanın şu sözlerini arkadaşıma 
fısıldadım: 

"Bütün hayatımız mezarımı· 
zan etrafında dönüp dolaş· 
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Vi~lıada bir idam Frate~li Sperco DEUTsc~~ ;E~~~E LINIEjOlivier ve şü-

lıar:9"1·· vapur acent6&ı HAMBURG rekisı Limited 
(Ba, fpra/ıl'inei salıi/elle) "SPARA. vapuru~31 Birin· 
beraber 1aiia siren evlilik ha· R:lYAL NEERLANDAIS citeşrinde. bekleniyor, ROT- Vapur &CeDf BSI 
yatının 'Dhammüt edilemez KUMPANYASI TERDAM, HAMBURG ve 
meşakkatle geçtiti, bu vazi· .f'DEUCALION" vapuru 26~ BREMEN için yük alacaktır. Birinci Kordon Rees binası 
yetten de bilhassa kaynanası 10-937 de ANVERS, ROT- "ANKARA,, ~apur:ı 5 ikin- Tel. 2443 
Volt ronufı ıneaul oldutu ne· TERDAM, AMSTERDAM ve citeşrinde bekleniyor, ROT- THE ELLERMAN LINES LTD. 
ticesine varJl~tır. $ahitlerin HAMBURG limanlarına yük TERDAM, HAMBURG ve "ALGERIAN,, vapuru 20 
ifadel~rile, aynananın fena alarak hareket edecektir. BREMEN için yük alacaktır. Birinciteşrinde gelip yük çıka· 
bir kadın oldutu gelinin ta· •HERMES. vapuru 27-10-37 AMERICAN EXPORT LINES racak ayni zamanda LONDRA 
sarruf ederek biriktirdiği pa· 
ranın hepsini kendi eline ge· de BURGAS, VARNA ve THE EXPORT STEAMSHIP ve HULL için yük alacaktır. 
çirmekten başka bir şey dü- KôSTENCE limanlanna yük CORPORA TION "CITY OF LANCASTER. 
şünmediği .-bit görülmüştür. alarak hareket edecektir. "CARL TON" vapuru 26 Bi- vapuru 15 lkinciteşrinde gelip 

Vak'anın çereyanına gelince, "SATURNUS. vapuru 13- rinciteşrinde bekleniyor. NEV- yük çıkaracak ayni zamanda 
'- da d 11-37 de ROTTERDAM, YORK için yük alacaktır. LONDRA ve HULLiçin yük 
Karısı pencere yama uran "EXMINSTER 2 

MBU G " vapuru alacaktır. 
kasasın önihlde uir9fırken, AMSTERDAM ve !IA R ikinciteşrinde bekleniyor. NEV- THE GENERAL STEAM NA· 
kocası birdenbire arkasından limanlarına yük alarak hareket VORK · · ··k 1 kt 

.. ıçın yu a aca ır. . VICATION Co. L TD. 
üzerine atılmı•, ancak 49 kilo- edecektir EXTAVIA 11 Ik 

y • " vapuru ın- " ADJUTANT gram ağırh&.nda bulunan genç "TRiTON 13 11 ·t · d • b ki · NEV " vapuru •• ,, vapuru · · cı eşrın e e ~oıyor. · Ik" •t · d r LONDR 
lcadıeı, hiç güç)jik çekmeden 937 de bekleniyor. BURGAS, YORK için yük alacaktır. . .ıncı .~kşrınl e gke 'P 
ka k ld d h 1 .. ıçın yu a aca tır. 

vrayı2 a ırm11, er a VARNA ve KôSTENCE li· . .EXt:ıIBITOR. :apuru 19 DEUTSHE LEVANTE LI 
pencereCI• dqaraya fırlatmıı· Ik t d b kl o NEV 

manları için yük alacaktır. ıncı eşrın e e enıy r. · "ITHAKA 
hr. Zavalh kadının bu. sırada YORK · · ··k 1 kt " SVENSKA ORIENT LINEN ıçın yu a aca ır. 
kendisini kurttım4a çabala- "EXPRESS" vapuru 26 ikin· 
dığı da, pencere kanıasım " VIKINGLAND • motörü citeşrinde bekleniyor, NEV-

lzmir Yün Me uca ı 
Türk Anouim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrika~ 
Mevsim dolagısile çıkarılan lcam111lar 

--teşrin iptidasında HAMBURG 

BREM°EN ve ANVERSten 

gelip yük çıkaracak. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 

Sablık Ev 
GOzelyalı tramvay cad· 

desi 1027 numaralı ev 

satılıktır. Taliplerin m~ 
kGr eve mftraeaallan 

1 ilin 

sım11la ~ası~an ve acı 2-11-937 de ROTIERDAM, YORK için yük alacaktır. 
acı dat "ğırıauından a1Jo: HAMBURG, GDYNIA, DANT- " OGONTZ " vapuru 28 
laşıfrtlJfhr. Karar da, müddei· ZIG DANiMARKA, ISVEÇ lkinciteşrinde bekleniyor, NEV
uıuumiein daJand• IMitün ve BALTIK limanlarına hare· YORK için yük alacakbr. 
delillerm !)'.erinde olduğu, su· ket edecektir. 

Sıhhat Balıkyağ 
Norveçyanın halis Morina balıkyagıdır 

iki defa süzülmüştür 
çun t.llaim;-t ve tasavvurla 
itfendiği su but &ulduğq da • NORLAND,, motörü 16-
aynca kaydedilmektedir. 11-937 de ROTTERDAM, 

Karaıtn e-.bı mueibeıi HAMBURG, GDYNIA, DAN-
okundaitf lllrada iki memur ZIG, DANiMARKA, ISVEÇ 
arasında ses çıkarmadan otu· ve BALTIK limanlarına hare· 
ran idam mahkumu çehresinin ket edecektir. 
lceaıilderi kasılarak, dudakları • AASNE,. vapuru 2· 12-937 
lamddıyardk, ~lae,licünü zap· de ROTTERDAM, HAM
ta çahşmıf, kararnamenin BURG, GDYNIA, DANZIG, 
oıcw... biti••e.-., JRJÇluya DANiMARKA, ISVEÇ, NOR
seslenmiştir! 

_ ~zf Kararı VEÇ ve BALTIK limanlarına 
aldadhm ıpı? hareket ed cektir. 

~ kal'"'n mahkum, SERViCE MARITIME 
~ ~OUMAIN 

batı : -.....~.~SUCEAVA. vapuru 4-11• 
- ~eti Pabt, bu cezayı 937 de MALTA ve MAR· 

kabul edemem! SiL YA limanlarına hareket 
Reis, temyiz edebileceğini edecektir. 

söylemiı, suçlu sendeliyerek ZEGLUGA POLKA S. A. 
ve yanın.ki iki memura tutu· •LEWANT. motörü 6-11-37 
narak, .alondan çıkanlmıştır. de ANVERS, GDYNIA ve 

Bu davanın durutma celse-
lerinden birinde, suçlunun DANTZIG limanlarına hareket 

edecektir. 
aaaa ~roline VoltlOh .. bit ilanlardaki hareket tarihle-
olarak dinlaıairlcen, ahali •ot-
luyla beraber anasını da as- rile navlunlardaki değişiklikler· 
maJıl Şa cadalozun yakasım den accnta mesuliyet kabul 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

•EXACAMBION. vapuru 
23 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NE.VYORK için 
hareket edecektir. 

•EXCHORDA. vapuru 5 
lkinciteşrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

"EXCALIBUR" vapuru 19 
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 . 
KôSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktar· 
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

bıralcmQH111I. ~ balmnıı etmez. 
hiddet, , ........ ıüç yatıştı· Daha fazla tafsilat için STE ROY ALE HONGROISE 

rl ikinci Kordonda FRA TELLi DANUBE MARITIME 

-Rt-ıoı.ta 
Cilt w Te...at Mdfllılıle 

.. el.ıctrUı ı.illflui 

l•ir · Billlilllj beyler sokatı
EJh...,.. ainemiil ..-kasında 

No.: 55 
T-eWon: 3479 

:~Pt :dıf.:~ıia~~~~ •DUNA" motörü 25 Birin· 
citeşrinde bekleniyor, BELG

nur. RAD, NOVISAD, COMAR
Telefon: 41111•14214221/2663 NO, 8. ·oAPEŞTE, bRATIS· 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastahklım 1 

mütehuaııı 

l lkinciBeylerSokatı No. 681 
Telefon 3452 

LA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

•BA YARD. motörü 25 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. PiRE, 
DlEPPE, DONKERK ve NOR
VEÇ limanlarına yük alacak
tır. 

ARMEMENT SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG. vapuru 22 Bi
rinci teşrinde bekleniyor. AN· 
VERS (doğru) ve HAMBURG 
için yük alacaktır. 

ilanlardaki 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 acentahğma müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007/2008 

1 

1 • 

Şerbet gibi içilebilir 
Hamcf.i Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesi 
Başdurak büyük ,.Çalepçiof lu hanı karıısında 

~~il 

Kum.-
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Bulgaristanda iintihabat ihracatçılara kolaylık 
kanunu neşredildi ••••• 

a ....... 
adınlar da saylav seçecekler. 

·saylav intihap edilecek 

160 

Sattıkları malların parasını merkez ban
kasından derhal alacaklar .. 

ıne 

l 

1 s Belgrad, 22 (Radyo)- Bul- Her intibah dairesinden bir 
a gar kralı Boris, Saylav inti- mebus çıkacaktır. 30 yaşını dol-
itr. babı hakkındaki projeyi tas· durmuş, askerliğini ikmal etmiş 
as dik etmiş ve proje bugünkü ve muayyen bir meslek sahibi 

Resmi gazetede intişar eyle- bulunan her Bulgar vatandaş 
miştir. 

ıa saylav seçilmek hakkına ma· 
kc Yeni kanuna göre 21 yaşını 

ikmal etmiş kadın . erkek her liktir. Devlet menafii aleyhine 
o Bulgar vatandaşı intibah hak- çalışmış olanlar saylav seçile· 
ol kını haizdir. Bulgaristan 160 miyeceklerdir. Nazırların me· 
an intihab dairesine ayrılmıştır. bus olmaları şarttır. :el .__. __ ... ______ _ 

v ~lçika kahi ı ·s· Ademi müdaha 
iŞ 

şö İstifa ediyor le komitesi 
~. Brüksel, 23 (Radyo) - Bel
sı.; çika başvekili B. Vanzeland, 
en bu akşam Brüksele varmış 

ıd bulunacaktır. 
en Başvekilin, gelir gelmez is· 
:aı tifasını vereceği söyleniyor. 
nr 
)l Aziz misafirimiz 

• 
. dün gece yarısı Ave· 
'il 

Dün tekrar toplandı 
Londra, 23 (Radyo)- Ade

mi müdahale komitesi, dün 
toplanmış ve İspanyad~ki gö· 
nüllülerin ne suretle geri alı
nacağını müzakere ettikten 
sonra, İspanyaya gidecek hey· 
eti seçmiştir . 

Komite, kat'ı bir netice 

Ankar"a, 22 (Hususi mu
habirimizden)- Hükumet, 
ihracat mevsiminde bulun
duğumuz şu sıralarda mal
larımızın kolaylıkla sa
tışını temin için kliring 
hesaplardan alacaklı mem
leketlere yapılacak satış

lar bedelinin Cumhuriyet 

~ ilistiodP-
tı ~ 

Jt ırgaşalıklar de • 
gözvam ediyor 
ıork lüs, 23 (Radyo) - Kar

ga~a ı~lar devam ediyor. Dün 

sok~kta üç Arabın cesetleri 
bulunmuştnr . 

İngiliz zabıtası, Kudüs'ün 
kapılarına müfrezeler ikame 
etmışler ve girip çıkanları kon 
trole başlamışlardır. 

Tevkifat devam etmekte, 
bilhassa müftünün arkadaşları 
takip olunmaktadır . 

· d rof la ayrıldı 
ra -BQIL<ırafi 1 inci :;ahifede
dt tarafından siddetle alkışlanmış· 

lardır. 

iti Yali B. Muhiddin Üstündağ, 
·e öğleyin saat 12,30 da muhterem 
t misafirimiz Ekselans General Me· 

1 
; taksas ve refikaları şeref ine Pe· 

vermeden celseyi tatil etmiş, 

alakadar devletlerin verecek
leri cevaba göre hareket et- ~ 
mek üzere Pazartesi günü 
tekrar toplanma karar ver-

İngiltere Filistinde 
şiddetli tedbirler 

'.alıyor 
f Baştaraf ı 1 incisahif ede J 

miştir. ....... 
a rapalasta bir öğle ziyafeti ver· 1ta1 ya 
e mişludir. 

General Metaksas, öğleden son· 

ra Fenerd" Patriki ziyaret etmiş 9 lar konf er an• 
ve gece valiye, İstanbul kumanda· , 

eı nına, Amiral Şükür Okana vetla SJna iştirak 
Ji ~derek Averof kruvazij!ilq~ bin· 

li: .miştir. , • . edecek 
Av~iof, gece yarısı Pireye mü· 

ş ıen~cihen hareket etmiştir. Roma, 23 (Radyo) - İtal-
:n İstanbul, 22 ( Hususi ) ya Hariciye Nezareti, Belçi-
!l) Kıymetli misafirimiz General kanın notasına cevap vermiş 
ll< Metaksas, hareketinden evel ve Brükselde toplanacak olan 
c kabul ettiği matbuat mümes- 9 lar konferansına iştirak et-
ı2 sillerine şu beyanatta bulun· meği kabul ettiğini bildirmiş· 
s muştur: tir. 

!11 .. - Allahın dünyayı hal· 
lcetmesi nasıl bir harika ise, 
bugünkü yepyeni, modern ve 
ileri Türkiyenin, Ankaranm 
ortasından fışkırması da öyle 

l bir harikadır. 
Ankarada konuştuklarımız, 

bizi bir kat daha bağlamıştır. 
Muhtemeldir ki, bir gün Alla
inayetile Türkiye - Elen di· 

1 yarları arasında hudut kal
mıyacak ve iki millet bir
leşecektir. 

Talihin, bana böyle mesut 
rı bir günü idrak ettireceğini 
H ümit ederim. O mesut günleri 

idrak edecek Türk ve Yunan 
d milletlerini şimdiden tebrik 
e d . e erım.,, 

____ ...... _.. ~---

j spanya harbı 
Başı 1 inci sahifede 

asayışın avdet ettiğini ilan 
eylemiştir. , 

Paris, 22 (Radyo)- On üç 
aydanberi muhasara altında 
bulunan Oviyedo, Gihon şeh
rinin zaptından sonra kurtul
muş ve iki şehir birleşmiştir. 

Madrid, 22 (Radyo)- Cum-
huriyetçi İspanya komutanla
rından Madrid şehri muhafızı 

general Miyaha, beynelmilel 
gönüllülerin, Cumhuriyetçi İs
p~nyayı terketmek istiyecek
lerine ihtimal vermedığini be

yan eylemiştir. 

lf lzm · r Emrazı Sari ye hastahanesi 

; başhekimliğinden: 
n Hastanenin 937 Mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, mik· 
a tar, tahmini fiat ve eksiltme şekline muvakkat teminatları yazılı 
g 2 kalem erzakın eksiltmesi 15 gün müddetle temdit edil
z miştir. 

u Şartnameler hergün hastane başhekimliğinde görülebilir. 
rı çık eksiltme 3 İkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 11 de 
ıc epecikte Emrazı Sariye hastanesinde teşekkül eden komisyon 
e huzurunda yapılacaktır. 
t. Muvakkat teminat olarak para veya para mahiyetindeki 

evrak komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler 
:t ihale gününden evvel teminatlarını İımir malsandığına yatıra-
v caklardır. 19 24 29 2 3698 
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44 48 Birinci ekmek. 

sırf Kudüste biraz iyiliğe yüz tut
muştur. Fakat, Filistioin diğer ta· 
raflarında asayiş yoktur. Cinayet· 
ler, infilaklar ve tecavüz hareket
leri, biribirini takib etmekte ve 
Arsblarla İngilizler arasındaki mü· 

sademeler, günden güne artmak· 
tadır. 

Bugün, Yafadan Kudüse gelen 
bir otobüs, yolda Arablarıu teca· 
vüziine uğramış ve yolculardan 4 
kişi yaralanmıştır. 

İngilizler, bugün yeniden iki 
yüz kişi tevkif etmişlerdir. 

Trablusgarb, 22 (Radyo) -
Bura Arabları, Filistin meselesinde 
hemırklarile beraber olduklarını ve 
Filistinin taksimine rıza gösterme· 
diklerini bildirmişlerdir. 

Pertek kalesi 
( Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
gazada sekiz yüz askere ma-
liktir.,, 

Vaktiyle sekiz yüz askeri ile 
başlıbaşına bir hükumet gibi 

idare edilen Pertek kalesine 

büyük bir müşkülat ile çıktım. 

Kapısının önü bir uçuruma 
dönmüştü ve Arap harflerile 
yazılmış kitabesi okunamaz 
bir hale gelmişti. 

Pertek kalesinden Murat su
yuna gözleriniz kararmadan 

bakamazsınız .. Köprü ince bir 
sicim gibi gözükür ve rüzgar 
sizi neredeyse uçuracak gibi 
eser. 

Kaleye çıkarken kurulan 
tombaz köprü hiz kaleye çık
tığımız vakit tekrar sökülmüş 

bulunuyordu. Türk askerleri 
talimlerini bitirmişlerdi. 

Asırlardır kim bilir kaç 
kanlı çarpışmalara sahne olan 
Pertek kalesi, her halde Türk 
askerinin bir saate muazzam 

bir köprü kurup bozmalarına 
hayretle bakıyordu. Düşman

dan korunmak ve onu yaklaş-
tırmamak için tabiatın bu 
korkunç kayalıklarına kale 
kuranlar bu manzarayı görse· 
!erdi, muhakkak ki bunu bir 
mucıze olduğuna inanacak
lardı. 

Devirler arasındaki insanlık 
farkı. Niyazi Alımed 

Merkez Bankasınca derhal 
finanse edilmesini 
laştırmıştır. 

karar-

Cumhuriyet Merkez Ban
kası, bu gibi memleketlere 
yapılacak satışları hiç bir 
vesikanın vürudunu bek
lemeden derhal finanse 
edecektir. 

Bay Ribentrop 
Tayyare ile Roma. 

ya gitti 
Roma 23 (Radyo)- Alman 

yanın Londra sefiri V'.Jn Ri
bentrop, dün akşam t c.yyare 
ile buraya gelmiş ve Litoryo 

' tayyare istasyonur.da Alman
yanın bura sefiri Von Hascl 
tarafından karşılanmıştır. 

--- .. 
B. Şuşning 
Macaristanda 
avlanıyor .. 

Budapeşte 23 (Radyo) 
Avusturya Başbakanı B. Şuş
ning, Macaristanın Badolna 
havalisinde avlanmaktadır. 

Macaristan Başvekili B. Da
rani ile Hariciye Nazırı B. 
Dökanya, Avusturya Başveki· 
lini görmek ve konuşmak üzere 
Badolnaya gitmişlerdir. 

•••• 
Italya ne 

istiyor 
- Baştarafı 12 incisahijede -

Biz bu anlaşmayı Fransa ile 

ltalya arasında iki büyük La
tin milletini birleştirecek bir 
siyasetin başlangıcı olarak al
mıştık . · 

Jean Mistler bundan sonra 
lngiltere ile Fransanın Akde

nizde kendi menfaatlerine en
gel olan bu Italyan yayılma· 
sına müsaade etmiyeceklerini 
söylüyor ve Mallorka adasın

ki son ltalyan hakimiyetinin 
bu menfaatlere karşı tehlike 
olduğunu işaret ediyor. 

lzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

Tepecikte kağıthane C. Gi
ritli Muhsinin bahçesinde bah-

çevan Osman yanında Mehmet 

Ali kızı Meryem tarafından 
Işıklar köyünde yetimoğlu Mah 
mut aleyhine açılan ihtar da
vasından dolayı yevmi muay· 
yende mahkemede hazır bu
lunması için müddeialeyhe ila· 
nen tebligat icra edildiği hal· 
de müddeaaleyh gelmemiş ve 

davacının isteğile gıyaben mu· 
amele yapılmasına ve gıyap 
kararının bir suretinin mahke
me divanhanesine talikine ka
rar verilerek bu baptaki tah
kikat 22/11/937 Pazartesi gü
nüne bırakılmış olduğundan 

yazılı günde saat 11 radde
lerinde tahkikat hakimi buzu· 
runda müddeaaleyhin asaleten 
hazır bulunması veya tarafın· 

dan vekil göudermesi lüzumu 
aksi takdirde bir daha tahki
kat ve muhakemeye kabul edi
lemiyeceği H. U. M. K. teb· 
ligat fas'.ına tevfikan tebliğ ma 
kamına kaim olmak üzere ilan 

olunur. 

23 Birincite rın 937 
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Hemen hemen her yeni gün istemiyordu. Fakat, Elizabeti 
prenses Elizabeti yeni bir teh- me~hur Londra kulesine ka-
like karşılıyordu. Öyle bir patmağa karar verdi. Bu kule, 
zaman oldu, ki genç prenses Londra kalkının en çok kork· 
hayatının bile muhafazasından tuğu bir zından idi. 
ümidini kesti. Bunun için en Elizabetin bu kararı ne ka-
sadık adamlarından silahlı bir dar büyük bir elem ve ıstı-
muhafaza müfrezesi vücude rapla karşıladığını yazmak pek 
getirdi, ikametgahını da tah- güçtür! Maamafih buna rağ-
kim etti. Fakat, tamamen nef- men, haberi son derecede 
sini müdafaaya mahsus olan soğuk kanlılıkla karşıladı ve: 
bu hareket, Elizabete çok pa- - Fakat, dedi. Asaletmeap 

halıya mal oldu. kraliçenin, kendisini ne fiil, ne 
Elizabeti adım, adım takip söz ile rencide etmemiş bir 

eden ve eline fırsat geçse genç kadını Londra kulesine ata· 
prensi kendi elile parlıyacak cağına inanmak istemiyorum! 
olan ispanya sefiri, bu vaz- Bir saat sonra, Elizabetin 
iyeti çok çabuk haber aldı, taraftarlarının en mühim bir 
bunu kraliçe Mariye, hemşire- kısmı, mahud zından kult ye 
sinin cebren tahta geçmek gidt cek olan Taym sdeki se-
için kuvvet hazırladığı şek· fi neye bindiı ilmiş idi. 
!inde bildirdi. Elizabet bu vaziyet üzerine 

Eğer düşmanlarının tezvir- belki yüziincü defa o aı ak 
leri, tahriki ri olmasa, haki- kraliçeden kabul edilmek rica-
katte Elizabetin vaziyet ve ha- sında bulundu, gene cevap 

reketleri tamamen meşru ve alma' ı. Bunun uzerıne em-
zararsız id •, fakat Elizabt ti ı niyetini taahhüt etmi · olan 
yakinlerinden olanlar bile, ya Kont Essekse müracaat et ; 
para ve mevki hırs, yahut ta hiç olmazsa kraliçeye bir mek-
kellesini kurtarmak fikrile Eli- tubunu vermesini rica etti. 
zabetin bir darbei hiikumet Kont bu teklifi kabul etti; 

hazırladığını söylediler. fakat mektup hazır değildi; 
Kraliçe Mari, bu tahrikat zeki prenses bu fırsattan isti-

üzerine Elizabetin bulunduğu fade etti, mektubu mümkün 

ikametgahından hemen alına· olduğu kadar uzun bir müd-
rak saraya getirilmesini em· det içinde yazdı. 
retti. Ayni zamanda ikametga- Bu sebeple de Taymis neh-
hın her tarafı aranacaktı. Fa- rindeki geminin hareketi talik 
kat böyle bir iradeden daha edildi. Bu suretle 24 saat ka-
evvelden haberdar olan zeki zanılmış oldu. Maamafih, Eli-
ve kurnaz Elizabet, Kraliçeye zabet kuleye nakledildi, Sa-
sıhhi ahvalindeu dolayı sara- ra daki d.. la sı 

ya gelmekte mazur olduğunu suretle bir neticeye varmıştı. 

bildirdi; kendisine göre de bir Elizabetin kuledeki vaziyeti 
ilticagah hazırladı. Elizabet, cidden dikkate layık idi. Bir 
saraya gitmenin bu sırada ne gün Elizabeti kulenin dar bah· 
demek olduğunu çok güzel çesinde dolaşıyorken, henüz 
biliyordu. Mari de veliahd dört yaşında bulunan bir kız 
mevkiinde bulunan bir prensi çocuğu görmüş ve hürmetle 
tamamile düşman mevkiine selamlamıştı . Bu hadise, gar· 
sokmak istemiyecek kadar diyanlar tarafından fevkalade 
zeki idi; bunun için hemşire· birşey addedıldi, bu çocuk 
sinin sıhhatı ile meşgul olmak, :hemen yakalandı ve saraya 
tedavisini temin etmek üzere götürüldü . 
bir sürü hekim gönderdi. Maa· Saraydakiler, bu hadiseden 
mafih, Elizabetin sıhhah seya· başka türlü istifade etmek is-
haline müsaid olduğu takdirde tediler, küçük kızın Elizabete 
saraya geti;ilmesi emrini tek- tarafdar1arından rnektub ge· 
rarladı. tirdiğini i iaya kalkış ı ar. 

Elizabet saraya gitmek mec- Fakat bu masum kızca vız, 
iltıfat, hed·ye veya te dide 

buriyetinde kaldı; fakat bu 
defa Londra halkı tarafından mukabil mektub getirmediğini 

iddiadan vaz geçmedi. 
karşılanmadı; her tarafta bir Kulede muva.kkaten bulunan 
mezar sükUtu ile karşılandı. prens Elizabet hakkında bir 
Halk bu derece korkutulmuş karar vermek için saltanat 
idi; tek bir kimsenin şikayete. meclisi tam ıki ay uğramıştı. 
bir harekete cesareti yoktu. Nihayet bir gün saraydan kule 

Elizabet Vindsor sarayına muhafızına pr ns Elizabetin 
12 sadık adamı ile vasıl oldu. idamı hakkında berabere gön-
Fakat bütün imkansızlığile Kra- derildi. Eğer küçük bir ihmal 
liçeyi görmek fırsatından mah- imdada yetişmemiş olsaydı. 
rum kaldı . Elizabet dünyasını değiştirmiş 

Bu suretle tam üç hafta olacaktı. 
geçti, Saltanat meclisi bu müd Saraydan gönderilen ernirde 
det içinde Elizabeti itham ede kraliçe Marinin imzası Yoktu. 
cek vesaik tedariki ile meş- Muhafız bu noksarı 1 görür 
guldür . görmez hemen sara:Y' gitti ve 

Bu sıralarda ispanya sefiri- kraliçe ile mülakat is.tedi. 
nin idaresi altında bulunan Bu suretle bu eııırın sahte-
lspanyol partisi, Kraliçe Mari liği ve Karmaner adlı muta-
Ispanyalı Filip ile evlendirme- assıp bir katoliğifl .ıından mu· 
ğe çalışıyordu. Fakat ispanyalı hafızı ta afında11 noksanı fark 
müstebit Elizabet sağ oldukça edilmez ve Elizabetin idamı 
lngiltere topraklarına adım at· bir emrivaki olur iimidile gön-
mıyacağını kat'i surette bil- derdiği meydana çıkınıştır. 
dirmişti . Bu sahtekarlık ~e suikasd. 

Kraliçe Mari, Elizabeti ken- gören kraliçe Ma~ı, çok hia-
disi için en tehlikeli rakip ad- detlendi ve heJilŞıresinin zın-
detmekle beraber, hemşiresini dandan hemen çıkarılmasını 
böyle bir sebep ile öldürmek emretti. 


