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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı • ULUSAL 

Abone tartları: Seneliği 700, altı aylı(!.'ı 400 kuruş 
Resmi ilanlar için: .Maarif cemiyeti ilônat 

bürosuna milracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
""'"'Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Mançuko'da 
Bir tiyatroda yangın çık
mış 700 kişi ve 30 ev yan
mıştır. 

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

Mussolini Trab· Doçland Cebelüttarık'ta 
Iusg8!b'a gi- Asilerin taarruz hareket-

d!r.~r leri devam ediyor 
--~~-----··~--·----------Ati na, Balkan devletleri bayraklarile donatıl-

ltalyan donanması 
Ademi müdahale komitesi toplandı, ber~ 
- mutat [birC liş göremeden dağıldı~ 

mıştır. Rüştü Ar as, Stoyadinoviç ve Antones
. ko bugün Atina'da bulunacaklardır 

da manevraya 
çıkacak 

Roma, 15 (Radyo) - ltal· '.,:r

Balkan antantı matbuat birliği kongresi de, bugün Atin'a 
Ticaret odasının büyük salonunda toplanacak 

Belgrad, 14 (Radyo) - Bal
kan antantı hariciye nazırları 
konseyi, Salı günü toplanacak 
ve Perşembe günü dağıla· 
caktır. 

Belgrad, 14 (Radyo) - Dün 
gece yarısı buraya gelen Ro· 
manya hariciye nazırı M. An· 
tonesko, bugün öğleyin baş· 
vekil ve hariciye vekili M. 
Stayadinoviç'le birlikte Ati
na'ya hareket etmişlerdir. 

Bakanlar istasyonda vekiller 
ve elçiler tarafından uğurlan· 
mışlardır. 

Belgrad, 14 (Radyo) - Baş· Balkan konseyinin geçen seneki Bclgrad toplantısına iştirak eden Harici· 
vekil M. Stoyadinoviç ile Ro· ye Nazırları: Rü~tü Aras, M. Stoyadinov\ç, 1\1. Tataresko ve o zaman R,0 • 

manya hariciye naZlrı M. manya hariciye nazırı olan M. Titulesko 

Antonesko, bu akşam Seli- antantı Hariciye Nazıriarı kon· beu de Bulgar - Y ugosİav un
nik'te Türkiye hariciye vekili seyi, Yunan Kralı ikinci Yor- )aşmasını görüşecektir. 
Rüştü Aras'a mülaki olmuş· gi'nin bir söylevi ile açılacak· Perşembe günü akşamı kon· 
lardır. tır. Akşama kadar iki celse sey dağılacak ve gece, dört 

Üç nazır, Atina'ya harekd akdedecek olan konsey,.._evve· devlet Nazırının imzasile bir 
etmişlerdir. la Akdeniz mes' elelerini İtalya resmi tebliğ neşredilecektir. 

lstanbul 15 (Hususi)- Ya· Balkan devletleri münaseba- O güne kadar her akşam 
rın toplanacak olan Balkan tını tetkik edecek, müteaki- ( Devamı 4 üncü sahi/ede J 

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

yan donanmasının yapacağı 

manevralar, martın onunda 
başlıyacak ve on iki gün de
vam edecektir. Manevralara 
iki filo iştirak eyliyecektir. 

Italyan başvekili Sinyor 
M.ussolini, bizzat manevraları 
takip edecek ve müteakiben 
Trablusgarb'a gidecektir. 

Facıa 
Bir tiyatroda 700 

kişi yandı 
Lonra 14 (A.A.) - Manci

ko tiyatrosunda {yangın çık· 
mışttr. 700 kişi yanmış, 650 
cesed bulunmuştur. Yarı yan
mış olan 28 kişi hastahaneye 
kaldırılmıştır. Tiyatrodan çı· 
kan yangın hala devam etmek-

te olup, dokuz ev alev için· 1 

dir. 

Küin Meri 
Vapurunda yangın 

çıktı 
Londra 15 (Radyo)- Küin 

Meri vapurunda yangın çıkmış 
ise de derhal söndürülmüştür. 

Arap Birliği Mi? M. Bl~mun_Paris sergi-
•• • • sındekı nutku 

imam Yahya, FilistinArap Fransız saylavları, başvekilin 
lanna yardım edecek parlimentoda izahat ver· -Yemen imamı, Yahudi - Arap mes'elesini 

beynelmilel siyaset sahasın~koyarakArap 
dünyasında:_birlik~kurmak'iemelindedir _ 

mesini talebettiler 

Madrid' den bir gorunüş 

Salamank, 15 (Radyo) - / sındaki kuvvetler, Arganda 
General Mola'nın kumanda- {Devamı 4 üncii sahifede) 

Otto Tahta 
Cietiri lecek 

--·····~··--Şuşning bug~n bir söy
lev vererek imparalor
luğun iadesi lüzu

munu bildirecek 
Otto 

Viyaua, 15 ( Radyo ) - getirılmeleri lüzumunu ileri 
Avusturya başbakanı doktor sürecektir. Bu haber, bilhaaa 
Şuşning, bugün radyoda mü- Londrada derin akişler uyan· 
him bir söylev verecek ve dırmıştır. Zira Habisburg ha· 

nedamnın tekrar tahta getiril· 
sulhun selameti için Habsburg melerine en çok muanz olu 
hanedanının Avusturya tahtına lngilteredir. 

---~··~•M•~------~-

Lik Maçları 
Paris, 15 (Radyo) 
Fransız başvekili 
M. Leon Blumun 
Paris sergisinde 
ameleye hitaben 
verdiği söylev, 
ecnebi mehafilde 
fena tesir uyan· 
dırmıştır. Zira M. 
Leon . Blum, ser· 
g ının tamamen 

-~---------~·-·--~~-Alınordu 5-3 İzmirsporu, K.S.K. 

/bnissuud çocııklarile beraber 
Berut, 14 (A.A) - l Yemen 

imamı, Filistin Arap yüksek 
komitesine gönderdiği ~bir 
mektupta. 'Yemenin Filistin ile . 

ve Filistin ihtilalinin halli için 
bir •sureti tasviye teklif eyle
mek ve lngiltere kralı nezdin· 
de tavassutta .bulunmak üzere 
- Dnanu 4 ncıl ı · 

Fransa'nın malı 

olduğunu söyle· 
mek istemiştir. 

Halbuki bu sergiye, elli iki 

me~leket-işti;ak::etmekte . ve: 

bu iş için büyük _~~~~~~ı:_ 
ihtiyar eylemektedirler. 

M. Leon Blum 
Saylavlardan •Vinyakor, bu 

hususta Fransız parlamentosu 
riyasetine bir takrir vererek 
M. Leon Blum'dan izahat is· 
tiyecektir. _______ ,_ ........... . 

Tayyare kazası 
Sene bidayetinden bugüne kadar 15 in. 

giliz harp tayyaresi düşmüş 
Londra, 15 (Radyo) - Bir harp tayyaresi, kaza neticesinde 

düşmüş ve parçalanmıştır. Tayyarenin pilotu ile makinisti 
ölmüşlerdir. 

Sene bidayetinden bupne kadar düşüp parçalanan lngiliı 
are · 011 bali olmaktadır. 

6 - 1 Egesporu yendiler 

Dün Alsancak sahasında 
birinci takımların, Halk saha
siii'da- da - ikinci -taki~ı;n-; 
likine devam edildi. Oyuna 
K. S. K. • Egeıpor karf ılq· 

masile başlandı. Birinci dev
reyi 4 • O galip bitiren K. S. K. 
takımı, ikinci devrede Ege
spor'un attığı bir gole muka· 
Dnatı 4 i11ei Nlılft*-



Zabıta Romanı: 

Meçhul bir kıyafet 
.. -17- .. 

Sonra o adama dönerek; 
- Korkak herif ! Niçin is· 

min söylemiyorsun, niçin ağ· 
zını açmıyorsun? Şimdi ben 
kıskaç ile senin ağzını açarım. 
Yahud layıkile ağzına doğru 
bir tokat aşkederim. Anlıyor· 
musun? Şimdi nasıl bana ce
vap verecek misin, yoksa mu
kavetmi göstereceksin? Eğer 
o kadar cesaret sahibi isen 
haydi kalk seninle bir güreş 
edelim, şayed gene bana ce
vap vermezsen, seni öyle bir 
sıkarımki etlerin kemiklerin 
ile karışır, anladın mı? 

Herif, bu sözleri işittiği 
gibi fevkalade bir heyecana 
ır~lerek derhal tabancasını çı· 
karmak içid elini cebine sok
tu, hemen orada bulunanlar 
koşarak herifin ellerini tuttular. 
Mak Günifal ise sonderece 
hiddetlenmişti. Tabanca atıl
masından çok korkuyordu. 
Zira bu gibi şeyleri yapmak 
mahalli mezkiirda bili istisna 
herkes için yasaktı. Fakat 
Karter, herifin bileğini tuta· 
rak şiddetle sıktı. Herif acı 
acı bağırarak tabancasını elin
den yere düşürdü. Sonra 
Karter, herife bir tekme 
vurdu. 

Orada bulunanlar direktör 
de dahil olduğu halde Kar· 
terin yanına gelerek, iki düş· 
manın birbirile güreşmelerini, 
moğlllp olan ise tarziye verip 
işi tatlılıkla (bitirmeği rica 
ettiler. Şayed verilen karar 
bu suretle kabul olunmazsa 
derhal tardolunmalıdır. Direk· 
tör dedi ki : 

- iskemleleri, koltukları kal· 
dmn, meydan verin, bu iki 
rakip birbirile boks yapsınlar. 

Karter - Nafile zahmet et
meyiniz. Çünkü bu herif kor· 
kak bir adamdır. Hiçbir zaman 
güreşemez. 

Karter'in bu sözü herifin 
son derece hiddetini mucıp 
olarak cevap verdi ; 

- Affedersiniz. Ben korkak 
değilim, güreşe hazırım. Şayet 
ellerimle güreşmek kifayet et· · 
mezse öyle birşeyle güreşirim 
ki siz ona tahammül edemez· 
siniz! 

- Ha, ha, ha .. . Bereket 
versin ağzını açabildin, çok 
şükür lakırdı söyliyebildin! 

Derhal Karter, elbiselerini, 
setresini, hattalgömleğini bile 
çıkardı. Karter'in vücudu dahi 
yüzü gibi sim · siyah olduğu 
halde parlamağa " başladı. Bu 
müthiş manzaradan orada bu
lunanlar ve hatta Karter'in 
hasmı olan herif bile titreme· 
ğe başladı. Zira Karterin bu 
garip rengile beraber omuz-

larının f genişliği ve kolunnn 
kuvveti şoyanı hayret bir de
recede idi. Karter'in hasmı 
ne için bu kadar lürküyordu? 
Karşısındaki adamın kuvvet 
ve iktidarı endişesile;mi;yoksa 
arız olan bir şüphe saikasile 
mi? Maamafih o da elbisele
rini çıkarıp yalnız gömleğini 
çıkarmadı. Gü;eşmeğe hazır· 
landı. 

Direktör, ona dedi ki: 
- Siz de arkadaşınız gibi 

gömleğinizi çıkarınız. 

- Lüzumu yok! 
Karter - Lüzumu yok-Dedi· 

isterse gömleğini çıkarsın is
temezse cıkarmasın. Eminimki 
birkaç dakika sonra parmak· 

larım bu mel'unun kanile bo· 
yanacaktır. 

Sonra hasmına dönerek: 
- Kaç kere göreşeceğiz? 
- Birbirimizi mağlup edin· 

ceye kadar. 
Direktör dedi ki: 
- Ben, sizin aranızda ha

kem olacağım. Rica ederim, 
benim sözlerimi dinleyiniz, bi
rinci defa size işaret ettiğim
de durmalısınız, ne vakit hay· 
di dersem o zaman başlayı

nız, Rica ederim, güreşin bit· 
tiğinde kardaşcasına birbirinizle 
sarmaşacak ve el ele verecek
siniz. Ondan sonra kavgayı, 
düşmanlığı terkedeceksiniz, 
şayet bu söylediklerime riayet 
etmeyip aksi harekette bulu
nacak iseni;ı;, emin olunuz ki 
buradan sizi tardederim ve 
bir daha kat'iyyen sizi buraya 
sokmam. Anladınız mıı? Hay· 
di şu meydanın ortasında du· 
runnz .. 

Karter'in hasmı~ direktörün 
sözünü keserek dedi ki : 

- Size birşey söylemek is
tiyorum. 

- Sizi Dinliyorum • 
- Size açık söylüyorum ki 

bu kavgaya ben sebep oldum 
ve ben hiçbir vakit~ buranın 
nizamlarına karşı koymak ve 
itaatsızlık etmek istemem. Mak 
sadım şu Tuni Ergü denilen 
adamın mahiyetini, mesleğini 
layıkile anlamak isterim. Zira 
ben bu adamdan şüphe edi • 
yorum . 

Karter hiddetle : 
- Şimdi ben, sana mesle· 

ğimi, mahiyetimi anlatırım. 

- Bırakınız sözümü bitire· 
yim. Ben öyle zannediyorum 
ki şu cehennemi siyahi herif, 
Amerika tarassut memurlan 
reisi Nikola Karter cenapları 
olsa gerektir. 

- Eğer zannın doğru ise 
adeta beni tahkir ediyorsun, 
zira beni ismini bile sevmedi· 
ğim bir adama benzetiyorsun. 

Herif gene direktöre hitaben 
- Fakat bu adam soyunup 

vücudu çıplak kalınca fikrimde 
yanıldığımı anlıyorum. Fakat 
bir türlü kalbim rahat etmi
yor. 

Karter hiddetlenerek; 
(Arkası var) 

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

Davacı Cumaovası Çarşı 
mevkiinde numarasız evde 
oturur Ali kızı Huriye tara
fından ayni köyde oturur Ab· 
dül oğlu Filiskeli Kerim aley
hine açılan ihtar davasına 
mütedair arzuhal suretile da
vetiye varakası müddeialeyhin 
ikametgahının meçhul bulun· 
duğu şerhile mübaşir tarafın
dan iade edilmiş ve zabıta 
tarafından yapılan tahkikatta 
müddeialeyhin ikametgahının 

meçhuliyetini teyit eylemiş bu· 
lunması hasebile keyfiyetin 
ilanen tebliğine ve bu baptaki 
muhakemenin 8-3-1937 pazar
tesi saat ona talikine karar 
verilerek arzuhal suretile da
vetiye varakası usulen mah
keme divanhanesine asılmış 

olduğundan dava olu.ıanKerimin 
tayin olunan gün ve saatta muhke 

mede hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi 
takdirde hakkında gıyap ka
rarı ittihaz edileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

(Ulusal Birlik) 

Amerika gari
belerinden 

-- adlı bir idam 
şahane bir 

Con Harisson 
mahkumu 

hayat sürüyor ! 
Amerika' daki garaipler, ka- J mıştır. 

nunlara bile şamildir. Kanun Con Harissonun tahliye ve 
garaiplerinden birisini karile· ya affına imkan yoktur? lda-
rimize inanmalarını tavsiye mına da imkan 1 kalmamıştır. 
ederek yazıyoruz: Halbuki bir idam lmahkumu· 

Con Harisson isminde mÜ· nun son arzularına hürmet 
teaddit cinayetler faili vardır, etmekte olduğundan Con 
ki bu adam zindanda ve ida- Harisson zındamn başına püs· 
ma mahkum edilmiştir. Ve küllü bir bela olmuştur. 
29 sene evyel idam edilmiş Herif aklına ne isterse iste
olması lazım idi; hakkındaki mekte, ve hapishane idaresi 
idam kararı da her türlü tas· de vermektedir. İçki memnu-
dik safhalarını geçirmirtir. iyeti sırasında Con Harisson 

Şu halde 29 senedenberi viski ve bira istemiş, bunlar 
bu hüküm ne için infaz edil· da kendisine verilmiştir. 

miyor? Umumi kanaata göre Con 
Amerika kanunları mucibin- Harisson hapishaneden çık· 

ce, bir idam ilamının infazı, mağa taraftar değildir. Çün~ 
sırasında, hükmü veren haki- kü rahatın miikemmiliyeti 
min de ilamı imzalaması la· idam kararı sayesinde bul
zımdır. Bu katil hakkında muştur. Fakat bu şimarık 
idam hükmünü vermiş olan mahkumun vaziyeti zındanda-
hakim fücceten ölmüş ve Con ki diğer mahkumları çileden 

Hiri~son'un idamı geri kal- çıkarmaktadır. 
~--~-------~._. .... ~···~~as--~--~-~~-

KırkJık aşık Acaba --····· Ne marifetler 
yapmış 

Fransa'da Tolon şehrinde 
Madam Lakrua isminde bir 
kadın vardır; bu kadın için 
çirkin denilemez; fakat ne 
kadar güzel olsa, artık 40 
yaşını bulmuş ve vücundaki 
kadınlık ateşi kafi derecede 
sönmüştür. Buna rağmen, ka· 

dm yaşının bu icaplarını yok 
farzetmektedir; bunun için de 
18 yaşında bir sevgilisi vardır. 

ismi Erik Evrn olan bu 
· delikanlı, dinç ve kuvvetli, 

güzel kıvırcık saçlı bir deli
kanlıdır; vakti hali yerinde 
olmıyan bir ailenin çocuğu
dur. Çocutu ebeveyni Tolon'a 
tahsil için, mümkün olmadığı 

takdirde bir iş yaparak geçin

mesi için göndermiştir. 
Çocuk, tahsil havesine rat· 

men mektepte tutunamamış 

ve bir mahalle bakkalının ya· 
nında bir lokma ekmeğe mu-

-kablliçal~mağa -mecbur7' kal:
mıştır. 

işte, feleğin bu icbarı ha
sabile Erik, - bizim Türkçe 
uyarı ile • olğun bir erik gibi 
kırklık madam Lokruanın gö· 

: züne çarpmış ve madam, toy 
delikanlıyı kendi arzularına 
ram etmiştir." 

Böyle başlamış olan bu 
münasebet, çok çabuk bozul
mağa yüz tutmuş, Erik ma
damdan aldığı paralarla bazı 
hovardalıklara gitmeğe başla

mış ve civardaki pastacının 

güzel garson kızı ile anlaş
mıştır. 

Kırklık madam . bu vaziyeti 

hissedince, genç Erik'i kendi

ne hasretmek çarelerini ara· 

mağa başlamış ve sonunda, 

genci bir gece evine aldıktan 

sonra, bir daha salvermemiştir. 

Gencin bu şekilde tevkifin

den ne düşünüldüğünü henüz 

bilmiyoruz, fakat Erik'in iş 

başına gelmediğini gören pat

ronu endişeye düşmüş ve za· 

•• • 
Bir Amerikan 
şakası mı? 

Amerika' da Delauar eyale· 
tinde Dover şehrinde halk bü
yük bir heyecan ve telaş için
dedir. Bu telaş, merak etme-

yiniz, civarda bir su seddinin 

yıkılması veya bir nehrin tuğ· 

yanı sebebile çıkmış değildir. 
Bakınız neden doğmuştur? 

Şehrin kenarlarına yakın bir 
mahallesinde büyük bir bina 

kurmağa hazırlanan mimarlar 

derin temeller kazdırmağa baş. 

lamışlar ve amele birkaç met
re derinliğinde sıka sıkı kapalı 
bir şişe bulmuşlardır. Bu:şişe 

aÇıİ'i'°n""Caiçinden şöylebi;ni~k: 
tup çıkmıştır: 

" Kızım Marta .. 
Bu şişeninfbulunduğu yerden 

şimale doğru tam 100 metre 
ilerle, buradan şarka dön ve 
4 metre yürüdükten sonra ye· 

niden şimale dön ve 20 metre 

daha il~rle, burasını kaz, 20 
Oi"etre -dei-inl~inde-d~mir bir 

sandık bulacaksın, bu sandı

ğın içinde 50,000 altın vardır. 

Miralay Rober Giuk 
Bu şişe içinde çıkan mek· 

tubun tarihi 1835 tır. Yani 
şöyle böyle 100 sene evveline 

aittir. Şehir halkı bu mektup 

üzerine bu 50 bin " [altmı bul
mak hrrsma - · ka()ılmıŞ- bulun-:
maktadır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
bundan bir asır evvel Amerika 
ordusunda bir miralay Robler 
Giuk'un mevcut olduğu anla· 
şılmışsa da ne hayatı, ne de 
ailesi hakkında tafsilat elde 
edilememiştir. 

Bazılarına göre lbu, Ameri· 
kan bir şakadan ibarettir. 

bıtaya müraeaat etmiştir. 
Tabii zabıta kırklık mada· 

mm esirini çok çabuk kur
tarmıştır. Bakalım bu skan· 
daim sonu neye varacak? 

15 Şubat 937 - ' (.Haftanın Ansiklopedisi J 
DR. STOY ADINOVIÇ - Milan Stoyadinoviç Yugoslav· 

ya başvekili ve hariciye vekilidir. Hariciye Vekilimiz Doktor 
Tevfik Rüştü Aras ile Niş'te buluşacak ve her iki hariciye 
üakanı Balkan konseyine iştirak için Atina'ya birlikte hareket 
edeceklerdir. 

1888 de doğmuş ve eski bir Sırp ailesine mensuptur. Bel· 
grad hukukunda tahsilden sonra, Almanya, Fransa ve İngil
tere'ye de giderek tahsilim ikmal etmiştir. 

Yugoslavya'nın mühim iktısadi memuriyetlerinde bulunmuş 
umumi harpten sonra siyasetle uğraşmağa başlamış, 1922-1928 
senelerinde ~meb'us olmuş, 1934 te iktısad bakanı ve 1935 .. 
Haziranında Yugoslavya kabinesini tekil etmiştir. 

Misisipi Nehri - Amerika'nın en büyük ve en tehlikeli 
bir nehridir. Bu nehrin birkaç senede bir tuğyanlsrınden do· 
layı yüzbinlerce halk yersiz ve yurtsuz kalmaktadır. 

Misisipi arzın en uzun nehridir. Tam 6,970 kilometredir. 
Denize saniyede 18,800 metre mik'abı su döker, Çin'deki 
Yanççe nehri Hle Amerika'nın Amazon nehri denize daha 
fazla su dökerler. 

Misisipi nehrinin havzası 3,250,000 kilometre murabbaı 
geniş bir sahadır. lBu kadar geniş bir sahanın birkaç yerinde 
şiddetli yağmur yağınca, nehrin alt kısımları tuğyan eder ve 
bu tuğyan çok müthiş olmaktadır. 

Radek - Kari Radek son günlerde Rusya !dahili ahvali 
dolayısile bütün cihan matbuatında mevzuu bahsolmuş ve son 
muhakemede 10 sene kürek cezasına mahkum olmuştur. 

Kari Radek, kuvvetli bir bolşevik muharrirdir. 1883 te 
doğmuş bir ~zamanlar Lehistanda, Almanya'da, lsviçre'de 
menfi ve mülteci olarak bulunmuş, 1917 ihtilalinde Rusya'ya 
dönmüş fakat bir müddet sonra Stokholme firara mecbur 
kalmıştır. Leninin kat'i galebesi üzerine tekrar Rusya'ya dön
müş üçüncü enternasyonalda murahhas olarak bulunmuştur. 

Lenin'in 1924 te ölümünden sonra Troçki ile beraber ça· 
lışmış 1927 de lzvestiya başmuharrirliğini deruhte etmiştir. 

Sokolniko/ - Rusya'nın en maruf bolşeviklerinden ve 
muhakemenin belli-başlı maznunlarındandır. 1888 de doğmuş, 
genç yaşında sosyalistliğe intisap etmiş bu yüzden birçok 
takibata maruf kalmış 1917 ihtilalinde Almanlarla mahud 
Brest • Litvosk muahedesini imzalamıştır. 1925 te Troçki ile 
beraber çalışmış, fakat az sonra ~ayrılarak Staline iltihak 
etmiştir. 

Menemen icra dairesinden: 
Menemende manifaturacı Ka· 
mile borçlu Menemenin Ayva
cık köyünden Beytullahın uh· 
desine kayıtlı Ayvacık köyü 
hududu içinde Suvukkuyu 

mevkiinde vaki şarkan hacı 
Ahmed oğlu Mustafa ve halen 
Ahmed bağı garben Fettah 
oğlu Şerif çavuş şimalen kar· 
puzcu Mustafa veresesi cenu· 

ben tarik ile mahdut ve içinde 
5 zeytin, 2 incir, 2 hide, 2 
ayva ve2şeftali ağaçları mev· 
cud ve beher dönümü 100 
lira kıymeti.[muhammineli 11 
dönüm 13 m. m. ve yeni tu
tarı 1 hektar 124 m. m. bağın 
açık artırma suretile satılma· 

sına karar verilerek [45 gün 
müddetle müzayedeye konulup 
25-10-934 tarihinde yapılan 
son- ihalesi sonunda ·- mezku;-
~bağa-kon~l~"il kıymetmuham-
min kıymetinin % 75 şini bul
madığından 2280 sayılı kanun 
ahkamına tevfikan tecil edil
mişse de borçlu işbu kanuna 
riayet etmiyerek taksitini ver· 
me.niŞ olduğund&rl'bu -ke;re 
mezkur bağın açık artı;m& 
suretile satılmasına karar ve· 
rilmiş olduğundan 15-3-937 
Ta~ihi;~;;stlıyan p'ua"i'."tesigü:
nü saat 15 de kıymeti mu· 
hamminenin % 75 ini bulduğu 
takdirde müşterisi uhdesine 
ihalesi icra kılınacaktır. Aksi 
takdirde müzayede 15 gün 

daha uzatılacak ve ikinci 
artırma 31-3-937 tarihine rast
lıya çarşamba günü saat 15 te 
en fazla artırana ihalei kati· 
yesi icra kılınacaktır. 

Resmi dellaliye ve pul mas· 
rafları ile teraküm vergi müş· 
teriye aittir. Müzayedeye işti

rak için % 7 ,5 teminat akçası 
alınır. Hakları tapu sicilile 
sabit olmıyan ipotekli alacak· 
lılarla diğer alikadaranın ve 

Otomobil 
Yarışlarında 
müktif atlar! 

1936 da Fransa'da yapılan 
otomobil yarışlarında şampi
yon olan ltalyan Novalari 700 
bin frank kazanmıştır. İkinci 
gelen Aşil Vaı zi 400 bin frank 
almıştır . 
Fransız P. Vimil'de 350,000 

frank alabilmiştir. 

Taççı başı 
Londra'da taç ve başlık 

lık yapmakla meşğul 150 se
nelik bir müessese vardır. Bu 
müessesenin müdürü 've baş 
san'atkarı halen Kennes Do-

vistir ve asıl Dovisenin üçün· 
cü derecede torunudur. Bu 
Dovise, birbuçuk senedenberi 

Devamı 4 üncü sahifede • sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoglu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No. : 55 

Telefon: 3479 • sahip erinin ve 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddiaların ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile memuriyetimize 
müracaatları!. lazımdır. Aksi 
takdirde satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Ta
liplerin muayyen gün ve saatta 
memuriyetimizde hazır bulun· 
malan ve daha fazla malumat 
almak istiyenler 935/8 dosya 
numarası ile dairemize müra· 
caatları ilin olunur. 935/8 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 15 Şubat 937 

r-ıı-anz-umm.!ı~-R-e_s .. im--Yı-a_r_ı_ş_ı _,;;-.-,---N.-.-v-.-........ Olivier ve şü- ._.l_z_m .. ı··r•Y~u .. •n•3EFl&&•M•·e-·n•S•U•liiC~lillia=mt-•ı :iii 
\Hikaye , W. F. H. Van rekası Limited 

İki tanınmış ressam, savaşa girişir bir gün, 
Biri der: "- Benim fırçam senden çok daha üstün; 
"Yaptığım resimleri .. bak beğeniyor, herkes .. " 
"-Ben çok daha ustayım, sözlerini kısa kesi,, 
·-Onların "güzeyinde ben ün saldım dünyaya.,, 
"-İzerleri yanında hepsi kaldılar yaya,, 
"-Lakin ben çalışırken sen hep dalga geçersin" 
"-Hayır, kopya edecek iyi birşey seçersin,, 
ikinci ressam bakar, ~bu kavga uzayacak, 
Arkadaşına •dönüp, der ki: "-Şimdi biz ancak, 
Anlaşmalıyız, fakat bunun bir çaresi var, 
ikimiz de özenip birer tek resim ya:ar; 
Gayretle çalışarak her yanını boyarız; 
Sonra da hakemlerin yanına lroyarız .. 
Benimki daha fazla beğenilirse eğer, 
işte o zaman resmim birinciliğe değer. 
Yok, eğer seninkine dikilirse hep gözler 
On para bile etmez, kullandığımız sözleri 
Söylemiye lüzum yok, birincilik alırsın, 
Ressamlık san'atında, benden üstün kalırsın.,, 
Diğer bu teklifi, kabul edip - Peki - der. 
İkisi de çalışma evlerine dönerler. 

- II -
Baniye kaybetmeden fırçıları kaparlar, 
Birkaç ay uğraşacak resimleri yaparlar. 
Sonra da götürürler hakemler huzuruna, 
Hangisi kazanacak? Siz ne dersiniz buna? 
Birisinin yaptığı bir üzüm salkımıdır ... 
Hayır, şcışmaymız bu, o kadar kolay mıdır? 
O, bunu yapmak için uykuyu kesip attı 
Böylece gecesini bile gündüze kattı 
Hakemler derler: "-Bunda, ilahi bir san'at var 
Sonra onu bir ağaç üzerine koyarlar .. 
Bu sırada birkaç kuş, resmin üstünde durur, 
Ve üzüm sanaraktan, hepsi de gaga vurur. 
Artık sevinçten coşar, ressam görünce bunu 
Başarıyla gelmişti, yorgunluğunun sonu ... 
Arkadaşına sorar : " - Senin yaptığın nedir 7 
~· bir perde gösterip, der : " - Onun içindedir. 
qzerindeki bezi çekip alırsan eğer, 
Uç ayda başardığım resmi görmiye yeter 1 ,, 
Diğer ressam perdeyi, almak için sulanır, 
Elin uzatınca boyalara bulanır.S 
Çünkü onun üstünde, ne bez vardır, ne perde, 
Çizilmiştir çok canlı bir kumaş resmi sade. 
Zavallı adamcağız bu olanlara şaşar. 
ikinci ressamında kahkahaları taşar. 
Der ki: "· Yaptığın resim, kuş gözünü aldattı, 
Serçeler üzüm sanıp boyaya gaga attı. 
!'ialbuki benimkinde aldandı ressam gözü, 
iyice aklında tut, hiç unutma bu sözü! 
Şimdi anlıyorsun ya, hangimiz daha üstün? 
Demek ki benim fırçam, senden çok daha düzgün?" 

Fratelli Sperco 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS "UL YSSES" vapuru 

9 şubattan 13 şubata kadar 
AMSTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanları için 
tahmilatta bulunacaktır. 

SiS "HERMES" vapuru 11 
şubatta beklenmektedir, tabii· 
ycsini yaptıktan sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN-
CE için yükliyecektir. 

SiS "GANYMDEDS,, 

Besim Akımsar 

vapur acentası 
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-JULYA" vapu
ru 26 şubatta doğru beklen· 
mekte olup 28 şubatta PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman
larına yolcu vc!hamule kabul 
edecektir. 

İkinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

Ceza 
Gören esnaf 
Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza-

Der Zee vapur _acentası Türk . Ş"rketinin 
& Co. Birinci Kordon Rees binası Halkapınar k maş fabrikası 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg LOND;~ı.H21i~ı Tarafından mevsim dolayısile yeni 

"MANISSA" vapuru lima- "GRODNO" vapuru 15 ikin- çıkardığı kumaşlar: 
nımızda olup ROTTERDAM, ci kanunda LONDRA, HULL Sagv lam 
HAMBURG ve BREMEN için 

ve ANVERS'ten gelip yük yüklemektedir. 
"MlLOS" vapuru 17 şu· çıkaracak ve ayni zamanda Zarif 

batta beklenilmektedir. ROT- LONDRA ve HULL için yük 
TERDAM, HAMBURG ve alacaktır. v d 
BREMEN için yük kabul "FLAMINIAN,, vapuru 25 e UCUZ U 
eder. ikinci kanunda LONDRA. Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

"DELOS" vapuru 17 ŞU· HULL ve ANVERS'ten gelip Sa ş Yerlerı· 
batta beklenilmektedi. ROT· yük çıkaracaktır. 
TERDAM, HAMBURG ve "THURSO 

" vapuru 7 şu- Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK BREMEN için yük kabul eder. batta gelip LONDRA ve 
"HERAKLEA,, vapuru 3 HULL için yük alacaktır. HAi/ T. A. Ş. 

martta ANVERS limanlarından . 
yük getirecektir. "POLO,, vapuru şubatın 

"ACHAIA,, vapuru 3 martta sonunda LONDRA, HULL ve 
beklenilmektedir. ROTTER- ANVERS'ten gelip yük çıka-
DAM, HAMBURG ve BRE- racaktır. 
MEN için yük kabul eder. LINERPOOL HATTI 

" THURSO " vapuru 25 
AMERICAN EXPORT LINES ikinci kanunda LIVERPOOL 

SS. CORPORATION 
"EXILONA" vapuru 9 şu- ve SWENSEA' dan gelip yük 

batta beklenilmektedir. NEV- çıkaracaktır. 
YORK için yük kabul eder. "DRAGO" vapuru 15 şu· 

"EXIBITOR,, vapuru 14 şu- batta LIVERPOOL ve SWEN-
batta beklenilmektedir. NEV- SEA' dan gelip yük çıkara-
YORK için yük kabul eder. caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
REEDEREI H. SCHULDT "GALILEA,, vapuru 2 şu-

"DUBURG"!vapuru 13 şu-
batta beklenilmektedir. ROT- batta HAMBURG, BREMEN 
TERDAM, HAMBURG ve ve ANVERS'ten gelip yük 

çıkaracaktır. 
BREMEN için yükliyecektir. 

Tarih ve navlunlardaki deği-
" MARITZA,, vapuru 25 şu-

batta beklenilmektedir. ROT- şikliklerden mes'uliyet kabul 
TERDAM, HAMBURG ve edilmez. 
BREMEN için yükliyecektir. • JOHNSTON WARREN 

LINES LTD. 
"JESMORE" vapuru 9 şu· 

batta beklenilmektedir. BUR· 
GAS, V ARNA ve KÖSTEN· 
CE limanları için yük kbul 

Mücellit 

Ali RIZA 
eder. 

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

martta beklenilmektedir. KÖS· 
TENCE, SULINA ve GA· 

Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

LA TZ limanları için yükliye· 
cektir. GALA TZ aktarması • 
olarak BELGRAD, NOVISAD, 
BUDAPEŞTE, BRATISLA· 
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, BRATISLAVA, Vl
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, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DIYEP ve NORVEÇ'in bilu
mum limanlarına yük kabul 
eder. 

Numara : 34 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
ıKANDEMİR Oğlu 
'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkt!z ve Fabrikası: lzmir'de Halkapmardadırr. 

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. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• . .:- . • t ... ·:',,, :t". ·.! ~ . . ' t ' 

• ,/ •• • ••• .. .. ·' .. 1.o.,'""! • • • ·Jf~,,,,i. . • ., . "·: .. ·\ 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 1 Başdurak: ~;~~:.nd~alepçioğlu hanı 1 
'-~ -~ :.": Wıtıl:~ - :.. 

' ·_, ~":' ••• ·ı. '·~ '.: -~~: •. ·~· .... • 

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

eN«A 
• A_-

o 11 ıu a;~ 

Pür.en 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -·· .. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

' - , 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Ali paşa v~~a Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

- 67-
Yeni bir anlaşmaya doğru 

Alman Hava Nazırı general Herman Göring, Var
şovaya giderek bir av partisinde bulunacak 

Frosini, Tahir'e ellerini uzata 
rak bağla dedi. Yalnız o kad 

kuvvetli sıkma diye söyledi Polonya - Çekoslovakya münasebatının geTgin bulunduğu sıralar· 
da yapılacak olan bu seyahat FTansa'da endişe uyandıTmıştıT 

acı üzerine Ali paşa izzetinefs 
davasını unuttu ve Tahir'i 
imdada çağırdı. 

1 
Frosini, ihtiyarsız olarak 

inledi ve ; 
- Tahir, o kadar çok sık· 

lstanbul 15 (Hususi )- Alman Hava Nazırı ve Prusya Başvekili general Herman Göring, bugünlerde Polonya'ya gidecek 
ve reisicumhurun tertip ettiği avda bulunacaktır. 

Tahir, paşanın bu 
uzerıne adamlarile 
içeri saldırdı. 

feryadı ma 1. 
birlikte Ded. Kaçacak değilim, ms· 

General Göring, Polonya ricalile bilhassa Dançing mes'elesini görüşecek ve Almanya'nın bu husustaki kararını bildirecektir. 
Alman Nazırının, Varşova seyahati, Paris siyasal mahafiline endişe uyandırmıştır. Çekoslovakya - Polonya münasebatının çok 

gergin bulunduğu bir zamanda yapılacak olan bu seyahatin, iki devlet arasında Çekoslovakya'ya karşı bir anlaşma için hazır
landığı söylenmektedir. İngiliz gazeteleri, günün birinde Almanya'nın, Çekoslovakya'yal taarruz ederlerse, şiddetle mukabele] 
göreceğini ve küçük itilaf devletleri ordusunu karşısında bulacağını yazmaktadırlar. 

Frosini şuurunu artık kay
betmiş idi; ne yaptığını bil
mez bir halde kanlı hançeri 
elinden fır. attı, ve köşede 

kandilin olduğu yere koştu; 
Meryem'in tasviri önünde diz 
çöktü. 

dem ki beni ölüme, Yany• 
gölüne atmağa götürüyorsullı 
raziyim. Hiçbir itirazım yok 
tur. Fakat kollarımı böyle in· 
citmeğe lüzum görmiyorum. . . ............ . 

Sosyete Amerika'da~i grevler 
Indiana'da örfi idare ilin edil

di. r Ameie şehre" giremiyor 
Mayısta fevkalade 
- bir toplantı ya

pacak 
Cenevre 15 (Radyo)- Ulus

lar sosyetesi asamblesi, Mısı
rın sosyeteye kabul edilip edil
memesi mes'elesini tetkik için 
Mayısta fevkalade surette top
lanacaktır . 

Bu toplantıda, Habeşistan 
Milletler cemiyetinden çıka· 

rılmasına da karar verilecektir. 

Mısır 
Tokyoya sefir 

gönderecek 
Kahire 15 (Radyo) - Mı· 

sır hükumeti, japonyanın yap· 
tığı gibi Tokyoya bir sefaret 
tesis etmeğe karar vermiştir. 

Ticaret muahedesi 
Varşova, 15 ( Radyo ) -

Almanya-Polonya ticaret mua· 
hedesi, iki sene daha temdid 
edilmiştir. 

M. Delbos 
Paris, 15 (Radyo) - Fran· 

sız hariciye pazırı M. Delbos, 
Polonya sefirini kabul etmiş 
ve ( Dansig ) e seçilecek ko· 
miser hakkında fikir teatisinde 
bulunmuştur. 

Lik maçları 
-B~ıarafı 1 inci sahi/ede

bil iki gol yaparak maçı 6 - 1 
kazandı. 

Bu oyunu A. O. lzmirspor 
•maçı takip etti. Devrenin da· 
ha ilk dakikalarında heyecanlı 
ve alakalı bir oyun oynıyan 
her iki takım, müteaddid fır
satlar kaçırdıktan sonra attık
ları ikişer golle devreyi bera-

bere bitirdiler. 
ikinci devrenin f daha ikinci 

dakikasında lzmirspor 3 üncü 
golü attı fakat altıncı ve 1 Ocu 
ve 25 inci dakikalarda Altınor· 
dunun 3 üncü 4 üncü ve 5 inei 
gollerine !mani olamadı ve 
oyuun da bu suretle 5 - 3 
Altınordunun galibiyetile ne
ticelendi. 

Taççı başı 
/ Baştara/ı 2 inci sahi/ede J 

tiyatrolar, sinemalar ve me· 
ıim için taç ve başlık yapar, 
yaptığı taçların bugünkü kıy· 
meti 2500 altın franktır. 

lngiltere hükumeti bu taç 
iıine bugünlerde Londra ku· 
lesindeki hasse müzesini de 
açmıştır. Kemes Davi şimdi 
1042 senesindenberi lngiliz 
Kralları tarafmdan giyilmiş 
taçların modellerini de almış 

bulunmaktadır. 

Nevyork 15 (Radyo) ;- lndinaya'da maden amelesi ile pat
ronlar arasında husule gelen hadiseler münasebetile hükumet 
örfi idare ilan etmiş ve amelenin bulunduğu mahalleleri mü· 
sellah kuvvetlerle abloka altına almıştır. 

Zabıtanın, amele sendikalarının idaresindeki binalarda yap· 
tığı araştırmalar neticesinde üçyüz sandık mühimmat ve silah 
bulduğu söyleniyor. 

Hendsondan lndinaya gelmek istiyen amele, hükGmetin em· 
rile şehre girmekten mennedilmiştir. 

~~~------·4-~-----~~-Taç giyme merasimi ·-· Merasimde, Almanya'yı gene· 
ral Göring temsil edecektir. 
Lonra 15 ( Radyo ) - ln

giliz kralı altıncı Jorj, dün 
krallık meclisine riyaset et· 

miştir. Meclis, tac giyme me· 
rasimi etrafında tetkikatta bu-

palas ) ı ziyaret etmişler ve 
halk tarafından hararetle al
kışlanmışlardır. 

Berlin 15 (Radyo) - lngil
tere kralının tac giyme mera-
siminde Almanya namına ge-

lunmuştur. neral Göringin hazır buluna-
Kral ve kraliçe, dün (Pip cağı bildirilmiştir. 

---~--.··-~~-----~--~---
Doçla nd Cebelüttarık' ta 

-Ba,taTafı birinci sahifelle

cephesinde beş kilometre iler· 
)emeğe muvaffak olmuşlardır. 

Cebelüttarık, 15 (Radyo) -
Düçland Alman kruvazörü, 
buraya gelmiş ve süvarisi, 
Cebelüttarık kumandanı ge
neral Harington'u ziyaret et
miştir. 

Umumi harpten sonra Ce·: 
~lüttarık'a .. ge1;öT1k - Alina~ 
harp gemisi Düçland kruva
zörüdür. 

Madrid, 15 (Radyo) - Mü-~ 
dafaa ko~itesi, -n'eşrettiki 7eS:
mi tebliğde, ihtilalcilerin Ja· 
rama nehri civarında büyük 
bir taarrruza geçtikle6ni ve 
Mılislere karşı el bombaları 
kullandıklarını bildirmektedir. 

Madrid, 14 (A.A) - Res· 
mi tebliğ: 

Asiler, Madrid · Valans yo
lunu kesmek iç:n hücuma 
geçmişlerse de püskürtülmüş· 

!erdir. Kuvvetlerimiz birkaç 

mevzii ele geçirmişlerdir. Mad
rid 'de üç asi avcı tayyaresi 

düşürülmüştür. Bunlardan biri 
alevler içinde hatlarımıza düş
müş ve ltalyan olan pilotu 
esir edilmiştir. 

Malaga 15 ( Radyo ) -
Asayiş tamamen teessüs et· 
miştir. Limana lhergün gelen 
ecnebi vapurlar, mütemadiyen 
erzak getirmektedirler. 

Konsoloshaneler, eskisi gibi 
işlerine başlamışlardır. 

Londra 15 (Radyo)- lspan· 
ya işlerine ademi müdahale 

komitesi, dün Lord Pilimot'un 
başkanlığında toplanmış ve 
fakat Rus murahhasları hüku
metlerinden talimat almadık· 
larından hiçbir karar verme
den dağılmıştır. Tali komite, 
bugün lngiltere hariciye neza
retinde bugün toplanacak ve 
kontrol meselesi etrafında mü
zakerelerine devam edecektir. 

Paris, 15 (Radyo) - Havas 
ajansı muhabiri, Madrid civa
rında başlıyan kanlı muhare· 
belerin devam ettiğini bildir
mekte ve general Asensiyo'nun 
kumandasındaki-ihtilal ordti=° 
li;~;;;;: ~ Ja~ania-~ehrini-;· mü-" 

kabil tarafına geçerek ilerledi· 
ğini ilave eylemektedir. 

Rapat 15 (Radyo) - Gece 
'yarısı gelen habere göre, Fran· 
kÖ .. kuvvetleri-Arang'°iay;; ele 

lgeçirerek Madrid • Valans yo
lunu tamamen kapamışlardır. 

Madrid 15 ( Radyo ) Mad
rid komitesi Largo Kaballe
roya bir mektup göndererek 
Milislerin fedakarane müda· 
tilerinie takdire değer olduğu· 
nu, ancak tek kumandan osu
lü ittihaz edilmesi lazımgel· 
diğini ve bütün fspanyollann 
seferber edilerek bir taarruza 
geçilmesi lüzumunu bildirmiş· 
tir. 

•• 
Danimarka kralı 

Kopenhag 15 (Radyo) -
Danimarka Kralı ve Kraliçesi 
Paris yolu ile Kan'a mütevec· 
cihen hareket etmitlerdir. 

Sırıkla atlama 
rekoru 

Amerikada dünya 
rekoru kırıldı 

Nevyork 14 (A.A)- Gere· 
galara, sırıkla : atlama dünya 
rekorunu 4 metre :{9 santi· 
metre atlıyarak kırmıştır. Eski 
rekor 3 metre 4 santim idi. 

---· ... ·---
Arap birliği mi 
( Baştara/ı 1 inci sahi/ede) 
bu mes'ele hakkında Suudi 
Arabistan ve Irak kralları ile 
teşriki mesai etmek arzusunu 
gönderdiğini ilave eylemek· 
tedir. 

Sanıldığına göre Yemen 
imamı, Araplık-Yahudilik me· 
selesini beynelmilel siyaseti 
sahasına koymak ve Arap 
dünyasında bir birlik vücuda 
getirmek istemektedir. 

Kudüs, 15 (Radyo) - Fi
listin hadiselerinden dolayı 
tevkif edilmiş olan siyasal 
mahkumlar, dündenberi açlık 
grevine başlamışlardır. 

* * • 
Yanya'nın en meşhur ve 

feci faciası işte bu gecenin 
doğuracağı facia olmuştur. 

-6-

Cebren kaldırma 
--Ali paşa, aldığı bu para 
üzerine Frosini'nin evi içinde, 
hariminde daha fazla durmadı; 
konağına döndü. Fakat gider
ken Tahir'e mühim emirler 
vermeği unutmadı. 

Tahir bu emirler üzerine 
adamlarına kendisini takip et
melerini işaret etti. Bu suretle 
başta Tahir olmak: üzere Ali 

lpaşanın silahlı adamları, Mer
yem'in tasviri önünde diz 

tçökmüş ve mukadderatın cil
lvesini beklemekte olan F ro
sini'ye doğru yürüdüler. 

Tahir, hemen Frosini'nin 
)'anına koştu .. ve onu olduğ;
ye7d;.-1- kaldırarak·: ~ - -

- Kira Frosini, dedi, kalk 
rica ederim. 

Frosini, heyecan ve ığbı
rarla: 

-' Neden kalkacağım, Ta-
biri Dedi. Burada ölmek 

Şam, 15 ( Radyo ) - Pan 
Arabizm kongresinde bütün 
Arap hükumetlerinin, kendile- benim için her şeye murec· 
rini alakadar eden bütün cahhr. Beni değil, başımı kes, 
meselelerde·-yekvücnılolarak istediği~ yere göt~rl . 
hareket etmelc · l" umu ko· - Kıranı, benı dınle. Pa-

rı uz b d'.?P' . . 
nuşulacaktır. şanın ana ver ı6 ı emır, senı 

B ık k • felleri bağlı olarak götürmek-a an onseyı tr;::-·s;naldığ1°ııi" emri--yerine 

Baştarafı 1 inci sahifede lgetirmeğe mecburum. Seni 

bir sefarethanede suvareler burada öldürmek emrini alma-
tertip olunacaktır. :d ım. Kanın ne burasını, nede 

Yunan Kralı, Rüştü Aras, k"ö.nağın -bif°Yerini ala~ boya-
M. Stoyadinoviç ve M. Anto- rnıyacaktır; çünkü seni Yanya 
nesko'yu ayrı ayrı kabul ede- gölünün suları bekliyor!. 
cektir. Frosini bu sözler üzerine 

lstanbul 15 (Hususi) - Bal· bir yay gibi yerinden fırladı. 
kan antantı devletleri matbuat Tahir'in önünde durdu, iki 
birliği kongresi de bugün saat güzel elini Tahir'e uzattı. 
17,30 da Atina'da ticaret ve - işte Tahir. Ellerimi bağla! 
sanayi odasının büyük salo- Dedi. Tahir, cebinden çıkar· 
nunda toplanacaktır. dığı bir iple Frosinirıin uzattığı 

lstanbul, 15 ( Hususi ) - ellerini bağlanıağa başladı. 
Atina' da büyük bir hazırlık Tahir, ipi bütün kuvveti le ge· 
göze çarpmaktadır. Sokaklar rerek bağlıyordu. İp, Frosini· 
ve istasyon binası daha bu· nin beyaz ve tombul kolları-
günden Türk • Romen • Yu- nın etlerine gömülmeğe baş-

Tahir, bu mütevekkilane ifa 
önünde utandı, hiçbirşey sÖY' 
lemeden biraz ipi gevşetti. 

F rosini, ellerini böyleee 
bağlattığı halde mümkün ol· 
duğu kadar korku ve heyecarı 
göstermemeğc çalışıyordu. lh· 
tiyar Ali paşanın metresi ol· 
maktansa, ölümü tercih edi· 
yordu. 

Tahir, bu iş bittikten sonra 
adamlarına Frosini'yi omuzla· 
larına ' alarak konağa götür· 
melerini emretti. 

Bu emir üzerine Frosini' de· 
ki vaziyet değişti; Tahir'e: 

- Tahir, biraz sabret, bu 
kadar acele etme .. Dedi. Yarı· 
ya gölü yer:nden ~kaçmaz, 
bana birat vakit verdi, çocuk· 
lanmı sonuncu defa olarak 
koklayayım, düşün ki bu za· 

vallılarm annelerini alıyorsun, 
bunları öksüa bırakacaksın! 
~ Tahir, dina~ce -son ibad"(. 

Etimi yapayım. Sen herhald;} 
merhamet hislerinden Hanko 
oğlu Ali kadar mahrum de:' 
ğilsindir! 

Frosini aldanmıyordu. Ta· 
hir, Ali kaşaya nispetle çok 

merhametli idi. Bu sözlerden 
çok müteessir oldu oda içinde 
bir iki defa ve asabi adımlarla 
dolaştı. Sonra adamlarına 
Frosini'nin ellerini çözmelerini 
emreti. 

F rosini elleri çözülünce ço· 
cuklarını yanına gitti. Garip 
bir tesadüf r olarak çocuklar 

. ~ütü2 _ b_u -~ had_i~ele;e ~ağ~ 
men uyanmamışlardı. Masvm, 
masum uyuyorlardı. 

ı.;.: Bir aralık çocukların süd ana
ları Kira Malini gelmiş, ses· 

- Arkası var -

Vefat 
lstanbul Defterdarlığı tahak· 

kuk kontrollarından Bay Se· 
dadın babası ve muharrir ar· 
kadaşlarımızdan Bay Sedad 
Mehmedin amucası Bay Os· 
man dün (öğle üzeri vefat et· 
miştir. Cenazesi bugün saat 
on buçukta Güzelyalı Müstecap 
sokak 30 numaradan kaldırı· 
lacaktır. Kederdide ailesine 
taziyelerimizi sunarız. goslav ve Yunan bayraklarile ladı · 

donanmıştır. Bu sabah gele· 
cek olan nazırlar çok muaz
zam merasimle karşılanacak

---------· . ·----------
lardır. 

Roma; 15 (Radyo) - Jur· 
nal d'İtalya gazetesi, Atina'da 
toplanacak olan Balkan kon· 
seyi münasebetile yazdığı bir 
makalede, Italya'nın, bundan 
sonra Balkan hükumetlerile 
yan-yana çalışacağını ve Ak· 
denizde sulhun mufazası için 
kuvvetli bir amil olacağmı 
yazıyor. 

Fransız Jironel tersane
sinde yangın çıktı ------Yeni yapılmakta olan bir harp gemisi de 

ateş aldı. Yangın hala devam ediyor 
Bordo, 15 (Radyo) - Jiro· ateş almışbr. itfaiye alayı, bü

nel deniz inşaatı imalathane- yük fedakarlıklarla ateşi mev· 

lerinde çıkan bir yangın neti- zii bir halde bırakmaka mu· 

cesinde yepi yapılmakta olan vaffak olmuştur. Yangın, hi'i 
Bluar Fransız harp ,.nQi devam etmektedir. 


