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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat miidürii: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 

Abone şartları: Seneliği 700, altı aylı~ 400 kuru~ 
Resmi ilanlar için: ~\1aarif cemiyeti iliiuat 

bfirosnna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarchanede kararlaştırılır 
-a~; yer: (ANADOLUf Matba;s;-
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Asi torpitolar 
Milislere erzak taşıyan 

bir /ngiliz vapurunu 
tettiler. 
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Dahiliye.vel{ilimizin mühim beyanatı 
C:enup hudutıaf1n11Z·ci·a-emniyet tedbir1 

Hatay mektupları: 
leri allndı bir fırka asker tahşidedildi H~tayh kardeşlerimize 

' ışkence yapıhyor .. 
''Haksız salgınlarlaCemiyeti Akvamda istihsal ettiğimiz neti· 
ceden vazgeçeceğimizi zannedenler varsa, bunların en niha
yet beynelmilel münasebetlerin bozulabileceğini, fakat bizim 
hakkımızdan asla f erağat etmiyeceğimizi bilmeleri faidelidir,, 

Ankara 7 (Hususi) - Bugün 
Refet Canıtez'in başkanlığında 
yapılan kamutay toplantısında, 
iç işleri bakanı ve Parti genel 
sekreteri bay Şükrü Kaya, sık 
sık alkışlanan ve tasvip sesle
rile karşılanan şu beyanatta 
bulunmuştur : 

-Son zamanlarda bazı vila-
yetlerimizde çok senelerden 
beri alışmadığımız vak'alar ol· 
du ki, bunlar üz~rine hem 
memleket çok hassasiyet gös· 
terdi, hem hükumet hususi 
tedbirler almağa mecbur oldu. 
Bu vaziyetten Büyük Millet 
meclisini derhal haberdar et· 
meği acil bir vazife bildim. 

Her ay neşrettiğimiz mufas
sal vekayi raporları gösterir 
ki, senelerdenberi memleketi
mizde yol kesicilik, soygun· 
culuk gibi vak'alar görülme· 
mektedir. Eski devirlerin, mü
tareke senelerinin anarşik ida· 
releri altında şurada burada 
sık sık tesadüf edilen bu kötü 
itiyattan bugün eser kalma· 
mıştır. Adi vak' alar ise, huzur 
ve sükune nail olmuş herhangi 
bir memleketin asla fevkine 
çıkmayan adli hadiselerden 
ibaret kalmaktadır. 

Türkiye halkı, yüksek bir 
sükun ve huzur içinde şahsi 
ve milli refahın inkişafına ça
lışıyor. Türk milleti, mazi· 

tecavizlerden hiç birinin ce· 
zasız kalmadığını söylemek 
çıplak bir hakikattır. 

Bundan sonra da her ki· 
min tarafından ve her ne su· 
retle olursa olsun , böyle gaf· 
letlere düşeceklerin akibeti 
böyle olacaktır. 

içeride vaziyet böyle oldu· 
ğu ğibi, aldığımız tedbirler 
ve iyi durüst komşuluklar sa-
yesinde hudutlarımızın büyük 
bir kısmında da senelerden· 
beri emniyet ve sükun hük
müfermadır. 

Suriye hududunda bize kar
şı yapılan hırsızlık, kaçakçılık, 

soygunculuk vak'aları, bizim 
aldığımız tedbirler sayesinde 

Dahiliye Vekili Bag Şükrü Kaya haddi asğariye indirilmiştir. 
nın ihmali ve yahud hadi· edilen bir emanettir. Bu ema- 1935 senesine kadar muh· 
satın icbarı yüzünden nete tecavüz edenler, daima telif zamanlarda bize saldıran 
olsun iktisadi ve içtimai sa· ve her yerde cumh1Jriyetin Yado, Ado, Seyit han, Alican 
halardaki boşlukları, gerilikleri çetin çehresile ve metin icra· gibi soygunculuk çeteleri son 
metodlc ve planlı çalışmalarla atile karşılaşmı~lardır. Bu mü- ( Devamı 4 üncü sahifede) 
doldurmakla meşg·ıldür. Bu ._ ....... __. 

verimli faaliyetin maddi ve lhtila~lciler Bilbaoya 
fili eserleri herkesin gözü ' 

önüde, hergün daha ileri bir çok yaklaşmışlar 
nisbette artmaktadır. 

Atatürk devrinin ana vasıf· 
}arından biri, hariçte sulh, 
dahilde sükundur. Yüksek ted
birlerinizle ve büyük fedakar· 
lıklarla elde edilen bu emniyet 
ve asayiş, milletin tekafülü 
umumısı altında muhafa1a 

-=-----------··~~--~~-üç gün içinde on bin ltalyan neferi (Ka· 
diks)e çıkmış,Frankoya iltihak eylemiştir 

_______ ._. ...... ~-------
Avam kamarasında is

tizahlı bir celse 
~-~----~--~~-Sir Samoel Hoar, taarruza uğ-

rıyan torpito için izahat verdi 

Sir Samoel Hoar 
Londra, 8 (Radyo) - Avam 

kamarası, dün öğleden sonra 
toplanmış ve f spanya hadise
lerile meşgul olmuştur. Bu 
celsede, ihtilalcilerin bomba
ladıkları Galan adlı f ngiliz 
torpidosu hidiletinin 

retle cereyan ettiği sorulmuş 

ve hükumetten izahat isten· 
miştir. 

Deniz bakanı Sir Samocl 
Hoar söz alarak demi ştir ki: 

- Toıpito, Valanson Ali
kantiye giderken iht ı' a l cil cr 

tarafından ateşe tutulmıı" ise 
de torpitoya bir zarar olma· 

mıştır. Yaptığımız tah kikata 

göre, ihtilalciler, torpito muzu 
lspanyol gemisi zannetmişler· 
dir. Mamafih, hadise hakkın

da ihtilalcill!r hükumetinin na

zarı dikkati celbedilmişt i r. 

Sir Samoel Hoarın bu iza

hatı kafi görülmüş ve sualle ı e 
nihayet verilmiştir. 
---~.-. ... ._ ____ ~ 

Prenses Julyana 
Amislerdam, 7 ( A.A) -

Prenses Julyana ile prens 
Bernard, üç ay süren balayı 
seyahatinden bu2ün dönmüş· 
lerdir. 

Asi lspangol neferleri 
Paris, 8 (Radyo) - İhtilal- }aşmış bulunmaktadırlar. 

ciler Koryer dağına yaklaş- Dün, tayyare, mit<alyöz ve 
mışlar<lır. top ateşi sabahtanberi devam 

Bilbao cephesinden alınan etmiştir. 
son haberlere göre, Basklar Londra, 8 (Radyo) - is-

mütemadiyen ricat etmektedir

ler. ihtilal orduları, ilerlemekte 

ve muhtelif yerler işgal etmiş 

bulunmaktadırlar. Birçok mü
himmat depoları, cephane ile 
dolu olduğu halde ihtilalcile· 
rin eline geç , İştir. 

Son haberler, Bilbao şehri · 
nin halktan tahliye edilmekte 
olduğunu bildirmektedir. lhti
lilciler oniki kilometre 1ak· 

panyanın Londra sefareti 22, 
23 ve 24 Mart tarihlerinde 
on bin ltalyan neferinin Ka
diks Jimanına çıkarak Franko 
ordusuna iltihak ettiklerini 
resmi bir tebliğle ilan eyle· 
miştir. 

Madrid, 8 (Radyo) - Mi· 
lislerin son resmi tebliğinde, 

Madrid cephesinde hiçbir ha· 
reket olmadıA'ı bildirilmekte· 
dir. 

Çetelerin baskınları o kadar çoğal
mıştır ki, hiçbir köylü evini ter

--k.ederek tarlasına, gidememektedir 

Kırıkhandan bir görünüş 
Antakya, (Hususi) - Hatay gidememekte ve ailesinin ca· 

Türklerine karşı tazyik ve İş· nmdan emin olamamaktadır. 
kence, bütün şiddetile devam Jandarma kıyafetindeki zor· 
etmektedir. Burada cereyan ha ruhlu çapulcular, bir 
eden feci hadiseleri birer birer derebeyi gibi etrafı kasup ka· 
yazıp, bildirmek, Fransız oto· vurmaktadırlar. 
ritelerinin sansörü yüzünden Reyhaniyedeki talebe, Arap· 

Jkabil olamamaktadır. Postaha- ca okumamak için yaptıklan 
nelerde memurlar, bütün mek- greve devam etmektf'dirler. 
tupları açarak okumakta, en Halk mümessilleri heyeti, bu 
uf ak bir hadisenin yazılmış vaziyete hükumetin nazarı dik· 
olduğunu görünce bu satırları katini celbetmiş isede hiçbir 
sabit ve siyah bir mürekkeple netice alınamamıştır. 
çizmektedirler. iki gün evvel çapulcuların 

lskenderun ve Antakyanın Akkuyu köyünde öldürdükleri 
içinde takip edilen tazyik ve bir Türk gencinin babası, 
tedhiş siyasetile mülhakatta mıntaka karakoluna giderek 
tatbik edilen usullen büsbütün yapılan vahşi hareketi anlat· 
başkadır. mış ve katilin cezasız bırakıl· 
Şu son hafta zarfında çete- mamasını yalvarmıştır, fakat 

!erin yağına ve baskınları o karakol kumandanı bu ihtiyar 
kadar çoğalmıştır ki, hiçbir Türke hakaret etmiş ve: 
köylü evini bırakıp tarlasına f Devamı 4 üncü sahifede) 

~---------.-... ~~·~~~--------
Belçikanın Lokarno ile 

alakası kalmadı 
----------~·~--------~ Hariciye nazırı!B.,Eden, dün na 

zırlar meclisinde izahat verdi 
Londra 8 (Radyo)- İngiliz 

kabinesi, dün Ba~bakan Bald
vinin riyac;et inde toplandı. 

Hariciye Nazırı bay Eden, 
bu toplantıda harici vaziyet 

hııkkında uzun izahat vermiş 

ve Belçikanın artık Lokarno 

ile bir guna alakası kalmadığı 

hakkında lngiltere ve Fransa 

Nahas paşa 
Montrö ye gitti 

Milano, 8 (Radyo) - Mısır 

heyeti ve başvekili Nahas 

paşa, Milanodan geçerek 

Montröye gitmiştir. 

Nahas paşa ltalyadan ge· 

çerken Mussoliniye bir telgraf 

çekmiş ve gördüğü hüsnü ka· 
bulden dolayı beyanı teşekkür 

etmiş ve dostluk temadisi 

temennisinde bulunmuıtur. 

i ........ . ~.., 

Belçika kralı Leopold 
tarafından müşterek bir tebliğ 

neşredileceğini söylemiştir. 
Bay Eden, öğleden sonra 

Danimarka başvekili bay Stonlc 

şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Bu ziyafette bayRamsey Mak· 
donald da huır bul 
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~\1 
§ Zabıta Romanı: 

u~ Arap ~ Yahudi ihtilafı şiddetlendi 41 kilometrelik 
su yolu 

Kadın.;. H~n<i:r ucu 
- Evet, evet ! Ta kendisi yeriniı:e bu bıçağın ucu de· 

f nis Nafaronun ta kendisi !. ğerse derhal kanı zehirler ve 
Diye mırıldandı. Şik, Kartere öldürür. Bu zehir bulunmaz. 
- Uyanıpta sizi karşısında Bunu ancak yerli Amerika 

gördüğü zaman kimbilir nasıl Hindileri bilir. Buna Godara 
hayret eseri gösterecektir. zehiri derler. Ben raporumu 

Karter, yüksek sesle ve hızlı şimdi yazarım. 
hızlı sallıyarak: Şik, Kartere: 
~ Mis İnis kalk. Oyun - Üstad, ölünün Üzerını 

bitti. Uyku vakti geçmiştir. aradım cebleri dışarı çıkmış 
Gözünü ~ç. Mezarlar hapis· 1 olduğu halde boş buldum. 
hanesinde senin için hazırlat- Yalnız şu yelpazenin altında 
tığım o faya gitmeğe hazırlan. altın bir burgu vardır. Bu 
işte orada rahatla uyursun. burguyu açtığım zaman için-

F akat uykuda olan bir kim- den ,Nevyorktan Şikagoya 
senin bu kadar tar taklandık- gitmek için iki kişilik bir 
tan ve bu kadar güı ültüden yataklı vagon bileti buldum. 
hala uyanmaması kabil de- Bu biletler henüz kullanılma-
ğildi. Karter, elinden bir daha 
kaçırmamak ıçın tepeden 
aşağı dikkat kesilmişti. Mu
avinlerine dikkcıtli olmalarını 

ve kapıyı iyi muhafaza etme· 
lerini söyledikten sonra ka
dının elinden tutarak çekti. 
Fakat kadın bir odun gibi 
kanapeden yuvarlandı. Karter, 
kan lekelerini ve yerdeki bıçağı. 
görünce inisin intihar ettiğini 
anladı • 

mıştır. 97 numaralı katarla 
4859 numaralı vagonda bulu
nan 17 ve 18 numaralı yatak
ların biletidir. 

- Bravo Şikl bu keşfinden 
çok istifade edeceğiz. Şimdi 

yapacağımız iş katarın hareket 
zamanını öğrenmektir . 

Şik sordu : 
- Üstat ! Bunlar hareket 

edecek olsalar bıle bu son 
hadise onların tebdili fikir et-

- Çabuk Adliye doktorunu mesine sebep olacaktır. Onun 
ıçın biz Kroser'i istasyonda 
katarda değil, başka yerlerde 
aramalıyız. Hususile İnis'i öl
dürenin mutlak Kroser olup 
olmadığını da öğrenmiş değiliz. 
Yalınız kat'iyetle öğrendiğimiz 
birşey varsa o da bu hadise
nin intihar olmadığıdır. 

çağmnız. 

Diye muavinlerine emir verdi. 
Hademe Harisonu istintaka 
başladı . 

- Buraya fasıla ile üç kişi 
girdi ve çıktı. Hepsi de caket
lerinin sol tarafında sarı gülden 
birer rozet taşıyorlardı. 

- Üçüncü şahıs ta girip 
çıktıktan sonra sen, madamın 
yanına girdin mi? 

- Hayır! Çünkü ne ben, ne 
de başka bir kimsenin girme
mesini sık sık tenbih etmişti. 

- Hiç bir gürültü, patırtı 
işitmedin mi ? 

- Hayır!.. 

Karter, müntehirin vücudun

daki hafif bir hararet buldu 
ve anladı ki bu intihar ancak 
on, onbeş dakika evvel ika 
olunmuştu. 

Karter, girip çıkanların eş
kalinin tarifini istedi. Aldığı 
izahattan Kroserin bu haltı 
irtikap ettiği şu halde bu ha
disenin intihar olmayıp kat
lolduğunu çünkü Kroserin 
kendi menfaatini korumak için 
böyle arkadaşlarını da feda 
etmekten çekinmez bir mah
luk olduğunu biliyordu. Zira, 
hapishane arabasında gene 
kendisini kurtarmak için ar· 
kadaşı Midavsi öldürmemiş 
mi idi? Kroser bu mulahaza
larla meşgul iken doktor gel
di. Odayı muayeneye başladı 
ve ka~la mulamma bıçağı gör
dü ve tetkik etti. 

Cesede baktı yarayı gördü 
ve: 

- Bu katild ir ve on beş 
dakika kadar evvel vukubul· 
muştur. Kadının yüzündeki 
siyah bereleri ve dudaklarının 
biribiri üzerine kilitlendiğini 
görüyormusımuz? İşte bu ala· 
metler bize kadının zehirlen· 
mek suretile öldüğünü göste
rir. Çünkii hançer bir parmak 
kadar göğsüne girmiş ve hiç 
bir damarına bile dokunma
mıştır. 

Eğer hançerin ucu zehirli 
olmasaydı bu kadın, bu kadar 
küçük bir yaranın tesirile öl
mezdi. Sakın hançere doku· 
nulmasın. Zira ucu zehirlidir. 
Eğer insanın küçük bir yara· 

~ . 

Mütalaan doğrudur. Fakat 
Kroser gayet sıkışık vaziyette 
kaldığından mutlak Nevyorku 
terke mecburdur. Çünkü yaka
sını elimizden kurtaramıyaca· 
ğını iyiden iyiye anlamıştır. 

Bahusus en büyük yardımcısı 
da öldükten ve yalnız kaldık
tan sonra çarei selameti Nev
yorktan çıkmakta bulmuştur. 
Onun için ne olursa olsun 
mutlak Nevyork dışına gide-

cektir. Şimdi istasyonda teda· 

bir lazimeyi ittihaz etmezsen 

onun kararını mümkün kılmış 

oluruz. Gerçe o mel'un Nev

yorktan cehennem olup git
tikten sonra bizim başımız 
selamete erirse de Şikago 
zabıtası şerrinden kurtulamaz. 
Onun için bunu yakalamak 
umumi selamet noktayı naza· 
rından bize bir vazifedir. 

Karfer, bir sigara yaktıktan 
sonra: 

- Şik! Sen, bu cesedi hü
kumet hastahanesine nakil ve 
muamelei lazimeyi ifa d. 

Batsi sen de emniyet umumiye 
merkezine giderek cereyan 
ahvali pürtafsil müdüre an
lat ve ben de 97 numaralı 
trenle Şikago'ya gideceğim . 
Benim yegane vazifem şimdi

lik treni kaçırmamak için he
men istasyona koşmalıyım, 

Şik, Karterle beraber gel
mesını söyledise de Karter 
söylediklerinin ifasından başka 
birşey düşünmemesini bildirdi 
ve veda ederek ayrıldı . 

Hem yolculuk, hem musaraa 

Karter, Katolik Papazı kıya· 
fetile istasyonda, Şikago için 
bir bilet aldı. Tren yavaş ya· 
vaş istasyondar ayrılırken ha
mal kıyafetli bir : herif vagon
dan vagona geçmek suretile 
Lokomotif arabasına girdi ve 
orada Katolik Papazı kıyafe
tindeki adamın Karter olduğunu 

• 

Filistinde bomba sesi işidilmiyen e, 
kan dökülmiyen bir gün geçmiyor 

Cfücistanda Koldiş nıınt~-: 
kasındaki geniş kurutmi:l ame
iiyesine devam olunmaktadır, 
Vaktile bataklık olan bu yer., 
lerde tarlalar, yemişlikler vü
cude getirilmiş ve aynı za., 
manda yeni yeni köylerde 
peyda olmuştur, 

------Muhaceret makamları, ''muvakkat cevze,, ola-
rak Filistin vatandaşlığına giren Yahudi kız-
larının bu hareke~lerine mani olmağa çalışıyor Bu kurutma ameliyesini kısa 

bir zamanda tam bir surette 

vücuda getirebilmek İçin ge• 
niş bir su yolu şebekesi mey· 

dana getirmek lüzumu hasıl 
olmuştur. Bu su yollarının en 
mühimmi ve büyüğü, 41 kilo· 
metre uzunluğundadır. Bu yol, 
önümüzdeki sonbaharda ta· 
mamlanacak ve bundan sonra 
o mıntakada bataklık namına 

hiçhir şey kalmıyacaktır. 

Kudüs sokaklarmda çarpışmalar 
Kudüs (Hususi}- Son gün- ken, her şehi r ve kasabada 

lerde Filistinde vaziyet yeni- sık sık kanlı grev hareketleri 
den karışmıştır. İngiliz ali görülmektedir. Hulasatan; Fi-
tahkik heyetin=n burada bu- listinde bomba sesi işitilmiyen 
lunduğu sırada, bu tahkikattan ve kan dökülmiyen bir gün 
iyi bir netice ümit eden Arap geçmemektedir. 
çeteleri faaliyetlerini durdur- Bütün bu hadiselere başlıca 
muşlar ve verilecek karara sebt-p teşkil eden Yahudi mu-
intizar eylemişlerdir. haciretine gelince; durmadan 

Ancak tahkik heyetinin bir devam etmektedir. 
iş göremeden Filistini terket- Bu işle uğraşan makamlar, 
mesi üzerine vaziyet gene eski bilhassa "Muvakkat zevceler,, 
halini almış, bu defa Araplar mes' elesi üzerinde durmuştur. 
daha esaslı çalışmağa başla- Avrupalı birçok Yahudi kız-
mışlardır. Arap·Yahudi ihtilafı lan, Yahudilerin Filistine gir-
bütün şiddetile devam eder- mesi hususundaki sıkı kayıtlar 

---~-~-----.----------
Is pa n ya Reisicumhuru 

Azananın karısı 
Son lspanyol halifesi Abdurrah

man Sağirin ahf atından imiş. 
Yazdığımız şu yazı; bir ma- Bu kız o kadar güzel ve o 

sal değildir, tarihten bir yap· kadar zeki olarak yetişmiştir 
raktır: ki, bundan sonra Kaşilde De-

Kurtabede Arap halife ve lores ismi çok makbul ve 
sultanlığı katolik İspanyollar moda bir isim olmuştur. Ve 
tarafından nihayete erdirildiği bu moda zamanımıza kadar 
zaman Abdurrahman Sağir bir devam etmiştir. 

(kadın gibi ağlıyarak) Afrika- Bundan 28 sene evvel Ya-

kaya ~ geçmiş idi. Abdurrah- ladolid şatosunda Don Matea 

man :Sağirla birlikte canını de Rivas ile Dunna Suzana 

kurtarmak müsaadesir.i ~alan Şeriin bir kızı dünyaya geldiği 
sultan zadeler ,de Afrikaya vakitta bu kıza Delores adı 
geçerken yolda başı bozuk verilmiştir . 
.İspanyol çetelerinin taarruzu- Bu Delores, Abdurrahman 
na uğrayarak mahvolmuşlar- Sağırin ispanyayı bıraktığı za-
dır. Yalnız bunların içinde manda Hristiyan olan Arap 

-ecnebi tarihlere göre- Hik- prensesinin Delores isimli kı-
sen isminde bir prens, zının en son hafididir. lspan-
güzel bir Hristiyan cariye~ıin ya'nın en güze), en zeki ve 
ikazi üzerine bu kafileye ka- sevimli bir kadını olmuştur. 
rışmamış ve bu suretle yoldaki Bu kadın da bugün resmen 
katliaınden kurtulmuştur. ispanya cumhur reisi bulunan 

Bu cariye, bu sultanzadeyi bay Azana'nın zevcesidir. 
candan seven bir kız imi~, Bu son Delores, Madrit ha· 
sultanzade de kendisini sev- diselerinin başlaması üzerine 
miş, gizlice Kaşil şehrine kaç- İsviçre'ye geçmiş bulunmakta-
mışlar ve orada evlenmişler- dır . 
dir. Pıens burada Hristiyan İşte, bir masalı andıran bir 
dinini de kabul etmiştir. tarih vak'ası.. Ne ga ipti r ki 

Prens Hiksen ile zevcesinin lspanya'dan koğulmuş bir ha· 
biraz sonra bir kızları dün· nedanın yarı piçleşmiş son bir 

ve Delores lrs- ferdi, bugiin de memleketten 

dolayısile burada tutulmaktan 

korktukları için Filistinli Ya

hudilerle evlenmekte ve bu 

suretle ayni milliyeti kazanmış 

olmaktadırlar. Bu suretle Fi-
listine gelerek yerleşen bu 

"muvakkat zevceler,, kısa bir 

müddet sonra kocalarından 

boşanmaktadırlar. Hatta bu 

gibilerden mühim bir kısmı, 

Filistinde bulundukları halde 

henüz vatandaşlığa alınmamış 
olan sevgililerile evlenmekte 
ve bu suretle onları da kur-

tarmaktadırlar. 

Hükumetin neşrettiği bir is
tatistiğe göre, 1936 senesinde 
( D•vanu 3ihu:ı! Md&if .d• ) 

~-------·--·------~-----
Dok uz yaşındaki kız 

nasıl evlendi ? 
---------------Amerika her türlü garibeler memleketi 

olduğu gibi 15 yaşından aşağı altı bin 
anne bulunan bir yerdir de ... 

Amer.kada 9 yaşında bir yaşından küçük tam 6000 
kızla 22 yaşında bir gencin anne bulunuyordu! 
evlendikleri haber verilmişti. Bundan başka Ennicenin ab· 
Bu garip hadise hakkında, ('n lası da erken evlenmişti ve 
nihayet daha vazıh malumat henüz on beş yaşında bulun· 
almış bulunuyoruz: masına rağmen iki çocuk sa· 

Bu garip izdivacın dini ni- hibi idi ... 
kabını kıyan papaz, vaziyeti Errnice on iki yaşında bu· 
kendisinin nasıl doğru buldu- lunduğunu söylüyordu. Fakat 

aslında 9 yaşında idi. Bununla 
ğunu anlatıyor: 

beraber, yüzü •ıe bünyesi onu 
"Evlenmek istiyorum!,, 

on iki, on üç yaşında göste
Bu sözü birçok ağızlardan 

riyordu. 
işittim. Fakat, bir gün bunu Ben bunları düşünürken 
bana 9 yaşındaki Ennice de içeri Charlie John girdi. Bu, 

söyledi. genç ve gürbüz bir çobandı. 
Hayret ettim: 22 ynnda o!a:ı bu delikanlı 
- Sen mi? Dedim. Ennice ile seviştiklerini ve 
- Evet, dedi. Hem de bu onunla evlenmek istediğini 

hafta ... söyledi. 
Bu küçük kız, valinin ken- Hakikaten bu iki genç se· 

disine müsaade verdiğini de vişiyorlardı. Küçük kızın aile-
söylüyordu. İşi bu cihetten sindeki erken evlenme imkan-
tetkik etmek istedim. Hakika- lannı da göz önünde bulun-
ten Amerikada on iki yaşında durarak, bunların birleşmelerini 
evlenmesine müsaade edilmiş pek mahzurlu görmedim ve 

birçok kızlar vardı: On dört nikahlarını kıydım. 
--~-~--.......................... ~~---

ihracatın kontrolü ----------Daha birçok maddelere teşmil 
ediliyor, teşkilat genişletiliyor 

Ankara, (Hususi) - İktısad ı 
Vekaleti ihracatın kontrolü 
işleri üzerinde çalışmalarına 

devam etmektedir. Evvelce 
toplanan bir kongre tarafından 
da tetkik ve müzakere edil
dikten sonra tanzim olunan 
fındık nizamnamesinin bazı 
maddeleri yeni ihtiyaçlara göre 
tadil olunmuştur. 

İç ticaret umum müdürü 
Bay Mümtazın İzmir, başkont
rolör Bay Hakkı Nezihinin 
İzmir, Çanakkale ve Ayvalık 
havalisinde alakadarlarla te
maslarında sonra hazırlanan 

palamut nizamnamesi Devlet 
Şurasına sevkedilmek üzeredir. 

Son defa toplanan uzum. 
kongresi kararlarına göre çe
kirdeksiz kuru üzüm ihracatı 
nizamnamesi hazırlanmıştır. 

Bunun da resmi formalitesinin 
ikmaline çalışılmaktadır. 

Vekalet bütün ihracat mad
deleri gibi pamuğun da ihra· 
cını kontrol nltına almak hu· 

de ihmal etmemektedir. Pa· 
muk ihracatı için de bir ni· 
zamname yapılacak ve pek 
yakında mer'iyet mevkiine ko· 
nulacaktır . 

iktisat Vekaleti bir prograın 
altında bütün ihracat madde· 
lerimizi kontrol altına alırken 

bu kontrolü yapacak teşkilatı 
da genişletmeği kararlaştır· 

mıştır. Yeni geniş kadrosunun 
hazirandan itibaren faaliyete 
geçeceği anlaşılmaktadır. Mer· 
iyette bulunan ve tanzim edi· 
l'!n nizamnamelerin ekserisi 
daha çok İzmir limanından 
ihraç edilmekte olan madde· 
lerden bulunduğu cihetle İz· 
mir teşkilatının diğer ihracat 
merkezlerine nazaran daha 
geniş tutulacağı söylenmekte· 
dir. İzmir ve fstanbula birer 
baş kontrolür tayin olunacak
tır. Bunlar kontrolörlerin ça· 
lışmalarını lmurakabe edecek· 
lerdir. 

Nizamnameler tamamlandık· 



Sahife 3 

ArapffYahu:li ihtildfı j Fratelli Sperco 
şiddetlendi 

( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) Vapur acenfaSl 
. . . ROYAL NEDERLAND 

4445 Yahudı ı~dıyacı olmuş KUMPANYASI 
Ve 2261 Yahudı boşanması 
görülmüştür. Yani yüzde elli
den fazla bir nisbet.. M~ha
ceret makamları, şimdi bu gibi 
hilelerin ne suretle önüne ge· 
çilebileceğini düşünmekle meş
guldnr. 
Diğer taraftan Arap ali ko

nıitesi hükumete müracaat ede
tek bu gibi açık gözlere fırsat 
Verılmemesini istemiştir, 

!lllDDOKTOR&;m 
lsmail Ziya Tregull 
Memleket hastanesi Asa- 1 

biye ve Ruhiye mü
tehassısı 

Muayenehane ikinci bey
ler sokak. 

Telefon No. 3990 
Pazardan maada hergün 

öğleden sonra hasta kabul 

•"trilllie•de•r•. -ı:m-•••---
lzmir Sulh Hukuk mahke-

mesinden: 3711 193 
Davacı ahmet, zeliha ve 

~ehra tarafından izmirde al
sancak şark halı şirk~tinde 

lahsin aleyhine açılan alaçak 
davasının cari muhakemesinde, 

M.aleyh tahsine tebliğ edil· 
mek üzere gönderilen daveti
Ye bila tebliğ iade edilmiş ve 
mübaşir meşruhatına nazaran 
ikametgahı meçhul haldığı 
anlaşılmakla ilanen tebliğat 
İfasına karar verildiğinden 
mahkeme günii olan çarşamba 
saat 14 de mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekil gön
dermesi lüzumunu mübeyyin 
işbu davetiye ilanen tebliğ 
olunur. 

"BACCHUS,, vapuru el
yevm limanımızda olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 21 
Martta BURGAS, V ARNA ve 
KôSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIE 
"AASNE,, motörü 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
SIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142/422112663 

• Birinci sınıf mutalıassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

(Ulusal Birlik) 
-----~ 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

Olivier ve şü-1 
rekası Lımited 

vapur centası 
Birinci Kordon Rees binası 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
Hamburg THE ELLERMAN LINES L TD. 

"ANGORA,, vapurn 26 Ni- "LESBIAN,, vapuru 19 mart· 
sanda beklenilmektedir. ROT- ta LONDRA, HULL ve AN· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. VERS'ten gelip yük çıkara· 

cak ve ayni zamanda LON-
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATİON 

DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

8 Nisan 939 
... i,.iıliiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiii:iiıiiiiiiiiii~m+lllİl .. İlllllllıİ 

lzmir Yün Mensucatı 
r·· rk A. Şirketinin 

, Hal p nar k maş fabrikaiı 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

ağlam 
Zarif 

• 

e ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseier için bu mamulatı tercih ediuiz,. 

• 
" EXECUTIVE ,, vapuru 9 

Nisanda beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXCHANGE,, vapuru 15 
Nisanda beklenilmektedır. NEY· 
YORK için yiik kabul eder. 

"GRODNO,, vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 

racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala
caktır. 

erı 
1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HALI T. A. Ş. 

PiRE AKTARMASI AMERiKA 
SE.Rl SEFERLER 

"EXCALHJUR,, vapuru 9 
Nisanda PIREden BOSTON 
ve NEVYORKa hareket ede-

"OPORTO,, vapuıu !ima· 
nımızda olup LIVERPOOL ve 1 

SWENSEA'dan yükünü tah· 
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 

ct"ktir. için yük aiacaktır. 
Seyahat müddeti: "FLAMINIAN,, vapuru 5 ni-
PIRE-BOSTON 16 glindür sanda LIVERPOOL ve SVEN· 
PIRE-NEVYORK 18 güııdür SEA'dan gelip yük çıkaracak 
SERVICE MARITIME ve ayni zamanda LIVERPOOL 

ROUMAIN ve GLASGOV için yük ala· 
BUCAREST caktır. 

"DUROSTOR,, vapuru 2 Ma- THE GENERAL 
yısta beklenilmektedir. KÖS- VIGATION Co. LTD. 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve bütün TUNA ıimanları 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 

u nsucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketi n Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

için yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG-

"ADJUTANT,, vapuru ni
san nihayetinde gelip LON· 
ORA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklcrdcn mes'uliyet kabul 

1 
e ~fon o. 22 1 ve 3067 

. Te graf adresi: ayrak lzmir ROISE MARITIME 
"SZEGED,, vapuru 19 Ni-

sanda b~klenilmcktedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLA V Aı LINZ 
ve VIY ANA limanları için 

Dwokıtor 1 Cilt ve Tenasül hastalıklar yük kabul eder. 
. ve elektrik tedavisi JOHNSTON 'WARREN LINES 

cuz taze ve temiz ilaç çeşit eri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar Ali Agi.h lzmir - Bi~inci beyler sokağı· ı L TD _ LIVERPOOL 
Elhamra sıneması arkasında "DROMORE,, vapuru 11 Ni-

. Çocu~üte~::!~~;kları No. : 55 sanda beklenilmektedir. Ll-
lkinciBeylerSokağı No. 68 Telefon: 3479 VERPOOL ANVERSten mal 

Telefon 3452 lil 
~....:!!!!!!!!!!!•~~~!!~!!~~!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!! getirecek ve BURGAZ, VAR-

NA, KOSTENCE, SULINA, 
GALATZ ve IBRAIL liman· 
ları için yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE - OSLO 

"BOSPHHRUS,, motörü 19 
Nisanda beklenilmektedir, ayni 
gün HA 'r FA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINYA,, motörü 22 
Mayısta beklenilmektedir. Pi
RE ISKENDERlYE, DlYEP , 
ve umum NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

1 ' ,. ~ .... , ..-\,:' ·•• -1.. . • ,. ~ ... . ~· .. _~:~ • ~~ .... {) . " 
. • .. ,,.. ; "~' ' . ·~ r. ,,,..>-.:.t:f. • , • 'J . •"" • 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zar af et 

Sı hat czahci ıesinde 

. 
--... -~ 

N«.~ 
.;,,/- r 

oıı ıu-"··~r Ve ehveniyet ~ -~ / 
Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba YENi KAVAFLAR Çarşısı ~$. 

01rnamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de w/ - ııii ' ·1 
Yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce Numara : 34 ı ~ ' [ .AlraOll .,C)~~A\l 
~nginden birinin de senin olnı~acafını kim iddia edebili~ .~ ~~·•~~~~~•rn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>~~~~~m,~•· ~~~• 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
nları üksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 

1 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

İngilizlerin, milislere erzak gönderdikleri iddia ediliyor 

si torpitolar, az daha İngiliz torpi-
tolarına karşı ateş açıyorlardı 

--------------- ---~ ~~---------------

Milislere erzak götürmekte olan bir İngiliz yük vapuru yolda 
bir·asi torpitosu tarafından tevkif edildi ve götürüldü 

Bayon 8 ( Radyo) - Bilbao' dan gelen haberlere göre, Tor· istemişlerse de ihtilalciler vermemişlerdir. 
şerol adlı İngiliz vapuru, Basklar için erzakla dolu olduğu Alınan son haberlere göre, ihtilalciler harp gemilerile lngi-
halde, ihtilalcilerin Dato torpitosu tarafından yakalanarak ih- liz harp gemileri arasında bir müsademe vukuuna ramak kal-
tilalcilere ait bir limana gitmesi için işaret vermişse de Tor· mıştır. İngiliz harp gemilerinin süvarileri her ne kadar ısrar 
şerol vapurunun kaptanı, kağıtlarının temiz olduğunu bildirmiş etmişlerse de Torşerol vapurunu kurtaramamışlardır. 
ve yoluna devam etmiştir. Fakat biraz sonra ihtilalcilere ait Vapur, ihtilalcilerin emrin~ tabi olarak Bilbao limanına doğru 
Almirante Çervera: torpitosu, İngiliz vapurunu takip etmiş ve seyretmiştir. 
yolda yakalamıştır. Bu sırada yetişen Bigel ve Blenç torpito- Alakadarlar, İngilizlerin, milislere erzak göndermekte devam 
lan yetişmişler ve Torşerol vapurunun serbest bırakılmasını eylediklerini iddia ediyorlar. 

Kanada 
Artık bir müstem

leke değildir 
Ottava (Kanada) 8(Radyo)

Kanada meclisi, bugün top· 
lanmış ve mühim bir karar 
vermiştir. Bu karar, Bay Be· 
nesin teklifi üzerine verilmiş 
ve İngiliz krallık hususi kon· 
seyinin lağvına dairdir. Aza
dan Dr. Hansi: 

"Biz artık bir müsle111leke 
değiliz, memleketi temsil eden 
bir meclise malikiz,, Demiştir. 

Londrada bu hadiseye bü· 
yük bir ehemmiyet verilmek· 
tedir. 

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

Dahiliye vekilimizin mü- lsviçre 
him beyanatı Habeşistan.ın il~akı-

(Baş tarafı 1 inci sahifede) ıçın lazım gelen tedbirleri 

hırsızına kadar içeride imha aldık.,, 
edilmiştir ve hiçbiri geri dön· Dahiliye Vekili, bundan son-
memiştir. ra cenup vilayetlerimizde hü· 

1936 yılının son nısfında tek- kumetin yapmakta. olduğu 
rar muhtelif çetelerin taarruz· ıslahattan bahsetmiş, hududda 
]arına şahit olduk. Bu çeteler normal idare ve umumi jan-
de ekseriyetle tenkil olundu. darına tedbirlerinden başka 
Bunların da hudut haricinde hususi tedbirler alındığını, bir 
hazırlanarak ve teşvik oluna- fırkanın buraya gönderildiğini, 
rak memleket dahiline gönde· bazı haberlere göre cenup 
rildikleri, delillerle sabittir. Bu hududumuzun ötesinde bazı 
vukuat, 1937 yılı başından beri çetelerin hazırlandığının an la· 
daha faal bir manzara aldı. şıldığını, fakat ne olursa ol· 
Martın 15 ici günü Diyarıbe- sun, devlet kuvvetlerinin vaz-

nı tasdık ettı 
Bern, 8 (Radyo) - İsviçre 

hükumeti Habeşistanın İtal
yaya ilhakını resmen ve siya
seten tasdike karar vermiştir. 

Bunun sebebi İsviçrenin ik· 
tısadl ve ticari menafiin mu
hafazasıdır. ---···---
ihracatın 
Kontrolü 

Japon 
Almanyanın vaziye. 
tini tetkik etmişler 

kirle - Mardin arasında Kara iyete hakim bulunduklarını 
sefirleri köprü mevkiinde bir soygun söylemiş ve bu hadiselerin 

f Baştarafı 2 inci sahifede J 
tan sonra diğer yerlerdeki 
t~şkilatı da büyütülecektir. 
Bunun için de memura ihtiyaç 
vardır. Kanun kontrolör olmak 

Berlin 8 (Radyo)- Brüksel 
Moskova, Prağ, Viyana ve Bu· 
dapeşte Japon sefirleri, japon
ya'nın Berlin sefiri nezdinde 
toplanmışlar ve Almanya'nın 
vaziyetini tetkik ve müzakere 
eylemişlerdir. Bu toplantı, Al
man mahafilinde büyük bir 
dikkat ve ehemmiyetle karşı· 
lanmıştır. 

••••• 
Bay Delbos 

Danimarka Harici. 
ye Nazırına ziya. 

fet verdi 
Paris, 8 (Radyo) - Fran

sa Hariciye Nazırı Bay İvan 
Delbos, dün Litvanya Harici· 
ye Bay Lozo Ritise mükkel· 
lef bir ziyafet vermiştir. Bu 
ziyafette birçok diplomatlar 
hazır bulunmuşlardır. 

----+-•----
Lord Curcil ' . 

Paris'ten Londra'ya 
döndü 

Paris 8 (Radyo) - Paskalya 
münasebetile buraya gelmiş 

olan Lord Çurçil, dün tayyare 
ile Londra'ya dönmüştür. 

••• 
Doktor Şaht 

Brüksele gidiyoı· 
Berlin, 8 ( Hususi ) - Al

manya maliye nazırı doktor 
Şaht, bu ayın 13 nde Brük
sele giderek Belçika devlet 
bankası direktörile konuşa· 
caktır. 

Doktor Şaht, Brükselde iki 
iÜn kalacaktır. 

vak' ası oldu . Senelerdenberi harici bakımdan ehemmiyetini 
asayiş bu yolda haleldar ol· kaydettikten sonra, Suriye hü-
mamıştı. Ahalinin hakiki bir kumetinin vaziyetten haberdar 
emniyet kayıtsızlığı içinde bu- edildiğini, fakat mandater dev-
luuduğu bir sırada bu soygun· Jetin hiçbir tedbir alamadığını 
culuk yapıldı. anlatmış ve Hatay meselesine 

Ayni tarihlerde Dersimde temas ederek: 
takip ettiğimiz ıslahat progra· - Biz davamızı bütün cid· 
mına karşı bazı eski ağaların diyetle, fakat beynelmilel usul-
hariçten gelme müşevviklerin lerin müsaade ve cevaz verdiği 
tesirile hükumet tedbirlerine hesaplar dahilinde ortaya koy-
mukavemet etmek istediklerini duk. Cemiyeti akvam mecli-

Karaköprü vak' asını yapmış sinde varılan netice ile bu 
olanları mahalli idare kuvvet- memleket müteselli ve kana· 
ler takibe başladıkları zaman, atkar olmuştur verilen karar· 
bunların pududun öte tarafına dan vaz geçeceğimizi zanne· 
geçtiklerini ve çaldıkları mal· denler varsa, bunların en niha· 
lan, hayvanları sevinçli ve yet beynelmilel münasebetlerın 
gürültülü nümayişlerle alenen bozulabileceğini, fakat bizim 
sattıklarını ve herkesin göıü hakkımızdan asla ferağat et-
önünde muvaffakıyet şenlik- miyeceğimizı bilmeleri fayda· 
leri yaptıklarını öğrendik. lıdır.,, 

Hadisata hususi bir ehem- Dahiliye Vekili bundan son-
miyet atfettiğimiz bir sırada, ra Fransa ile münasebatımız 
diğer bir hırsız çetesile Ker- hakkında izahat vermiş ve Türk 
buş civarında temasa geldik. milleti her yerde ve her kime 
Çete, ölü ve yaralı bırakarak karşı olursa olsun haysiyetini 
dağıldı. korumağa daima hazır ve ka-

Tahkikat neticesinde öğren· dirdir. Diyerek sözlerini bi-

dik ki, bunlar da Sinob hu· tirmiştir, 
dutlarımızın ötesine iltica et· 
mişler. Her iki çete efradının 
cenuba iltica eden eski şakı

lerden olduğu ve hariçte ha· 

zırlanarak memleket ıçıne 

girdikleri anlaşıldı. Bu müte· 
vah ve maddi misallerle, ce
nup hududumuz haricinde 
kolaylık ve cesaretle çete ha· 
zırlığı yapıldığı ve takip ha· 
reketimizden kurtuldukları ve 
sıkıştıkları va~it hudud bari· 
cinde melce buldukları kanaa
tine vardık. Hükumetimiz me
seleyi ciddiyetle tetkik etti. 
Nereden ve ne suretle gelirse 
gelsin memleket asayişini mu· 
hafaza etmek için alınması 

- ••.-j• -----
Hatay mektupları 
-Baştarafı 1 inci sahifede-

-" Jandarma vazifesini yap-
mıştır!,. Demiştir. 

Amik ovasında bu yakın· 
larda Araplar o kadar çoğal
mışlardır ki, şuradan buradan 
toplanarak gönderilen bu ça
pulcu Arapların kurdukları 
çadırlar adeta birer seyyar 
şehri andırmaktadır. Vataniler, 
herşeyin faydasız olduğunu 
anladıkları halde Hataydaki 
Arap akalliyetini arttırmak 
için bütün akla gelen hare· 
ketlerden geri durmamakta· 
dırlar. 

için namzetlerin en az lise 
tahsili olmasını ve bu mak· 
satla açılan kurslardan yetiş· 
mesini şart koymaktadır. 

Binaenaleyh üzüm, pamuk, 
palamut için kontrolü yetiş
tirmek üzere hazirandan iti
baren kurslar açılacak, İzmir 
ve f stanbulda teşkilat icabı 
bürolar kurulacaktır. 

Alaşehir asliye hukuk mah· 
kemesinden: 

Esas 936/258 
Karar 936/244 
Hakim: 660 Ziya Ataç 
Katip: Şerif 
Davacı: Alaşehirin Soğuksu 

M. Gedizin gazi Kemal M. 
Mustafa kızı Hamide vekili 
Hilmi 

Davalı: Denizlili olup Uşa
kın ala M. molla oğlu Mehmet 

Dava: Boşanma 
Alaşehirin soğuksu mahalle

sinde mukim Gedizin Gazi 
Kemal nüfusunda mukayyet 
Mustafa kızı Hamide Erol ve· 
kili Hilminin Denizlili olup 
Uşakın ala mahallesinde mol· 
la oğlu Mehmet hakkında 

Alaşehir asliye hukuk mahke· 
mesine açtığı boşanma dava
sının icra kılınan muhakemesi 
neticesinde. 

Dava vekili Hilmi müekki
lesi Hamide Erolun bir sene· 
denberi kocası tarafından terki 
edilerek semti meçhule gitti· 
ğinden ve infak iaşeden mah-

rum bırakılan Hamidenin fena 
bir vaziyete düştüğünden ve 
kocasının evliliğin tahmil et· 
tiği vazifei zevciyeti ifa etme· 
diğinden bo~anmalarına karar 
verilmesini istemiş ve mahalli 
ikameti meçhul kalarak ne· 
rede bulunduğu anlaşılamayan 
Mehmedin gıyabında muha
keme yapılması karariİr ola-
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Aİi paşa ve kira Frosini 
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Yan ya gölünün kanlı f acıası 
-Nakl;d;~F. Ş;;;;;;;Jdin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

- 96-

Muhtar paşanın sureti katli 
dahi tesbit edildi 

~ 

Aferin Bahir .. Seni tav- ı 
siye ettiğime hiçbir zaman 
pişman olmıyacağım. 

- Buna emin olmalısın, 

ben hazırım .. Arkadaşlarımıda 
bana gösteriniz. 

- Benimle beraber paşanın 
yanına gel!. 

Tahir önden, Bahir ağada 
arkadan Yanya konağının yarı 
karanlık dehlizlerinden geçe-

rek paşanın odasına kadar 
gittiler. 

içeriye evvela Tahir gir
di ve: 

- Pekala yanıma getir şu 
adamı!. 

Tahir, kapıdan dışarıda 

beklemekte olan Bahir ağayı 
Tepedelenlinin yanına soktu. 

Ali paşa, Bahirin gözlerinin 
içine bakarak: 

- Tahir bana haber verdi. 
Ne için çalışacağını biliyorsun 
d~ğil mi? Diye sordu. 

- Evet paşam: 
- Bu işten mahcup çıka-

Zakova 
Muhakemesi yakın· 

da başlıyor 
Moskova 8 (Radyo) - Za· 

kovanın muhakemesi yakında 
başlıyacaktır. 

Maznun halkın parasını ih· 
tilas etmekle müttehimdir. 
Cezasının 
hakkaktır. 

ölüm olması mu-...... 
Roma da 

Televizyon stüdyosu 
Roma, 8 ( Radyo ) - Bu 

sene içinde büyük bir televiz
yon stüdyosu yapılacak ve 100 
transison ile işliyecektir. Bun· 
dan başka bir de büyük bir 
projeksiyon salonu bulunacak 
ve cihanın hadiseleri resim ile 
halka arzedilecektir. 

Bu televizyon merkezi, mev· 
cud merkezlerin ~n mükem
meli olacak ve Romadan 
sonra İtalyanın diğer büyük 
şehirlerinde de tele~izyon mer· 
kezleri vücuda getirilecektir. 

cağını sanmıyorum. Benim 
için de bu işin kat'i surette 
tamam yapılması lazımdır. Bu 
işi yaparsan seni Karun kadar 
zengin yaparım. 

-Teveccühünüz benim için 
en büyük nimettir, paşam. 

- Aferin. Yapacağın işi 
sana ben daha tafsilatlı an· 
latayım: 

Edirnede bizimkilerle asi· 
!erin harb ettikleri yere gide· 
ceğin vakit kendin ve adam· 
Iarın için emin ve gizlenecek 
bir yer bulacaksın! 

Burada oı ta lığın iyice ka~ 
rarmasını bekliyeceksiniz ve 
Muhtar buradan geçerken 
üzerine ateş ederek onu mut· 
laka öldüreceksin! 

- Pekala paşam. Yanında· 
kiler bize saldırarak bizi tut· 
mıyacaklar veya öldürmiye· 
cekler midir? 

- Muhtarın adeti, harp 
sahasından çadırına, at üze· 
rinde yalnız dönmektir. İşte 
işimizi kolaylaştıran da bu· 
dur. 

- Sonra ne olacak paşam· 
- Bu iş biter bitmez siı 

hemen atlarınıza atlayarak 
Y anya yolunu tutacak ve ha· 
beri bize en kısa bir zaman· 
da getireceksiniz. Anladın, 
değil mi?. 

- Emrin veçhile hareket 
edeceğim vezir hazretleri. 

- Bahir, şimdi sana yeni 
bazı esrar daha tevdi edece· 
ğim. 

- Söyle paşam. Dinliyo· 
rum .. 

- Bahir, sana Vt"rdiğim işi 
tamamile yapacağına yemiıı 

eder misin? 
- Bütün kuvvetimle yemin 

ederim paşam. 

- Pekala. Bu işi tamamile 
yapamadığın takdirde Yan· 
yaya dönmiyeceğine ve Edir· 
nede öleceğinede yemin edi· 
yor musun? 

Bahir, bu defa ilk defald 
gibi hemen yemine teşebbÜS 
etmedi. Bu hal ihtiyar Veziri~ 
gözünden kaçmadı ve kend1 

kendisine: 

lzmir vakıflar müdiirlüğün
den: 

Hastahane caddesinde kain Arnavut oğlu vakfından seneliği 
72 lira muhammen bedelli 106 no.lu evin Mayıs 938 nihaye· 
tine kc.dar icarı artırmaya çıkarılm ı ştır. İhalesi 17-4-937 cumar
tesi günü szat 11 dedir. isteklilerin vakıflar müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 8 13 17 1081 / 

rak tebligat ve gıyap kararı 

ilanen icra kılınmış ve müd

deialeyh Mehmedin ailesini 

terkederek kaçtığını ve bir 

daha dönmediğini karısı \e 
çocuğunun infak ve iaşesini 
temin etmediğini ve arala· 
rında şiddetli geçimsizlik mev· 
cut bulunduğunu yeminle din· 
lenen şahit Ahmet oğlu Meh
met ve Ismail oğlu Ahmet ve 
Mehmet oğlu lsmail verdikleri 
ifadelerinde beyan etmek su
retile iddianın hakikat oldu
ğunu tasdik eylemişlerdir. 

Mehmedin uzun müddetten
b ri karısını ve çocuğunu terk 
ederek semti meçhule ridip 
bir daha dönmediğini ve karısı 

ile çocuğum.ın nafakalarını te· 
min etmediğine ve evliliği~ 
kendisine tahmil ettiği vazife• 

zevciyeti yapmadığına ve ara• 
larında şiddetli geçimsiıli~ 
mevcut bulunduğuna binaeıı 
boşanmalarına ve MehmediP 
tarihi hükümden itibaren bit 
sene içinde evlen em emesine ve 
400 kuruş ilam harcının ve 
davacı vekili için takdir edile" 
beş lira vekalet ücretinin ve 
aşağıda müfredatı yazılı ( ) 
kuruş masarıfı muhakemeoiP 
tahsiline temyiz yolu açık ~J· 
mak üzere davacı vekilin111 

vicahında ve M. aleyh Me~· 
medin gıyabında karar verile· 
rek usulen bildirildi. 


