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apon tayyarelerinin bom-'' Na~!~!:~~ıen-' Atatü~~~·f~;~~~~-Gök-

bardımanı deva. m edı·yor direcekler 
___ _... .......... __ 

İstanbul, 7 ( Hususi ) -

Naukiııi boıı1har•f ıman etti, Çin

Japon tayyaresini diişiirdl}ler 

Dün, l 2 tayyare 
tiler, bir 

Büyük Şef Atatürkün Nazilli 
kombinasının açılma törenine 
huzurlarile şeref verecekleri 
bildirilmektedir. 

"- ..) 

Manevralar, Pazar sabahı şafakla bir. 
likte başlıyacak, bilafasıla dört gün 

devam edecektir .. 

Hududda Japon askerleri 
Şanghay, 7 ( Radyo ) - Tokyo 7 (Radyo) - Harp 
eş Amerikan zırhlısı, dün şiddetle devam ediyor. 
uraya gelmiştir. Çin kıtaatı, Şan Şuan'da 
Çeko nehrinin methalini ka· mukabil bir taarruz yapmışlar· 

atmak için dalga kıranı dır. Bu taarruzda dörtyüz Çinli 
çurmak istediklerinden dola· maktul düşmüştür. Her iki ta· 
ı Çinliler Amerika tarafından raf, göğüs göğse harp etmiş· 
rotesto edilmiştir. Zira bu tir. · 
ehirde beş Japon harp gc· 12 Japon tayyaresi, dün Nan 
isi bulunmaktadır. kine giderek hava istasyonu __________ ................ ~.-.----~-----
Anıerika eski 

m ıı ha ri t>leri 
eneral Pesinin hey

kelini açtılar 
Paris, 7 (Radyo} - Ame-

ika eski muharipleri; dün 
ersayda umumi harpte ölen 

Amerika generallerinden Per· 
in için yapılan heykeli açmış· 
lardır. 

Açılma töreninde, bizzat 
ı;-ransa cumhurreisi B. Lebrun, 
Mareşal Peten, ve birçok ze· 

~1o~kova "da 
9 kişi idama mah • 

kum oldu 
Moskova 7 (Radyo)- Sov· 

yet Rusya fevkalade harp di· 
vanı, Kapitalizmi iade etmek 
istedikleri anlaşılan 9 kişinin 
idamına karar vermiştir. 

v.atla üçbin eski muharib hazır 
bulunmuştur. 

Reisicumhur B. Lebrun, 
Amerika eski muhariplerine, 
dünkü tarihi taşıyan birer ma· 
dalya vermiştir. 

Rus Baltık donanması 
manevralar yapıyor .. 

Mareşal Voroşilof, manevraları Novo
litya gemisinden takip edecek .• 

Rus torpitolan 
Moskova, 6 (A.A.) - Mü- bulunan donanmayı teftiş et· 

daf aa komiseri Voroşilof Sov· 

~et Baltık donanmasının Son· 

bahar manevralarını takib et· 

inek üzere Kronstada gelmiş· 

'r, Voroıilof limanda demirli 

miştir. 
Saffıharb zırhlısı Oktiabro-

kaya Novo\itzia bir müddet 
sonra müdafaa komiserinin 
bayrağını çekmit ve donanma 

açılmııtır. 

ile Koçeo, Kotong ve Knjang 
mevkilerini bombardıman et· 
mişlerdir-. 

Kantona giden 30 Japon 
tayyaresi, sadece bir cevelan 

• 
yapmışlar ve bomba atmadan 

şimale doğru yola devam ey
lemişlerdir. 

Nankin hava istasyonunu 
bombardıman eden 12 Japoıı 
tayyaresinden biri, Çin topçu· 
lan tarafından düşürülmüştür. 

Şanghay 7 (Radyo)- Japon 
tayyareleri, · dün Şapey kasa· 
basını bombardımen etmişler· 
dir. Bu bombardımanda halk
tan 200 kişi ölmüştür. 

Hasarat, çok mühimdir. 

lngiliz amele 
partisi 

Yeni bir faaliyet 
programıtanzim etti 

Londra 7 (Radyo) - f nğiliz 
amele partisi kongresi, dün 
yeni bir program kabul et· 
miştir. Bu programda, maden 
ocaklarının millileştirilmesi, ln
gıhz bankasının, yalnız kontra· 
lör vaziyette kalması ve miri 
arazinin mümkün olduğu ka
dar işçilere tevzii gibi mad· 
deler vardır. 

işçi partisi kongresi; gele· 
cek mebus intihabatında bü· 
yük ve çok geniş bir faaliyet 
sahası açmağa karar vermiştir. 

Manevraya iştirak edecek taggarelerimizden bir kaçı 
Ege manevralarının geı;eceği mak üzere, havada, kara \ ' C deniz· 

Söke, Aydın ve Ku~aı.lnsı mıotaka· de tam dört gün denm edecektir. 
smda, dün de, daha sabahtan iti· 
haren başlıyan ve biç durmadan 
devam eden büyük bir faaliyet 
büküm sürüyordu. Kıtaaı, biç dur· 

~--------· ....... ···~· ......... -----------

Yani ayrn on dördüncü güofl 
akşamı Ege manevrnlan bitmi' ola· 
cak ve ealiihiyetli kumandanlarımıa, 
kritiklerini yaparaklardır. 

A b 1 • • k 1 • madan harekatta bulunacağı ilk: sam e muza ere erı- menilerde yerlerini almaktadır. Ertesi gün, yani ayın OD be· 
• Muhtelif mıolakalardan hare· ~inci cuma günü, manevraya iotirak 

nl Sona erdl.rdı• etmio bulunan her iki taraf kuv-
ket ederek muhtelif şekil ve vaııı· ı · G vet erı, ermencik istasyonuna bir 

---•• lalarla tceemmü ,noktalarında bir- kilometre mesıafedeki lnovaauıda 
Bir devletin zayıf kcılması diğer devlet- ıe~ekte 01an kıt'alar, büyük bir sürat büyük bir resmi geçid yapacaklar· 

l 
. , .

1 
,. 'h "k J Vt': intizama ilaveten, tam bir ruh dır. Bu mıotaka ile alakadar vali-

erı n lSfı Q arZUSUnU fa rı eaer ahengi, tam bir nf'ie, sevinç ve liklcr ve Kıaılay, geı:id reamiae 

Asamble toplantı halinde .. 
Cenevre 7 (Radyo) -Ulus· lamaz. Bunun için her devlet 

lar Sosyetesi asamblesi, dün kuvvetli olmağa gayret etme· 
müzakerelerini bitirmiştir. lidir . ., 

Asamble reisi Ağahan cel- Asamble, Çin-Japon mes-
seyi kapatırken bir nutuk irat el esini müzakere etmiş ve 1922 
etmiş ve demiştir ki: tarihinde 9 devlet tarafından 

- Bir devletin zaif kalması, akdolunan misakın akitlerini 
diğer devletlerin istila arzu· sür'atle içtimaa davet etmeğe 
sunu tahrik etmekten hali ka· karar vermiştir. 

r 

"ANADOLU 
. '' -------- - ~------

Yakında 12 büyük sa
hife olarak çıkıyor ---- -Okurlarının teveccühlerine güvenen ANADOLU, 

çok yakında, lznıirin en mütekamil gazetesi ve Tür· 
kiqedeki meslekdaşlarının en kuvvetli/erinden biri 
olarak çıkacaktır. 

Özlü ,·e bol haberler, snlahiyetli kalemlerden çıkını~ makoleh•r 
ve fıkrolar, tarihi, e(lt.bi tefrikalar, macera \'e zal.ıııa romanları, halk 
kürsüleri, mulılf'lif büyük eabifeler ve tam manasi1e olsun bil' 
gazete .. 

Yakında bekleyiniz! 

zindegi içinde bulunmaktadırlar. davetli olan halkımızıo her Ulrlil 
Bütün bu faaliyetin, Türk olan her istirahati eababıoı temin eyliye· 
ferde verdıği gurur hakikaten çok ceklcrdir. 
yüksektir. Manzara, o kadar emni- İzmirden iki, Dinar ve Deniı· 
yet H~ inşirah bahşet ınektedir. liden bir hususi tren tahrik oluna· 

ManeHalar pazar sabahı oa· cak Ye halk bu trenlerde yüzde 
fakla beraber haşlıyac-ık ve her iki 80 tenzilatlı biletlerle lnovasıoa 
taraf kuv~·etleri faaliyete geçecek· gidip gelecrkıir. Vaziyete söre, 
tir. llıırekiit, gcctli, gilndüzlü ol· ( Devamı4 üncü sahifede ) 

~~----~------·~·~· ...... ----~--------

Amerika, harp felaketine 
karşı seyirci kalmıyacak 
B. Ruzvelt'in nutku, lıarp istiyeo 

devletlere bir ihtar sayıhyor 

M. Ruzf.lelt 
Paris, 7 (Radyo) - Ame- daki ihtilafları, daima sulh 

rika Reisicumhuru B. Ruzvelt; yolil'" halletmeli idiler. 
Şikagoda E11i bin kişilik bir Bugün dünyayı dehşet için-
kalabalık huzurunda verdiği de bırakn silahlanma yarışı, 
sö..<levde ezcümle demiştir ki: bir kaç sene evel başlamıştır. 

- Bütün devletler silahla- Bu bazı devletlerin, diğerlerinin 
nıyor. Bu silahlanma, hiçbir dahili işlerine müdahale etme· 
zaman sulha hizmet demek lerinden doğmuştur, harb ilin 
değildir. Devletler muahede· etmeksizin bugün iki devletin 
lcre sadık kalmalı ve araların· - Devamı 4 ncü ıahi.Jedt -



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Anasını CiOr __ . 
ıMeşhur korsanlar1n gö-
. mülü hazineleri .. _,_._Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 101 
- Düz taban karı, uğursuz 

ayaklarile döşeme tahtalarını 

göçerte göçerte dolaşıyor; sa
bah uykularımı dedirgin edi· 
yor. Dün sabah, (Victancığım, 
biraz yavaş yürüsene!) dedim. 
Sen misin bu sözü söyliyen? 
inadına, hora tepmeğe başla· 
masın mı?. Ya o, ya beni. 

Yarım saat sonra, orta kat· 
taki sofada gene bir şamata, 
bir çığlık daha .. Yer yerinden 
yıkılıyor, konağın temelleri sar· 
sılıyor. 

Gelin hanfendi, bu sefer de 
besleme Gülteri saçlarından 
yakalamış; kafasını yerden yere 
vurmada; kız da cıyak cıyak 

feryatta: 
Hanfendiciğim kurtar 

beni!, ~ahyanımcığım, kalfa
larım, bacılarım yetişin, öidü
rüyor beni 1. 

Konak halkı hurya sofaya .. 
Gülter, Gördez halısının Üs· 
tünde, başı kesilmiş tavuk 
gibi, kendini yerden yere at· 
mada .. Gelin hanfendi, tuvalet 
odasının kapısında, kollarını 
sövelere dayamış, ateş püskür
mede: • 

- Orospu susl. Kocama 
göz diken kaltak, sus diyorum 
sana.. Sen kimsin ki kendini 
vezir zadelere layık görüyor
sun?. Git mavnacılara, ham· 
)acılara, beygir sürücülerine, 
kundura boyacılarına. Senin 
dengin onlar. 

Ardından, ult.imatom: 
- Bu şıllık, bu evde dura

cak mı, durmıyacak mı? Pe
şın onu bana bildirin baka· 
yım.. Ağızlarınız gevşek, de
mek, demek duracak hal... 
O halde kolay, ben gidiyorum 
şimdi; beni arayıp da bulun!. 

Vezir zade, arbedeye yetiş
miş.. Hadi o da beslemenin 
saçına, başına .. Biçarenin gücü, 
kuvveti yavan... Peykeri yer
den yere sürükliyemediği için 
kafasını, yüzünü tırnaklarile 
tırtıklamada; kolunu, budunu 
ısarmada .. 

Biçare hanfendiceğiz, gene 

çöküvermiş bir kenara; solu
ğunu alamıyor: 

- Ayni!.. Zülfüyar nerede 
Aynıhayat?. Can yoldaşım, 
dert ortağım? .. 

Ekmel Bey de, her nasılsa 
anasının mırıltısını duymuş: 

- Nerede~Ayni Hanım? 
Bulun şu kadını. Herhalde, 

bir tarafa düşmüş, bayılmıştır. 
Neşever bacı, şimdi sinsilen
den girişeceğim. Anacığım 
can üstünde, tıkanıyor be. 

Arkasmdan da cart curt: 

- Bugüne bugün, bu dini 
bilmem neli Avdülvehap paşa 
konağının erkeği olacak he· 
rifin. Babam geberdi, amırı 
ben kaldım. Şimdi, şu dakika 
buradan defolacak Peyker 
orospusu! 

Küçük kız ~ kardeşi, came· 
kan kapısından ileriye vara· 
mamış. Beti benzi kül kesil· 
mış bakarken, ağabeysinin 
gözüne ilişti: 

- Anan nalları dikiyor. 
Bulsana Aynıhayat hanımı 
ulan!. 

. , 
Hafize ile Kör Abdurrah

manın adını, sanını unuttuk. 
Ne oldular bunlar? Gayya kv· 

Evet, ikisi de gayya kuyu
sunda boğulmuşlardan beterdi. 
Birinin konağa adım atmama
sına gelin hanım, ötekinin de 
ayak basmamasına sebep ko· 
cası hey olmuştu:. 

Eda, Abdülvehhap paşa ko· 
nağına gelin gelirken, Hafizeye 
kat'i emri vermişti : 

- Cici anne, senin oraya 
gelmekliğin, ayak alıştırmaklı
ğın caiz değil.. Kör herif seni 
sıskaloza, babam dediği Taha 
paşamn eski çıraklarından diye 
tanıttı. Vakıa görücüye çıktı

ğım gün, idare ettim. Sözüme 
kızma, senın dilinin perhizi 
yoktur. Çenen açıldı mı gırgır 
işletip durursun, kaş yapayım 
derken göz çıkarırsın. iyisi mi 
sen onlara hiç görünme. 

Hafize gene akıntıya küreğe 
kaldığından ötürü afallamıştı: 

- O halde, maliyeli Keman 
kaşcağızın ne günahı vardı ki 
vardı ki diyordu . Pek ala da 
insandı. Hiç değilse erkeğe 
benzerdi. Vezir zade dedikleri 
cicciricüççom gibi de çirki
nistan padişahının şehzadesi 
değildi. 

Söylene söylene kapıyı vu· 
rup odasına kapanmıştı. 

Kör Abdurrahman da du
baraya uğratılmıştı.. Ekmel 
Bey, Hafizenin evinde, Edanın 
parmağına zümrüt yüzüğü takıp 
kapıdan dışarı çıktığı gün, 
herife son yüzgülüşü yapmıştı. 

Klavuzunu konağa getirmiş, 
postu sermış olan dalkavuk· 
lara görünmeden, bahçenin 
arka kapısından içeri girmiş· 
ler, harem bölüğünden yukarı 
çıkmışlar, yatak odasında kar· 
şılıklı çakıştırırlarken, vezirza
de cebe el atmıştı: 

- Kusura bakma Abdur· 
rahman ağabeyciğim, bu sefer· 
lik de şunu al!. 

Gene üç adet beşlik bank
not.. 

Olup olacağı bu kadarla 
kalmıştı.. Zira ardından, al 
lafı, otur aşağı: 

- Malum a bey ağabey, 

bizim semt gayet berbat, yere 

batası bir semttir. Mahalledeki 
karıların hepsi fitne, müzevir 
kanlardır. Erkekleri dersen boş 
boğaz, allak, edepsiz.. Şimdi· 
dilik, muvakkat • bir zamaıı, 
hariçte görüşelim; hariçte kok· 
laşalıml 

Türkçesi, Körün ayağını ko· 
naktan kesivermişti. Hergün, 
her gece, Kör Abdurrahman, 

karısı Arab Ziba, Hafize, baş 
başaydılar: 

- Ne bilmem ne yemeğe 
bu iş kabına koyduk, kıva· 
mına getirdik; pişirdik, kurtar· 
dık .. Kumda oynıyalım şimdi!. 

Havai mavi renkli, çiçekli 
ve kokulu mektup, Ferhat mi
sali tosunun eline verileli bir 
haftayı geçmişti. Hala cevap 
yok.. 

Sanki, mahallenin üç deli· 
kanlısı söz birliği etmişler. 
Çarpık damlı evdeki yalabuk, 
çıkmaz-sokaktaki k~mani de 
pencerelerinde yoklar., 

Eda, Aynıhayatın fos çıktı· 
ğını anlamıştı.. Aralarından 

kara kedi geçmiş gibi .. Taze, 
kahyanıma adeta surat ası· 
yordu. Gördüğü yerde, ya 

Bu hazineleri ele geçirmek istiyen sey. 
yahlar, şimdi altın yerine ha. 

yal etler görüyorlar. 
17 fnci 18 inci asır koı san· bet malumat alınamamıştır. 

larının gömdükleri hazinelere Jean Lafitte meçhullere doğ 
dair birçok şayanı dikkat hi- ru karışmıştı. Korsanlar mev
kayeler anlatılır. Bu korsanlar kii müstahkeminden ayrıldığı 
arasında bilhassa Jean Lafitte dakikadan itibaren hükumet 
hakkında söylenip yazılanları gemileri, ne de bir korsan 
korsan hikayelerinin en merak· gemisi onun bandırasını deniz· 
lısını teşkil ediyor. de görmedi . 

Jean La fitte F ransızdı. Yeni Lafitte kayboldu ama, ken· 
Orleanda bir demirci dükkanı disine dair türlü rivayetler, 
işletiyordu.. Çok sürmeden türlü efsaneler çıktı ve onlar 
korsanların dostu ve mahrem hala yaşayor. Deniyor ki, "La
esrarı oldu. Bilhassa korsan· fitte şurada burada takma bir 
)arın yağın edip getirdiği kıy· adla yaşamıştır. Beraberinde 
metli şeyleri saklamakta işe götürdüğü mücevherleri, altın-
yarıyordu. ları falan adaya veya filan 

Sonra, namuskar işleri ta- sahile gömmüştür." 
mamen bir tarafa bırakarak Bu rivayetler halk ağzına 
Grand Terrede adeta bir kor· yayıldıkça, mevzuubahis olan 
san müstameresi kurdu. Bir ada veya sahil hangisi ıse 
kale inşa etti. Etrafını silahlı hemen oraya· seyahate çıktılar. 
adamlarla kuşattı. Orada ha· Mücevher bulmak ümidiyle 
yatını geçirmeğe başladı. topraklar altüst edildi. 

Kendisini ·her zaman hay- Hatta 1921 senesinde, Jef-
dutlar muhafaza ediyordu. ferson adasında bir tarama 
Nereye gitse, peşinden gelir- ameliyesi Fyapİlmıştı. Bulunan 
terdi. Ve sahilde daima, kor- iki küp altının üzerinde 17 59 
san gemileri görülürdü. Bu tarihi görülmekle, bu altınla
gemilerin kaptanları Je~n La- rın Lafitte hazinesine ait ol-
rittele sıkı işbirliği yapıyordu. duğu ilan edildi. 

1814 senesinde Lafitte öyle Lakin, korsan Lafittenin ha-
tehlikeli bir hal aldığı, üzerine zinelerini bulmak ıçın ınsan· 
Amerika bahriyesinin bir kısmı ların ümidi asla kırılmayordu. 
gönderildı. Bundan bir fayda Hele bir defa Neyir ve 
hasıl olmadı. Fakat, Lafitte'e Starkie isimli iki Amerikalı 
Amerika donanmasının hücum seyahata çıkarak, Meksika 
etmesini, lngiliz donanması körfezindeki Hunter adasında 
kumandanlarından yüzbaşı Loc· bir hazine araşbrması yaptı 
kyear bir fırsat bilmişti. Çün-1 ki, bu iki seyyah Lafittein al
kü o zaman İngiltere ile Ame- tınları ve mücevherleri peşin· 
rika arasında harp vardı. de koşan insanların geçirdik
lngiltz deniz yüzbaşısı, Lafite'e leri maceraların en meraklısını 
rüşvet verip onu kendi kuv- yaşamışlardır. 

vetlerine ilhak etmek teşeb- G3rilnen hayalet 
büsüne girişmişti. iki Amerikalı, kendi başla· 

Fakat Korsan Lafitte bunu rına Hunter adasına giderek 
kabul etmedi. Gayri kanuni sistemli bir surette araştarmağa 
türlü hareketlerde bulunmuş giriştiler. Fakat netice itibarile 
olmasına rağmen tabiiyetine umduklarından fazla buldular: 
girmiş bulunduğu memlekete Eğer anlattıkları doğru ıse, 
ihanet etmeği kendine yedire· araştırmaları esnasında bir 
miyordu. Hadiseden Amerikan korsanıu hayaleti ile karşılaş-
makamlarını ve bilhassa yem mışlardır . 
Orlean kumandanı general Hazinelerin bulunduğunu tah-
Jacksonu haberdar etti. Ya- mm ettikleri yen çizdikten 
kında · Yeni Orlean şehrine sonra, hendekleri kazmağa 
bir hücum yapılacağını söyle· başladılar. Daha birkaç metre 
di. Ve general Jacksona bü· açmış açmamışlardı; paslı ve 
tün kuvvetlerile yardım ede- eski bir kılıç buldular. Buna 
ceğini bildirdi. pek sevinmişler, daha şevkle 

Fakat buna mukabil gene- çalışmağa başlamışlardı. Bir 
ral Jackson ne yaptı biliyor müddet sonra Meyer, küre· 
musunuz? Hem korsan Lafit- ğinin ucuna sert bir şeyın 
tein teklifini reddetti. Hem dokunduğunu hissetti. Fakat 

bu, bir altın sandığı değil, bir 
ona " sunturlu haydut ,, de-

insan iskeletinin parçası idi. 
mekle ağır bir hakarette bu-
lundu. Şimdi şunu hatırda tutmak 

Bunun üzerine Lafitte kızdı. 
Amerikan general bilahara 
onun yardımını kabule mecbur 
olduysa da, o, kendine yapı
lan hakareti asla unutmadı. 
Hatta bütün suçlarının affe· 
dildiği ilan olunmasına rağ· 

men gene sükunet bulmadı. 

Amerikan tabiiyetini terkedip 
kendisine yeni bir memleket 
aramağa karar verdi. 

Meçhullere doğru 

Altınlar, mücevherler dolu 
sandıklar yüklü bir büyük ge· 
mi ile yola çıktı. 

O günden bugüne kadar 
kendisi hakkında hiçbir mus· 

bir iki kelime: 

lazımdır ki, korsanlar, define· 
)eri ekseriya insan cesedlerinin 
altına gömerler. Bu cesed, 
çok defa, definenin gömüle· 
ceği yeri kazan adamın cese
didir. Define, toprağa konul
duktan sonra, korsanlar, kazan 
adamı öldürürler. Bu suretle, 
definenin nereye gömüldüğüne 
dair başkalarmın malumat 
alması imkanını ortadan yok 
etmiş olurlar. 

İşte bu sebeple, öldürülen 
adamın hayaletinin, o define 
etrafında dolaştığı rivayet 
edilmektedir. Ve bittabi, de
fineyi aramağa gelenleri bu 
hayalet ürkütüyor. 

Meyer ve Starkie, ikelete 
- Rahatsızım; başım ağrı· rastlar rastlamaz, artık hazi-

dan çatlıyor., nenin izini bulduklarına inan· 

Kaybolan çocuk 
Bir kadın tarafın

dan mı calındı ? • 
Çocuk kaçırma hadiseleri 

Amerika'dan sonra bugün Av· 
rupada da çoğalmağa başladı. 

Bilhassa, son zamanlardaki 
karışık ve esrarıengiz bomba, 
suikast tahtelbahir, hatta ge
neral kaçırma hadiseleri ile 
Amerikadan aşağl kalmıyan, 
hatta onu geçen Fransada ço· 
cuk kaçırma hadiselerı de sık 
sık görülüyor. 

Bunlardan biri son günlerde 
oldu. F ekat, kaçırılan küçük 
kız çocuğunun zengin bir aile
ye mensup olmaması ve çocu· 
ğu kaçırdığı zannedilen şahsın 
bir kadın olması itibarile bu 
hadise diğerlerinden çok fazla 
alaka uyandırdı ve garip gö· 
rüldü. 

Hatırlardadır ki Yugoslav
yada da geçenlerde böyle bir 
vak'a olmuş, bir adam kendi· 
sine ait olan fakat başkasının 
yanında büyüyerek onu anne 
bilen bir çocuğu · kaçırmıştı. 

Paristeki bu son hadisede 
kaçırılan 7 yaşındaki küçük 
Marienin de, böyle bir şekilde 
kaçırılmış olacağı düşünülüyor. 
Bilhassa, kendisini; kaçırdığı 
zannedilenin bir kadın olması 
bu şüpheye mahal vermekte· 
dir. 

Polis hadisenin tahkikatına 
bu cihetten de girişmiş, fakat 
Marienin anasının, babasının 

hakiki anası babası olduğunu 
kat'iyetle öğrenmiştir. 

Bununla beraber, küçük Ma
rienin haydutlara ortak olan 
bir kadın tarafından kaçırılmış 
olmak ihtimali de vardır. 
Şimdiye kadar küçük çocuk· 

tan ve haydutlardan bir iz hu· 
lunamamıştır. ........ __ 
Yaşlı beygirler 

Bir beygirin çalışma müddeti 
ne kadar sürmelidi~? Bugün 
ikiyüzden fazla harp görmüş 
yaralı lngiliz beygiri, Belçikalı 
köylülerin elinde hala çalışı· 
yorlar. 

lngilteredeki "dilsiz dostla
rımızın cemiyeti,, adını taşıyan 

ve dili olmadığı için bize dert 
)erini anlatamLyan hayvanlara 
dostluk etmek gayesile kurul
muş teşekkülün mensupları son 
zamanlarda bir teşebbüse giri· 
şerek bu zavallı hayvanlardan 
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Bir oturuşta 

Bir küfe üzüm 
yenir mi? 

Evvelki gün Edirnekapıda 
bay Ahmedin kahvesinde ocak 
çılık eden Çakır MuharreP1 
ile sebzeci ve manav Hacı Mu 
hiddin, bakkal Anastas eskici 
dede aralarında bir bahse tu· 
tuşmuşlar. Bahis de şöyle : 

- Acaba Muharrem, bir 
oturuşta ne kadar üzüm yiye
bilir ? 

Bir kilo, iki kilo filan der 
ken bahis kızışmış ve Muhat' 
rem bir oturuşta 7 ,5 kiloluk 
bir küçük küfe üzümü yiyebi· 
leceğini söylemiş, bunun iiZe" 
rine o civardaki bağlardan ge
tirilen 7, 5 okkalık küçük bir 
küfe üzümün başına çöken Mu· 
harrem bir saatin içinde bU' 
nun 4,5 kilosunu eritmiş, ge
riye kalan üç kilosunu da oP 

dakika sonra yemeğe başhY8: 
cağını söyliyerek bahçedek1 

müşterilere kahve pişirıneğe 
başlamış. Lakin on dakik• 
sonra geride kalan üç ki~O 
üzümü yemek için tekrar ku: 
fenin başına gelince küfeyı 
bom-boş bularak şaşıran Mu· 
harrem oradakilere sormuş. 

- Bizim gerıye kalan ÜÇ 

kilo üzüm ne oldu? 
Ötekiler de gülerek şu ce· 

vahı vermişler : 
- Sen müşterilere kahve 

pişirip 'götürünceye kadar ge· 
riye kalan üç kiloyu da dede 

yedi. l· 
Ve1 gerçekten de öyle.;. ~ 

muş, geriye kalan üç kilo uı;· 
mü de on dakikanın içİP e 
85 yaşındaki eskici dede te• 
mizlemi,ti. Unutulmasın ki er 
kici dede bu üç kilo üzÜID ~ 
birlikte bir kilo ekmek ve 25 
gr~~ da peynir yemiş. Ne di; 
yelim, ikisine de afiyet olsun 

(Kurun) ,,,,,,,,,,. 

bir kısmınr meşakkatten kut"' 
tarabilmiştir. 

Ve satın alınan 60 ihtiyat 
beygirden dördü müstesna ol: 
mak üzere diğerlerinin bepSI 
vurulmuştur!. Beygirlerin ell 
genci 23 yaşını bulmuştu. Ar• 
larında 40 yaşını geçmiş bitlP 
beygirler de bulunuyordu. 

Şimdi eski lngiliz zabitletlı 
yeniden aralarında para toP' 
ltyarak, diğer ihtiyar beygirle· 
ri de, esaretten kurtarınat' 
çalışıyorlar . 

lzmir vilayeti muhasebei hu
susiye müdürlüğünden: 
Muhammen 

bedeli 
Muvakkat temintl 

Lira Kuruş Yeri Mevkii cınsı 

717 ?7 Kar~ıyakada Örnek Kelerli Eski ilko-

bedel 
Lira J'. 
53 85 

koylnde kuyu kul binası 
Yukarda yer ve cinsi yazJı örnek köyündeki eski ilkokul 

binasının mülkiyeti satılmak üzere 15 gün müddetle açık art· 
tırmaya çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin hergiil1 
muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sür; 
mek iıtiyenlerin de ihale a-ünü olan 14/10/937 Perıembe ,aou 
saat 10 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile birlikte vila1et 
daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 3441_......., 

·--Türk Hava Kurumu-~ 

Büyük piyangosd 
6 ici keşide 11 Teşrinievel 1937 eledi 
Boyok ikramiye 200,000 liradır 

Bundan başka: 40,000, 25,000, 20,0UO i.5,000ı 
10,000 liralık ikramiyelerle (200,000 ve 50,000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bii· 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bil 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan ~ 
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lfl -
gömülü hazınelerı HAMBURG . rek8.sı · Limite d vapur acentc.sı 

( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) "THESSALIA,, vapuru 6 Bı· . R""'YAL NEERLANDAIS 
mışlardı. Fakat o gece, Me· rinciteşrinde bekleniyor. HAM- vapur acenf &Si KUMPANYASI 
yer, sırt üstü yatmış ve fakat BURG ve BRE.MEN limanla· . . . . " DEUCALION ., vapuru 
h .. k d 1 k _k k k Bırıncı Kordon Rees bınas ı 10-10 gelip yükünü tahli-
enuz uy uya a ma~ış en rından yu çı araca tır. . Tel. 2443 yeden sonra BURGAS, VAR-

çadırının .a~alığından bır a~~- "ARKADIA. vapuru 6 Bı- ELLERMAN LINES NA ve KôSTENCE limanları 
mın kendısıne doğru geldıgı· rinciteşrinde belCleniyor, ROT- LONDRA HATTI için yük alacaktır. 
ni gördü. TERDAM HA'MBURG ve " DEUCALION ,, vnpuru 

Bunu evvela&, adaya gelen • "POLO., vapuru limanı· 26-10 da ROTTERE>AM, BREMEN limanları için yük 
bir başka seyyah sanıp der- mızda olup 28 Eylüle kadar AMSTERDAM ve HAM-
hal yerinden fırladı. alacaktır. LONDRA ve HULL için yük BURG limanlarına yük •ala-

Meyer hadiseyi şöyle an- AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. rak hareket edecektir. 
"JUNO., vapuru 16-10 da latıyor: THE EXPORT STEAMSHIP "PHILOMEL., vapuru 29 ROTTERDAM, AMSTER-

·- Bu adam bir korsan CORPORATION Eylülden 8 Birinciteşrine kadar DAM ve HAMBURG liman· 
kıyafetindeydi. Eski günlerin "EXIRIA., vapuru 28 Eylüle LONDRA için yük alacaktır. larına hareket edecektir. 
kıyafeti ile giyinmişti. Garip ı bekleniyor, NEVYORK için "LESBIAN" vapuru 12 Bi- SVENSKA ORIENT LINEN 
olan tarafı,belindeki kayışın sol I _·yük alacaktır. "BIRKALAND,, motörü 4-

f k] k h rinciteşrinde LONDRA ve RO T HA tara ında ı ıç ta mağa ma sus "EXAMELIA., vapuru 3 Bi- 10 da T ERDAM, M-
bir yer görülüyordu. Fakat kı· HULL için yük alacaktır. BURG GDYNIA, DANI-
lıç ortada yoktu.,, rinciteşrinde beklı:niyor. NEV- LIVERPOOL HATTI MARK ve BALTIK l imanlarına 

Meyer, bu gördüğü şeyin YORK için yük alacaktır. "MARDINIAN,, vapuru 29 hareket edecektir. 
bir vehimden ibaret olduğuna .. EXECUTIVE., vapuru 10 Eylülden 6 Biri nciteşrine ka· "BARDALAND., motörü 
kanidi. Az evvel bulduktan Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· dar LIVERPOOL ve GLAS- 16-10 da ROTTERDAM, ı 
paslı kılıç, ihtimal ki bugün YORK -için yük alacaktır. GOW için yük alacaktır. HAMBURG, DA~TZIG, GDY-
karşısında hayaletini görmüş EXCHANGE 18 NIA, DANIMARK, NORVEÇ 

" " vapuru BRISTOL: LEITH ve NEW- ve BALTIK limanlarına hare-
olduğu korsanındı. Meyer bir· Bi.rinciteşrinde . bekleniyor. NEV- GASTELE HATTI ket edecektir. 
den korkmağa başladı. Fakat "YORK için yük alacaktır. "JOHANNE,, vapuru 28 " VlKINGLAND ., motörü 
bir müddet sonra kendisini 2- 11 de ROTTERDAM, 
toplayıp ona doğru yürümeğe "CARLTON,, vapuru 22 Bi- Eylüle kadar doğrı.t BRISTOL HAMBURG, GDYNIA, DAN-

iz • e• M ıısucatı ıı· u ~ 

T .. . ..,.. 1o~ıim Sirk cıı 
' 

Halka ınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Z arif ve Ucuzdur 
. Yeni yapt~racağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

•• 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkat- .trdadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

teşebbüs edince, hayalet or· I rinciteşrinde bekleniyor. NEV- için yük alacaktır. ZlG ve DANiMARKA, NOR-
tadan kayboldu. YORK için yük alacakttr. "ARABIAN PRINCE., va· VEÇ ve BALTIK limanla rına ve DANTZIG lımanlarına ha- ı 

Tam, hendeğin içindeki is· "'EXMINSTER., vapuru 28 puru 10 Birinciteşrinde gele· hareket edecektir. reket edecektir. · 
keletin yanında çıkmış ve o 11 BwDK:iteşrinde bekleniyor. NEV- cek LEITH ve NEWGASTELE SERViCE MARITIME İlanlardaki hareket tarihle-

b. d 1 h 1 · ROUMAIN rile navlunlardaki değişiklikler-mu ıtte o aşan aya etın gene YORK . . "k 1 kt için yük alacaktır. r k b 1 
o iskeletin kendi iskeletinin ıçın yu a aca ır. "ALBA-jUL YA,, vapuru 10· den acenta mesu ıyet 3 u 

Doktor 
Ali Agih hizasında kaybolmuştu. 11HE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki deği- 10 da MALTA, CENOVA, etmez. 

Bundan sonra hayalet bir CORPORATION şikliklerden m~s'uliyet kabul MARSIL YA ve ORAN limar.- Daha fazla tafsilat ıçın 
d h d F k d f d'I larına hareket edecektir. ikinci Kordonda FRA TELLi 
a a görünme i. a at e ıne ı PiRE AKTARMASI SEYRi e 1 mez. Yolcu ve yük kabul eder. SPERCO vapur acentahğına 

de bulunamadı . Haftalarca SEFERLER alacaktır. ZEGLUGA POLKA S. A. müracaat edilmesi rica olu-
aynı yeri kazdılarsa da bir kı· "EXETER., vapuru 8 Birin- "LECHIST AN., vapuru 8· nur. 
lıç ve bir cesetten başka hiç · citeşrinde PlREden BOSTON ARMEMENT DEPPE 10 da ANVERS, GDYNIA Telefon: 411 1/4142/4221 /2663 
birşeye tesadüf edilememişti. ANVERS 

Bununla beraber, gerek Me· 
yer gerek Starkie, korsanların 
servetinin yattığı yeri keşfet
miş olduklarında emindiler. 
Diyorlar ki : 

- Günün birinde elbet, da· 
ha talihli bir adam, bunları 
bula<.ak ve tamamen olmasa 
bile, hiç olmazsa kısmen Jean 
Lafitte dakikalarının esrarını 
açacaktır. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

ve NF.VYORK için hareket 
.edecelcf:ir. 

.Se,p.bat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktar
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

Kamçıoğlu STE ROYALE HONGROISE 
Cilt w Tenasül hastalıklar DANUBE MARITIME 

w elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No. ~ 55 
Telefon: 3479 

"DUNA,, vapuru 18 Birin
citeşrinde bekleniyor, •BELG
RAD, NA VISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS
LA VA, VIY ANA ve LINZ 
1çio yük !alacaktır. 

---•lllJl!l-ml!!!!!!!~-111!! JOHNSTON WARREN LINES 
Satılık Ev uMıTED. uvERPooL 

Gftzelyalı tramvay cad
desi l 027 numaralı ev 
eatalıktır. Taliplerin mez· 

kOr eve mftracaatları ı 
ı.:~~--o~unur._ _ 

"DROMORE" vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 

ve BURGAS, VARNA, KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanları için yük 

"ESPANGNE., vapuru Ey· 
lül sonunda bekleniyor, AN
VERS için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS· 
LINjE • OSLO 

"BAALBEK,, motörü 27 Ey
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanları için yük ala· 
caktır. 

"BAY ARD,, motörü 24 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP-
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 28 Bi
Tinciteşride bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

ilanlardaki hareket tarih1e
rile navlunlardaki değişiklik· 
)erde 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. 

1 elefon No. 2007 /2008 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!· 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük .. ~alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
-~~~~~~~~~~~·~~· 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

l 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

....... ı ............ . 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
• • 
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Franko, Hit e d 
dım iste i. 

n .Milssoliniden yar
ilisler ilerliyorlar 

Mussolininin oğlu da lspanyı ya gidiy<~r. llalya yardımlarına devam eder
se! Fransa da lspaııyol hııdndunn gönüllül~re açacaktır 

Paris, 7 (Radyo) - Havas 
ajansının Madrid muhabiri bil
diriyor: 

ispanya ihtilafının daha pek 
uzun süreceği anlaşılıyor. Son 
iki hafta zarfında muhtelif cep
helerde vukubulan çarpışma

lar, asilerin aleyhine neticeler 
vermiştir. Her taraftan esaslı 

yardım görmeğe başlıyan cum
huriyetçiler, son taarruzlarında 
elde ettikleri mevzilerle vazi
yetlerini düzeltmeğe muvaffak 
olmuşlardır. General Franko
nun, BB. Hitler ve Mussolini-

ye: bir mektup göndererek 
kendisine yardım edilmesini 
istemiş, harekatın aksi netice
ler vermekte olduğunu bildir
miştir. 

Paris, 6 (A.A.) - Figaro
nun Roma muhabiri gazete
sine şöyle }'azmaktadır: 

"İtalyanın Fransız · İngiliz 
notasına bilkuvve menfi bir 
cevab verdiği dün akşam an
laşılmıştır. Son dakikada Ya
lansın iaşesinden husule ge
lecek neticeden evel F ranko-
nun muzaffer olacağı zanne-

dilmekte olduğundan Pirene 
hududunun tekrar açılması 
gayrivarid veya hükümsüz 
addedilmektedir. 

ltalyanın işi sonuna kadar 
takib edeceğinin son zaman
larda şüphe götürmiyecek bir 
şekilde tezahür ettiği nokta
sında ayrıca işaret edilmek
tedir. 

Paris, 6 (l1adyo) - Üçler kon· 
feransı hakkında İngiltere tarafın· 
dan verilen notaya İtalya henüz 
cevab verme~iştir. 

ttalya vereceği notada İspanya 
meselesinin ademi müdahale ko· .............. 

Genç. bir · kadın, ihtiyar Filistinde 
kocasını öldürttü .. 

Zeliha; bu cinayete mukabil aşıkına 
lenme vadında bulunmuş .. 

ev-

Menemen kazasının Çavuş· 
köyünde tüyler ürpertici bir 
cinayet olmştur.Muhacir Meh
met oğlu Necip isminde bir 
ihtiyar, kendisini sevmıyen 
renç karısı Zeliha i1e aşıkı 

Hasan Çetin tarafından öldü
rülmüştür. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Muhacir Necip 55, kansı 

Zeliha 35 yaşındadırlar, üç de 
çocukları vardır. 

İddiaya bakılırsa, Zeliha 
aylardanberi ayni köyden ço
ban Mehmet, muhtar Nurul
lah, sepet Ahmet ve Fehmi 
adında dört kişi ile alakadar 
imiş. Son zamanlarda da Se
pet Ahmedin kardeşi Hasan 
Çetin ile görüşmeğe ve onu 
evine almağa başlamış imiş .. 

Zeliha kocasının köyde bu
lunmadığı ve işine gittiği gün
lerde, sevgilisi Hasanı eve 
alırmış. Bir gün yine Hasanla 
buluşmuş ve onu, kocası aley
hine tahrike başlamıştır. 

Bu arada kocasını öldür· 
mesi teklifini yapmıştır. Ha-
san, ilk zamanlarda bu teklifi 
reddetmişse de kadın, izdivac 
vadcdince meselenin rengi 
değişmiş ve Hasan, teklifi ka
bul etmiştir. Bundan sonra 
da zavallı Necibin nasıl öldü
rüleceği meselesinin müzake
resine başlanmıştır. 

Zeliha, bir gün kocasının 

civardaki Musabey köyüne gi
dece~ini haber alınca bundan 
Hasanı haberdar etmiş ve: 

- Sen de b : raber git, yol-

da işini bitir. Demiştir. 
Öğleden sonra Hasan, Ne

cibin evine gelerek kendisinin 
de Musabey köyfine gidece
ğini söylemiş ve beraber git
mek teklifinde bulunmuştur. 

Zavallı ihtiyar adam da, Ha
sanın bu teklifini kabul etmiş: 

- Yolda konuşa konuşa 
gideriz. 

Demiştir. Necib, eline bas· 
tonunu alarak çıkmış ve Ha
san bu sırada kapı aralığın· 
dan Zeliha ile görüşmek fır· · 
satını bulmuştur. Zeliha: 

- Şu bıçağı al. Fakat bı
çakla vurma, sopa ile öldür
meğe bak, bıçakla vurursan 
bdki bağırıp çağırır, duyan 
olur. Hem de pantolonunun 
cebinde bulunan beş lira pa
rayı alıp bana getir. 

Diye tembihde bulunmuş
tur. Hasan, maşukasının ken
disine verdiği bıçağı aldıktan 
sonra muhacir Necibe yetiş· 
miştir. Çavuş köy ile Musabey 
köyü arasında büyük çitlen
bik ağacı vardır. Muhacir 
Necib, buraya gelince Hasan
dan ayrılmış, yolun bir kena
rına çömelerek su dökmeğe 
başlamıştır. Hasan, biraz iler
ledikten sonra yan taraftan 
dolaşarak Necibin arkasına 
sokulmuş ve yere bırakmış 

olduğu bastonunu bir hamle
de kaparak ihtiyarın ensesine, 
kulaklarına bütün kuvvetile 
vurmağa başlamıştır. 

Zavallı ihtiyar, yidiği müt
hiş darbelerin tesirile kırılan 

Lise ve Ortaokullar satın al
ma komisyon başkanlığından 

Kızılçullu Öğretmen okulu elektrik tesisatı 8.10.1937 cuma 

gün saat 16 da Kültür yardirektörlüğü odasında toplanacak 

komisyonumuzca pazarhkla üsterilecektir. . 

Muhammen keşif bedeli 4945 lira 40 kuruştur. 

Teminat pazarlığı müteakip ihale bedeline göre kat'i temi
nat alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler Nafıa bakanlığının ehliyet ruhsat
namesini haiz olması şarttır. 

Mütaahhit bu mikyasta işler yaptığına dair vesika ibrazına 

mecburdur. Bu işe ait resim, keşif, fenni ve mali şartname 

hergün Kültür direktörlüğünde görülebilir. Şirketler 2490 sa-

yılı kanunda yazılı vesika ile bu işe girebilirler. 3 5 6 7 

Arap komitesi bir 
beyanname neşretti 

Kudüs, 7 (Radyo) - Arap 

komitesi, dün bir beyanname 

neşretmiştir. Bu beyannamede, 

herkesin bir silah bulundur
ması lüzumu tavsiye edilmek
te ve greve germi verilmesi 
ihtaı olunmaktadır. 

Muğlada örnek fidanhk 
Muğla, 6 ( A.A. ) - Yeni 

yapılmakta olan örnek fidanlık 

gün geçtikçe inkişaf etmek

tedir. Bu fidanlıkta en ıyı 

cinsten aşılanmış rneyvalı ve 

meyvasız 20 bin kadar fidan 

vardır. Yalnız 28 nevı çam 
vardır. 

Daha önce ilin muhtelif 
köylerine binlerce fidan dağı
tılmıştır. Bu fidanlar yetiştik

leri zaman halka parasız da
ğıtılacaktır. 

bastonunun üzerine düşer~k 

derhal can vermiştir. Hasan, 
öldürdüğü ihtiyarın pantolonu 
cebinde duran sarı bir cüz
danı ve içindeki beş lirayı 
alarak doğruca köye dönmüş, 
Zelihanın evine gitmiş ve bı
çakla beraber cüzdanı kadına 
vermiştir. O vakit Zeliha: 

- Nasıl yaptın? Diye sor
muş, Hasan da: 

- Öldürdüm. 
Cevabını vermiştir. Tahki

kat evrakına göre, Hasan, 
kocası Necibi öldürdüğünü 
söyleyince Zeliha ellerini üç 
defa yüzüne sürmü~: 

- Ohl çok şükür yarabbi 
kurtuldum. 

Demiştir. 

Bu vak' adan bir hafta sonra 
Hasan ve Zeliha iki ay bera· 
ber yaşamak için bir muka
vele akdetmişler ve bir arada 

yaşamıya başlamışlardır. On
dan' sonra da evleneceklermiş. 

Fakat cinayeti örten esrar 
perdesi adliyece yapılan esaslı 
tahkikat neticesinde tamamen 
kaldırılmış, Hasan ve Zeliha 
tevkif edilmiştir. Hasan; suçu 
nasıl islediğini, Zeliha tara
fından cinayete nasıl teşvik 
edildiğini başından sonuna 
kadar anlatmışsa da Zeliha, 
herşeyi inkar etmiştir. Zeliha 
ve Hasanın muhakemelerine 
yakında lzmir Ağırceza mah· 
kemesinde başlanacaktır. 

mitesinde• müzakere edilmesini ileri 

!IÜrecek olursa, biç bir netice hasıl 
olmıyacaktır. 

Bura· siyasal mehafili, İtalya· 

nın vakit kazanmak istedigi kana· 

atindedir. Fransa, vaziyetin inkişa· 

fını bekliyecek ve müsbet bir ne· 

tice çıkmadığını anlayınca hudud· 

larını İ11panyaya açacaktır. 

Zira İtalya, mütemadiyen İs· 

panyaya asker göndermek suretile 

Genera{ Frankoyu takviye etmekte 

ve gönüllüleri geri çekeceğine, B. 
Mussolini, bilakis gönüllü olarak 
kendi oglunu Frankoya göndermrge 
karar vermiş bulunmaktadır. 

Pop.olo tfltalya 
Dikkate şayan bir 

makale neşretti 
Milano 7 (Radyo)- Popolo 

d'ltalya gazetesi dün dikkate 
şayan bir başmakale yazmıştır. 

B. Mussolini tarafından ya
zıldığı söylenen bu makalede 
Japonyanın Çinde yaptıkları 
tasvip olunmaktadır. 

•• 
Amerika, harp fela
ketine karşı seyirci 

kalmıyacak 
-Baştarafı 7 inci sahi/ede

biribirini boğazladığım görü· 
yoruz. Masum insalar öldürü
lüyor, istibkamsız ve açık şe· 
birler top ateşi ve tayyare 
bombaları altında harap olu
yor. 

Hak Vf" hürriyet istedikle
rinden bahseden devletler, 
başkalarını esaret altında bu
lundurmak istiyorlar. 

Devletler, karşı karşıya gel
mek suretile değil, elbirliği 
ile sulhu temin ed~bilirler. 

Dünyada sulhu istiyenler, 
harbi terviç edenlerden çok 
daha fazladır. 

Bugünkü vaziyet karşısında 
harb, son derece sari bir has
talık halini almış bulunuyor. 
Binaenaley, Avrupada bir harb 
olursa, diğer devletlerin bun· 
dan masun kalmalarına imkan 
yoktur. 

Biz Amerikalılar, bundan 
sonra Avrupada zuhur edecek 
herhangi bir hadiseye karış
mamak niyetindeyiz. Fakat bu 
demek değildir ki, harb fela
ketine karşı seyirci kalacak 
ve cihan aulhunun tehlikeye 
düşmesine rıza göstereceğiz. 

Amerika, sulh iatiyor ve 
sulhun muhafazası için bütün 
kuvvetile çalışıyor.,, 

Vaşington 7 ( Radyo ) -
Amerika Cumhurreisi B. Ruz
veJtin Şikagoda verdiği söylev, 
Amerikanın her tarafında hüs· 
nü suretle karşılanmıştır. 

Muhalif mahafilde dahil ol
duğu halde bütün Amerika, 
B. Ruzveltin, Amerikaya ter
cüman olduğu kanaatini gös

termektedir. 
Nevyork 7 (Radyo) -Rei-

sicumhur B. Ruzvelt, seyaha
tinden dönerken buraya uğramış 
ve Avrupadan dönen valdcsini 
ziyaret etmiştir. 
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Antuvan, bu vaziyet altında 

imparatorluğun büyük men
faatlerinden bazılarından vaz 
geçmek, bunları ihmal etmek 
lazım olduğunu anladı. İstemiş 
ol~aydı, muzaffer ordunun ba
şında Mısıra gider, Mısırın 
Roma siyasetine muzır olanla
rını kılıçtan geçirirdi. Fakat 
Kleopalranın bu daveti, onu 
bu kanlı hareketten alıkoy

muştu. Bu davet, Antuvanın 

bütün düşünce ve planlarını 

alt·üst etmiş idi. O kadar ki, 
Kleopatra kendisine balık av· 
lamak ile talih tecrübesini 
teklif ettiği zaman, bu teklifi 
hemen kabul etmiş idi. 

Bu hüsnükabul, Kleopatrayı 
bir çocuk gibi sevindirdi; kü· 
çük ve güzel ellerini biribirine 
vurdu ve: 

- Ne iyi, "ne iyi! dedi. 
Kleopatra, sanki bir anda 

beş yaş daha! gençleşmişti. 
Antuvan, Kleopatranm ver

diği oltayı aldı. Kleopatranın 
da elinde ayni şekilde bir olta 
vardı. 

İkisi de yan yana denize 
kadar ilerlediler, oltalarını de· 
nize attılar . 

Atatürk kızı Sabiha 
~ Gökçen İzmirde 

/ Baştara/ı 1 inci.sahi/ede J 
trenlerin sayısı artırılacaktır. Misıt• 

f ir şahsiyetler, askeri heyetlerden 
bir kısmı Ye diğer morahbaslar, 
heyetler ayni günün aktamı İzmire 
dönmüş bulunacaklardır. Dün de · 
yazdığımız gibi, misafirlerin büyük 
bir kısmı cumartesi günü hareket 
edecek ve akşam Sökede buluna
caklardır. 

Sevinçle haber aldığımıza göre, 
semalarımızın en parlak kadın yıl· 
dızı ve Atatürk kızı Sabiha Gök· 
çen de hava f ilolannın hareketle
rine ittirak edecektir. 

Düşmana karşı [Dersim datla
rında] bomba ve makinelitüfek 
kullanmıt ilk kadın tayyareci ola• 
rak dünyanın takdir ve alAkasını ı 

uyandıran kahraman Sabiha Gök· 
çen, beş tayyarelik bir filo ile hu 
sabah eaat sekizde Eskişehirden 
ufacak ve 9 zu 40 geçe sularında 
(;aziemir meydanına iı;ıecektir. 

MüteakıbeÔ şehri dolaşma-
11 da gayet tabiidir. Sabiha Gökçe• 
ni İzmirin kucağında görmek te 
bizim için ayrı bir bahtiyarlıktır. 

lzmirde çalıomağa başlamış bu
lunan manevra komutanlık karar· 
giihı dün de mevcud vaziyet ve 
vazifelerle meıgul olmakta devam 
etmiotir. 

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

İzmirde oturan Cemal kızı 
Şadiye tarafından Niğdeli Ah
med Remzi aleyhine açılan 
ihtar davası üzerine yapılan 

muhakeme sonunda: Mahke
mece medeni K. nun 132 inci 
maddesi hülrmüne tevfikan Ah
med Remzinin bir ay içinde 
müşterek eve dönerek evliliğin 
üzerine yüklettiği kocalık vazi
felerini yapması için kanuni 
ihtarat icrasına ve muhakeme 
masarıfı olan 532 kuruşun 
müddeaaleyh Ahmed Remziye 
yükletilmesine temyiz yolu açık 
olmak üzere 23/9/937 tarihinde 
karar verilmiş olmakla H.U. 
M. K. nun maddei mahsusa
sına tevfikan tanzim kılınan 
ihbarname müddeaaleyhin el
yevm ikametgahının meçhu
liyetine mebni mahkeme divan· 
hanesine talik kılındıiı ilin 

olunur. 

Romalı general, cidden mü~
kül ve üzücü bir halde id1• 

Siyaset ve icra kuvvetleri na· 
mına temsil ettiği Romanın 

mukadderatı, şu bulanık de· 
nizden attığı oltanın ucund• 
çıkacak neş' eye bağlı demekti. 
Ya, olta loş çıkarsa.. Kleo· 
patranın taliine oltasına iri bir 
balık takılırsa?. Fakat ne ol•· 
bilirdi? Başta Kleopatra gibi 
bir kadın bir dilber vardı. Su 
kadının başta bulunması, An: 
tuvana tatlı bir baş dönmesı 
veriyordu. 

Denizin hafif bir kırışması 

oltaya bir balığın tokunduğunu 

ihsas etti, evet, aldanmamıştı. 

Oltayı çekti, ve büyük bir 
sevinçle, kocaman bir balık. 
yakaladığını görd. Balık, traÇS 

üzerinde gümüşten bir yaY 

gibi kıvranıyor, sıçrıyordu! 
( Ark.ası var ) 

Kemalpaşa icra memurlu· 
ğundan: 

Ansızcadan fbrahiminin Ra· 
mazana olan borcundan dolayı 
icraca mahcuz bulunan Teın· 
muz 932 tarih ve 35 numara· 
sında kayıtlı sağı yol solu 
koca başın Ali arkası Yusuf 
dede oğlu Abdullah önü yol 
ile mahdut ve tamamı 250 lir• 
kıymeti muh,mmineli bir baP 
arsayı havi evvelce dükkiP 
iken elyevm kahvehane ola~ 
işbu mülkün beş sehimde i~1 

sehmi ile gene tapunun Hatı
ran 936 tarihli ve 22 sayt· 
sında kayıtlı ve Ansızca~!n 
Y ağlıcabaşı mevkiinde kaın 
şarkan çay, garben Yazıcı oğlu 
veresesi şimalen deli Mehme· 
din ve hafız Halil lbrahimin 
bağları cenuben Kemalpaşa 
muallimi Mustafa ile mahdut 
tamamı 450 lira kıymeti mu· 
hammineli çekirdeksiz üzüın 
bağının beş hissede iki hissesi 
açık artırma suretile satıh&'• 
çıkarılmıştır. Birinci artırması 

8/11İ937 tarihine müsadif Pa· 
zartesi günü saat 11 den 12 
de yapılacaktır. Bu artırmada 
satış bedeli tahmin olunan 
kıymetin 100 de 75 ini bu: 
lursa en çok artıranın ihalesı 
yapılacaktır. Aksi takdirde en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile satış 15 gün dah• 
uzatılarak ikinci arttırması 2'J/ 
11/937 tarihine müsadif Sah 
günü saat 11 den 12 de ya·. 
pılacaktır. Borcun ödenmesı 

tarihi 2280 numaralı kanunun 
mevkii mer'iyete girdiği tarih• 
ten evvel olması hasebile ikinci 
artırmada tahmin olunan kıy· 
metin % 75 ini bulmazsa iba· 
lesi yapılmıyarak borç beş se· 
ne tecile uğrıyacaktır. Gayr_i· 
menkul üzerinde intifa ve saır 
suretle her hangi mükellefip 

hak talebinde bulunursa yed· 
!erindeki resmi vesika ile bır· 
likte 20 gün zarfında Keınal 
paşa icra dairesine müracaat· 
ları lazımdır. Hakları Tapu si· 
cillince malum olmıyanlar p•Y· 
}aşmadan hariç kalacaklardır. 
Müşteriden % 2,5 dellaliye sa· 
tış peşin para iledir. Şartnaıııe 

tarihinden itibaren 
herkese açık bulundurulacak· 
tır. Taliplerin o/o 7 ,5 teminat 
akçesi veya bank itibar mek· 
tubu ve 933/175 dosya nuını· 
rasile lüzumu müracaatları ilan 
olunur. 
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