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I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 31 Mart 1937 

Fransa ve Italya 
Arasındaki deniz tefe 

vuku davası had bir şek· 
aldı. 

Fiati (100) Para 

Hindistaıida Hadiseler Devam -Ediyo 
- .. ::se:: ::;:::;ı;:._.., x 

Fransa-ltalya arasında de-!Amerikada or- Hataymektubu 
niz davası ~~~detleniyor Re~;~~~·~!~~;:in ıSancakta Taşnak teşk" 

F d "" h t 1 • it 1 Al emrile 6 Nisanda Amerika ıatı gittikçe büyüyor ransa a sag cena gaze e erı a yanın ve • ordusu için büyük bir bay· F k - · -· 
ransız uvvetleri arttırılmaktadır. Ca 

manyanın istila hırslarından kuşkulanıyorlar ~:. t;;~~ıe :~:;e:k~:~~~~ mil erde para ile tutulmuş sof talar 
.... r. İtalya orada herkeşden ziya- mühim kaynaşmalar olacaktır. l h. . J • l 

.. .. 

Fransız donanması 
Paris, 30 ( A.A ) - Bahri Diğer taraftan. gene Le 

noktai nazardan bir Fransız Jour gazetesi şu haberi ve· 
ltalyan anlaşmasının lüzumunu rıyor: 
isbat etmek istiyen Le Jour Öğrenildiğine göre Al~an· 
gazetesi diyor ki: !ar La Carogne ve Ferrol da 

Eğer Fransa Akdeniz'de bi- bizim atlantik münakalelerimiz 
rinci sınıf bir devlet olarak için ağır bir tehdid teşkil ede· 

kalmak istiyorsa da ya hal· cek mahiyette üsler kurmaya 

yaya karşı kuvvet vasıtasile 

kafa tutmıya muktedir bir 
halde bulunmalı ve yahud 
onunla anlaşmahdır. Halbuki 
bahri kuvvetlerimizin büyük 
bir kısmını Brestede muhafaza 
etmemize mecburiyet gösteren 
Alman tehdidi Akcienizde ltal-
yanın kuvvetine müsavi bir 
kuvvete malik olmamıza mü· 
saatle etmemektedir. O halde 
ltalya ile anlaşma ve yahud 
Akdenizdeki münakalemiz teh-

hazırlanmaktadır. 
Ôvr gazetesi ise .ltalyanın 

Tuna havzaasındaki siyasi faa
liyeti hakkında şunları yazı· 

yor: 
ltalyadan ne istiyoruz? Tuna 

havzasında mevcudiyeti11dcn 
her türlü faaliyetten ve yahut 
her türlü ekonomik genişleme· 
den vaz geçmesini mi? Katiyen 
hayır. Fakat her türlü hege
monyadan \az geçmesini mi? 
Katiycn evet. İtalyadan bir 
başka istediğimiz de şudur: likeye girecektir. 

~ ........ -.----

ispanyanın res-
filosu A 

mı 
--·-· Asilere mensup sahilleri şid

: detle :bombardıman ettiler: 
._.a 

t. 

Barselon limanından bir görünüş 
Valansiya 30 (A.A) -Neş- yorka adasında Sallerdeki 

redilen bir resmi tebliğde istihkamları, deniz tayyaresi 
bildirildiğine göre Cumaertesi üssünü ve radyo istasyonunu 
iÜnü gecesi Cumhuriyetci fılo- bombardıman etmiştir. 
Ya mensup müteaddit gemiler Sallerde birçok yerde yan-
ldiza' daki istihkamları ve as- gınlar çıkmıştır. Bu tebliğin 
keri kışlaları müessir bir tebarüz ettirdiğine göre Cum· 
surette bombardıman etmiştir. huriyetcilerin bombardımanları 
Aynı zamanda diker cumhu· muhtemel olarak İtalya tayya· 
riyetçi harp iemileride Ma· releri tarafından ıarlc sahille· 

de kendisine karşı tehlikeli .. • • • ---
olabilecek herhangi bir başka 
hegemonyaya mani olmalı ve 
gerek kendisinin en iyi inkişaf 

şanslarını ve gerek en iyi sulh 
şanslarını orta Avrupa millet· 

!eri ile bir anlaşmada arama· 
lıdır. 

Çingô:neler kralı 
Dün gömüldü 

Varşova 31 (Radyo)- Dün 
Çingenelerin Kralı ölmüştür. 
Romanya'dan ve merkezi Av
rupa'nı.ı birçok yerlerinden 

• + gelen Çingane hey1etleri cenaze 

Mukavele im- merasiminde hazır bulunmuş
lardır. 

zaladılar •• 
Bükreş 31 (Radyo) - Çe- Samoel Hoar 

koslovakya silah ve mühimmat /sviçre' den döndü 
fabrikalarıyle bir mukavele Londra 31 (Radyo)- lngil-
imzalamak üzere Praga gitmiş tere Deniz bakanı Sir Samoel 
olan Romanya Harbiye nazırı Hoar, dün tayyare ile lsviçre· 
dün buraya dönmüştür~ den buraya dönmüştür. 

~~--~------·~~·~~--~~~~ 

ithalat Gümrük resmi 
ithalatın serbest bırakılmasını 
icap ettirecek şekilde değişiyor 

iktisad Vekilimiz Celal Bayar 
Ankara, 30 (Hususi) - lk- Bunlar hakkında ithal mem· 

tısad Vekili B. Celal Bayar, nuiyeti derhal kaldırılacaktır. 
vaki beyanatında şunları söy· Bundan sonrada tetkiki sona 
)emiştir: eren her kısım derhal ilan 

- Buhrandan evelki normal edilecek ve bunlar hakkındaki 
ve serbest vaziyete dönmek kayıtlar kaldırılacaktır. 

için her fırsat ve imkandan Gümrük tarifesinde de bazı 
istifade edilecektir. Fakat, bu- tadiller hazırlamaktayız. Bu 
gün alınan tedbirleri bu de· hazırlık bittikten sonra bütün 
rece şümullü addetmek doğru memnu listeyi kaldıracağız. 
değildir. Yani tekarrür eden gümrük 

ithali memnu eşya hakkında resmini ödiyen her nevi eşya 
bir liste vardır. Bu liste üze· memlekete girebilecek demek-
rinde tetkiklerimiz bitmiştir. tir." 

rine yapılan hava hücumlarına 
bir mukabele teşkil etmektedir. 

Sevil 31 (Radyo) - Gene· 
ral Keyodelyanın, ihtilalcilerin 
son harekatından bahsle ver· 
diği beyanatta, Franko ordu· 
larının, her yerde ilerlemekte 
olduklarını ve milislerin zafer 
haberlerinin doğru olmadığını 
söylemiştir. 

Londra 30 (Radyo) - is
panya nasyonalistleri, ecnebi 
gemilerini durdurup kontrol 
etmek hususunda ısrar ediyor· 
lar. İngiltere, bunu kat'iyyen 
kabul etmiyecej'ini resmen 

bildirmittir. 

Hindistan 
Arbedelerin de 

ler 
ölen-

Londra, 31 (Radyo) - Hin· 

distan' da ç.ıkan hadiseler de· 

vam ediyor. Arbedecilerle İn
giliz askerleri arasında müsa· 

demeler olmuş, iki lngiliz 

zabiti ölmüş ve 19 nefer yara

lanmıştır. 

Hindli zabitlerden de üç 

kişi ve neferlerden de 36 kişi 

aralanmııtar. 

a ey ımızae · vaaz verıyor ar 

Antakgadan bir görünüş 
Antakya 24 (Hususi)- Taş· Suriye hududu üzerindeki 

nak teşkilatı Sancakta alıp yü· gerek manevra, gerek garnizon 
rüdü. Tazyik ve tedhiş hare· değiştirmek suretiyle yapılan 
ketleri gün geçtikçe artmak· hareketler dikkati çeken bir 
tadır • hal almıştır. iki gün evvel de 

Kırıkhanda yeniden bazı iki zabit kumandasında yüz. 
Türkler milislerin taarruzuna den fazla süvari Akça kalenin 
uğramışlardır. Bu Türkler mi· üç kilometre cenubundaki Ay· 
li.tler tarafından toplanarak is· naroz köyüne gelmişlerdir. 
tihbarat dairesinde hapsedil· Reyhaniye hidiseei dolayı· 
miştir. Sokaklarda silahla do- siyle hala Türkler arasındaki 
laşmakta olan Taşnaklar rast tevkifler yapılmaktadır. Altuni 
geldikleri Türkleri silahla ve zade Halil Neşet oğlu Ömer 
bıçakla tehdit etmekte ve açık Şemsettin, Abdurrahman, Şeyh 
ça taarruz etmektedirler. Ta- Mehmet, Tüylü oğlu Abit, 
arruza uğrıyanların şikayetine Mehmet oğlu Sıtkı Hamid, 
polis hiç kulak asmamaktadır Arif zade Memduh, Reyhaniyc 
Son günlerde Sancaktaki mi· belediye katibi Hasan ve Re· 

lisler sık sık manevralar mü· şid, ihsan birkaç gün evvel 
nasebetile kıt'alar yerlerini tevkif edilen suçsuz insanlar 
değiştirmektedirler. Bu meyan· arasında bulunmaktadırlar. 

da toplanmıştır . inkılap Türkiyesi aleyhinde 
Tel Ebyazda bulunmakta tahrikat yapmak 1çin tutulan 

olan Fransız isthbarat zabiti- yolda devam olunmaktadır. 
nin maiyetindeki milis kuvvet· Bu maksadla lskenderundan 
leri Dirzordan getirilen kuv· yurd kaçaklarından Hafız 
vetlerle takviye edilmiştir. (Devamı 4 üncü sahi/etle) 

-------------~~·~~ .. --~-------
Bay Antonesko bugün 

Belgrada gidiyor 
Romanya başbakanı Tata

resko yarın gidiyor 

Bag Tataresko 
Bükreş 31 (Radyo) - Ro· 

grad 'a hareket edecek ve ora· 
da toplanacak olan küçük an· 
tant konseyinde hazır buluna· 
caktır. 

Başbakan bay Antonesko· 
nun da yarın Belgrad'a hare· 
ket edeceği söyleniyor. 

Eliza sarayında 
Baş ve Dış bakanları 
izahatta bulunacak 

Paris 31 (Radyo)- Entran· 
sijan gazetesine göre; bugün 
Eliza sarayında mühim bir 
toplantı olacak, Başbakan B. 
Leon Blum, umumi vaziyet 
hakkında izahatta bulunacak 
ve Dış bakanı bay Delbos da 
harici mes' eleler ve bilhassa 
ltalya • Yugoslavya anlaşması 
etrafındt malQalat v 



(Ulusal Birlik) !S] Mart 931 

Zabıta omanıı S_~andalla_rJ' T a r i h i V e s i k a 1 a ~ 
Kadın.;. H~n~r . . . .. : "<-·;.·~... . abte avukat kadının nıaarı.. A r · ı d a---

f etleri skandalların ha· ikinci Mahmu ve doktorlar ki muh~bereye müracı-at et· 
liğim anda bu yerde yatpn 
p;avallı gibi mahvü nabut ola· 
yım. J..,akin, cenabıhak beni 
şerrinden koruyarak suikasdınr 
dan kurtuldum. 

Ah, şu müteveffiye ayağa 
kalksa, hakikati bize k~f ve 
izah etse ve bizi meşakkatlar· 
dan, yorgunluktan, takip ve 
tarassuttan kurtarsa ne ıyı 

olurdu. Lakin ölen dirilmez. 
Şimdi herşeyden evvel Minasto 
ile Elbanide muhabere etmek 
lazımdır. Çünkü herkes bu 
müteveffiyeyi mumaileyhin zev· 
cesi bildiği halde ben aksine 
başka kadın olduğunu iddia 
ediyorum. Bu iaşe, dünyada 
en şerir, en habis ve en cani, 
dahi mücrimler kıaUçesinindir. 
Mel'un kadın, mektubunda 
intihar azminde bulunduğunu 
söyliyor. Halbuki odaya gire
ceğim zaman beni öldürmek 
için sağlam bir plan çizmiştir. 
Eğer bu yerde uzanan aynile 
lnis ise o halde katil nere· 
dedir? Çünkü tahkikatı ipti· 
daiye ve tamikatı nihaiye 
neticesinde maktulün intihar 
etmediği ve harici meçhul bir 
el ile öldürüldüğü tahakkuk 
etmiş olduğuna nazaran lnis 
katil değilse o halde katil kim 
olabilir? 

- ihtimal ki cinayet ortağı 
olan Kroserdir. 

- O, şimdi (Sen Seng)e 
vasıl olabilmek için yolda bu· 
Junuyor. Bir iki saat sonra 
ölümü gözüyle görecektir. 
Kroserden başka ise inisin 
asla ortağı ve arkadaşı yoktur. 

Aziz doktor, sen, daha bu 
cehennemli kadının ne oldu
ğunu bilmiyorsun. Zanneder
misin ihtiyarile husnü rızasile, 
göz görerek başka kimsenin 
elile madum olsun. 

Karter, ölen kadına bir kere 
daha dikkatle baktıktan sonra: 

- Kinıbilir, ihtimal ki fnise 
benzer diğer bir kadın vardır. 

- Doktor olmaklığım ha· 
sebile fisiyoloji fenninde bü
yük bir ihtisasa malik bulun· 
duğum cihetle dünyada birbi
rine benzer kabili tefrik ve 
teşhis olmıyacak derecede hil· 

kat ve teşkili aza noktai na. 
zarından yaratılmış olan bu
lunmaz, olsa bile her halde 
tefrik edilecek aralarında mut· 
laka bir fark ve ayrılık mev· 
cuttur . 

Karter'in vazifesi gittikçe 

güçleşip bu muammalar kar
şısında hayreti gittikçe artı
yordu. Zihnini tırmalıyan şun
lardı : 

l - Bu CP.sedirı mühendis 
Minastonun zevcesinin olduğu· 
na orada bulunan bütün çalı
şanların şehadetile ve parına· 
ğındaki Julya Minasto namını 
muhtevi yüzükten ve kula~ın· 
daki küpeden sabit bulunduğ 

2 - Şekil ve endamından 
7.5 numaralı caddede sakin 
olupta Karterc gönderdiği 
melrtupta bu mahalde intihar 
niyetinde bulunan mücrimler 
kraliçesi lnis Nafaro olduğu 
anlaşılıyor. 

3 - Mcrkumenin intihar 
ile değil, katil ile ölmesi. 

4 - Cinayeti ika eden kim· 
senin meçhul bulunması ve 
lnis gibi gözü açık bir cani
yeyi kendisine rağmen cere
yanı elektriği ile kimin cesa· 

' 

ret edebileceği. 
Padişah ikinci Mahmudun Allah yardımile hazırlanan 5 - lnis'in şahsıahar puzu· 

runda nasıl intihaı eebilmesı. 
6 - Müteveffiye benzer baş· 

ka bir şahıs bulunma~ının İm• 
kansızlığı, 

•ında y· er alabilir ! mükemmel bir gösterişi var· üzüm mijstahzarlarından zevk 
~ dı. Şurada burada kullanılan alıyormu§. 

Karter, zihninde kör düğüm 
haline gelen bu meseleyi çöz· 
meğe çalıştıkca daha ziyade 
karışıyordu. Nihayet merku .. 
meden gelen mektubu açtı ve 
şu cümle iizerinde fikir yor· 
mağa ça)ı~tı: 

Rezalet vakıa geçen aya mah 
sustur. fakat Paris'teki dedi 
koduJarı hala devam etmek· 
tedir, 

Bu iş de banker Pelisiye is· 
minde bir adam vardır, evet, 
bu adamın ismi : 

- Pelisiye'dir. 
Fakat kendisi skandallar şahı 

müteveffa Staviski'nin Şerrül· 
halefi' dir. 

kendisini gösteremezse, hayat
taki kıymeti sanki neye ya. 
rardı? 

Ve hemen zevcesıne: 

-Kristina .. Sen hemen avu• 
kat sıfatını alacaksın ve beni 
görmeğe geleceksin. Dedi. 

Ve işinin tam eri, kocasının 
tam eşi olaa Kristina hemen 
işe başladı ve ertesi gün zın· 
dana bir avukat bayan sıfat 
ve kıyafeti ile geldi. 

toprak ibriklerin kulpu gibj Fakat bu ileri derecede 
kolunu beline dayıyarak du· veremli olan vücut gece gün, 
ruşu ona kahramane bir man" düz içtiki şaraba dayanamı· 
zara verirdi. HerkesiQ. kalbin· yarak gittikce solmuş, kuvvet-
de bir aslan yatar derler am· ~iz düşmüş, Çamlıca havaları 
ma, o padişahtı, aslanlık o· daha hastalığına kar etmeyin,. 
nun harici gösterişinde idi. ce resmen hekimbaşı olan 
Kalbine gelince, orada kedi Abdülhak Mollaya ve el al-
yatardı. tından ne dediki belirsiz bir 

ikinci Mahmut, omuzları ve kaç Ruma müracaat ederek 
göğsü pamuklarla kabartılmış kendi~ini tedavi ettirmek is-
olan elbisesini bir tarafa temiş. Bu hekimlerin hepsi pa· 

- Muavinlerin beni ikamet· 
gahımın harjncinde takip et
mekle meşgul bulunduklan 
esnada ayni zamanda kendi 
ikametgahımda seninle konuş· 
makta olduğumu ve onları ne 
yolda kandırdığımı bir türlü 
anlamıyacaksın: 

Staviski, skandallarının son 
sahifesini kendi kanile yaz
mıştır. f stemiş olsaydı ne ha· 
piste kalır, ne de mahkum 
olurdu, Fakat Pelisiye böyle 
de yapamamış ve zmdan da 
• hem de skandallara skandal 
katarak · firar etmiştir. Adam
cağız müşterilerinin servetle
rini kaçırdığı gibi kendisini 
hapishaneden kaçırabilmiştir. 

Hapishane müdürü: 
- Madam, emriniz? 

sordu. 

atınca ince uzun boynu ile, dişahın nabzına göre şerbet 
Diye kafese benzer zayıf, sıska vermeğe özenmişlerse de bu 

Cümlesini tahtile uğraştı. 
bu esnada işçiler müdürü dü· 
şüncesini şöylece izah ·etti: 

- Mister Karter, ihtimalki 
müttehimler mevkiinde Kro-
serle beraber oturan ve gü
rültü ve ~argaşalık çıkan ve 
vaktile gazetelerin bahsettiği 

şüpheli kadını düşünüyorsun. 

Hakikaten o gün firar mu
vaffakiyetini unutmam. Hem 
de mahkemede huzarın, mu· 
hafızlarının gözü önünden gü
pe gündüz firar etti gitti. Y ev·. 
mi mezkurda bu yüksek bina· 
nın caddeye bakan dış kapı· 
sında öğle istirahat zamanını 

geçirmek için elimdeki gaze· 
teyi mütalaa ediyordum . Şu 

Doğrusu, adamcağızın her 
her tehlikeye baş vurarak vur· 
duğu, çarptığı paraları böyle 
kalın dört dıvar arasında yi· 
yecek değildi ya? Adamca
ğızın biraz serbesti, biraz eğ

lenceye, biraz da açık hava 
ihtiyacı yok mu idi? 

- Bay Pelosiyeyi görece· 
gim. Avukatıyım!. 

- Pekala, buyurunuz, sizi 
bekliyor! 

Ve, anlaştılar. Bangeri şüp· 
heli bir faaliyet içinde gören 
bir gardiyan: 

- Orada ne yapıyorsunuz? 

Diye sordu; fak at cevap ye· 
rine kafasına bir desti yedi ve 
olduğu yere yıkıldı kaldı. 

Bangerde pencerenin cam· 
!arını ve demirlerini kırarak 

firar etti. 
Madam hiçbir yere kımıl· 

damadı. 

Müdür ve gard.yanlar gel· 
diler, 
- Kocanız firar mı etti ma· 

dam? diye sordular. 

Fakat zındancılar bazı bu 
tabii (?!) ihtiyaçları düşünmü· 
yorJar, banker de bunu bir 
iki tecrübe ile anladı; anladı 
amma meyüs oldu mu? 

zavallı müteveffiye madam Mi- Ne gezer? 
nasto ile ıevci sokakta durup Mil onla k 

Kadın sükunetini bozmadan 
- Hayıri müsyö.. Kocam 

firar etmedi. dedi . araba bekliyorlardı. Ben gaze· ıl .l Y rı aşıran, te ba· 
t d K •· f' d . şına zından dıvarları dışına - Ya ne yaptı'? e e roser ın ırarına aır k 
h d. . k kt 'k çı amaz mı? Ve şunu düşün- - Bir işi var, onu görmek ava ısı o uma a ı en mu· d" u: 
hakeme esnasında Kroser'ın için gitti saat beşte dönecekt: r 

yanında oturan lnis namında 
olan kadının resmini gazetede 
görünce müthiş bir surette ir
kildim. Çünkü merkumenin ta
mamile mühendis Minastonun 
zevcesine benzediğinden ilk 
bakışta onun resmiS olduğuna 
zahip olmuştum. Binaenaleyh 
madamın yanına giderek resmi 
kendisine gösterdim. Biçare 
kadın resmi görünce güldü ve 
kocası ise son derece benze· 
yişe taaccüp ederek ve hatta 
kendi zevcesinintlresmini cani 
Kroıerle bir yerde bastığından 
dolayı gazetecinin aleyhine da· 
va ikame etmek istiyordu. Biz 
bu sözlerle meşgul iken önü
müzden bir araba geçti. Ara· 
banın içinde kimin bulundu· 
ğunu tahmin edebilir misin ? 
Mahkemeden çıkan madam 
İnis arabanın içindC: bulunu· 
yordu. Hakiki madam Minasto 
arabadaki kadını görünce, kor 
karak kocasının koluna girmiş 
idi . 

Kartcr, bu sözleri işittiği za 
man yüzünde ıstırap alametleri 
görülmüştli. Bu dehşetli ifşa
attan ve hakikatihalden bü· 
tün <Jzayı bedeniyesi titremeğe 
başlamıştı . 

- Bu meş'um, drhşetli, 
haddi zatında acip ve mühim 
bir haberdir. Madam Minasto 
kendisine benziyen kadını gö· 
rünce ne dedi? 

- Devam edecek -

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

Zevcesi Kristinayı şimdiye namus üzerine size söz veri· 
kadar ancak kendisine layık riın . 
bir kadın olduğu için şahane - Hangi namus ? 
bir şekilde yaşatmamış idi? Atı alan Üsküdar'ı geçti. 
Bu güzel, bu tam kendisine Derler ya.. Bizim bankerde 
göre kadın bu kara günlerde soluğu l3clçika'da almıştır. --·-- ---
Obruk Nüfus Memuru 

nasıl öldürüldü ? 
---~----~~~-------~-----Katil, adamcağızı önce tüf ekle 

• v yere sermış, sonra ayagına 
taş bağlayıp göle atmışsa da. 

Konyada Obruk nüfus me- danda jimnastik hareketlerile 
muru öldürülerek göle atı!- meşgul olurken ~patlıyan bir 
mıştır. Hadise hakkında tah- silahla kanlar içinde yere 
kikata giden ı:.üddeiumumi devrilmiş ve ölınüşlür. Silahın 
muavini bay Celal o .gün ka- meydanın karşısındaki Jan-
tili tespit etmiş ve tevkif darrııa kulübesinin pencere-
ettirerek Konya'ya gelmiştir. sinden Hüseyin tarafından 
Katil bir jandarma neferidir; atıldığını hükum'!t konağının 
hadise şöyle cereyan etmiştir: topal hademesi görmüş ve 

Obruk nüfus memuru Dur· feryatla koşmağa başlamıştır. 
muş Ali 24-25 yaşlarındadır, Vaziyetin vehamctini kavrı· 
biraz paralıdır. Bu paraya yan jandarma Hüseyin hadc-
epey zamandanberi Obıuk meyi yakalamış ve ses çıkar-
kar~kolunda bulunan Nazillili mayıp kendisine yardım etme-
Hüseyin ıöz koymuştur; ga- sini, aksi halde onu da öldii-
yesi Alinin tabancasını, saatini receğini söylemiştir. Hademe 
a!mak ve sonra da paralara can korkusile itaate mecbur 
sahip olmaktır. olmuş, ceset gizlice karakola 

Hüseyin bu için fırsat kol- getirilmiştir. Hüseyin, Alinin 
lamakta, tenha bir zamanı iizcrindt-ki tabancayı, saatı ve 
beklemektedir. Nihayet bu elli lira kadar parayı dldıktan 
ayın sekizinci pazartesi günü sonra evının anahtarını da 
beklediği bu fırsat zuhur et· cebinden çekmiş ve Alinin 
miş, o gün nahiye müdürü· evindeki bütün eşyasını da 
nün teftişte bulunduğunu he· toparlamıştır. Karanlık basınca 
saplayan Hüseyin nüfus mc· Hüseyin ve topal hac.kıne 
muru Aliyi takibe başlamıştır. cesedi sırtlayıp göl kenarına 
Ali, öğle yemeğini yedikten götürmüşler, ayağına taş bağ· 
sonra her giinkü gibi lıiikfı· lıyarak göle atmışlnrdır. 
met konağının önündeki mey- Ceset birk~ç giin su içinde 

göğsü ile kalırdı ve bu göğüs şerbetlerde kar etmeyince Pa· 
içinde süngere dönmüş, harap dişah bu sefer bütün ünlü 
iki akciğer dururdu. doktorları çağırtmış, bir kon· 

Bu padişah yalnız Yeniçeri· sültasyon istemiş. 

liği ortadan kaldırmakla kal- işin asıl can alacak noktası 
mamıştır. Artık manasız bir 
hale gelmiş olan Tıb medre-
selerimizi de lağvederek Viya· 
nadan getirttiği profesör Ber
nara bir de Tıbbiye mektebi 
açtırmakla ileri fikirli oldu· 
ğunu göstermek istemiştir. 

Fakat aslan gösterişi içinde 
kedı ruhu taşıdığı söyledi
ğimiz bu Padişah ileri fikirli 
görünmek istediği halde olur 
yobazlardan değildi. 
Ciğerleri sık sık kanardı da· 

ima kan tükürürdü, bu halile 
dah iç.kiye düşkündii . Onca 
üzüm Allahın kullarına ihsan 
ettiği en mükemmel bir ıneyva 
idi. Üzümden yapılan herşey 
de makbul olmek gerekti An
cak üzümden yapılacak olan 
şeylerde Allahın da yardımı 
olmalıydı; 

"Softa üzümü toplamış, ez
miş, suyunu çıkarmış, cibresini 
bir tarafa atarak suynnu bir 
kazana doldurmuş. Tam ateş 
yakıp kazanı kaynatınağa ve 
ve pekmez yaı mağa hazırla
nınca o vakte kadar bir ke· 
narda duran Bektaşı fıkarası 
dayanamıyarak miidahalc et· 
mış : 

- Erenler, demiş, ne zah· 
met ediyorsun. Uğraştığın ye· 
ter, gerisini Allaha bırak, na
sıl isterse öyle yapsın. 

İkinci Mahmut <la böyle 

şudu ki doktorlar Padişahın 
yalnız nabzını tutabiliyorlar· 
mış. Mübarek vücuduna temas 
etmek günah sayılırmış. Bütün 
doktorlar nabzı ayrı ayrı tut· 
muşlar, kendilerince karar 
vermişler. Sıra Avusturyalı 

doktor Neuner'e gelince, bu 
da ilerlemiş Padişahın yanma 
gitmiş. Padişah ona da kolunu 
uzatmış, sonra da dilini çıkar-
mış. 

Avusturyalı doktorun na· 
hızla işi bitince Padişah işaret 
etmiş: 

- Bir tarafa çekilin de ko· 
nuşun ve karar verin. 

Neuner şaşırmış. Sıcak, 

nemli bir el. zayıf, yumuşak 

ve dakikada 120 atan bir 
nabız, fersiz gözler, paslı bir 
dil... Bunlar doktora kafi bir 
fikir vermemiş. fakat irade 
iraded ı r. t .,arct :tmişler, yeter 
artık demişler. Buna karşı 
Ncuner hiddetle: 

- Haşınctıneaba arzediniz, 
demiş, bu kadarcık bir mua· 
yene ile ona, dünyaya ve ilme 
karc;ı affedilmez bir günah 
işliyemem ve bu muayene ile 
bir karar veremem. 

Mahmud ona bakmış bak
mış da ilave etmiş: Ben de 
bu Avrupalı kafiri birşey san· 
mışlım!... 

Dr. O. Ş. Uludağ 

Sibirya demiryolu 
Bu yolda çiil-hat olacak 

1937 senesi zarfında Sov-
yet uzak şarkı demiryolunda 
ikinci bir hattın inşasına baş· 

!anacak ve Maverayısibirya 

<lemiryolu bu suretle az bir 
zaınaıı sonra çift hat olarak 
işliyccektir. 

Sovyet uzak şarkı deıniryo-

lunda ikinci Lir hattın inşası, 

ikinci beş yıllık planın demir· 
yolu faaliyetinin faslının en 

mühim kısmını teşkil eylemiş

tir. Son üç buçuk sene içinde 
Krıınskayadan Kabar0vska ka
dar olan kısım üzerinde 2200 
kilometrelik ikinci hat döşen· 
rniştir. Halen döşenmesi lazım 
gelen kısım, Kabarnvsk-Voro· 
şilov kısmıdır ki burada esaslı 

kalmış, ayağındaki taşın ipi 
koptuğundan su ylizüne çık· 

ıııış, bir hat çavuşu tarafiııdan 
görülcrf'k vilayete bildirılmi~· 

Devamı 4 ıincii sahif•clc 

işlerin mühim bir kısmı 
günden bitirilmiştir. 

bu 

Bu demiryolunun çift bir 
hale getirilmesi, Sovyet uzak 
şarkının ekonomisinde mühim 

inkişaflar doğuı acaktır. 
Bu uzun hattın çift bir hale 

getirilmesi için büyük çalışma· 
larda bulunulmuştur. 1937 bi· 
dayeline kadar Lu yolda 63,5 
milyon metre mikabı hacmında 
toprak ksviyc edilmiş ve 870 
bin metre mikabı hacmındıı 
da dıvarcılık işi yapılmıştır. 

Ayrıca bin kadar da köprli 
inşa edilmiştir. 

ikinci hattın döşenmesi key· 
fiyctindcn bilistifade, bütÜO 
hat ayni zamanda bir kere 
daha gözden geçirilmiş v~ 
icabcden tamirat yapıldığı gibi 
birçok yenileştirmelc;r de vı.ı
cuda getirilmiştir. Bu esnad~ 
birçok işçi evleri de yapıl 
mışlır. 



Bahif~ 3 

f ~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii~, 
(Uluıal Birlik) 

~~~--~--~~~~~~~~~~ ...... 31 Mart 937 
-- ~-

. hikdlle 1 Kqcalar mektebi 1 
~~~--............................... , 

Pierre, içeri bir göz gez· 
pirdi, baktı: Her şey kendi· 
sinin istediği gibi ic:f i. 

Evde de tatlı bir ılıklık 
vardı. f nsan içeri girer girmez 
kendini büyük h1..Jzur için~e 
hissediyordu. 

Küçük bir masanın üzerinde 
kıpkırmızı bir demet gül vardı. 
Masa görünür bir yere kon· 
muştu. Güllerin bulunduğu 
vazo da çok güzel ve kıymetli 
hir vazo idi. 

Odayı gözden geçirdikten 
sqnra, Pierre saatine baktı: 
Beşe beş vardı. 

Kendi kendine: 
"Daha vakit var, dedi. Ge

orgette tam vaktinde gelmez. 
Gelse gayri tabiilik olur." 

Georgette en iyi arkadaşı· 
nın karısı idi. Pirre'in evine 
ilk defa olarak geliyordu. 
Onun eski resimler kolleksi
yonunu görecekti. Pierre bu 
kolleksiyondan ona çok hah· 
setmişti. 

Pierre bir an: 
"Acaba gelir mi?., diye 

düşündü. 
Aklından bu sual geçerken 

kapının zili çaldı. 
Pierre hemen fırladı ve 

kapıyı açmağa koştu. Paul 
Georgettein kacası: 

- Evet, ben geldim, dedi 
ve eski arkadaşını sürükliyerck 
odaya girdi. 

Pierre bu gelişin sebebini 
anlamıştı. Fakat bilmemez
likten geldi ve hayret etmiş 
gibi göründü: 

- Hangi rüzgar attı seni 
bu tarafa?. 

- Yo... Fazla lakırdı ko· 
nuşacak vaktim yok. Dinlet 
. Bu sözü kuvvetlendirmek 
1. d Çın e cebinden çıkardığı ta· 
bancayı arkadaşının göğsüne 
dayadı. 

- Gördün mü, dedi. Ka
:tıından evvel geldim ben.. Bir 
iki dakikaya kadar da 0 gele
cek. Hayır, inkar etme. Her 
Şeyi biliyorum ben. 
f - Hayır, ben onun dostu 
alan değilim. 
k -Evet, henuz değilsin. Fa· 
at az zamanda olacaksın. 

- Ne diyorsun? f mkanı 
Yok 

i :-- Evet, ben öyle olmasını 
stıyorum. 

- Demek. Sen. 

1 - Evet. Şimdi karım gc· 
ecek. Beni hiç düşünmeden. 

- Fakat. 
h - Lakırdı yok! Çekerim 
al Burada olduğumu söyli· 

jecek olursan veya bunu an· 
atacak bir harekette bulu· 
tıutsan kendini ölmüş bil. 

- Fakat, Paul. 
c; 'f Sus! Ayak sesleri var. 

e ıyor. Çabuk kapıyı açmağa 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
C·ı Kamçıoğlu 

f t 
t1e Tenasül hastalıklar 

I t1e elektrik tedavisi 
~l~lllir · Birinci beyler sokağı

hanlra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

hazırlan . 

Bu sırada kapı çalındı . 
Prerre ·kapıya doğru giderken 
döndü, arkasına baktı; Paul 
içerdeki kapının perdeleri 
arasına saklanmıştı ve taban
casının ucu parlıyordu , 

- Biraz sonra genç kadm 
içeri girmişti: 

- Eviniz ne kadar güzel, 
Pierrel Hele şu çiçekler! Ne 
güzeli 

"Benim kırmızı gülleri sev· 
diğimi nerden biiiyordunuz? 

"Siz çiçeklerin dilinden an· 
Iar mısın.z? 

- Ben mi? Şey. Evet.. 
- Neye böyle duruyorsu· 

nuz? Sıkılmış gibi bir haliniz 
var .. Bilmem ki.. Anlıyamıyo· 
rum. Bir bugünkü halinize 
bakıyorum, bir de dünkü ha· 
linizi hatırlıyorum. Unuttunuz 

? D" mu. un .. 
• - Sonu J<ırlll -

Karaburun asliye hukuk mah· 
kemesinden: 

Karaburunun Çatalkaya kö· 
yünden Hasan çavuş oğlu Ali 
Yılmaz tarafından Çatalkayada 
Süleyman kızı Nimet aleyhine 
açtığı boşanma davasının mu
hakemesinde müddealeyh Ni· 
metin ikametgahı meçhul bu· 
lunması hasebile tebligat ifa 
edilememiş olduğu cihetle H. 
U. M. K. nun 141 ci maddesi 

· mucibince tebligatın ilanen ic
rasına karar verilerek muha
keme 22·4-937 perşembe saat 
9 za bırakılmış olduğundan 
Nimetin yevmi mezkiirde Ka· 
raburun asliye hukuk mahke· 
mesinde kazır bulunması ve 
bulunmadığı takdirde gıyaben 
muhakeme yapılacağı ilan 
o!unur. 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
"BACCHUS., vapuru el

yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 21 
M~rlla BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINlE 

"AASNE,, motörii 29 Mart· 
ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER-
DAM, HAMBURG ve SKAN· 
DINAVYA limanlarına yükli· 
yecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 23 
Martta gelecek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES ,, vapuru 9 Nisanda 
gelip PiRE, MALTA, MAR
S iL YA limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin-

N. V . 

W. F .• H. Van 
Der Zee 
& Co. 

Olivier ve şü-/ 
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Recs binası 
DEUTSC.HE LEVANTE LlNIE Tel. 2443 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevşim dolayısile y,ni 

çıkardığı kumaşlcırı 
G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES L TD. 

Hamburg 
11 ANGORA .. vapurn 29 

Marta doğru bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CQRPORA TİON 
"EXAMELIA,, vapuru 30 

Martta bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI SE.YRI 
SEFERLER 

"EXCALIJ3UR,, vapuru 9 
Nisanda BOSTON ve, NEV
YORK için PiRE' den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 3 Ni-
sana doğru bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LJNES 
LTD · LJVERPOOL 

"DROMORE,, vapuru l 1 
Nisanda bekleniyor. LIVER
POOL ANVERS ve limanla· 
rından yiik~ıkaracnk ve BUR
GAZ, V ARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB
RAIL' e limanları için yiik 
kabul edecektir. 

DEN NORSKE MlDELHA VS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHHRUS,, motörü 19 

Nisanda bekleniyor, ayni gün 
DlEBPE ve NORVEÇ liman· 
!arına hareket edecektir. 

"SARDINY A., motörü 22 
Mayısta bekleniyor. PiRE, IS· 
KENDERlYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yiik ha
reket edecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri· 
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• 
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

"LESBIAN,, vapuru 19 mart
ta LONDRA, HULL ve AN· 
VERS'ten gelip yük çıkara· 

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

"GRODNO,, vapuru 8 ni· 
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yiik ala
caktır. 

"OPORTO,, vapuru lima· 
nımızda olup LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan yükünü tah· 

liye ediyor. Ayni zamanda 
UVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 5 ni· 
sanda LIVERPOOL ve SVEN
SEA'dan gelip yük çıkaracak 

ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOV için yük ala· 
caktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. LTD. 

.. AD JUT ANT., vapuru ni
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 
.: '. - f. ... • • ... ~, • 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

\KANDEMiR Oğlu 
caddesinde F AHRı 

" • • c : '·. . . : 'i. . : -

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
bulunuı·' 



(Ulusal Birlik) 

Hindistanda yeni kanunu esası tatbi[ll 
katındaki güfllükler devam ediyor 

Yeni kanunu esasiyi milli Hint menafiine uygun bulmıyan
lar, intihabatta kazandıkları yerlerde hadiseler çıkarmaktadırla1· 

Londra 31 (Radyo)- Hindistan' da 1 Nisandan itibaren ta- Bu siyasi heyecan bazı yerlerde kanlı hadiseler çıkmasına da 

mamen tatbik edilmesi lazım olan yeni kanunu esasi büyük sebep olmuştur. 
·· k'"l" l k l t Roma 31 (Radyo) - Hindistan'da yeni kanunu esasinin 

muş u at a arşı aşmış ır. t b"k" 1 · ı ' . H' d' t . . b"" .. k d b l ; . . . H' dl'l b k . . H" d ·ıı· at ı ı ngı tere nın ın ıs an otorıtesıne uyu ar e er vura· 
Murrıt mıllıyetperver ın ı er u anunu esasıyı ın mı ı k b' . t d v t ca ır vazıye ogurmuş ur. 

menafiine uygun bulmamaktadırlar. Bunlardan intihabatta ka- Kanunu esasinin tatbiki hususunda İngilterenin ısrar edip 
zanmış olanlc.r kanun mucibince harekete şiddetle muhalefet etmiyeceği henüz belli değildir. Fakat ısrar ettiği takdirde 
göstermektedirler . büyük hadiseler çıkması çok muhtemeldir. 

~-tt-++ ________ _ 

lngiltere hükUmeti, Ha- Cihan sulhu için ihza-
beşistanın ltalyaya il- ri tedkikat başladı 

----~---------~~-hak ı n ı tanıyaca 
~-----------------İtalyan gazeteleri, bu haber üzerine 

lngiltereye karşı mülayim bir 
lisanla makaleler yazıyorlar 

Roma, 31 (Radyo) - in- ilhakını tanıyacaktır. 
giliz gazetelerine göre, Ma· · ltalya matbuatı, bu haber 
yısta toplanacak olan Uluslar üzerine makaleler yazmakta 
Sosyetesinde lngiltere hüku· ve lngiltereye karşı mülayım 
meti , Habeşistanın İtalyaya bir lisan kullanmaktadır. 

------------~·------------~---Mensucat kon-'Bordo ekspresi 
• 

gresı 

Almanya da iştirak 
edecek 

Berlin, 31 (Radyo) - Va
'Şington 'da toplanacak olan 
mensucat kongresine Alman- , 
ya'nm da iştirak etmeğe karar 
verdıği söyleniyor. 

- -····.---
Alman heyeti 

Bataklıklara sap
landı 

Paris, 31 (Radyo) - Daks 
havalisinde bir çöküntü yüzün
den Bordo ekspresi bataklık
lara düşmüştür. Bu hadise 
neticesinde dört kişi ölmüş ve 
birçok kimselerde yaralanmış· 
tır. Hadise mahalline doktor· 
lar ve kızıl haç seyyar hasta
haneleri gönderilmiştir. --·····---Blumberg'in riyase. Baron Bek'in 

tinde olacak Ev k k. ld ? 
Berlin, nı (Radyo) - İngil- ra ını ım ça ı · 

tere kralının taç giyme mera- Paris 31 (A.A) - Polonya-
simınde Almanya'yı temsil nın Paris büyük elçiliği Kanda 
edecek heyetin riyasetinde vukua gelen hırsızlık hadise· 
başkumandan Mareşal Blum- sinin Polonya Hariciye Nazırı 
berg buknacaktır. bay Bek'in refakatında bulu· 

__ .......... nan bir zat yedinde mevcut 

Bay Bitler 
Vatikan ihtilafını 

tetkik edecek 
Berlin 31 (Radyo) - Bay 

Hitler, bugün malikanesinden 
Berline gelecek ve Almanya 
ile Vatikan kilisesi arasında 
baş gösteren ihtilafı yakından 
tetkik edecektir---·····---Kücük antant 

il 

Tuna mes'elesi ile 
Belgrat paktı 
konuşacak 

Belgrad, 31 ( Radyo ) 
Küçük antant ktrnseyi, Yu
goslavya·halya muahedesi ile 
Tuna mes' efesini ve son si
yasal hadiseleri müzakere ede· 
cektir. 
----•-t----

lnfilak 
Ölenler ve yarala. 

nan/ar- var 
Bükreş, 31 (Radyo) - Bra· 

şof havalisindeki maden ocak
larında bir infilak olmuş ve 
birçok kımseler yaralanmıştır. 

bazı vesikaları ele geçirmek 
maksadile olduğu hakkındaki 
haberleri yalanlamaktadır. 

• ---·---
lngiliz papazları 
lspanya'da dini bir 
gezinti yapıyorlar 

Lon<lra 30 ( A.A) - Daily 
Telgraf gazetesinin bildirdi
ğine göre, hükumet Angligan 
kilisesinden birkaç zatın hüku· 
metçiler elinde bulunan ispan
ya topraklarındaki dini şeraiti 
tetkik etmek üzere ispanyaya 
gitmelerine müsaade etmiştir. 

---···~--

Providans 
Vapurunda 

verildi 
balo 

Dün limanımıza gelen Fran
sız bandralı Providans trans· 
atlantiği ile Fransız tebaasm· 
dan 40 seyyah şehrimize gel-
miştir. , 

Gece vapurda bir ziyafet 
ve bir balo verilmiş, Vali Bay 
Fazlı Güleç ve Belediye rei'i 
Bay BehçP.t Uz ile şehrimiz

deki ecnebi konsolosları hazır 
bulunmuşlardır. 

B. Ruzveltin müşaviri dün 
Londraya vasıl oldu 

Londra 31 (Radyo) -Ame· 
rika reisicumhuru Bay Ruzvel
tin müşaviri ve fevkalade sefir 
Bay Norman Davis, dün bu
raya gelmiştir. 

Mumaileyh, İngiltere ricalile 
konuşacak ve cihan sulbü için 
toplanması mukarrer olan 
konferans hakkında ihzari bazı 
tetkiklerde bulunacaktır. 

~--~---.... •ı-•··~·--~--------
ödemişte 

Tarla yüzünden 
cinayet oldu 

Ödemiş kazasının Birgi na· 
hiyesine bağlı Çayağzı köyün
de bir cinayet olmuştur. Latif 
oğlu Mehmed, hir tarla mes
elesinden eniştesi Şeytan oğlu 
Şakiri çifte tüfeğile yaralamış 
ve öldürmüştür. Katil, tüfcğile 

birlikte yakalanmış, adliyeye 
verilmiştir. ---····---.. 
Omeri yaralıyan 
Süleymanın muha. 

kemesi 
Bozyakada Kemerboğazında 

Ayet oğlu Ömeri katil mak
sadile yaralamakla maznun Gi· 
ritli Süleymanın muhakemesi· 
ne dün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 
Hadise şöyle olmuştur: 

Ömer ve kardeşi Mehmed, 
Bozyakada Kemerboğazında 
Evkafa aid zeytinleri toplar-
ken maznun Süleyman, elinde 
çifte tüfeği olduğu halde av
lanmakla meşguldü. Süleyman, 
zeytin toplıyan Ömer ve kar
deşi M~hmede: 

- Benim zeytinlerimi neden 
topluyorsunuz? Demiş, Meh
med de: 

- Bunlar senin değil, Ev

kafındır. Cevabını vermiş, bu 

yüzden aralarında çıkan kav· 
gada Süleyman çifte dipçiği 

ile Mehmede vurmuş, kavga 
büyümüş, Süleyman bu aralık 
bir zeytin ağacı arkasına sak-
lanarak Ömere ateş etmiş, 
belinden yaralamış ve Ömer, 
bu yaranın tesirile yürüyemez, 
idrarını tutamaz hale gelmiş· 
tir. Mehmed, kardeşini ölüm· 
den kurtarmak için gra tüfe· 
ğile Süleymana ateş etmiş, 
bundan korkan Süleyman ha
dise yerinden çekilmiştir. Ömer 
ve Mehmed, mahkemede vak'a
yı bu .suretle anlattılar. Mah
kemece şahitlerin celbine kn· 
rar verilmiş, muhakeme, başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Ondülasyon 
Makinelerinden alı
nan kontrol ücretleri 

çokmuş 
lzınir Berberler cemiyeti 

iıiare heyeti üyeleri, dün Be
lediyede reis Bay Doktor 
Behçet Uz'a müracaat edt'rek 
ondülasyon makinelerinin kon
trolu için Belediye tarafından 
alınmakta olan on liranın faz
la olduğundan şikayette bu
lunmuşlar ve Şehir Meclisinin 
bu tarifeyi indirmesini rica 
etmişlerdir. Berberler, ondü· 
lasyon ücretlerinin çok ucuz
ladığını ileri sürmüşlerdir. 
Meclis toplantısında bu mes
ele konuşulacaktır. ---·---
Mücadele devam 

ediyor 
lzmirde sivrisinek mücade· 

lesine ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Son hafta içinde 
belediye memurları tarafından 
8484 evin mazot kontrolu ya
pılmıştır. Bunlardan 608 evin 
sahibi mazot dökemiyecek ka
dar fakir olduklarından ken
dilerine mazot parası belediye 
tarafından verilmiştir. Kontrol
da 40 kişi, mazot dökmekten 
imtina ettiği ve 76 ev sahibi 
sokağa pis su akıttığı, 20 kişi 
açık kör kuyu bulundurduğu 
için cezalandırılmış, 75 ev sa· 

hibine kör kuyuları kapatma
ları için ihtarda bulunulmuş, 
mahallelerdeki menfezlere ve 
su birikintilerine mazot dök
türülmüştür. Bir k1S1m su bi· 
rikintileri de kurutulmuştur. 

14 kişi yere tükürdüklerin
den cezalandırılmışlardır. ----··---
Nüfus memuru 
Nasıl öldürüldü 

( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 
tir. Hadise yerinde tahkikat 
yapmaia giden müddeiumumi 
muavini Celal hademeyi sor· 
guya çekmiş, o da hadiseyi 
baştan aşağı anlatmıştır . 

Jandarma Hüseyin tevkif 
edilerek Konyaya getirilmiş, 

31 Mart 937 
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Yan ya gölünün kanlı facı ası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 
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Frosini, yaşamaktan nefret 
ettiği için Tahir'in sözlerini 

dinlemek istemiyordu 
Kadınlar, tutulan yolun Yan· 

ya gölü yolu olduğunu anla
dılar. Frosini zaten ölümün 
kendilerini soğuk ve karanlık 
sular şeklinde kucaklıyacağını 
evvelden biliyordu. 

Fakat bu yol, asırlar süren 
bir yol kadar uzamış bulunu
yordu. 

Göl, epiyce yürümüş olma· 
!arına rağmen hala görünme
mişti! 

Tahir, bir aralık muhafızlar 
arasından ayrıldı ve Frosi· 
ni'nin yanına kadar gelai. Bir 
müddet böylece ve Frosini ile 
yanyana yürüdü. 

Tahir, bu genç ve güzel ka
dına acınmaktan kendisini ala· 
mıyor, yalınız bu hissini mey
dana vuramıyordu . Buna rağ
men, Frosini 'yi ırölde boğmak
tan bir an bile geri kalmıya· 
caktı . 

Frosini de, şu sırada Tahi
re birşeyler söylemek ihtiya
cını hissediyordu. Hatta bu 
ihtiyaç Tahir ve Frosini de 
ayni derecede idi. Nihayet Ta
hir, yavaş bir sesle, Frosininin 
kulağına : 

- Frosinil ·dedi- bana ne· 
den hiç bakmıyor ve birşey 
söylemiyorsun? Sana yazık de
ğil mi? Bu kadar güzel, me
lek gibi bir kadın, bir inat 
uğruna ölmeli midir? Frosini 
Vezirimiz Ali paşayı neden 
dinlemiyorsun? Sana arz üze
rinde mevcut en büyük mevki 
ve saadete bahşedecektir. Sen 
istediğini yapabileceksin. Sen 
bir evet diyecek olursan Yan
ya ve Mora'nın , bütün Rum
ların Sultanı olacaksın. 

Frosini büyük bir asabiyetle 
ve haykırarak: 

- Tahir, sus artık. Ben 
bütün günahlarımı Yanya gö
lünün sularile yıkamağa tama
men karar verdim! 

Dedi ve hemen diz çökerek 
haç çıkardı: 

- Yarabbi, kusur ve günah 
!arımı ancak sen affedersin. 

- Frosini, çok dik başlısın, 
elem ve ıstırap seni mütema
diyen çilleden çikarmış. . Bak 
şu zavallı kadınları görmiyor 
musun? Bunlar hep senin yü
zünden boğulacaklardır. Senin 
bir fedakarlığın sayesinde bu 
zavallı kadınlar bu akşam ba
ba veya kocalarının yanında 
sevinç içinde kalacaklardır. 

Frosini, kendini acımıyorsun; 
fakat hiç olmazsa bunları acı! 

Frosini, şu en nihayette a2'
lıyan genç kadını görüyor 
musun? Bu kadının · kim ol
duğunu merak etmedin mi? 
Bu kadın senin Kozenin Ele· 
nidir; Eleniyi kocası Mitro ne 
kadar sever bilir misin? Ele
niyi ne kadar büyük tehlike· 

hademe serbest bırakılmıştır. 
Katil Hüseyin 25 yaşında· 

dır. Terhisine bir ay kalmıştır. 
Memleketine, bol para ile 
dönmeği düşünerek bu cina
yeti işlediği anlaşılma~dır, 
pek yakında, Konya Ağırceza 
mahkemesinde duruşmasına 
başlanacaktır. 

!ere öğgüs gererek kaçırdı
ğı da destan olmuştur! Haydi 
gel.. bunlara merhamet eti 

Frosini bu son sözler üze
rine titremeğe başladı, mevkii 
cidden feci idi ve buna rağ· 
men cevap yerine sadece: 

- Büyük Allahım ... Beni 
sen komi 

Tahir, Frosininin bu inat ve 
ısrarına rağmen ümidini kes· 
medi, Frosiniye: 

- Frosini, sen ayağına ka· 
dar gelen büyük nimeti tak
dir edem:yorsım? Fakat büyük 
vezir bunlara rağmen seni 
hala kurtarmak niyetini bes· 
lem;)ktedir. Sana bir daha 
ve son bir mühlet veriyor iyi 
düşün. Bu son fırsatı olsun 
kaçırma! Dedi. 

Tahir, mahkum kadınları 

ancak bu ltedhişi göstermek 
için bu şekilde birer, birer ve 
idama gönderecek gibi dav· 
ranarak yapmış idi. 

-5-

-Muhtar paşa-
Frosinin bu şekilde bütün 

teklifleri redetmesi üzerine 
Ali paşa, idam kararının bu 
gece tatbiki kararlaştırdı. Fa· 
kat bu kararın tatbiki çok 
tehlikeli görülmüyordu. Bu 
tehlikenin de Muhtardan ge· 
leceği tahmin ediliyordu. 

Muhtarın şu sırada Yany• 
üzerine yürümediğini kim te· 
min edebilirdi? 

Zaharya hakkında henüı 
bir haber yoktu. Bu adamı 
Muhtarı Yanyadaki vaziyetten 
haberdar etmeğe muvaff a1' 
olmuş mu idi? 

· (Arkası vo.r) 

Fuar komitesi 
• 

Sanatkarlar için iyt 
bir karar verdi 

Belediyenin yeni yıl bütçe 
projesi belediye daimi encii· 
meni tarafından hazırlanmıştır· 
Yarın toplanacak olan Şehir 
meclisinde bütçenin müzake· 
resine başlanacaktır. 

Bu sene açılacak olan lın1i! 
fuarı münasebetile memleketi' 
miz'! gelecek sirk, balet "e 
tiyatro artistlerinin kanun 11e 
nizamlar dahilinde icrayı san•' 
etmelerinde bir mahzur olnı1~· dığı gibi yüksek sanat eh 1

' 

yetleri olduğu milli salahiyet· 
tar makamlardan (mesela kon· 
servatuvarlardan) tasdik otu· 
nan musikişinasların da eğleıı: 
ee yerlerinde konser verrne 
lerine mani bir sebep bulun· 
madığı Dahiliye Vekaletinde" 
vilayete bildirilmiştir: Oiğ;' 
eğlence grupları hakkında .:, 
hiçbir menfi mutalea serdedı 
miyecektir. 
-------+-et~---

Hatay maktubıJ 
-Baştarafı 1 inci sulıifede~ 
Mahmud Celilettin para 1 r 
Türkiye aleyhinde vaaz. 11je 
meye davet edilmis, bu haın ı 

bu vazifeyi kabul ederek 11;:,1 
vermışse de, halk tarafın c 
hakarete uğı amış ve kirtı', 

b 1 · •_J "ır1le 111' yo azın söz erıni a 

miştir. 


