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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Yıl : 4 - No : 927 Telefon: 2776 

Deyli Herald, dahili istik
raz yüzünden hayatın bahalı

laşacağını ve bu itibarla ame· 
lenin mutazarrır olacağını yaz
makta ve şiddetli tenkitler 
yapmaktadırlar. 

Alman gazeteleri, lngiltere· 
nin silahlanma faaliyetini lü
zumsuz görmektedirler. 

lngiliz donanmasından birkaçı 
işine büyük bir ehemiyet at· sonra da hava kuvvetlerin 

Balkan konseyi 
Bütün Balkan hariciye 

bakanlarının iştirakile Ati. 
na' da toplanıyor. 

Fiati (100) Para 

Maraş 12 (A.A) - Maraş'ın 
bugüu kurtuluşunun 18 inci 
yıl dönümü büyük bir sevinç 
ve coşkunlukla kutladı. 

Londra 13 (Radyo) - İn
giltere hükumeti, silahlanma --------~: ... t.~.:H~: .. aen ..... ~i .:$.s.tv.vv.ee.· _i_~_ı:v_ıl_:_~_s;_~_ç_i~-:c~ :e;;;,;J!j 1htila1 ciler' M ~d ri d i şiddeti e 
Metaksas Altıncı Corçun tazyik etmeğe başlddılar 
Gazetecilere 

' 5 h h. h ı · d" · Şimdiye kadar bu derece çetin bir harp 
ziyafet ~lve- 1 1 a va 1 en ışeyı görülmemiştir.~.Miiisler~birşey yapamadılar 

recek : - mucip değildir Paris, 13 (R~dyo) - Ha-

Londra, 12 (Radyo) - Hü· luğuna tahammül edebilmek vas Ajansmın hususi muhabi
kumet mehafili kralın hasta için krala istirahat tavsiyesin- "rine gore, General Valeranın 
olduğuna .-dair ecnebi memle· de bulunmuş olduklarını ilave kumandasındaki · oidular, Mad
ketlerde ortaya çıkmış olan ediyorlar. ridin şimalinde şiddetli hücum-

General Melaksas 
Atina 13 (Radyo) - Yu· 

nan başbakanı general Me-

taksas, bugün Britanya ote
linde Balkan memleketlerin· 

den gelen matbuat mümessil· 
lerine mükellef bir ziyafet 
verecektir. 

şayiaları tkat'i surette tekzip Malum olduğu veçhile kra· lara başlamışlardır. Fas: kuv-
etmektedirler. im nahif olan bünyesi çocuk· vetleri, Carama nehri civarın-

Bu mehafil doktorların taç luğunda kendisine pek ziyade da Milisleri tazyik etmeğe 
giyme merasiminden evvel ve teyakkuz ile bakılmasını zaruri başlamışlardır. 
sonra bu merasimin yorgun- kılmıştır. ihtilalciler, Portal, Aronda 

______ • ..,.... ... • ... _. ve Fon Dolera, köylerini işgal 

T . 1 ltalya'da eylemişlerdir. ileri harekat U rızm . devam etmekt~i;:-L' Milisle;in " 
Hareketleri kolay .. .. 1 ·k mukabil -taarruzu, .hiÇbi;-~eti:-. uc gun şen l var ce vermemiştir. 

laştırılıyor 'Roma 13 (Radyo) _ İtal- Valans, 13 (Radyo) - Ihti-;. 
Atina, 13 (Radyo) - Tür- lalcilere mensup donanma, ya veliahdinin karısı prenses 

kiye-Yunanistan ve diğer Bal· Valans şehrine yirmi mermi 
kan devletleri arasında pasa- Mari Jojenjn doğurduğu er- atmıştır. Civar köylerden Al-
port masraflarının tenzili için kek çocuk Napoli prensi Vik· boruya, şiddetli surette bom
cereyan etmekte olan müza- tor Emanoel Tesmiye edil- bardıman etmiştir., 
kereler, iyi netice vermek miştir. Paris 13 (Radyo) - Havas 
üzeredir. Napoli'de ve Roma'da bu ajansının verdiği son haber

Balkan devletleri; turizm vesile ile büyük şenlikler ya- lere göre, Madrid cephesinde 
hareketlerini kolaylaştırmak pılmıştır. Şenlikler, bu ayın şimdiye lkadar görülmemiş 

için, ya bir Türk · Yunan ve on beşine kadar sürecektir. derecede şiddetli bir harp 
yahutta muhtelit bir deniz başlamıştır. 
hattı tesis etmeği düşünü- komisyona verilmiştir. Bu ko- ihtilalciler, ellerindeki bü-
yorlar. misyon, derhal tetkikata ba~· tün fenni vesaiti kullanmak· 

Bütün teferruat, muhtelit bir lamııtır. tadırlar. 

Asiler Milisleri götürüyor 

Bükreş 13 (Radyo) - Ma· mahalli hükumet reisi, bunla· 
laga cephesindenf dönen mağ- rın silahtan tecrit edilmesini 
lup milisler, Almerya kasaba- istemiş ve bu sırada kanJı ha· 
sında arbede koparmışlardır. diseler olmuştur. 

Troçki 
Stalin aleyhindeki 

davasını kabul 
ettiremedi 

Bal 13 (Radyo) - Troçki 
Rusyanın f sviçre mümessiline 

dava açmıştır, lsviçre mahke· 

mesi, bu davayı görmek sala
hiyetini haiz olmadığını bildir• 
miştir. 
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Mister Karter, işini bitirdik
ten sonra meclise yaklaşarak 
mütebessimane ve muliabbetle 
bir selam verdi ve sandalyayı 
alıp kendisinden evvel oraya 
gelen adamın karşısında otur· 
du. Bir tavrı nazikane ile onu 
selamladı ise de o adam 
katiyen Karter' e iltilat etmeyip 
selnmını dahi almadı. Karter, 
kendisini bozmıyarak dedi kil 

- Zannederim, zatıaliniz (1) 
bugün burayı teşrif (1) ettiniz. 
Direktörün dediğinden öyle 
anlaşılıyor. 

Herif, Karter'in bu sualin
den sonderece hiddetlendi ve 
keskin bir nazarla baştan 
aşağı Karter'i süzdü. Hiç de 
cevap vermeyip arkasını çe
virdi. Karşısında olan kadınla 
konnşmağa başladı. Karter, 
gülerek dedi ki: 

- Pek tuhaf? Ne kadar ne· 
zaketsiz adamsınız! 

Bu kıyafetini değiştirmiş 
adam hakaret gözü ile ikinci 
defa Karter' e bakarak arka· 
sında olan kızların birisini kar
şısına aldı ve muhabbete dal
dı. Orada bulunanlar fevkal
ade bir hayret ye taaccüple 
bu iki kişiye bakarak işin sonu 
nereye varacağını düşünüyor· 

lardı. işleri hırsızlık olan bu 
güruhun kendilerine göre bir 
nizamnameleri olup, mezkur 
nizamnamenin en mühim mad· 
delerinden biri ( . . . deliği ) 
nam mahallin dahilinde bulu· 
nanların asla yekdiğerile kav
ga ve mücadele etmelerinin 
caiz olamıyacağı keyfiyetidir. 
Fakat oradan çıkınca her bir 
şey yapmağa mezun ve sala
hiyettar, hatta istedikleri vakit 
birbirlerini kati ve itlaf etmeğe 
bile muhayyerdirler . Ancak 

mahzen dahilinde kardeş gibi 
geçinmeleri mecburidir. 

Karter, bu adamı tecrübe 
etmek ve mahiyetine vakıf ol· 
mak için üçüncü defa olmak 
üzere kendisinden sordu ; 

- Siz kimsiniz? 
Gene herif cevap vermedi. 

Karter'in maksadı herifi ko
nuşturmak ve ne seste, ne 
L'!hcede olduğunu anlamaktı. 
Çünkü, Karter, Kroser'in sacla 
ve edasını iyice biliyordu. Bi_
naenaJeyh bu kere Karter hid· 
detlenerek dedi ki ; 
- Ben sizin yanınızdaki is

kemleyi boş buldum ve bura· 
ya oturdum, söylediklerimi 
iyice dinle! Şimdi direktör Mak 
Günifal'in sırası bitince ben 
dahi arkadaşlarıma şarap, rakı 
ikram etmek ist"iyorum . Ben 
dahi sizin gibi bu çeteye ka
bul olundum, niçin, siz, be· 
nimle konuşmıyor sunuz. Bana 
hakaretle muamele ediyorsu
nuz .ve arkanızı da bana çe
viriyorsunuz . 

Karter'in muhatabı, üçüncü 
defa olmak üzere hiddet ve 
gazapla baktı. Artık Karter, 
bu herifin hakaretine dayana
mıyarak direktörü çağırdı. Di
rektör ise dolabı kilitlemekle 
meşguldü. 

- Mister Mak 1 Lütfen biraz 
gelir misiniz ? 

- Baş üstüne , ne istiyor 
sunuz? 

- Bu adam gibi, ben de 
çetenize dahil olmamış mıyım? 

- Bu sualmız neden icap 
etti? 

- Karşımda oturan şu he .. 
rif sağır, dilsiz, divane bir 
adam mıdır! Kendi,ı,ile konuş
mak istedim ise hiçbir cevap 
vermedi, beni tahkir etti, ba
na arkasını çevirdi! 

- Ne olmuş ve neden ol· 
muş? 

- Şu fahmak, divanenin 
kim olduğunu bana söyler 
misiniz? 

- Kimi diyorsunuz, hangi 
ahmağı? 

Direktör ve orada bulunan· 
lar bu iki yeni gelenlerin ara· 
sında cereyan eden vak'adan 
son derece mustarip ve muğ· 
ber oldular. Bunların nizam
larından dahilde vukuagelen 
bütün kavgaları mutlak anlaş
mak ile halledilir, şayed buna 
imkan hasıl olmazsa tardolun
maları kendi nizamnamelerinin 
icabatındandır. Karter, direk· 
töre hitapla: 

- işte karşımda oturan, 
parmağında kırmızı taşlı yü-
zük, elbiselerinin düğmeleri 
parlak taşlı, kürkü tavşan de
risinden olan herif, kendi fik
rince büyük bir insan, fakat 
adeta bir dilsiz divanedir. 

Direktörle bütün hazır bu
lunanlar, Kroser'e olan bu 
tahkirden dolayı birdenbire 
titremeğe başladılar. Zira bu 
meçhul adama karşı tevcih 
olunan ihanel ancak bir eğ· 
lence ile karşılandı! Herif, 
Karter' e arkasına çevirmiş 
olduğu halde kaldı. Karter 
direktöre hitapla: 

- Bana şu herifin ısınım 
söyleyiniz!. 

- ismi.. .. 
Direktör, herifin ismini söy

lemek istedise de meçhul 
adam hemen direktörün sö
zünü keserek dedi ki: 

- Maki Sakın benim ismi
mi söyleme! Zira bu adamı 
iyice tanı.n~dıktan sonra emin 
olmamalıyız. Ben bu adamdan 
şüphe ediyorum. 

Bunu söyliyerek tekrar ye· 
rine oturdu. Karter, müstehzi
yane cevap verdi: 

- Ahmak, hamdolsun ağ
zını açtı, bir çift lakırdı söy
liyebildi. Herif ise hiç cevap 
vermedi. 

Mak, bu herife bakarak 
gülüyordu. Karter, hiddetlene
rek müdüre teveccüh hitabile: 

- Mister Maki Şimdi artık 
ben bu adamdan intikamımı 
almalıyım, bana karşı yaptığı 
insaniyete yakışmayacak çirkin 
muamelelerine mukabele et· 
meğe mecburum . 

- Aman Tunil Rica ederim 
bu kadar hiddet etmeyiniz, ta
biidir ki Bobi çetemizin niza· 
matını size söylemiştir . 

- Evet 1 Fakat bunu anla
mak isterim ki size benim vü
cudum bir ağırlık mı veriyor? 
Yahut benim burada bulun
mam hakkımı almağa bir mani 
mi teşkil ediyor ? 

- Haşa, haşa ı .. 
Karter, orada bulunanlara 

hitaben; 
- Bayanlar, baylar, azizim 

ve muhterem kardeşlerim 1 
Bir parça beni dinleyiniz, 

şu herifle benim aramdaki ih
tilafa munsif ane hükmediniz. 

( Arka.!ı var) 
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lzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Gayri menkul 
arttırma ilanı 

açık 

11 milyon işsiz iş arayor. Endüstride vü-

Saffet karısı Zebraya borç· 
lu Cumaovasında Mustafa oğ· 
lu izzetin mahcuz bulunanCu
maovası Altmtepe nam diğer 
Edremit mevkiinde 28 rakam· 
lı tapu kaydine göre şarkan 
Balcızadeler garben Seydiköy· 
lü Yanko Rolu şimalen tariki 
anı cenuben Nalbant oğlu lb· 
rahim ile mahdut 20 dönüm 
tarla olup vaz'iyedine göre 
ayni hudutla mahdut ve deru· 
nunda beheri ikişer buçuk 
lira kıymetinde 350 adet nıah· 
sul veren zeytin eşcarı mev· 
cut beher dönüm 40 li· 
ra kıymetinde 25 dönüm bağ 
tarihi ilandan itibaren 30gün 
müddetle açık artırmaya çıka· 

cude gelmiş olan teknik terakki, işçi 
ihtiyacını azaltmışbr .. 

Deyli Telgraftan: 
Bir buhran devresinden 

ümitli bir surette kendisini 
kurtarmakta olan Birleşik 
Amer,ka'nın karşılaştığı~mes'e
leler !çinde hiçbirisi işsizlik 
mes'elesi kadar büyük ve halli 
müşkül değildir. 

isteklilere göre ve nüfusla 
mukayese bakımından bir iş· 
sizlik vaziyeti Büyük Britanya
dakinden daha vahim görün
memekte ve mütehassısların 
dediklerine !bakılırsa alınan 
endüstri tedbirleri sayesinde 
vaziyet 1929 da olduğu gibi 
ve bir kapitalist sisteminin 
arzu ettiği şekilde normale 
doğru ~gitmektedir. 

Fakat Amerika' da mevcud 
bir takım hususi şartlar dola· 
yısile bir takım mütehassıslar 
da işlerin yoluna kolayca ko· 
nulup ~konulamıyacağından ve 
işsizler . sayısının ehemmiyetsiz 
bir miktara indirip indirilnıi
yeceğinden şüphe etmekte· 
dirler. 

Yedi senelik ıztırap: 
Bütün bunlara rağmen yedi 

senedenberidir, işsizlik Ameri· 
kayı hem finansal, hem de 
sosyal bakımdan sarsmıştır. 
Bunun daha bir müddet için 
devam edeceği de kestirilmek 
te ve salahiyel sahibi müte· 
hassıslar, sayılar(8 milyon ile 
9 milyon arasında bulunup iş 
istiyen Amerikan işsizlerinin 

daha bir müddet bu maksad
larına nail olamıyacaklan hak·: 

-kında;özbf;1iği -;d~kbeya-· 
natta bulunmaktadırlar. 

Son istatistiklere nazaran 
nüfusu 127 milyon olan Ame
rikada devlet yardımına muh
taç olan aile ve tek şahısların 
mecmuu 3,800,000 e varmak
tadır ki, şu halde muavenete 
muhtaç erkek, kadın ve ço· 
cuklar 11,500,000 kişilik bü
yük bir ordu teşkil etmekte
dir. 

Amerikada en aşağı 4 mil
yon işsiz erkek ve kadın, bu 
gün ya kendi biriktirdikleri 
para ile yahud da hısım ak
rabalarının ve eşlerinin, dost
larının yardımı ile yaşamakta· 
dırlar. 

1933 senesi Martında Ruz
velt'in başkanlığı altında New 
Deal hareketi başladığından

beri umumi ve hususi şekilde 
f'yapılan yardıma harcanan pa
ranın miktarı 2,,00,000,000 
lngiliz lirasına baliğ olmuştur. 

1936 senesinin sonlarında 

Amerikan ticaret vekili Daniel 
Roper şu sözleri söylemişti: 
"Her ne kadar son sene için
de maddeten iyileştirilmişse 
de gene işsizlik meselesi bü· 
yük ehemmiyetini muhafaza 
etmektedir.,, 

Birleşik Amerika' da refah 
seviyesi, bundan önceki yıl· 
Hardan ileri gitmiş olmakla 
beraber, gerçekten işsizlik 
meselesi, hala, ehemmiyet
lidir. , 

Patronlardan bir kısmı, çok 
geçmeden, ele geçirebilecek
leri bütün işçilere muhtaç ola
cakları kannalındadırlar. Hatta 
bir kısmı, şimdide usta işçinin 
ihtiyaca cevap vermekten ek-

sik olduğunu söylemektedirler. nesinde telefon idaresi bin 
Bu kadar senelik işsizlik :yü- telefon abonesi için 26 kişi 
zünden usta işçi miktarının istihdam ettiği halde 1933 
azalmış olması da muhak- senesinde 19 kişi çalıştırmış-

kaktır. 
Vaşington'da Brukling mü

essesesinin mütehassıslarından 
Dr. Harold Molton, şu kana
attedir: Buhran senc:lerinin aç
mış olduğu gediği doldurabil
mek için o kadar mala ihti
yaç hasıl olacaktır ki şayet 40 
saatlik hafta yerine, bir takım 
iş mahfillerinin istediği bibi, 
:~O saatlik hafta kabul edile· 
cek l lursa, o zaman işçi nok· 
sanı ziyadesile meydana çıka
caktır. 

Fakat Federal hükumete ve 
Amerikan işçiler federasyonu· 
na mensup bir takım müte
hassıslar da bugünkü işsizlere 
istedikleri şartlara uygun ola
rak iş vermenin imkansız ol· 
duğu fikrindedirler. 

Bundan birkaç gün önce Şi
kago' da bir nutuk söyliyen 
"federal iş terakki idaresi" reis 
muavini B. Gorrington Gill 
şu mühim sözleri söylemiştir. 

"İşsizlik en ziyade ağır ba
san sosyal ve ekonomik mes
ele olmuştur ve olmakta de
vam edecektir. 1937 senesinde 
en nikbin tahminlere ve 1929 
taki vaziyete dönmek imkanını 
<lüşünmeğe rağmen gene bize 
6,500,000 ve yahut 7 milyon 
işsiz olacağı tahmin edilmek
tedir. Ondan sonra, daha ol
dukça uzak bir istikbalde bel
ki işsizlerin asgari haddini 4 
milyon kişiye indirebileceğiz.,, 

Yapılan yardımlar, işlerin 
-ğenişlemesile mütenasip bu
lunmaktadır. IBundan başka, 
yardım parasından istifade 
etmekte olan 10,000,000 veya 
1,500,000 işçi vücud kabili· 
yetlerini kaybetmeleri yüzün
den artık iş başına avdet et
miyecek :bir duruma girmiş 
bulunmaktadrlar. 

Son birkaç sene içinde iş 
görebilecek vaziyete girip te 
iş bulamayanların sayısı tabii 
olarak 2,000,000 kadar art
mıştır. 

Ortada bir mes' ele daha 
var: Bugün teklif edilen üc· 
retler, Amerikan hayat stan
dardına nispetle o kadar ağır
dır ki birçok kimseler, bu 
suretle işe girmekten ise yar
dım parası ile geçinmeyi ter
cih etmektedirldr. Hatta W. 
P, A. İşçilerinden mühim bir 
kısmı, ücretlerinin indirilmesi 
karşısında yardımdan istifade 
etmek maksadile irev haline 
girip yerlerinde oturmayı ter
cih etmişlerdir. 

Büyük buhrandan önce açık 
olan "iş sahası,, da bugün 
eski genişliği ile mevcud de· 
ğildir. Endüstride vücude gel
miş olan teknik terakki işçi 
ihtiyacını azaltmıştır. Aunun 
için birçok misallar zikredile
bilir. 

1928 senesinde Amerikalı
lar, satın aldıkları otomobil
ler iç.in 585, 100,000 iııgiliz 
lirası vcrnırk mecburiyetinde 
bulundukları halde bunu ge
çen seııe 457, 700,000 İngiliz 

lirasına almışlardır. 1922 se· 

tır. 

Bundan başka, bugün ya
pılan mallar daha iyi ve daha 
dayanıklı olmaktadır. Bunun 
göze çarpan bir misalini oto
mobil lastikleri satışından an
lıyabiliriz. 1929 da Amerika· 
da 50 milyon lastik satıldığı 
halde 1936 senesinde 29 mil
yon satılmıştır. Bundan da 
yeni lastiklerin daha dayanık
lı olduğu görülmektedir. 

N. R. A. esasına dönüş: 
Reis Reis Ruzvelt, bµndan 
bir sene önce şu sözleri söy
lemişti: "Biz, yalnız işsizlerin 
vücudlarını değil, ayni zaman· 
da izzeti nefislerini, nefisle· 
rine karşı .olan ifımadlarım, 
cesaret ve kararlarını da ko
rumak !mecburiyetinde bulu-
nuyoruz." 

Bu maksada varmak için 
alınması gerekli birçok ted· 
birler şimdi nıüzakere edil
mektedir. T~krar cumhur reis· 
liğine seçilmiş olan Ruzvelt 
çocuk işlerine verilen ücret
lerin ve bundan iki sene ev
vel N. R. A. tarafından ka-
rarlaştırılmış olan asgari me
sai ve azami ticaret esaslarını 
bozmıyacağını beyan etmiş 

bulunmaktadır. N. R. A. nın 
bu faideli kararları, ihtimal ki, 
pek yakinda tatbik mcvkiine 
konulacaktır. 

1937 senesinin başından 
itibaren meriyete giren bir 
kanun içtimai sigortayı ve alt· 
mış beş yaşından ·itibaren iş

sizlerin tekrar işe alınmayıp 
kendilerine tekaüd maaşı ve· 
rilmesini tatbik etmektedir. 

Gençlerin kollejlerde ve tek· 
nik mekteplerinde on sekiz 
yaşına kadar tutulmaları ve 
genç adamları işsizlikten kur· 
tarmak hususunda çok faydası 
görülmüş olan sivil kampları
nın daimileştirilmesi hakkında 
birçok sözler geçmektedir. 
Bundan başka memleket ar· 
tistlerini, aktör ve aktrislerini 
korumak için geniş projeler 
üzerinde düşünülmektedir. 

Bunu' gerçekleştirebilmek için 
bir "Güzel sanatlar komisyo
nu,, kurulması ve kabine aza· 
sından birisinin devamlı ola· 
rak kültür işleriyle alakadar 
olması da tasavvur ediliyor. 

rılmıştır. talip olanların kıy· 
meti muhammenenin % 7 bu• 
çuğu nisbetinde pey ak?8sı 
veya milli bankanın temınat 
mektubu vermeleri ve artır 

ma 18/3/937 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 14-16 
da dairede icra olunacaktır. 
müşterilere ait bu hususun 
daireye talik olunan açık ar· 
tırnıa şartnamesini 5/3/937 
tarihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicilli ile sabit o~
mayan ipotekli,alacaklılar ile dı· 
ğer alacaklıların ve irtifak hak 53 

hiplerinin bu haklarını~ ve b~ 
hususta faiz ,. ' masarıfe daır 
olan iddialarını evrakı müsbi
telerile 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi hal· 
de hakları tapu sicilli ile sa
bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından' hariç kala· 
cakları ve tayin edilen zaman· 
dan artırma bedeli,gayri men
kulün 1}0 75 ini bulmadığı tak· 
dirde en son arttıranın taah· 
hüdü baki kalmak üzere art· 
tırmanın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 2-4-937 
tarihine tesadüf Cuma günü 
saat 14-16 da gayrimenkul en 
çok arttırana ihale edilecektir. 
Satış peşin para iledir, mal 

bedeli alınmadan teslim edile· 
mez mal bedeli verilmezse ihale 
kararı feshedilir ve kendinden 
evvel en yüksek teklifte bulu· 
nan kimse arzetmiş olduğu be
del ile almağa razı olursa ona 
ihale edilir o da razı olmaz 
veya bulunmazsa icra dairesin· 
ce hemen 15 gün müddetle 
arttırmaya çıkarılır b~ arttır· 
maya alakadarlara teblığe ha· 
cet olmayıp yalınız ilanla i_ktif: 
olunarak en çok artırana ıhal 
edilerek her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale ara· 
sındaki farktan ve diğer zarar 
lardan mes'ul olduğu ve tapu 
harcının belediye ve vakıf ic· 
ranın ve yüzde iki buçuk del· 
laliyenin müşteriye aid olduiu 
ilan olunur . 

Dos. No. 1937 /632 --·--Deli • 
ır kadın 
-·- •• 

uş e Bir ayda be · öl 
sile beraber ya ıyo 

• 
şıre-

ş! 
Fransa' da Lil şehrinde, em

saline az tesadüf olunur bir 
hadise olmuştur: 

Lil kenar mahallelerinde 
bir evde Mari ve Margarit is
minde iki bekar ve ihtiyar 
kadın oturmaktadır. Bunlar
dan birinci 50 ikincisi de 48 
yaşındadır. 

Bu iki kadın, yarı deli ve 
çok hasıstırler, vergi borçları· 
nı, ev kiralarıoı vermemek 
için akıllara sığmaz hillelerc 

baş vurmaktadırlar. 

Bundan birkaç gün evvel 
bir borç hakkındaki kararı 
tebliğ etmek üzere deli hem· 
şirelerinin kapısına bir müba· 
şır ve bir de polis gitmiş. 

Mari kapıyı açarak kşpıda 
kim olduğunu anlamak iste· 
miş, fa'kat adliye ve zabıts 

memurlarını görünce kapıyı 

kapatmağa savaşmıştır. Zabıta 

Devamı 4 üncü sahi/ede 
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- Bu uğurda her şeyi yap· 

mağa razıyım. Bana ;yardım 
vaadinde bulunduğundan sana 
nası) ;teşekkür edeceğimi bil· 
nıiyorum. 

- Şimdi dinle. Şakir evine 
bir hizmetçi alacakmış. Bunu 
duydum. O hizmetçi ben ola
ınaz mıyım.?· 

- Sonra?, 
. . . . 

Evet. Sonra ne olacaktı. iki 
kız biran düşündüler. Mualla 
atıldı: 

- Aralarını bozmak. 
- Şakir beni tanımaz. Bir 

defa hizmetçiliğe girerim. Son· 
rasını düşünürüz. Seninle mek
tuplaşırız. 

Öpüşerek ayrıldılar. 
Plan muvaffakiyetle tatbik 

.edildi. Necla Nesrinin hiz
metçiliğine girdi. ilk günden 
temizliğe başladı ve karı ko
caya mümkün olan hürmet ve 
nezaketi fazlasile göstermeğe 
başladı. Kendisini acındırmak 
için birçok hikaveler uyduru
yordu. Babasız olduğunu 
~nnesinin hastalıklı bulundu· 
ğunu, küçük kardeşini okut-
tuğunu söyledi. . 

Bir hafta sonra Mualla'ya 
kısa bir mektup yazdı: 

Muallacığım, 
işler yolunda gidiyor. Hiç 

falso yapmadım. Ayın onbeşi 
izin günümdür. Eve gel, anla
tacaklarım var. 

Diyordu. 

İki arkadaşın karşılaşması 
çok hararetli old~. Necla, çok 
Yorulduğunu, fakat muvaffak 
olacağını vadetti. Yalnız he· 
nüz karı kocanın aralarını 
nasıl bozmağa çalışacağını 
kestirememekte olduğunu ilave 
etti. Ayrılırken de: 

- Bunun da çaresini bula· 
cağım. Sen hiç merak etme. 
Diyerek arkadaşım tatmin etti. 

• Bir daha ay başına görüşe-
ceklerdi. 

Necla, ay basında şöyle bir 
mektup yazdı: 

Sevgili Muallacığım. 

Nesrin çok hasta. Ona 

bakmak mecburiyetindeyim. 

Onun için gelemiyeceğim.Emir 

kuluyum. Hem sana mühim 

birşey söyliyeyim. Şakir be

nimle fazla alakadar oJmağa 

başladı. Benim bir türlü bula

madığım vesile kendiliğinden 

oluverecek. Bu fırsatı kaçırmı· 

yacağım. ilk önce çok soğuk 
davranacağım. Sonra temayül 

ederek. Anlıyorsun ya, arala

rında ilk soğukluk başlamış 

olacak. Ev işlerim çok. Kusu
ra bakma. Gözlerinden öpe
rim. Ayın on beşinde görüşü· 
rüz. O vakte kadar gene bir 
yolunu bulup mektup yaza
rım. 

Bu mektup Muallayı beynin
den vurulmuşa döndürdü. Hele 
.. Şakir benimle alakadar ol· 

Mektubumu alır almaz ayrıla
cağını umuyorum. Gözlerin
den öperim. 

Necla mektuptan ilk önce 
birşey anlamadı. Sonra dudak
larında 'gvrip bir gülümseme 
hasıl oldu. Fakat hizmetçilik· 
ten çıkmadı. 

Sonunu mu merak t ediyor
sunuz? 

Necla Şakirin • metcesi ola
rak kalmağa bile razı oldu ve 
Muallayı bir daha hiç gör· 
medi. 

Bitti 

• ). :~ ·~~ .. -.. -.; .. j··:~:. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt fle Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

• . Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS "UL YS SES,, vapuru 

9 şubattan 13 şubata kadar 

AMSTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanları için 

tahmilatta bulunacaktır. 
SiS "HERMES,, vapuru 11 

şubatta beklenmektedir, tahli· 
yesini yaptıktan sonra BUR-

GAS, VARNA ve KÖSTEN· 

CE için yükliyecektir. 

S/S "GANYMDEDS,, va· 
puru 20 şubatta gelip yükünü 

boşalttıktan sonra BURGAS, 

VARNA ve KôSTENCE için 

tahmilatta bulunacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPA YASININ 

S/S "GUNBORG,, vapuru 
12 şubatta limanımıza gelip 
tahliyeden sonra ROTTER· 

DAM, HAMBURG ve SKAN

DINA VY A limanları için yük
liyecektir. 

SiS "NORRUNA,, vapuru 
27 şubatta limanımıza gelip 

tahliyeden sonra ROTTER

DAM, HAMBURG ve BAL· 

TIK limanlarına yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME ROU-

MAIN KUMPANYASININ 
SiS "PELEŞ,, vapuru 12 şu· 

batta gelip PiRE, MALTA ve 

MARSIL YA limanlarına yolcu 
ve yük kabul eder. 

SiS "AEBA-JUL YA,, vapu
ru 26 şubatta doğru beklen-

mekte olup 28 şubatta PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman-
larına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

İkinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

mağa başladı.,, cümlesini bir müracaat edilmesi rica olunur. 
kaç defa okudu. Sonra kale· Telefon: 41421422112663 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"MANISSA,, vapuru lima
nımızda olup ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yüklemektedir. 

"MlLOS,, vapuru 17 şu-
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul 
eder. 

"DELOS,. vapuru 17 şu-
batta beklenilmektedi. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"HERAKLEA,. vapuru 3 
martta ANVERS limanlarından 
yük getirecektir. 

.. ACHAIA,, vapuru 3 martta 
beklenilmektedir. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
SS. CORPORA TION 

''EXILONA., vapuru 9 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder . 

"EXIBITOR,, vapuru 14 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"DUBURG,,tvapuru 13 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT- · 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

"MARITZA,. vapuru 25 şu
batta beklenilmektedir. ROT. 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARREN 

LINES LTD. 
"JESMORE., vapuru 9 şu

batta beklenilmektedir. BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE limanları için yük kbul 
eder. 

S. M. R. BUCAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 5 

martta beklenilmektedir. KOS
TENCE, SULINA ve GA

vapur .. acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"GRODNO,, vapuru' l5 ikin

ci kanunda LONDRA, HULL 

ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 

LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 

HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO,. vapuru 7 şu
batta gelip LONDRA ve 

HULL için yük alacaktır. 
"POLO,, vapuru şubatın 

sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 

ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO" vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SWEN-

SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA., vapuru 2 şu

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. · 

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

Mücelt•t 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

LA TZ lı . anları .. için yükliye· 
cektir. GALATZ aktarması • 

olarak BELGRAD, NOVISAD, 
BUDAPEŞTE, BRA TISLA· 

Numara : 34 

• r. ' ',~ \ • ' ': ·, .. ';, .' •. .'·,~.~- ;.; 

VA, VIY ANA ve LINZ li
manları için de yük kabul 
eder. 

D. T. R. T. BUDAPEST 
"DUNA,, vapuru 15 şubata 

doğru beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEŞTE, BRATISLA VA, VI
y ANA ve LINZ için yük 
kabul eder. 

DEN NORSKE MIDDEL:
HAVSLINJE • OSLO 

''BOSPHORUS,, vapuru 13 
şubatta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DIYEP ve NOSVEÇ liman
larına yük kabul eder. 

"BANADERUS,, vapuru 16 
martta beklenilmektedir. Pi· 
RE, ISKENDERlYE, HAYFA, 
DIYEP ve NORVEÇ'in bilu
mum limanlarına yük kabul 
eder. 

me kağıda sarıldı. Şu mektubu 1 
yazdı : 

Necla. 
.Benim için katlandığın zah· 

met çok büyüktür. Sana can
dan teşekkür ederim. Fakat 
ben bu işten vaz geçtim. Sen 
de hizmetçilikten vaz geç. 

Doktor 
Ali Agfilı 

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

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

13 Şubat 937 
-----~--~------------~..:-_,.. ______ ~ -

lzmir Yün ensucatı 
··rk A Şirketinin 

Ha apınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

• 
rı 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Ke'!'alettin caddesinde F AHRıl 
KANDEMiR Oğlu J 

p uk Mensucatı 
Türk Anonim Şirk~ti 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Kcpekbaş, Değirmen 

, Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

elef on No. 2211 ve 3067 
Telgra 

~~-

hat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

amdi üzhet Çançar 
ıhhat Eczanesi 

Baş durak• Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında 

··~~!!§~~--~·~-~,~·~~~~~~·-~~~--~-:• 

•N-~A 
.~ 

o 11 ıu u•l 
i 

p •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zar,arsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
Ur en a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle1 
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~Japonya - Almanya Sovyet Rusya 
aleyhine garp ve şarktan müşterek 
bir ticavüz p~an~ mı yapıyorlar ? 

Berlinden tekzip edilen bu haber, ıTakyo'da bazı 
manalı mülakatlarla fiilen teyid ediliyor 

Tokyo 12 (A.A)- japonya'nın Berlin ataşemiliteri general 
Dsina'nın Tokyo'da bulunuşu hakkında iyi malumat alan ma
hafilde söylendiğine göre, Alman-Japon rabıtaları bir kat daha 
kuvvetlendirecektir. Ordu reisleri ile gizli birçok mülakatlarda 
bulunan Dsima yeni talimat ile Berlin'e dönecektir. 
Tokyo 13 (Radyo) - Maliye bakanlığı tarafından kabul edi-

len yeni bütçe 3 milyara baliğ olmaktadır. Bunun tam yarısı 
milli müdafaa tahsisatıdır. 

Japon Harbiye ve Bahriye tahsisatının fevkalade bir şekil 

bilhassa denizde Amerika ve İngiltere' den dun bir mevkide 
bulunmaması ve garptan gelecek kara kuvvet tehditlerine mu

kabeleye muktedir bulunması arzusundan ibaret olduğu söy
lenmektedir. Bununla beraber, Japonya'nın Kora, Mançuri ve 
Mogolistandaki hazırlıkları dikkate şayan görülmektedir. 

Berlin 13 (Radyo) - Japonyanın Berlin Ataşemiliterinin 

Tokyo'da Sovyetlere şark ve garpten yapılacak bir Alman -

Japon taarruz planile alakadar olduğu hakkındaki haberler 

almasının bir harp ve istila davası olmadığı, fakat Japonyanın mevsimsizdir. 

Manidar 
Telakki olunan 

bir seyahat 
Moskova 13 (Radyo)- Rus 

Erkanı Harbiyei umumiye reisi 
Talin ve Riga'ya gidecek ve 
Baltık devletleri erkanı Har
biye reislerinin ziyaretini iade 
edecektir. 

Alakadar mahafil, bu seya
hatin başka bir maksat için 
olduğunu ve bilhassa Alman
ya' nın, Rusya'dan ayırmak is
tediği Baltık devletlerinin da
hili siyasasile münasP.bettar 
bulunduğunu iddia ediyorlar. __ ,.. ....... 

Japonya 
Büyük harekata ha. 

zır/anıyor 
Tokyo, 13 (Radyo) - Ja

ponya bütçesinin yüzde ellisi, 
harbiye nezaretine tahsis edil
miştir. Bu cihet, Japonya'nın, 

büyük askeri harekata başla
mak niyetinde bulunduğuna 
delalet etmektedir. __ __.,_.,. __ _ 

Palamut tel· 
ki katı 

Palamutun standardize edil
mesi ve yeni ihraç merkezleri 

temini için dün ticaret ve sa
nayi odasında bir toplantı 
daha yapılmıştır. 

Geç vakte kadar devam 
eden toplantıya, iç ticaret 
umum müdürü Mümtaz ile 
lktısad Vekaleti ihracat baş 
kontrolü Hakkı Nezihi de iş-

tirak etmişlerdir. Toplantıda 

verilen kararlar, bir raporla 
lktısad Vekaletine bildirile
cektir. 

••• 
Lik macları 

t 

Pazar günü İzmirs. 
por • Altınordu 
karşılaşacak 

Lik maçlarına, Pazar günü 
devam edilecektir. Alsancak 
sahasında ilk karşılaşma Ege 
spor ile K. S. K. arasında ola· 

cak; müteakiben İzmirspor
Altınordu oynıyacaklardır. 

Halk sahasında da, lzmir-
spor-Altınordu, Egespor-K.S.K 

ikirır.i takımları karşılaşacak· 

gelir m. 

- Ba~ 

........ 
Kazanç vergisi mükel

lefleri ve borçları 
~~------------~~~ Gündelik gayri safi kazanç

ları üzerinden vergiye tabi 
bulunan mükelleflerden mali 
yıl içinde işe başlıyanların 
mükellefiyet devrelerinin tayin 
şekli hakkında Maliye Veka
letinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. Tatbikatta haziran 
ve kanunuevvel aylarından 
sonra işe başlayıp ta müteakip 
taksit müddeti girmeden evvel 
işlerini bırakan bu kabil mü
kellefler hakkında yapılacak 
muamele için tereddüde dü-
şüldüğü görülmüştür. 

2395 numaralı kazanç ver· 
gisi kanununun 50 inci ve 
57 inci maddelerindeki hü-
kümlere göre gündelik gayri 
safi kazançları üzerinden ver
giye tabi olanların mükellefi-

------.•·----
200 Lira uçmuş 

Sabıkalılardan Osman, Ali 
ve karısı Emine, Mustafa oğlu 
Halil'in sarhoşluğundan istifa
de ederek cebinden 200 lira
sını çalmışlardır. Osman zabı
taca yakalanmışsa da, diğer 
iki hırsız kaçmışlardır. 

Yaralamış 
lsmail oğlu lbrahim ile Ka

dir oğlu Refik, Kemeraltı .cad
desinde kavga etmişler, lbra
him Refik'i yere düşürerek 

yaralamıştır. 
Çocuk kavgası 

14 Yaşında Mustafa ile 16 
yaşında Süleyman: Karantina
d · kavga etmişler, Mustafa, 
elinde bulm1an makasla Sü
leymnn 'ı yanağından yarala-
mıştır. 

Esrar içiyorlarmış 
Namazgahta 30 sayılı evde 

oturan Sefer oğlu Haşim ile 
sabıkalılardan Tevfik, esrar 
içerlerken yaKalanmışlar ve 
Üzerlerinde 20 gram da esrar 
bulunarak alınmıştır. 
... IBi .. ıırmı ............. . 

Mevlüde davet 
Şehit tayyareci teymen 

Salahiddin'in ruhuna ithaf 
edilmek üzere Şubatın 14 
üncü Pazar günü öğle na
mazından sonra saat onüçte 
Hisar camiinde Ömer Sesli 
tarafından mevlUd okuna
cağından arkadaşları ile bil
cümle vatandaşların gelme
lerini rica ederim. 

Salahiddin'in eşı 
Nezihe 

yet devresi taksit esasına is-
tinad ettirilmiştir. 

Vergiler biri Haziran, di
ğeri Birinci kanun aylarında 
olmak üzere iki taksitte tahsil 
olunur. Bu müddetler ayni za
manda tediye zamanlarıdır. 
Gündelik gayri safi kazanç 
esasına göre vergiye tabi bu
lundurulanların mükellefiyet 
devreleri taksit esasına istinad 
ettirilmiştir. Bu mükelleflerden 
birinci taksit müddeti olan 
1 Haziran - 31 Birinci kanun 
devresi içinde işe başlıyaPlar· 
dan birinci ve işlerine devam 
ederlerse ikinci taksit vergile
rinin ve Birinci kanun - 31 
Mayıs devresi içinde işe baş
lıyanl~rdan da yalnız ikinci 

taksit vergilerinin alınması la
zımdır. Haziran ve Birinci ka
nun aylarından sonra işe baş
lamakla beraber müteakip tak
sit müddetlerinin girmesinden 

evvel işlerini bırakanlar da bir 
taksit vergi ~le teklif edile
ceklerdir. 

Birinci taksit devresi içinde 
işe başlıyan ve ikinci taksit 
devresinin hululünden evel iş-

lerini bırakanlara senelik ola
rak tahakkuk ettirilmiş olan 

vergilerin ikinci taksitleri 57 
inci madde mucibince birinci 
taksit müddeti içinde haber 
verilmiş olmak şartile terkin 
edilecektir. --·····---
Kızılay balosu 
Kızılay kurumunun yıllık l ü

yük balosu, bu akşam hüku
met konağı salonlarında veri
lecektir. Balonun fevkalade 

bir şekilde olması için mühim 
hazırlıklar yapılmış, hükumet 

salonları bol bir şekilde ten
vir edilmek için mühim tesisat 
yapılmıştır. lstanbul'dan bir 
orkestra getirilmiştir. Salonla
rın tezyin işleri, zevkiselime 
uygun bir şekilde yapılmıştır. 
Bu seneki balo, geçen yıllara 
nazaran daha parlak bir şe
kilde olacaktır. Zengin var
yete numaraları hazırlanmıştır. 
Kadril oyunları da yapılacaktır. 
Balo genel komiserliğine em
niyet müdür muavini lsmail 
Hakkı Küntay seçilmiştir. 

Almanlar, /ngiltere. 
nin silahlanmasını 

yersiz buldu 
-Baştarnfı 1 inci -~ahifede

cesine çok mühim tahsisat 
koymuştur. 

Alakadarların verdiği lha· 
berlere göre, Ingiliz donan
ması dünyanın en kuvvetli 
donanması olacaktır. ----........ ---

Rus - Yunan 
Ticaret muahedesi 

hazırlanıyor 
Atina 13 (Radyo) - Bir ti

caret muahedesi için Yunan 
hükumetile Rus delegasyonu 
arasında başlıyan müzakereler, 
bugünlerde sona ermek üze
redir . 

Filistinde 
İşsizlik 
Yafa 13 (Radyo) - Filistin 

Arap komitesi, mahalli hüku
mete verdiği bir muhtırada, 

hergün büyümekte olan işsiz
liğe çare bulmasını istemiştir. -.--·---

lbnissuut 
Arap kongresinden 

haberdar değil 
Paris 13 (Radyo) - Hicaz 

Kralı İbnissuut, bir Arap kon
gresi akdedileceği hakkındaki 
teşebbüsten haberdar olma
dığını söylemiştir. 

Deli bir kadın 
/ Baştara/ı 2 inci sahi/ede J 

memuru daha seri hareket 
ederek içeri girmiş ve odanın 
köşesindeki karyolada yat
makta olan Margariti görmüş
tür. 

Mari heyecanla: 
- Amman gürültü etme- · 

yiniz. Uyuyor. Uyanır! Demiş· 
tir. 

Zabıta memuru bu heye
candan şüphelenmiş, uyumak
ta olan Margaritinin yanına 
gidince, buz gibi ve mermer 
kadar sertleşmiş bir ölü cese
di ile karşılaşmıştır. 

Polis hadiseyi hemen zabı
taya habermiştir. 

Yapılan tahkikatta Marga· 
ritin asgari bir ay evvel öldü· 
ğü tesbit edilmiş ve Mari de 
bir timarhaneye kaldırılmıştır. 

13 Şubat 937 --
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Ali paşa ve kira Frosini 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci Kısım: Kasırga . 
- 67-

Ali paşa, Frosiniye dedi ki: Be· 
nim Allah'tan bile korkmadı· 
ğımı artık anlamağa başladın 
gezer, kaltak.. Muhtarla olan 
gece alemlerini duymıyan, bil
miyen kaldı mı? 

Kartal, artık, iyice şahlan
mış kanlı pençeierini göster
miş demekti! İhtiyar vezirin 
birer kan çanağını andıran 
gözleri çok korkunç bir hal 
almıştı. 

F rosini bu şiddet ve bu 
korkunç vaziyet önünde, bütün 
cesaret ve metanetini kaybetti 
ve titremeğe başladı: 

Tepedelenli, Frosini de hu
sule getirdiği dehşeti daha ar
tırmak için daha korkunç bir 
sesle ; 

- Benim Allahtan bile kork
madığımı artık anlamağa baş
ladın sanıyorum. 

F rosini bana bak. Ben seni 
kendime esir, cariye yapmak 
için yemin ettim. Ali'nin Han
ko'nun oğlu Ali'nin yemin et
tiği birşeyden. vaz geçtiğini 
gören olmamıştır. Senin Mer
yemin, senin İsan, bütün Ayos
ların gelse beni bu kararım
aan döndüremez. Evet, bir an 
için sana ben esir oldum, fa
kat geçti artık. Şimdi sen be
nim bütün keyif ve zevklerime 
hizmete mecbur bir esirsin. 
Diye bağırdı. 

Ali paşa, hırs ve şehvetine 
büsbütün mağlUp olarak Fro
sini' nin üzerine atıldı. Bu an
da, görülmemiş bir dehşetle 
büyük bir boğuşma başladı. 

Frosini, sıhhati yerinde, 
kuvvetli bir kadındı; bunun 
için kendisini müdafaada akla 
gelmiyen bir kuvvet ve şid· 
det gösteriyordu. 

Kısa bir boğuşmadan sonra 
Frosini sağ elini, ihtiyar paşa. 
nın elinden kurtardı. Seri bir 
hamle ile Ali pa~anın belin
de asılı hançeri kabzesinden 
tuttu ve bütün kuvvetile çekti. 

Ali paşa, bu ani vaziyet 
karşısında şaaırdı; kendisini 
güçlukle birkaç adım geri 
atabildi. 

Frosini, elinde hançer, ha
rekete hazır bir halde idi. 

Ali paşa da, ilk defa ola
rak ve hiçe saydığı bir kadı
nın bu fevkalade cesaret ve 
hayreti karşısında şaşirmış biriı 
halde kaldı. Gözleri dehşet 
ve korku ile güzel kadının 
elindeki hançere bakıyordu. 

Vaziyet nazik ve fecidi. ih
tiyar vezir ne yapacağını bile
miyordu. Bu .kadına saldır

mak, elindeki hançeri zara· 
rırıdan kurtulmak çok güçtü, 
Tahir'i yardıma çağırmakta 

ihtiyar kurdun izzeti nefsine 
çok ağır geliyordu. Bir kadı
na karşı mağlup vaziyeti ka
bul etmek ve lbunu adamla
rına göstermek istemiyordu. 

Frosini: 
- Bir adım atmak ister 

veya bana elf sürersen kendini 

ölmüş bil. Bileklerim, hançeri 
kaüzesine kadar pis göğsüne 
saplayacak kuvvete maliktir! 
Diye bağırdı. 

Evet, Ali paşa bu sözlere 
mukabeleden acizdi; bir kadın 
karşısında mağllıp düşmüş idi. 

H iddetinden dudaklarını şid
detle ısırdı; nihayet ne olursa 
olsun Frosini'nin üzerine atıl· 

~ak kararını verdi. 
Frosinin'n~n gözleri tama

mile kararm1ştı; neticenin ne 

olacağını bile düşünmiyordu. 
Bunun için, hançeri bütün 
kuvvetile ihtiyar paşanın oy
luğuna sapladı. 

Hançerin verdiği şiddetli 
- Arkası var -

fzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

Alsancakta Karaküpeci oğlu 
sokağında 5 sayılı evde Nuri 
kızı Kadriye tarafından Alsan
cakta ilkbahar sokağında 4 
no. lu evde kocası Hakkı oğlu 
Mehmed Faik aleyhine çıkarı-

. lan davetiyenin müddeialeyhin 
ikametgahını terkle nereye git
tiği bilinemediğinden bila teb
liğ iade edildiği anlaşılarak 
davacının isteğile davetiye va
rakasile arzuhal suretinin· mah-

keme divanhanesine talikine 
ve tebliğatın ilanen icrasına 
karar verilerek tahkikat 17-3-
937 Çarşamba gününe talik 
kılındığından tayin edilen gün
de saat 14 de müddeialeyhin 
asalet~n veya bilvekale hazır 
bulunması lüzumu beyan aksi 
halde hakkında gıyap kararı 
ittihaz olunacağı H. U. M. K. 
tebliğat faslına tevfikan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 446 
~:--~-:-:-:--~-:--~--~---

1 z mir ikinci hukuk mahke-
mesinden: 

Mebruke Makbule ile ko
cası müddeialeyh Halil arala
rındaki boşanma davasından 
dolayı gösterilen adrese naza· 
ran çıkarılan davetiye varaka
sının arkasındaki mübaşir meş
ruhatına nazaren müddeialeyh 
Halilin orada olmayıp nerede 
olduğunu bilen olmadığından 
tebliğin yapılmadığı bildirilmiş 
ve zabıtaca :yapılan tahkikatta 
mübaşirin meşrubatını teyit 
eylemiş olduğundan davacının 
isteğile tebliğin ilanen icrasına 
karar verilerek bu baptaki 
tahkikat 1-3·937 pazartesi gü
nüne bırakılarak davetiyesile 
arzuhal sureti mahkeme divan
hanesine talik kılındığından 
yazılı günde müddeialeyhine 
asaleten hazır bulunması veya 
tarafından bir vekil gönder· 
mesi lüzumu beyan aksi halde 
hakkında gıyaben muamele ya
pılmak üzere hakkında gıyap 
kararı verileceği H. U. M. K. 
tebliğat faslına tevfikan ilan 
olunur. 447 

• 
iz mir vakıflar direktörlüğün-

den: 
Pazaryeri camii altında bila no. ~kkanın icarı müzayedeye 

konulmuştur. ihalesi 26-2-937 cuma gunü saat 15 dedir. istek· 
lilerin vakıflar direktörlüğüne· müracaatları. 13 19 26 445 
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