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• ULUSAL e 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 14 Haziran 1937 

Rusyada 
Yüksek rütbede iki bin 

tevkif edil-zabit 
miştir. 

daha 

~~~--~~------------~ 
Fiati (100) Para 

Büyül{ Şef, Istaııhula döndüler 
- - -

Hududa motörize edilmiş B~gün mi- jKarşıyakada yapılacak 

k 1 ı •• d ·ı • t• tin~ var stadyomun temeli atıldı ıta arımız ,gon erı mış ırışçiler, cumhu- ·--
L İlbay, lzmirde saha ihtiyacının en kııa 

d• riyet meydanın b · d b f Hatayda Kanlı çarpışmalar devam e ıyor. d t I rr zaman a ertara edicetini söyledi 
Türk köyleri yagv ma ediliyor . 8 op anı~ız. -~-

~~~----~--~~-
ış kanununun mevkn merı-

K D ., M / b •• l• b ld A k yete girmesi münasebetile bu ont o arte u gun ... stan u an n araya gün cumhuriyet meydanında 
gecerek lhariciye vekilimizle görüşecektir b~ mi!i~g .Ya.pılaca~~ır. . B.u 

' gun butun ışçıler mıtınge ıştı· 

Antakgadan 
lstanbu 14 (Hususi) -An

takyadan gelen haberlere göre, 
bütün Hatayda vaziyet karma· 
karışıktır. Mahalli hükumet, 
asayişi teminden aciz vaziyet· 

Küçük itilaf 
Başvekilleri 
toplanıyor 

'l' una üzerinde yapı
lQcak içtimada mer-
4ezi Avrupanın son 
'Oclziyeti görüşülecek 

Bag Stogadinoviç 
~ Bükreş, 14 (Radyo) - Çe-
0slovakya başvekili Bay Mi· 

~f Hodza, yarın (Torno Seve· 
•n) de Romanya başbakanı 
~y Tataresko ile hariciye 
~'zın Bay Antoneskoya mü
aki olacak ve her üç diplo
~at, Yugoslavya başvekili Mi
.;n Stoyadinoviçi almak için 
.
1 

l.lrıa üzerinde bir müddet 
nr ı.ıar edecektir. 
~ ~ç devletin hükümet reıs
t~ı, merkezi Avrupa işleri 
""afında mühim müzakere· 

de bulunacaklardır. Bu mü
relcre ehemmiyet veril· 

dedir. 
l rak edecekler, söylevler veri-

Mahalli zabıta, bazı şüpheli lecek, işçinin hakkını koruya-

bir görünüş 
tedir. Mysellah Arap çeteleri, 
Türk köylerini haraca kesmiş 
vaziyettedir. Yağmacılık almış 
yüıümüştür. Birçok yerlerde 

kanlı çarpışmalar olmaktadır. 
En son verilen bir haberde, 

Antakyada kundakçılık yapı
lacağı şayiasının tahakkuk et· 
mekte olduğu bildirilmektedir. 
Araplar, mağazalarını ve ev
lerini boşaltarak kaçmakta· 
dırlar. Bazı müfsit unsurların 

eşh~s tevkif etmiştir. cak olan bu kanunun meriye· 
Dün Antakyada bir mahal- t · · · k ti kt e gırışı u unaca ır. 

lede Türklerin evleri taşlan· 1 k hk" 15 ha 

l 
ş anunu a amı, -

mış, bunun üzerinde şehirde ziran salı yani yarından iti· 
- Devamı) 4 ııcü salıif P.de - b t t'b.k b 1 kt 
----------• aren a ı e aş anaca ır. 

, 

~· 
- 1 

şehri yakmak istedikleri sanıl- ~ 
maktadır. Türkler korku için-

iki bin Rus zabiti daha 
tevkif edilmiştir 

~~~----·~--~~-
Pravda, kurşuna dizilen generallerin sattıkları 

planların bulunduğunu haber veriyor --·-· Rus-Fransız ittifakı bozulacak mı? 
.. Moskova 14 (Radyo)- Tu

haçefski ve arkadaşlarının kur· 
şuna dizilmeleri, bütün Rus· 
yada iyi tesir yapmıştır. Halk, 
casuslara verilen bu cezanın 
yerinde olduğu kanaatini gös
termektedir. 

Varşova 14 (Radyo) - Po
lonya matbuatı, Rusyada vu· 
kubulan son hadiseler etrafında 
uzun makaleler yazmakta ve 
8 generalin, Rus ordusuna 
ihanet ettikleri iddiasını gayri 
varid görerek, tenkitlerde bu
lunmaktadır. 

Varşova 14 (Radyo) - Cu
martesi günü kurşuna dizilen 
Tuhaçefski ve arkadaşlarının 
vücutları yakılmıştır. 

Alınan son haberlere göre, 
Rus zabitlerinden iki bin kişi 
daha tevkif edilmiştir. Bunlar 
arasında büyük rütbede olan· 
ların da 300 kişiye yakın ol· 
duğu söyleniyor. 

Bag Stalin 
Pravda gazetesi, dün kurşuna 
dizilen 8 generalin, yabancı 
bir devlete satmış oldukları 
planlarla haritaların bulundu· 
ğunu ve idam hadisesinin, 
Berlinde bir yds husule getir
diğini yazmaktadır. 

Londra, 14 (Radyo) - Jn
giliz gazeteleri, 8 Rus gene
ralinin idamını tenkid etmekte 

yaparak şahsi düşüncelerine 
göre hareket ettiğini iddia 
eylemektedirler. 

Son haberlere göre, ltalya 
matbuatı da ayni şekilde fikir
ler yürütmekte ve bu gibi 

hadiselerin, Rus-Fransız mua
hedesi üzerinde fena tesirler 
yapacağından bahseylemekte
dir. 

--·····----~ 
Sıcak 

Her taraf sıcaktan 
yanıyor 

Buda peşte, 14 (Radyo) -
Dün burada müthiş bir sıcak 
vardı. Hararet gölğede 37 de· 
rece idi. 

* * * Dün, şehrimizde de oldukça 
sıcak vardı. Mevsimin hemen 
hemen en sıcak günü dün idi. 
Herkes, serinlemek için d~nize 

Karşıgakadan bir görünüş 
İzmirde ikinci stadyumun mektepleri talebesi de hazır 

temeli, dün Karşıyakada parlak bulunuyorlardı . 
merasimle atıldı. istiklal marşını müteakip 

Saat 14,30 da hava sıcak Karşıyaka C. H. Partisi ocağı 
olduğu halde pek çok Karşı· başkanı bay Süleyman bir 
yakalı, merasim yerine gelmiş söylev vermiş, Karşıyakada 
idi. ilbay bay Fazlı Güleç, temeli atılmak üzere bulunan 
mevki müstahkem kumandanı bu ilk stadın gençlik için ya· 
general Bürhaneddin, belediye pıldığını anlatmiş ve bu sta· 
reis muavini, şehir meclisi dm inşasını temin buyuranlara 
azaları merasime iştirak etti- teşekkür etmiştir. 
ler. Yeni stad: mahali bayı ak- Yamanlar spor namına oyun· 
larla donatılmış, askeri muzika culardan B. Selimde bir nutuk 
getirtilmişti. izciler, Karşıyaka ( Devamı 4üncü salıi/ede ) 

~·~·~·~ .. --~~~~-
Rapit, Ankara muhteliti-

ni 5-2 mağlQp etti 

Galatasaray, Doğanspo
ru 5-0 yendi 

--·-· F enerbahçe de Ankaragücü
ne .2-0 galip geldi 

Doianspor takımı 
lstanbul 14 (Hususi}- Dün lehine neticelendi. ikinci dev· 

Doi'anspor ile karşılaşan Ga- rede Doğansporlular hiç ol· 
latasaray, bu maçı 5-0 kazandı. mazsa şeref golünü yapmak 

Doğanspor, dünkü kadro· için çok çalıştılarsada muvaf· 
sunu muhafaza ediyordu. Ga· fak olamadılar ve iki gol 
latasarayda en kuvvetli oyun· daha yiyerek sahadan 5-0 
cularile maça iştirak etmişti. mağlup ayrıldılar. 
Daha birinci devrede Doğan· lstanbul 14 (Hususi) - Fe· 
sporluların yorgun oldukları nerbahçe bugün Ankaraıücü 
görülüyordu. ile oynadı ve maçı 2-0 ka• 



•• 

t o4 Haziran 937 (Ulusal Birlik) 
===-ı-=~----=-------------:---.---;:-:--ı:;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiliiiiiiiiii--

n asını Ciörl:==== Bugarların yetiştirdik- :(Haftanın Ansikl~pedi;Q 
xdr• .. --·,---,---KIZl~I __ Al Jerİ Haf~~~!i ÜzÜmÜ '- M:..şat Btumberg- Ma- Annesi, bay Litvinol ile.'!' 

ra.zan: Sermet Muhtar Nı 12 Bulgarlar tarafından vaftiz! edilmek is- reşal Fon Blumbergin Alman- ayrıca bay Eden ile yaptığı 
O. ya habiye nazırı sıfatile Ro- mülakat iyice derin akisler: 

- O .kadar ötelere ne gi
diyorsunuz? İstinyede yalısı 

.olan, ne paşaydı o?. Doksan
lık,. yüzlük derlerdi. 

- Arap Cafer paşa.. Sahi 
ıahi, esirci kör İbrahimden 
bir odalık almıştı da nur topu 
gibi b:r oğlu olmuştu. 

- Amma Cafer paşa, deli
kanlılara zort çıkarırmış. Hacı . 
berber öylesi mi ya?. Ev'er· ; 
den ırak, nüzüllünün biri .. 

Arkadan . arkaya, işi daha 
.Jleri vardıranlar da QOk: 

- Tövbe estağfurullah töv
be, günaha girmeyim ammll 
'kız Saka eşi Bayramın; hık 
demiş, o zeballanrn burnundan 
düşmüş sanki . . 

-Vallahi doğrusun kardeş. 
Yarım elmanın yarısı o da· 
mızlık herif, yarısı bu doğan 
kız. 

- Kaşlarla gözlere bak, · 
alttarafını geç.. Hacının göz~ 

:eri yakı deliği ~ibidir; kızın
kilf"r badem badem, tıpkı o 
yarmanın gözlni.. Hacının 

kaşları kelküldür; kızınkiler 
atkılı atkılı, haza o aygır Bay· 
ram .. 

- Görülen köye kılavuz İs· 
temez. Hal«"p de orada ise 
arşın hurada .. Kız piç değilse 
şu bileklerimi kıtır kıtır kese· 
rım. 

- Anası olacak karının ne 
mal olduğ-u da malum. Sıcağa 
giderkenki halini görrniyor 
musunuz? Tavrı, edası (Ben 
onlardanım işte!) diye bangır 
bang1r bağırmıyor mu? 

Eda emeklemeğe başlamış, 
önüne salınmış; mahallenin 
çocukları arasına katılmış.Kar
şıki cumbalarda, sokaktan ge· 

lip geçenlerde hala dedikodu. 

- Bak yumurcağa, nasıl 

tin yürüyor. Hınzır piç öyle 

kuvvetli, öyle çekiç gibi ki. 
~ - Necibemin küçüklüğile, 

Melahatçiğimle kırklıdır. Da
ha ikisinin içinde .• 

- Ne, daha ikisini mi dol
durmadı?. E öyle ise hiç 
korkmadan yemini basarım, 
hatta elimi mushafm üstüne 
koyarak. Acaba diyordum. 
üstüme vebal almak istemiyo
rum amma artık acabası, ma
cabası kalmadı. Bu kız valla
hi de Saka Bayramın velediz· 
nasıdır, billahi de. 

iki, üç sene geçiyor.. Hüs
men ağanın hali de harap, işi 
de berbat. Dükkanında müş· 
teri yerine kara sinekler uçuş· 

mada.. Kendi de peykenin üs
tünde boynu bükük; kurban· 

· lak koyun gibi melfil mahzun 
bakma da .. 

Uzun günler akşamlar oldu
ğu ardarda günler geçtiği hal· 
de çeyrekleri, mecidiyeleri ge· 
çelim, kurşun yüzlügün görün
düğü yok. 

Biçare Hacı torbadakilere 
el daldırmağa başlamış. Git· 
tikçe de, karısına muhabbeti 
katmerleşmiş, düşkünlüğü art· 
mış . 

Artık dükkanının semtine 
uğeamaz oluyor. Her şeyi kü
lüstür kalfasına bırakıyor; evin
cfen hiç çıkmıyor. Köşe min
derinin üstünde serili; karıcı
ğının karşısında, gözü gö· 
zünde. 

{Eyvallah!) ı.makam\na baş eğ· 
me; bir• 1de'diğini iki etmeme .. 

Kaıısı, yorgan kaplamak için 
yorgan tiresimi istiyor? Yirmi· 
Jik kuroş ' sunma: 

- İki ' yumak al, gene sana 
lazım olur!.. 

Kapıdan geçen karpuzcunun 
sesını işıtip (bugün öğleye 

soğukluğumuz yok!) mu di
yor? 
-Nah, Sultan Mahmut yüz

lüğü!. İki karpuz, iki k!vun 
ali. 

Hal~ mı surab asık? 
- Anladım, eğlenecek bir 

şey istiyorsun. Çeyrek burada 
işte. Sakız aldır, fındık fıstık 

aldır. Hafızanım gelecekse 
ona da tütünle cıgara kağıdı 

aldır!. 

Boşnak kızı Ayşe yüz bul· 
dukça buluyor, şımardıkça 

şımarıyor. Naz, ed~ let filan 
derken işi azıştırıyor. Müte
madiyen kaşları çatık? Sura· 
tından düşen bin parça •. 

Farta furtası da kalmıyor. 
Kocasının karşısına dikilip di
kilip durmada: 

- Hamama gideceğimi. 
Adamcağızın zaten boynu 

bükük. (Git 1) diyecek, içinde 
bir firferek.. Hamama df'yip 
başka bir tarafa mı yo;lanacak 
acaba?. Baştan mı çıkacak? 

Kekeliye kekeliye : 
- Daha geçen gün hama

ma gittindil Derneğe kalmadan 
Ayşe üst tetkik de. Dilli dila
zer olup çıkmış : 

- Geçen gün gittimse bu 
gün de gideceğim. Helayı yı
karken ayağım kaydı, az kaldı 
başım beynim parçalanacaktı. 
Battım çıktım; idrarlara, kazu· 
ratlara bulandım. lmkaoı yok 
evde temizlenemem . 
Ayşanım iki çeyreği alınca, 

haydi aşağıdaki küçük odaya 
kapıyı sürmeliyerek inceden 
inceye süslendikten sonra yaş
mağını örtüp, feracesini giyip 
doğru sokağa, Aksaray cad
desinden yukarıya .. 

Hamam, mamam laf. Yeşil 
tulumba kahvelerinin önün
den, Koska caddesinden fin
girdeye fingirdeye Beyazıta. 
Divanyolundan Sultanahmed 

Smeydanına kadar bir voli çe
virdikten sonra Kalpakçılar 

başına; Kuyumcu çarşısından 
Mahmut paşa yokuşuna. 

Peşinde takım takım boy 
beyleri. Öhö, öhöler; (hışt!) 
laı, harf atışlar: 

- Çukur muhallebiciye 
teşrif et; naçiz bir kazan di
bimize ikbal buyur; kafes ara· 
lığından iki çift laf edelim 
gülüm! 

- Şeytanın ayağını kır me· 
leğim. Köprüye inelim, bir 
piyadeye binelim. Kayıkçıyı 
savup küreklere ben geçerim; 
Kızkulesine doğru açılırız!. 

- Emret, iki araba çevire· 
yim. Öndeki kupadan sen 
sultanım, arkadaki fayton da 
ben kölen, kale dışına çıkıp 
kırlara vuralım!.. 

Doğrusunu söylemek lazım
sa, boş yere elin günahını 

almak caiz değilse, Hacı her· 
berin karısının o zamana ka· 
dar tuttuğu yol fındıkçılık ... 
Uzaktan uzağa gülümseme, 
fıkırdawa ve yan çizme .. 

ha ~il,..den ~ılcmanu~ 

tendi isede Berlin piyasası bunu yutmadı maya ve ltalyaya yaptığı se.. yapmıştır. 

So/yadan bir görünüş 
Bulgar gazetelerinin bir ay- müsabaka suya düşmüştür. 60 

danberi yaptıkları taşkınlık- yıl evvelki Türk zulmünden 
lara gazetelerin verdiği cevap· Türkün kan içiciliğinden sık 
lar Sofy~da müsbet tesir sık bahseden Bulgar dostları· 
göstermt>ğe başlamıştır. Bulgar mız, 500 yıllık Türk hakimi
istiklalinden önce Balkanlarda yeti esnasında Türklerin yetiş
çetecilik yapan çırak, çobanlar tirdikleri (Hafızali) n.in namın· 
namına abideler diken, taş- dan Yaka, Cebel tütününün 
lara, dıvarlara Türk {canavar- şöhretinden bugün kasalarına 
lığını) nakşeden Bıılgar kom· giren milyonların bile Ttirkle
şularımız, her yıl ıs1 tır, ısıtıp rin bıraktıkları nimetlerden 
tekrarladıkları Tiirk düşman· olduğunu inkar edebilirler mi? 
lığını (Bulgar tarihi namına) Balkanlarda Türklerin terk
çok tabii bulmakta olduklarını ettiği yüzlerle, binlerle ölmez 
söylemektedirler. abide vardır. (Canavar) de-

Çünkü Bulgarların henüz bir dikleri Türk, kendi zekası, 
tarihi yoktur. Hangi kitabı ka- kendine mahsus sanat ve bil· 
rıştırsalar karşılarına Türk çık- gısı sayesinde Bulgaristanın 
maktadır. Cedlerini arasalar her köşesinde mamnreler mey
babalarının Türk olduğunu, is- dana getirmi~tir. Bulgar, kendi 
tiklallerinden evvelki devirleri vücudunu henüz Türkün bırak 
araştırsalar dedelerinin bir Tür- tığı alaturka hamamlarda te
kün himayesinde çalıştığını mizler, Türkten kalan cami 
görmektedirler. Henüz üzerle- taşlarından bugün kilise dıvar
rinde yürildükleri kaldırımların lan, mezar taşlarından Bulgar 
taşları Türklerindir. Geçtikleri mektebi binaları yapılmak
köprüler, içinde sığındıkları tadır. 
binalarla sokak, dağ, orman, Dervi kasabasındaki meş
köy, şehir ve Balkanlar Türk hur köprü Bela kasabasındaki 
adile anılmaktadır. (Hafızali) müze ve köprü, Meriç, Tunca, 
üzümünü, bir Bulgar adile vaf- nehirleri üzerindeki köprüler, 
tiz ederek Bulgarlaştırmak için binlerce çeşme, mekteb, kilise, 
yapılan bütün gayretler boşa cami ile saat kuleleri, hükfi
gitmiştir. Çünkü {Hafızali) Ber· met daireleri, konaklar, ha· 
lin ve Roma piyasalannda marnlar, kervansaraylar, Tür
Türk olarak nam almıs ve ta- kün medeni bir insan olarak 
nınmıştır. Bulgar Ziraat Ne- yaratıldığının canlı birer şahidi 
zaretinin kalın kabuklu nefis gibi Bulgar dostlarımızın göz· 
Hafızali üzümüne Bulgarca bir leri önünde dikili olarak gör
isim bulmak maksadile açtığı mektedir. 

Bulgar komşularımızın ken-
kat kendini denk alıyor. Eşref dilerine mahsus bir tarih 
saat daha gelmemiş olacak ki yaratmak mecburiyetinde ol
hatta hazan öfkeli öfkeli arka· duklarını biliyoruz. Ve bu 
sına dönüyor. Buruk yüzle ve lazmdır. Maamafih, Kurum 
sinirli bir tavırla: (Ben sizin Asparuh ve Omurtagdan öte 
tanığınız makulelerden deği- ve ondan beri olan Bulgarın 
liml) der gibi takipçileri baş- kim olduğu malumdur. Bulgar 
tan aşağı süzülüyor. çocuklarına mekteplerde oku-

Bu sıralarda sübüyan Eda, tulan kitaplarda lsprih yahud 
evin kapısının önünde, so- Asparuh Bulgarları doğru ola· 
kakta.. Saçı, başı alaz taraz. rak anlatılmamaktadır. Bunu 
Suratı, elleri ayakları kirden da biliyoruz. Fakat, beşyüz 
pastan köpeklere ziyafet ola- senelik Türk idaresi altında 
cak halde.. Sırtında kirli bir yaşıyan Tuna boyu ve Şıpka 
zıbın, ayakları çırıl çıplak. eteği Bularları Bulgar mek
Mahalle arasında zıpzıp, kay- teplerinde Asparuh Bulgarla
dırak, çelik çomak oynayan rının kansoy ve sopundan 
erkek çocuklarla haşır neşir. gelme bir millet olarak göste· 

Zıpzıplardan birıni yutmuş; rilmiyor. Koskoca tarih Bir 
kim aldırıyor?. Kaydırak taşı takım hırafe ve yalanlarla 
ayağına çarpıp kanatmış; kim tağşiş olunmaktadır. Tür· 
oralı?. Çelik çomağın çeliği kün gaddar idaresi altında 
şakağına rastlamış, az kalsın yaşıyan Bulgar, bir mazlum, 
gözüns çıkoryormuş; kim kime, dini kanı Türkten ayrı bir 
dum duma. İstediği kadar esirdir. Türk, Bulgarı asıp 
cıyak cıyak ağlasın, saatlerce kesmiş, Diyarbekir ve Taif 
yolunsuo kime nel. · danlırmd~ zincirle 

yahat haftanın siyasi hadişesi Almerga - Doyçland Al-
olmuştur. man zırhlısının büyük bir hu-

Mareşal Fon Blumberg1878 şunet ve beynelmilel usul ve 
de Vernerde doğmuş ve bir insanlara tamamen muğayyır · 

asker ailesine mensuptur. Bu olarak bombardımanı ile tarİ· · 
sebeple çok genç yaşında or- he geçen bu kasaba, İspan-
duya intisap etmiş ve Bens· yanın cenubi şarki sahilinde 
berg zabit namzetliğinden çık· kaindir. Şehirin hemen arka~ 
mıştır. 1897 de mülazim ol- sından 2000 metre yüksekli· 
mu'ş, Hakovada 73 cü silah ğinde tepeler yükselere 55 

! endazlar alayına tayin' edilm iş bin nüfusu vardır. Limanı. 
tir. Bu aralık harp akademe· mahfuz ve güzeldir. 
sine girmiş erkan harp sını· Alman donanması - Al· 
fına geçmiştir. 1914 de 130 manyanın Almerya bombar-. 
cu piyade alayı kumandanı dımanından sonra, en yüksek 
olmuştur. 1917 de yedinci bir şiddiyetten en tabii bir. 
kolordu erkanı harbiyesi bir sükün devresine geçmesi, hay· 
şey biraz sonra kumandanı ret edilecek bir hadise değil
tayin edilmiştir. 1929 da Gö- dir. Almany'\, İngiltere ve 
nigsberg birinci fırkası kuman· Amerika efkarı umumiyesinin 
danı ve 1933 de harbiye ne· "muahedelere riayetsiz olan
zaretine feld mareşal olarak ları af etmemek,, şeklindeki 
getirilmişti. infialı karşısında ve kuvvetin 

Titülesko - Romanyanın henüz kafi sevyede olmaması 
sabık hariciye nazırı bay Ti- hasabile rüc'ata mecbur kal· 
tülesko 1882 de doğmuştur. mıştır. 

Ve Bükreş üniversitesi profe· Bu münasebetle Almanya· 
sörlerindendir. Siyasi hayatı nın merkezi kuvvetlerinden 
1917 senesinde maliye nazır· bahsetmek faidelidir: 
lığı ile başlamıştır. 1918-1919 
da hariciye nazırı olmuş 1921 1914 de Almanların 13 
senesine kadar maliye nazırlı- dritnotu, 22 ihtiyarca zırhlı, 
ğı yapmış, bir müddet Lon· 9 ağır kruvazör, 27 hafif kru· 
dra sefirliğini ve uluslar sos· vazör, 144 muhrip, 28 tah· 
yetesi Romanya daimi murah- telbahirden mürekkep idi. 
haslığı da yapmıştır. Versay muahedesi Almanla· 

1927-1928 de gene harici- ra 10 hin tondan büyük harp 
ye nazırlığı yapmış Branyano sefinesi yapmağı yasak etmiş 
kabinesinden sonra bir inti· idi. Son müzakereler netice· 
kal kabinesi teşkil etmiş bu sinde Almanyanın İngiliz mer
vazifeyi bir defa daha 1931 kez kuvvetlerinin yüzde 35 
de yapmış 1932 de yeniden nisbetinde deniz kuvveti vücu· 
hariciye nazırlığını bay Antu· de getirmek hakkı tasdik 
neskonun tayinine kadar yap· edilmiştir. Bu hesaba göre 
mıştır. Almanyanın halen 6 ceb kru· 

Pek az bir zaman siyaset- vazörü 19 muhribi, 12 tah· 
ten çekilmiş görünen bay Ti- telbahiri 12 torpito, 28 tor· 
tülesko, son hafta içinde faal pil ve hakiki sefine, 15 tor
bir rol oynamağa başlamıştır. pil sefinesi vardır. 

~~~~~--... .-.~·--.. --~~~~~ 
Trabzon nasll 

fethedildi? 
Sayısız İran askeri, gözün 

alabildiğine uzanan Karadeniıi 
kızıl, kıpkızıl bir güneşin ka· 
vurduğunu görünce şaşırdılar 
ve: 

- Hurşidabada 
dediler . 

gelmişiz .. 

Hakikaten güneş Karadenizi 
bir alev denizi haline getirmiş 
idi. Boztepeden doya doya gü 
neşin aksini seyrettiler ve; 

- Hurşidabad .. 
Bu şehre ad oldu. 

* * * Bu sıralarda idi ki tuttuğu 

Bulgar gelinlerinin namusuna 
tecavüz etmiş. Vraca balka
nında şair Hiristo Botefi öl
dürmüş. Sofyada Vasil Levs· 
kiyi asmış. Çetecilerden Ba
çekiro, Petleşkof ve hempalarını 
hapislerde öldürmüş. Küçük 
Bulgar çocuklarını, genç Bul-
gar kızlarını boğazlamış, kel
lelerini sandıklar içinde so
kaklarda dolaştırmıştır?!. Bu 
günkü Bulgara göre, efendisi 
olan dünkü Türk bir (zalim)
dir. Türk (kabadır), (buda
ladır), dünyada n~ kadar fe
nalık varsa Türkün üzerin
dedir. Sofyadaki (Zarya) ga· 
zetesi bir aydanberi bu ke· 
limeleri sıkılmad n utanm 

yeri koparıyor. Arslan bakışlı 
yaman bir bahadır gibi ın~~
hedici sözler dilden düş111ıı· 
yordu. 

Birgün bu kahramanın eline 
kabartmalı resimli bir pat• 
geçti. Paranın üstüne baş par' 
mağını şöylece sürttü ve Yd~· 
nında bulunanlara göster 1

: 

Hayret.. Paranın üstünde~• 
l ·yor tuğranın yerinde yel er esı 

idi. di· 
Bir başka para daha ver ,. 

ler. Onu da parmakları ar 
)8' 

sında oynattı ve kabartına 
rını siliverdi. 

Ona: l .. 
d. e•· 

- Tuğra bozan .. De 1b
0

• 

Ve Trabzon bu "Tuğra 
zan" dan çıkıverdi. 

* . * * jbl 
Her vilayetin olduğu . g 0~ 

"Trabzon,, adı için de bırÇ Jj 

tarihi efsaneler vardır. MeS~I~ 
Sinoptan buraya gelen 1,;J .. t•"" 
Yunan muhacirleri oıus ıtJ5 
şekilli olduğu için TraPe 

demişler!. ·ıe yi'J1-
Meyvası ve şarapları 1

1 ab' 
yıllarca şöhreti çalkanan ~el 
zon Trova harbinden S~ of 
bile malummuş .. fak~t :.,.ıs> 
tan buraya gelen bırt .. 

5 
1ıt 

Rumlardan sonra Pon. u 

ıj 

s 
~ 

ıi 



~Qhif t: l (Uluaal Birlik) 

fivier ve 1:Ü_:ı ·= lımir ikinci icra pıemurlu-
~ ğundan: 

e~ası Limited 
apur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
~E ELLERMAN LINES L TD. 

"DRAGH" vapuru 15 Ha-

~tanda J,.IVERPOOL ve 

'ı'ENSEAdan gelerek yük 
~karacaktır. 
. "GRODNO,, vapuru 15 Ha
~ttnda LONDRA ve HULL

den gelerek yük çıkaracaktır. 
"GRODNO" vapuru 30 Ha· 

tİt ~anda gelerek LONDRA ve 

~~LL için yük alacaktır, 
c.UTSHE -LEVANTE·LINIE 

~ "SOFIA"" vapuru 10 Ha
~da HAMBURG, BRE-

Bir borçtan dolayı tahtı hacıe 
alınıp usulen paraya çevrilmesi 
onaylanan 933 modeli Şavrole 
20 kişilik kamyonun 1 inci ar
tırmast 18/6/937 Cuma günü 
saat 15 te Basmahane civa
rında Bolvar garajında icra 
kılınacaktır . 

1 inci artırmada mal % 75 
ini bulmadığı takdirde 2 inci 
artırması 22/6/937 Salı günü 
saat 15 te ayni mahalde icra 
kılınacağından % 2,5 delliiliye 
müşteriye ait olmak ilzere ma· 
hallinde memuruna müracaat· 
lan ilan olunur. 937 /10278 - ------
MEN ve ANVERSten gelerek 
yük çıkaracaktırr. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

/zmİr vakıflar direktörlüğün
clen; 

bedeli M. 
Lira 

Vakfı 

1~ Mazbut ihsaniye 

Mevkii 

Çukurçeşme 

100 " müstağnaanha 
SOO Peksimetçi H. İbrahim 
120 lhsaniye 

'100 Kazak oğlu 

lkiçeşmelik 
Kestelli 

Çeşme dere 

Bornova 
40() Türkmen sokak 

8Q Dere sokak 
100 Yapıcı oğlu 
40Q lhsaniye 

1~ Batçı mescit 

" 
!lOo Hisar 

tt 

" 
Saraç Ali 

Çuğurçeşme 

Gedikli sokak 
.. 

Cinsi No. 

araba tamir- 634 
hanesı 

sebil dükkan 226 

arsa 67/69 

ev 8/12 

arsa 

il 

dükkan ve ev 

baraka 

dükkan 
kahve 

dükkan 

bila 

15 

15 

2/4 

bila 

2 
318 

95 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G, M. B. H. 

Hamburg 
"ARKADIA" vapurn 12 Ha· 

ziranda beklenilmektedir. AN. 

VERS, ROTTERDAM, HAM· 

BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. 

"CHIOS" vapuru Haziran 
nihayette beklenilmektedir . 

HAMBURG ve BREMENden 

yük getirecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarmalı Seri seferler 

"EXETER" vapuru 18 Ha
ziranda PIREden hareketle 
BOSTON ve NEVYORKa 

gidecektir. 
"EXCAMBION11 vapuru 2 

Temmuzda PIREden hareket 

ederek BOSTON ve NEV

YORK için yolcu ve yük ka
bul eder. 

"EXCHORDA., vapuru ;6 

Tem muzda PIREden hareket 

ederek BOSTON ve NEV

YORK için yolcu ve yük ka

bul edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 

2So Esnaf şeyhi 
2s0 

lrgat pazarı 

Arap fırını 
" 

62/l AMERICAN EXPORT LINES 

" 
50 Bezmi alem 

.. 
" .. 
" 
n 

" 
l
so Aziziye camii 
so 

20() " 
250 Mm'.' Kırım mescidi 
~ Mazbut esnaf şeyhi 
2' Hacı Mahmut 

SO Kılcı mescit 

120 Pazaryeri 

~Oo Bıyıklı hacı Mus
l tafa 

2 
Oo Mazbut evkaf 

2 
Oo Hasan hoca 

1~ Hatuniye 
l "V\J Saçmacı z. 
Ooo İsmail sarım 
cıoo Hacı mahmut 
~ Müftü mustafa 
Oo Hatip oğlu 

10oo Alaca mesçit 

il 

Tepecik Armut
lu s. 

" 

" 
" Altay sokak 

.. " 
" Sürmeli s. 
.. .. 
Aziziye Kırım s. 

" .. 
Kırım sokak 
Karakapı caddesi 
Arap fırını 
Numanzade 
Damlacık Necip 
ef. s. 
T aslıçeşme Ali 
reis 
Kestelli 

Dolaplı kuyu 
Hasan hoca 
Pazaryeri 
Dellal başı 
Yıkık minare 
Karantina 
Çerçi oğlu hanı 
550/sokağında 

il 
62/2 THE EXPORT STEAMSHIP 

arsa 9 CORPORATION 

" 
" 

dükkan 

"EXIRIA" vapuru 14 Ha-
11 ziranda limanımızda beklenil-

13 mektedir. NEVYORK için yük 
25 kabul eder . 

.. 
" 

ev 

23 
41 

4 
arsa 35 
ev 33 
" 29 
arsa 222/216 
ev 62 
ev ve dükkan 28/30 
arsa bila 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 
KôSTENCE, SULINA, KA· 
LAS için yük kabul eder. 
ve KALAStan aktarma şartile 
umum TUNA ıimanları için 
yük kabul eder. 

harap ev 17/19 JOHNSTON WARREN LlNES 

Sebil dükkan 84 
LiMiTED • LIVERPOOL 
"EVIMORE,, vapuru 27 Ha· 

ziranda beklenilmektedir. LJ. 
Arsa l48 VERPOOL ve ANVERSten .. 
Oda 631~~ hamule getirecektir. BURGAS, 

VARNA, KôSTENCE, SU
LINA, KALAS ve IBRAIL 
için yük kabul eder. 

arsa, ev, avlu 28 
arsa bila 

il 5 
oda 7/18 SOCIETE ROYALE HONG-
mesçitten bila ROISE DANUBE MARITIME 
bozma ev "DUNA" vapuru 10 Tem· 

Bülbül hoca s. mesçit ve 12 muza doğru beklenilmektedir. 

4 
altında oda BELGRAD, NOVISAD, BU· 

200
00 Çiçek mesçidi Tamaşahk arsa 2,4,6 DAPEŞTE, BRATISLAVA, 

2 
Yapıcı oğlu Yusuf dede dükkan 48/l LINZ ve VIY ANA için yük 

2~ " " n " " 48/2 kabul eder. 
l ,, ,, Kantarcı :S. ev 20/30 ---
~ " ,, Yusuf dede arsa hela yeri bila DEN NORSKE MIDELHAVS-
~ " " ,, ,, ev 144 LINJE - OSLO 
ı50 Perşembe tekkesi Faik paşa tekke binası 6 .. BOSPHORUS .. vapuru 22 

200 
Terzi oğlu Mesçidi Alipaşa C. arsa 66 Haziranda beklenilmektedir. 

"i Selatin oğlu Tamaşalık ev 50 PiRE, SiCiL YA, DIYEP ve 
<SO 2oo " " kutucu çıkmazı ,, 56 NORVEÇin umum limanları 
30() " ,, ,, ,, ,. 68 için yük kabul eder. 
8() R~.fai dergahı Ca~~öz s, . tekke bila :va~urların isimleri, ~elm~ 

SOQ Mustagna a~~a Kadırıye mahallesı mesçit arsası ,. tarıhlerı v~ ~avlun tarıfelerı 
Y Kırım mesçtdı Kara kapı arsa 

11 
hakkında hıçbır taahhüde giri-

llıı tı ukarda yazılı vakıf yerler peşin para ile satılığa çıkarıl· şilmez .• 
ltr! '· ihalesi 16/6/937 çarşamba günü !laat onbeştedir. Talip· Birinci Kordon, telefon 

ırı vakıflar idaresine müracaatları. 27 31 6 14 1632 No. 200- 2008 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 

ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASININ 

"JUNO" vapuru 10 Hazi
rana doğru bekleniyor, yükünü 

tahliyeden sonra BURGAS, 

VARNA ve KôSTENCE için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASININ 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halk~pınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
ce tına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

: ... ·· . ~ ,-t.: :+'' :. ... ' .. ·~··. ;.,. .. -: ...... .... ,.,v .•.. ·~ .. ' -... . .... . . 
... "'C •• • " ,. • • .. "") v • . ·:-=-'1 :- ~.. • .... '.. ·tıı~io.t. . ı. ... .: ' \... ...."> . . . . . . ..... .. "SAIMA" vapuru 1 Hazi

randa 37 de gelip doğru AN- ı 
VERS, ROTTERDAM, HAM

BURG ve SKANDINA VY A 

limanları için yük alacaktıı. 

Doktor 
"AASNE., vapuru 14 Hazi· 

Ali Agah 

1 ... ~-·~ ~ :.;~ ... ;, .~. ~.: ..:· ' ... ·· • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

randa bekleniyor. ROTTER- Çocuk Hastalıkları Cilt ve Tenasül hastalıkla.,. 
ve elekt,ik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı• 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

DAM, HAMBURG GDYNIA mütehassısı 
ve SKANDINA VIA limanları l lkinciBeylerSokağı No. 681 
için yük alacaktır. Telefon 3452 

SERViCE MARITIME ROU- ... M Telefon: 3479 

MAiN KUMPANYASININ #* :ma•am-ll'D--.i?llll--~----'lllıııl 
"ALBA JUL YA" vapuru 16 

H~ziran 37 tarihine doğru bek

leniyor. MALTA, MARSIL YA 

ve CENOVA için yolcu ve 

yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 

etmez. 

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221 /2663 -

iz iı.. Ü il r I ~ llSl1CcJll 

Tii rk Aı1011iın Sirk eti 
• 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

SaqJam, Zarif ve ·ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbıseler ıçın bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark hah Türk anonim şirketi 

ı Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu 
.... ~~~~~111111...ı .............................. . • . ·.~.~ . ·' : ... ·. ~. . : ,;... " .'l.. . ·. . . ... . . 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczah3nesinde 
1 bulunur 1 
*~~~~~~~~~~~~~~· 

1 &lraıc. · ~~ ........ :) 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
• • 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

ispanyadaki dahili harp, hükQmetc;iler 
lehine ir. Son taarruz da durdu 

Emniyet mıntakaları tesisi hakkındaki notanın metni, iki mu
harip devlete verildi. Arşidük Otto Parise döndü 

Paris 14 (Radyo) - İngiltere Hariciye Nazırı bay Edenin üç kilometre yaklaştıkları söyleniyor. 
riyaseti altında Fransa, Almanya ve İtalya sefirlerinin iştirakile Franko ordularının atmakta oldukları mermilerden birçok 
yapılan içtimadan sonra tanzim olunan nota, dün Valans ile ormanlarda yangın çıkmıştır. 
Burgos'a gönderilmiştir. Bu notaya muvafık cevap gelmediği PJançiyadan Bilbaoya giden büyük yol, asi kuvvetler tarafın· 
takdirde Almanya ve İtalya, ademi müdahale ve kontrol ko· dan işgal edilmiştir. 
mitesine iştirak etmiyeceklerdir. İhtilalcilere mensup tayyareler tarafından vukubulan son bom-

Paris 14 (Radyo} - İhtilalcilerin iddiasına göre, Biskayda bardımanda, Bilbao belediye mezarlığı, baştan başa harap 
başlıyan muharebeler, şiddetle devam etmektedir. olmuştur. 

Basklar, mevzilerini karış karış müdafaa ediyorlar. Paris 14 (Radyo)- Avusturya Veliahtı Arşidük Otto, Is· 
ihtilalcilerin, ikinci hattı müdafaayı işgal ederek Bilbaoya panyadan avdet etmiştir . 

Bay Suriç 1 

Parise geldi 
Paris, 14 (Radyo) - Sov

yet Rusyanın bura sefiri Bay 
Suriç, dün buraya gelmiş ve 
hariciye nezaretine giderek 
hariciye nazırı Bay İvon Del
bosu ziyaret eylemiştir. 

Bay Suriç, bugün reisicum
huru ziyaret ederek itimadna
mesini verecektir. 

1 ... ......... . 

Mısır kralı Faruk iş B. Mussolini 
başına geçiyor Alman sefirine 

Ayın yirmi dokuz~-:ıd-:ı parlamentoda ye. nişan verdi 
• el k • b ı· • J [ k Roma, 14 (Radyo) - Al· 

mın e ece , nıya et mec ısı aağı aca tır manyanm bura sefiri Fon 

Kahire, 14 (Radyo) - Mısır kralı Faruk, bu ayın 29 ncu Hassel, dün B. Mussolininin 

gün, parlamento ile ayan huzurunda yemin alacak ve o günden kendisine verdiği kartal nişa· 
itibaren devletin bilumum işlerile meşgul olmağa başlıyacaktır. nını almış ve teşekkürde bu· 
Niyabet meclisi, o gün vazifesine nihayet verecektir. lunmuştur. 

~~~------·· ...... ~······~··~ ......... ._ ______ ~-
Hududa motörize 
edi [mis kıta/arımız 

~ 

gönderilmiştir 
( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
kanlı çarpışmalar vukubulmuş· 

tur. 7 yaralı vardır. 
Halepten ve Şamdan müte

madiyen jandarma gelmek· 
tedir. 

Türkler, kendilerine karşı 

yapılan tecavüzlerden çok 

fena vaziyete düşmüşlerdir. 

Herkes, yeni şekli idarenin 

ilan günü olan 18 Haziranı 
beklemektedir. 

Söylendiğine göre, Fransız 

idare amiri, Kont Dö Martele 

telgrafla müracaat ederek, ne 

şekilde hareket etmesi lazım 

geldiğini sormuştur. 

lstanbul 14 (Hususi)- Fran· 

sanın Suriye fevkalade komiseri 

Kont dö Martel bugün şehri

mize gelecek ve akşam treni 
ile Ankaraya gidecektir. 

Ankara'da Hariciye Vekili

mizle birlikte yeni şekli idare
nin ilanı programını tesbit ede 

cek olan Kont dö Martel, ayın 

sinde Hataya varmış buluna· 
caktır. 

Cenevre 14 (Radyo)- Suri· 
ye' den Uluslar sosyetesi genel 
sekreterliğine protestolar gel· 
mektedir . Bu protestolarda 
Hatayın istiklali için sosyete· 
nin verdiği karara itiraz olun
maktadır. 

Suriye hükumeti, kargaşa
lıkların önüne geçmek için ted
birler aldığını bildirmiştır. 

İstanbul, 14 (Hususi) - İn
giliz gazeteleri, Hataydaki son 
hadiseler münasebetile, Suriy~ 
hududuna motörize edilmiş 
kıtalarımızı sevk ettiğimizi 

yazmaktadır. 

Yazımızın çokluğu dolayı· 
sile (Ali paşa kira F rosini ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz . 

.. 

Yeni stadyum lsviçrede komünist 
Kar!ıyaka~a mera: aleyhtarı Var 
rasımle dun temelı 

atıldı 
{ Baştara/ı 1 inci sahifede J 
iradederek, gençliğe hediye 

edilen bu sahada hep birlikte 

çalışacaklarını arkadaşlcrı na

mına vaadetmiştir. 

İlbay B. Fazlı Güleç, en 

son olarak söylemişler, İzmirin 
daha pek çok sahalara ih· 

tiyacı olduğunu ve bu işin 

başarılacağını beyan etmiş· 

lerdir. 

Bundan sonra B. Fazlı Gü· 
leç mala ile temele ilk harcı 

atmış, müteakiben mevki müs

tahkem kumandanı temele 

harç koymuştur. Bir müddet 

istirahattan sonra 

son verilmiştir. 

merasıme 

Federal meciisi, Kantonda 
komünislerin kabul edilip 

edilmemelerini tesbit edildi 
Cenevre 14 (Radyo) - Kanton dahilinde komünistlerin 

ikametine müsaade edilip edilmemesi keyfiyeti, bugün fede

ral meclisi tarafından müzakere edilecek ve kat'i bir karar 
verilecektir 

Amerikada grev ha
reketi genişliyor 

Çelik fabrikalarında çalışan
lardan 150 bin kişi işi terk etti 

Nevyork, 14 (Radyo) - Çelik fabrikalarında çalışan 150 bin 
amele, işlerini terketmişlerdir. Bu amelenin, büyük bir miting 
yapacakları söyleniyor. 

Son Dakika: ...................... 

Atatü li Istanhulda 
--· -· Büyük Şef Başvekile gönderdiği telgrafta 

şöyle buyuruyorlar: ''Ben icap ettiği za
man . en büyük hediyem olmak üzere 

Türk milletine canımı vereceğim,, 
Ankara 14 ( Hususi ) -

Bütün menkul ve gayrimen· 
kul emvalini çok sevdiği mil-

lete bağışlıyan büyük Önde

rin bu yüksek ve alicenabane 

hareketi, yurdun her tarafında 

büyük minnet ve şükran his· 

leri uyandırmıştır. Bu hissiya· 
tın yaptığı akisler üzerine Re· 
isicumhur Atatürk, general is
met lnönünün telgrafına şu 
cevabı vermişlerdir : 

"Başvekil İsmet İn önüne:., 
Hatırlarsın, Türk köylüsü 

Türkün efendisi olduğunu söy
lediğim zamanda ben, o 

efendinin arzu ve iradesi al
tında senelerdenberi çalışmış 
olan bir hadimim. Şimdi beni 
çok heyecana getiren hadise, 

Türk köylüsüne naçizane ol· 

sada, ufak bir vazife yapmış 

olduğumdur. 

Milletin yüksek mümessiller 

heyeti, bunu iyi görmüş ve 
kabul etmişler ise, benim için 
ne unutulmaz bir saadet ha
tırasını bana vermişlerdir. 

Bundan dolayı çok yüksek 
zevkle millet, memleket ve 
cumhuriyet hükumetine yap
mağa mecbur olduğum vazi· 

lerden en başta karşısında 
gösterilmiş olan teveccühten, 
taktirden ne kadar mütahhas
sıs olduğu mu ifadeye muk· 
tedir değilim. Mevzuu bahs 
olunan hediyeye yüksek Türk 
milletine benim asil vermeği 
düşündüğüm hediye karşısında 
hiçbir kıymeti haiz değildir. 

Ben, icap ettiği zaman en 
büyük hediyem olmak üzere 
Türk milletine canımı verece
ğim. 

lstanbul,• 14 (Hususi) -Bü
yük şef Atatürkün bugün 
öğleye doğru lstanbulu teş
rifleri beklenmektedir. 

14 Haziran 937 

Trabzon nasıl 
fethedildi 

-Baş tarafı 2 cini sahifede
yılında lstanbulun Latinler Pon· 
tos hükümdarının eline geçti. 

Komnen tarafından şehir 
genişletilerek küçük bir devlet 
teşkil olundu. Milattan 7 50 
yıl önce binaları kurulduğu 

kayıtlı bulunan Trabzonda 
Apostolos adında birinin Tuzlu 
çeşme civarında halkı dine 
davet etmek için uğraştığı da 
malum. Bu küçük hükümdar· 
lığa Aleksi Kommenden sonra 
1222 de birinci Andronik, 
1235 de birinci Jan, 1238 de 
birinoi Manoel, 1263 de ikinci 
Andre, 1266 da birinci Jorj 
1280 de ikinci Jan, 1298 de 
ikinci Aleksi, 1330 da ikinci 
Andronik, 1332 de ikinci Ma
noel, 1332 de birinci Bazil, 
1340 da kraliçe İrene, 1341 de 
Anna, 1341 - 50 de Mişel, 
1344 de üçüncü Jan, 1350 de 
üçüncü Aleksi, 1390 da üçüncü 
Manoel, 1412 de dördüncü 
Aleksi, 1447 de dördüncü Jan 
ve 1458 - 61 de David geç
mişlerdir. 

* * * Timur Beyazıtla 
sonra Trabzonu da 

harpten 
fethede· 

cekti. Ordusunu iTrabzon ön
lerine getirmi~ti. Kalın surlar
la çevrili bulunan Trabzonu 
fethetmek için istendiği vakit 
kaldırılan bir köprüden geç· 
mek )azımgeliyordu. Mir Meh
med Kanber: 

- Köprüyü geçmeyi bana 
bırakınız. dedi. 

Bir gün köprü kurulmuştu. 

Yalnız başına yaklaştı ve kal
dırılmadan önce geçip kaleye 
tırmanmağa muvaffak oldu. 

Artık Timur'un ordusunun 
girmemesi için hiçbir mani kal 
mamıştı. 

Rivayete göre Şirvan hakimi 
Şeyh İbrahim ; 

- Yolumuza devam ediyo· 
ruz. Ne lazım bir şehirle uğ
raşmak. diye Timuru bu te· 
şebbüsünden vaz geçirmiş. 

* * * Selçuk Emiri Alaettin Keyku· 
bat Trabıon hükümdar1arı ile 
anlaşmıştı. Fakat bu anlaş-

maya sonradan riayet edilme· 
di. Kırıma kadar hakimiyetini 
2enişletmeğe muvaffak olan 
Andronikos Alattinin yardı
mına muhtaç olmadığını söy· 
lüyordu. 

Bir gün Kırımdan vergi 
akçesi yüklü olarak Trabzona 
gelmekte olan gemi müthiş 

bir fırtınaya tutulmuş ve Si· 
nop limanına düşmüştü. 

Andranikos Sinop hakimi· 
ne şöyle haber gönderdi: 

- Limanınıza gelen gemi 

bana aittir. Teslim olduğu gi
bi bana iade edeceğinizi 
umarım. 

Mağrur hükümdar öyle umu· 
yordu, da. Fakat aldığı cevap 
şu oldu: 

- Limana gelen gemiyi hiç 
bir suretle iade etmek mecbu-

İzmir ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

İzmir ağırceza mahkemesi 
zabıt katiplerinden Sami Ak· 
alın ruhi ve akli hastalığından 
dolayı lzmirde Şeyh mahaHe
sinde bamyacı sokağında otu· 
ran karısı Mümtaz kızı Fikriye 
Akalın vasi tayin kılınmış ol· 
duğu ilan olunur. 

riyetinde değilim. 
Andronikos derhal Sinop 

üzerine sefer yapılmasını e11ı-

redince Alaettin: 
- Düşmanımız üzerine se· 

fer yapma sırası gelmiştir. 
Diyerek Trabzon üzerine ordu· 
sunu sevketti. 

Bayburddan yayılarak ilerli· 
yen ordu T rabzona büyük ve 
önü alınmaz bir tehlike ha· 
linde vardı. Asker mahalle 
aralarına girmişti. AdronikoS 
ne yapacağını şaşırmış bulu· 
nuyordu. 

Tarih diyor ki bu esnadll 
öyle bir yağmur başladı. Trsb 
zon öyle bir karıştı ki göı 
gözü görmez, yer yüzünde du· 
rulmaz oldu. Su her tarafı is· 
tila etti. Evler akmağa haf 
ladı. Alaettinin ordusu hücuıJ\ 
vaziyetinden muhafaza edilme 
vaziyetine geçmiş bulunuyordu 
Kalelere sığınmış bulunan düf 
man bu ftrsatı kaçırmadall 
derhal hücuma geçmiş .. 

Alaettin ile Andronikos tek· 
rar sulh aktettiler ve Trabzoll 
fethedilemedi . 

* * * Fatih Istanbulu zaptettikterı 
sonra Bizans imparatorluğu 
sülalesinin iki şubesi kalmıştı, 
Bunlardan biri Moranın fethi 
suretile ortadan kaldırılmış bır 
lunuyordu. İkincisi yani şark 
şubesi Karadeniz kıyısında bll' 
lunmakta idi . . 

İşte yukarıda kısa bir tarih~ 
çesini yaptığımız Trabzondak1 

bu şubenin de ortadan kaldı· 
rılmasına karar verildi . 

Fatih Trabzon sefarinin çok 
müşkül olacağını biliyordll• 
Fakat İstanbulu fethetmeğe 
muvaffak olan Mehmed, bil 
işi tamamlamak niyetinde idİ· 

Büyük hazırlıklara başlandı· 
Nereye gidilecekti? 
Buunu kimse bilmiyordu .. 
Hatta yola çıkıldığı vakıt 

bile. 
Trabzona Esfendiyar oğul· 

larının hakim bulunduklat1 

Sinop, Cinevizlerin Karaderıit' 
deki müstemlekelerinin mer' 
kezi olan Amasra vardı. . 

Fatih bunlardan birine IJ11
' 

yoksa Trabzor.a mı sefer yap•· 
eaktı. 

Fatihe sordular: 
- Nereye sefer?. 
Hiddetle şu cevabı verdi: 
- Eğer sakalımın telleri~'. 

den biri tasavvuratıma muttS 
1 

olsaydı onu derhal koparır 
dım. J 

Niyazi Ahrrıe 

Jandark 
Süvarisi Berlinde 

rı· 
Beri in 14 (Radyo) - f ra'°9 

sanın bura sefiri B. Frarıs0d . . e 
Ponse, dün Kil limanına gı • 

k F k .... (Jarı 
re ransız ruvazoru ··vB' 
darg)ı ziyaret etmiş ve su ıı 
risile bazı zabitlerini fra~tJ' 
tayyarelerine bindirerek 
raya getirmiştir. . ,rı 

G . .. . . ·ı zabıt eli!• suvarısı ı e se' 
şerefine dün gece Fransıı bir 
farethanesinde mükellef 
ziyafet verilmiştir. · t 
Fon Nöra11/\,. 

Berlin, 14 (Radyo) - rofl 
manya Hariciye Nazırı Ba ile 
Fon Nöraht, dün tayya~~ 
Budapeştede.n ~önmüşttı~9r~' 

ltalyaya gıtmış oland di.Jfl 
şal Fon Blumberg eavdet 
kızile birlikte burays 
etmiştir. 


