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Bu yıl 
115 bin göçmen gelecek 

ve bir kısmı vilayetimize 
iskan edilecektir. 
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A r P gazeteleri, Hitle in nutkun Avusturya'da 
dan uzun uzadıya bahsediyorlar ~~"; h;4:k~!~:~:e;,ı 

(Tay is) arpten korkuyor, Amerika sendika Av~?t~~;~.nı~ (P~:a~yo iun-kü 

lar r isi Alman mallarına boykot emri:r~i verıli spor hareketlerinde sekizyüz 

Taymis, makalesine devam
la İngilterenin mütekabil bir 
silahlanma faaliyetine girmesi 
lazım geldiğini ileri sürmekte, 
Hitlerin nutkundan, yalnız 
şarkta bir mütareke mümkün 
olabileceğini yazmaktadır. 

Dcyli Telgraf, MorningPost 
gazeteleri de hemen hemen 

&yni mütalealarda bulunmak
tadırlar. Yalnız Deyli Meyi 

~azetesi, müsaid şekilde neş

riyat yaprnakt~ Hitler'in, bir 

anlaşmaya mütemayil olduğu

nu kaydey!emcktedir. 
Vaşington, 2 ( Radyo ) -

kaza olmuştur. Bunlardan yüzü 

ağırdır. --···· ...... --Numan Rifat 
Ankara'ya döndü 

Ankara, 2 (Hususi) - Ha

riciye Vekaleti genel sekreteri 

Numan 

sabahki 

gelmiş, 
mıştır. 

Menemencioğlu, bu 

ekspresle şehrimize 

istasyonda karşılan-

..... 
Hifler Raylıiştag'da söylev verirken Sendikalar reisi Vilyam Grıın, 

Papa 
ltalya Kraliçesine 

hediye verdi 
Londra, 2 (Radyo) - Bütün Almanya murahhas gönder- Hitlerin söylevi münasebetile 

Avrupa gazeteleri, Hitler'in mck istememiştir. Halbuki, Amerika amelesinin, Alman 
nutkundan l ahisle uzun ma· Amerika olsun, Japonya ol- mallarına karşı Boykot yapıl-
kaleler yazıyorlar. sun, konferansa birer heyet masını tavsiye eden bir be· 

Taymis gazetesi, yazdığı bir göndermeği kabul ettiler." yannname neşretmiştir. 
başmakalede; Hitler'in, silah- ı-•• • ··---------
lanma yarışına nihayet vermek Amerika otomobı·ı amele 
niyetinde olmadığını ve bu 

itibarla diğer "devletlerle At- sınin grevi devam e yor' 
manya arasında bir teşriki 

mesai imkanının az olduğunu e· b d . 
ve rbu vaziyetin temadisi ha- ır ar e eye mani olmak için 
linde günün tirinde harp çı- hükumetçe iki bin po-
kacağını kaydettikten sonra 

şunları yazmaktadır: Iis memur edildi 
"Almanya'nın, iptidai mad· Papa Pi 

delere muhtaç olduğu söyle
niyor. Hitler de son nutkunda 
bunu tekrar etmiştir. Fakat 
buna rağmen, uluslar sosyete

sinde iptidai maddelere muh· 
taç olan miUetlerin tesbiti 
ıçın uluslar sosyetf!sinde 
toplanacak olan konferansa 

ltalya 
Askeri şurası 

toplandı 

M. Mussolini 
Roma, 2 (Radyo) - Dün 

Venedik sarayında Mussolini
nin riyasetindeltoplanan askeri 
şurada, birçok kara, deniz ve 
hava kumandanları hazır bu· 
lunmuşlardır. Şfira. 18,30 da 
müzakerelerini bitirmiştir. 

Nevyork, 2 (Radyo) - Ge- l 
neral Motörs otomobil şirketi 

müdürü ile grev ilan etmiş 

olan ameleler arasında henüz 

bir anlaşma olmamıştır. lkiyüz 

bin amele, hala iş tutmamak· 
tadır. 

Grevciler, el'an fabrikaların 

bir kısmını işgalleri altında 

bulundurmaktadır. 

Kız lisesinde 
yetişenRer 
---····----Dün yeni iduı·e hey .. 

eti secildi 
İzmir Kız lisesinden yetişen· 

ler cemiyetinin yıllık kongresi 
pazar günü Kültür li.,esi sa· 
İonunda toplanmıştır. Yıllık iş 

raporu okunmuş, İstanbul ve 

İzmir'de açılan kız lisesi yurd· 
tarının günden güne tekamül 
eden vaziyetleri alkışlanmıştır. 

Nizamnamede bazı değişik
likler yapıldıktan sonra istan- 1 

bul Ege kız yurdunu idare 
eden grubun doğrudan doğ

ruya İzmir kız lisesinden ye
tişenler cemiyeti merkezi ta· 
rafından seçilmesine karar ve· 
rilmiştir. Yeni idare heyetine 
kız lisesi müdürü Necmeddin 
Halil, Kültür lisesi müdürü 
Haydar Candanlar, Almanca 
öğretmeni Tahsin Abdi, kim
yager Melahat, riyaziye öğret
meni Asaf seçilmışlerdir. Yeni 
idare heyetine muvaffakıyetler 
dileriz. 

iş tutmak istiyen amele ile Roma, 2 ( Radyo )- Papa 
11 inci Pi, evlenmesinin 40 ıncı grevciler arasında bir arbede 

çıkmamasını temin için hüku

metçe iki bin polis tefrik 

edilmiştir. 

yıl dönümü münasebetile ltalya 
Kraliçesi Elenaya altın bir va· 
zo içinde altından yapılmış bir 
demet gül hediye etmiştir. 

~--~~-----.-·~·~·---------~-

Pa riste nehirler tekrar 
yükselmeğe başladı -----------

Hükômet, geçen seneki f e-
Iaketin tekerrür etme
mesi için tedbirler aldı 

Paris'te Konkurt köprüsü 
Paris 2 ( Radyo ) - İki rür etmemesi ıçın şimdiden 

gündenberi devam eden şid-
tedbirler almağa başlamıştır. 

detli ve sürekli yağmurlar, 
Ren nehrinin yükselmesine Ardesen nehri, bugün 4 
sebep olmuştur. Hükumet, metre 75 santim yükselmiştir. 

geçen seneki felaketin teker- Bu ani yükseli§, endi1e do· 

Madridde erzak f ıkda
n ı baş gösterdi -Son gelen haberlerde şehrin 

tahliyesine karar veril-
diği .bildiriliyor 

• 

Madrid'den 
Paris 2 (Radyo) - Meçhul 

bir tahtelbahir, milis

lere ait Delfin adındaki posta 
vapurunu torpillemiştir. 

Havaların yağmurlu devam 
etmesinden ispanya' da askeri 
harekat olmamıştır. 

bir görünüş 
Paris 2 ( Radyo ) - Erzak 

fikdanından dolayı Madrid şea. 

rinin tahliyesine karar veril
diği, son gelen haberlerden 
anlaşılmaktadır. Maahaza, bö 
bir kararın, mevsimsiz oldu
ğunu söyliyenler de vardır. --------- ·----------' 

M. Eden lngilterenin harici 
siyasası için ne dedi -----------

Hitlerin nutkunu tetkik icin kamarada • 

hususi bir toplantı yapacak 
Londra 2 (Radyo)- Avam harici siyasada d:tima Ulular 

kama~asmm dünkü içtimaında sosyetesinin paktı dahilinde 

birçok saylavlar İngilterenin har~ket edeceğini söylemiştir. 
harici siyasası hakkında iza· Avam kamarasının, Hitle• 
hat istemişlerdir. Hariciye na- rin nutkunu münakaşa etmek 
zırı M. Eden, saylavlara ce- üzere yakında hususi bir cel• 
vap vermiş ve lngilterenin, se akdedeceği bildirilmektedir. 

--~~-----.-. ......-....-.------~---
Hitler 

Büyük kuman
danlara nişan 

verdi 
Berlin 2 (Radyo) - Hitler, 

30 ikinci kanun yıldönümün:
de, başkumandan Von Blum· 
berg ile Amiral Rider'e, hava 
nazırı Von Milsk'e ve Nazi 
partisi lideri Yon Friç'e ni· 
şanlar vermiştir. 

Von Blumerg neşrettiği 

giinlük emirnamede, bu şere· 
fin, nişan alan kumandanlarla 
bütün Alman ordusuna şamil 
olduğunu bildirmiştir. ---······-·--Yugoslavya 

Almanya ile klering 
mukavelesi yapacak 

Belgrad, 2 (Radyo) - Yu
goslavya ile Almanya arasında 
bir klering mukavelesi imza
lamak üzere Berlin'e gidecek 
olan delegasyon, dün buradan 
hareket etmiştir. 

ğurmuştur. Yağmurlar müte· 
madiyen yağmaktadır. 

Belçika 
kabinesi 

Dün toplandı 

~ 
~ 

Brüksel, ı (Radyo) - Bel· 
ça a kc. bine si, dün toplanmıı 
ve Madrid'de öldürülen Bel· 
ç ka • maslahatg:izarı Baron 
Dömozgrad hadisesi hakkında 
Ispar.ya hariciye naz:rHe ko .. 
nuşmak üzere Sen Genten'e 
gitmiş olan hariciye nazırı M. 
Stark'in izahatım dinlemiştir. 

M. Stark, maktul sefirin ailesi 
için ispanya' dan tazminat is
temiştir. 



Zabıta Romanı: 

Meçhul bir kı afet 
.. ..L 6 -

Siz kimsiniz? Ne cesa· dir. Ben, buraya Moris Kro· 
etle benim daireme girdiniz? ser'i yakalamak için geldim. 
Yaptığınız cesareti hırsızlar bile işte emirnamem ... Siz, şimdiye 
yapamazlar . kadar otelinizde oturan bu 

Karter, Kroser'in sözünü adamın kim olduğunu iyice 
keserek •dedi ki: tahkik etmemişsiniz. Bu herif, 

- Kroser, biz yekdiğeri· hırsız ve büyük bir canidir. 
mizi tanırız. iki saat evvel Nafile yere vaktimizi kaybet-
bapishane arabasının içinde miyelim. Lütfen bir keser 
ellerin kelepçeli olduğu halde ıetiriniz, şu kapıyı kıralım ve 
oturuyordun, şimdi ise araba- bu caniyi kaçırmadan yakalı· 
da siz Bop Fizimon ile arka· yalım. 
daşın Midavsı öldürdükten Direktör - Rirca ederim. 
sonra firar edip burada kor· Çok telaş edilmesin. Namu· 
lcusuzoa oturuyorsun. sum üzerine sizi temin ede· 

Kroser, kahkaha ile gülerek rim ki her ne isterseniz, ne 
dedi ki: emrederseniz ifasında kusur 

- işte bir yeni töhmet etmem. Buna dahi emin olu· 
daha, galiba yanılıyorsunuz, nuz ki şayed Kroser hakika· 
yabud söylediklerinizi rüyada ten hırsız veyahut cani ve 
girmüşsünüzdür. Zira ben, sizden kurtulmak için şu oda
bu gece kat'iyyen dışarı çık· ya girmek istemiş, bu odadan 
madım ve karyolamda yatı- başka bir yere kaçamaz. Zira 
yordum, herkeste benim ak- oradan başka yere gitmek 
~m üzeri otele ,-geldiğimi ve için bir yol yoktur. Maamafih 
IOAra dışarı çıkmadığımı gör· böyle zannederim ki siz, Kro· 
düler. ser hakkında suizan hasıl 

Garson dedi ki: etmişsiniz. Çünkü Kroser, se· 
- Eveti Bu akşam sızı, nelerdenberi bizim otelimizde 

ben odanıza getirdim ve ikamet eder ve şimdiye kadar 
muhakkak siz burada sa- kendisinden şüphe edilecek 
baha kadar bulunyordunuz. bir hali görülmemiştir. 

Fakat Karter, direktörün 
Şimdi benden öğle yemeğini 
istediniz. şu söylediklerine cevap ver

meyip yalnız odanın anahtar 
Karter, derhal Kroser'in deliğinden içeriye baktı. Oda· 

ellerini tutarak demir kelep· dan başka yere kaçmak için 
çcyi çıkarıp Kroser'e hitaben: bir yer olmadığından yalnız 

- Kroser! Ellerini arkana altından dar bir delik vardır 
doğru getir, sakın emrime ki bir güvercin pek güçlük 
muhalefet etme ki terki hayat ile içinden geçebilir. Mezkur 
edersin. delik caddeden pek yüksek 

Karter, Krostr'in tereddü· bir mevkide bulunuyor, zira 
dünü görünce: otetin onuncu katındadır. Kar· 

- Tereddüd etme, emrime ter, bu hususta mütmein ola· 
itaat et. rak Sama baktı: 

Bu emre mutavaatla ellerini 
uzaitı ve yahud uzanır gibi 
görünerek seri bir hareketle 
yemek tepsisini kaptığı gibi 
şiddetle Karter'in yüzüne attı. 

Karter, tabancaya davrana
rak hemen ateş etti ise de 
mermilerin hiç birisi Krosere 
isabet etmedi. Kurşunlar, tep· 
sinin içerisinden kahve, süt 
ve yemekler hep dökülmüştü. 

Karter, ikinci defa taban· 
cayı atıncaya kadar Kroser, 
sür'atla garsonu yakalayıp 
fevkalade bir kuvvetle Karte
rin üzerine attı. Karter ise iki 
dizi üzerine düştü ve "Kaçır· 
dımf,, diye haykırdı. Çünkü 
Kroser, bu fırsattan istifade 

ederek derhal yatak odasına 

ririp odanın kapısını kilitledi. 

Karter ise alelacele kalkıp 
odanın kapısına yanaştı. Ka· 
pıyı açmak istedi, fakat kilitli 
olduğundan meramına nail ola· 
madı. Oda içerisinden bir 
kahkaha sadası işitti. Karter, 
büyük bir hiddetle kapıyı tek
meliyerek açmak istedise de 
muvaffak olamadı . 

Otelin direktörü ile bütün 
hademeler. garsonlar tabanca 
sesini işittiklerinden fevkalade 
bir ııtarap ile Karterin bulun· 
duA-u daireye çıktılar. 

Direktör - Ne oluyor, ta· 
bancayı kim ath ? 

Karter - Şimdi işin ne 
olduğunu anlarsınız. Evvela, 
şu kapıyı açınız ki hadiseyi 
de bilahart size tafıil itile 
anlatayım. 

Direktör - Siz kimsiniz ki? 
Karter - Ben, polis Nikola 

Karter'im. Şayed şimdiye ka· 
dar, beni görmemit iseniz 

- Sana emrediyorum. Şu 
pencereden gözünü karşıdaki 

pencereye dikip orayı gözet· 
liyeceksin. Karşıki pencerenin 
açıldığını görür görmez der· 
hal bana haber ver. 

Sonra Karter, kapıyı mua· 
yene etmeğe başladı. Cebin· 
den bir deste anahtar çıkara· 
rak tecrübe ettise de hiçbiri 
kapıyı açmadığından direktöre 
hitaben: 

- Monşer ! Affedersiniz 
-dedi- ben, memur olduğum 
için vazifemde kusur etmeme· 
liyim. Bu odanın kilidini kır· 
mağa mecburum . 

- Mister! Yanlış bir fikre 
zahip olmuşsunuz, bu gece 
ben kendi gözümle Krost>r'in 
otele girdiğini gördüm. Kro
ser, odasına çıktıktan sonra 
eminim ki bir daha katiyen 
otelden dışarı çıkmadı. Ak· 
şamdan sonra otelin bütün 
kapıları kapalı bulunduğundan 
şayed Kroser dışarı çıkacak 
olsaydı tabiidir ki ya garson· 
!arın, yahud kapıcının haberi 
olacaktı. 

- Evet, evet.. Söyledikle· 
rinizin hepsini biliyorum. Bun· 
ların hepsi garson bana· söy· 
ledi. Fakat her nasılsa bana 
kanaat hasıl olmayor. Çünkü 
ben kendi fikrimin her nokta
da müsip olduğunu biliyorum. 
Şimdi bana söyleyiniz, bu ya· 
tak odasının başka çıkacak 
bir kapısı var mı? 

- Hıyı, emin•lunuz ki yal· 
nız caddeye bakan bir pen· 
cere~en başka hiçbir delik 
yoktur. Oda ziya ve hava al· 
mak için yapılmıştır. Etrafın· 
daki dıvarlar ise pek sağlam
dır. 

(Ulusal Birlik) 2 Şu' t 7 
~--------------------,_.,ı~. 

1 Puşkin heykel-
i l . 

Bir Italyan muharririnin mühim makalesi 
erı 

Sovyet heykeltıraşları, Puş· 
kin 'in yüzüncü yıl dönümü 
münasebetile Puşkin sergisi 

ltalya tarafından Türkiye'ye karşı hiç. 
bir hasımane fikir beslenmemiştir 

Jı: •. b~.:~1.,~:~·a;/0b;,0~~~ "ltalya, Yunanistanı A;.adolu topraklanna 
heykeHer hazırlamaktadırlar. k t " ) " k d T•• k• •ı b• Heykeltıraş Domogatski, SeV e mege Ç8 IŞtlgl 8 ar, Ur ıye 1 e lr 
Puşkin'in bir büstünü, Zlatov· anlaşma yapm8SI için de ugr" aşmı~tır.,, 
raski de "Puşkin ve sanat Y 
perileri,, isminde bir kompo- ltalyanca Giornale d'ltalia kaleden bazı fıkraları vermiş· ı 
zisyon hazırlamaktadır. Hey- gazetesinde Virginio Gayda )erdi. Bu makalede Türk· ltal· 
keltıraş Bayan Lavrova, "Genç imzasile Türk • ltalyan yakın· yan münasebatı bakımından 
Puşkin,, isminde küçük bir !aşmasından bahseden bir ma- daha başka mühim noktalar 
heykel üzerinde çalışmaktadır. kale çıkmış ve ajanslar bu ma- olduğubdan burada tamamını 
Bayan Rındziunskaya "Lise bir Puşkin heyk~li yapmakta· vermeği faydalı bulduk. 
talebesi Puşkin,, heykelini dır. Puşkin hakkında heykel- Muharrir Türk ve İtalyan 
bitirmelC üzere olduğu gibi tıı-aşlardan Krandievskaya , hariciye vekilinin yakında ltal· 
Merkurov da granitten üç Morgaçev, Ayzenştad vesaire yanın şinıalindeki bir şehirde 
metre yük'Jekliğinde mu&zzam da çalışmaktadır. buluşacaklarırıı kısaca haber 

- -• • verdikten sonra şöyle yazıyor: 

Aşıkını tayyarede o·· ıdu·· - ltalya ile Türkiye arasında-
ki münasebetler noktasından 

ren kadın pilot 
----------~·~-------~--

Şimdi Polonya hapishanesinde bulunan 
Schmeder lngiltere'yi zarara soktu 

Schmeder 
(Şmeder) ismin
deki bir tayya· 
reci kadın, bun
dan bir müd· 
det evvel, ha
vada bir cina· 
yet işlemiş, ayni 
tayyarede pilot· 
luk eden aşıkmı 
tabanca ile vu

rarak ö l d ü r
müştü. 

ô 

Cinayeti işle· 
dikten s o n r a 

öldürdüğü ada· 
mı Fransız top· 
rağında y e r e 
bırakıp lngilte· 
reye kaçan ka· 
çan kadın tay
yareci o r a d a 
tevkif edili ve 
muhakemesi ya
pılmak ü z e r e 
Fransa'ya gön· 
derildi. Madam Kadın tayyareci ve maktul aşıkı 
~Schmeder şimdi Bulonya ha· tarafı da var: Bundan altmış, 
pishanesinde bulunuyor. yetmiş sene evvel Fransa ile 

Fakat, işin eğlenceli bir lngiltere arasında yapılan 
suçlv]arı iade •mukavelesine 
göre, İngiltere, ;kendi toprak· 
larında tevkif edilen bir Fran· 
sız suçlusunu ve ona ait ne 
varsa hepsini Fransa'ya tesli· 
me mecburdur ve bunun için 
icak eden masrafı da kendisi 

Satış ilanı 
İzmir sulh hukuk mahkeme-

sinden: 

yapacaktır. 

ufuk, ne kadar az olsa gene 
bulutlanmıştı, şimdi aydınlanı· 
yor. İtalyanın hüsnüniyeti bu 
iş için daima çalışmıştır. Bel· 
ki bu hususta noknn olan 
Türkiyenin hüsnüniyeti idi. 
Bunun sebeplerini Türkiye ta· 
rafından göste!"ilen r.ıusirrane 
ve fevkalade itimatsızlıkta ara· 
mak lazımdır. Bu itimatsızlık 
isbat edilmiş hiçbir realiteye is· 
tinat etmiyordu. Bu emniyet· 
sizliği Türkiye'de ltalyan si· 
yasetine karşı yerleştirmek 
istemişlerdi. ltalyan siyasetini 
Türkiyenin milli menfaatlerine 
muarız istikametlere çevrilmiş 
olarak göstermek istediler. 
Halbuki Trablusgarp harbin· 
den sonra İtalya tarafından 
Türkiye'ye karşı hiçbir has· 
mane fikir beslenmemiştir . 
Hele böyle bir fikirle hare· 
kete hiç geçilmemiştir, O mu· 
harebe ise, ondan sonraki 
daha mühim hadiselerle geçen 
yirmi, yirmi beş senelik bir 
mazide kdmıştır. 

Filhakika büyük harpten 
sonra Anadolu sahillerine si· 

lahlı Yunan'lıları gönderen 
İtalya Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki anlaşmanın yapıl· 
masına kat'i surette çalışmıştır. 
Bu anlaşma Akdenizin şark 
havzasında büyük bir sulh 

T.N. K 
BUVÜK 

, 
Bu mukavele yapıldığı za· • " 

unsuru olmuştur. Bundan son
ra da Türkiye ile Yunaniıtan 
arasında bir dostluk misakı 
yapılmıştır. Büyük harpten 
sonra, Türk arazilerini işgal 
edip Türkiye ile hayati bir 
mes' ele, bir komşuluk mes' e· 
le, bir komşuluk mes' clesi 
ortaya çıkaran da ltalya de
ğildir. 

Türkiye'nin f alya'ya karşı 
gösterdiği emniyetsizliği bir 
ecnebi propagandasının neti
cesi olarak görmek lagımdır. 
Son derece ferdi olan bu 
yıkıcı propaganda ltalya'nm 
hataları diye dir takım hayal-
ler yaratmağa, Türkiye'nin 
dikkatini kendi etrafındaki 
hakiki meselelerden uzaklaş

tırmağ:ı çalışıyordu. Bunlardan 

biri bugün ortaya çıkan İsken
derun meselesidir'. Bu, elle 

tutulamaz şüpheler dünyasın
dan daha müşahhas ve daha 
canlı bir meseledir. 

Şüpheler Habeşistan mes· 
elesi esnasında daha başka 
propagandalarla da şiddetlen
dirilmiştir. Kaç kere tahrikat 
çılar meşhut cürüm halinde 
yakalandı! Bunlar İtalyanın 
Akdenizde yeni fütuhat için 
gizli planlar kurduğunu söy
lüyorlardı. Halbuki ltalyan 
harbınm tabii yeri olan Afri
kadan çıkması vahim akibet· 
ler doğururdu. 

Zecri tedbirleri artırmak 

için ltalya'ya tkarşı Akdeniz 
anlaşmasını doğuran siyaset 
tabii bu aşağı yaygara vasıta
larından da istifade edecekti. 

Bugün Türkiye kendi ha· 
şına düşünebilir. Kendisini 
alakadar eden her memleketin 
ve muhtelif istikametlerini öl· 
çebilir. Şunu teslim etmeli ki 

/Devamı 4 üncü sahi/etle/ 

Elbiseci Ahmet Hamdi ile 
Mahmudun şayian mutasarrıf 
oldukları Hasan heca mahal· 
lesinde kain 343 no. da ve 
4000 lira kıymetinde bulunan 
bir bap mağazanın izalei şuyu 
suretile 4-:{.937 tarihine mÜ· 

man, şüphesiz ki, bir gün .~4
1 

suçluların birinin bir tayyaresi 11 :.l't.,., ~ 
(Devamı 4 üncü sahifede) / ;,':' ~~, sadif perşembe günü saat 15 

de izmir sulh hukuk mahke· 
mesi salonunda satışı yapıla
caktır. Bu artırmada tahmin 
olunan bedelin °o 75 i nisbe
tinde bedel verildiği surette 
müşterisine ihale edilecek aksi 
takdirde satış 15 gün daha 
uzatılarak ikinci artırması 

19-3·937 tarihine müsadif cu
ma günli saat 15 de gene 
dairemizde yapılacaktır. Gayri 

menkul üzerinde hak tale
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gün içinde dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi tak· 
dirde haklarında tapu sicilli 
malum olmadıkca paylaşma
dan hariç kalacaklardır. Şart
name 11-2-937 tarihinden iti
baren lı . rkesin görcbi!mrsi 
için aç1kta vı: gayri menlrnlun 
evsafıda şartıiamede yaz:lıdır. 
Artırm"ya iştirak edeceklerin 
% 7,5 nısbetınde pey ak~ası 

rı5oktor •ı p~ ı-..ıa·· 1 Afi Agih 1 UM, ~ 
Çocuk Hastalıkları ~ 

mütehassısı 1 2ee 999 ll(RJ.rtlYı: 
lkinciBeylerSokağı No. 68 ' ,.'{ il 

T=fon 3452 see,eee rsu~f"AT 4\1~: 
veya milli bir banka teminatı 
ibraz etmeleri lazımdır. lha· 
leyi müteakip müşteri ihale 
bedelini vermediği veya vere· 
mediği takdirde gay.·i menkul 
tekrar l 5 gün müddetle artır· 

mıya konulup bu artırmada en 
çok bedel verenin üzerinde 
ihalesi icra kılınacaktır. Arada 
tahakkuk edecek ihalt: farkı 
hiçbir güna hükme hacet kal· 
maksızın vecibesini ifa etmiyen 
nıiiştcrlden tahsil olıınacakl r. 
Daha fazla malumat alnrn'< 
istiyenlr-r dairemizin 935-484 
sayılı dosyasına müracaatları 

lüzumu ilin olurıur. 

, 
- :(1 
s: ~ 

~ 

~ :<U 
4: // 

~ 

• : t:ı ': // 

, 
ICl/111 

Bir veriısrn bin kazan?.bılirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vntandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç fılo kalmış olur ,, Bu yüzlerce 
zenfin~en birinin de senin cılmıyaeatuu kim ı dia edehilir. 
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Ebucehil kuyusu 

Koca konakta ,el ayak çe· 
kilmişti. 

Sinanm gözlerine :uykn gir
ıniyordu. Gittikçe canı sıkılı
}'or; bu gece burada kaldığına 
pişman oluyordu. Fakat artık 
vakit yatsıyı çoktan geçmişti. 
Sokaklarda Yeniçeriler kol 
geziyorlar, tuttuklarına sorgu
suz sop çekiyorlardı. 

Durup durup sövüyordu: 
- Allah belası .. ı versin! 

Şeytan kan. Moruğun ağzına 
dizgini vurmuş . . Ne desem, 
ne yapsam faidesizl. 

Sanki şu geniş odanın du
varları daralıyor; şu yüksek 
yaldızlı tavan gittikçe alça
lıyordu. 
Kerevetten indi ve açık- pen

cereye doğru yürüdü. Süley
maniyenin bu en büyük ko
nağı, bütün Halice, Galata ve 
Kasımpaşa kıyılarına tepeden 
bakıyordu ve oraları şimdi 
koyu bir karanlıkta sessiz uyu
yordu. 

Anasının da uyumadığına 
şüphe yoktu. Oğlunu bekle· 
tniş, fakat yatsıdan sonra ol
masına rağmen gelmediğini 

görünce artık ümidini kesmiş
tir. Sabahı bekliyordu . Oğlu· 
nun sağ dönmesi, eski ho~a
sının ona acıması için eski 
bir seccadenin üstünde kimbi
lir kaç rikat namaz kıldı ? 

Sinan şimdi babasına daha 
çok kızıyordu. Vaktile Tosya· 
dan fstanbula gelen o çömezi 
işte bu kadın yıllarca besle
ıniş, vezirlerin ardında Bodin
den Bağdada, Erzurumdan 
'f rablusa koşarken hep yol
daşlık etmişti. Fakat o eski 
çömez, bir gün Kara Mustafa 
paşa sadrazam olunca defter· 
darlığa kadar yükselmiş; zen· 
gin olmuş; cariyeler edinmiş, 

yeniden ihtisap nazırının kızile 

evlenmişti. Bu kadarı yetme
miş gibi bir gün Sinanın an
nesini boşamış, eskiyen bir 
pabuç gibi Eyyüpsultanın bir 
barakasına atmıştı. 

Üstelik Sinanı da yüzüstü 
bırakıyor; ona bakmıyordu. 
Çünkü yeni karısından çocuk· 
ları vardı. 

Sinan babasından yardım 
görmeyince: 

- Anamın yanına elim boş 
olarak dönemem. 

Diyerek ayak diremişti. 
Defterdar Abdullah Paşa 

buna da aldırmamış, sade 
oğluna selamlıkta bir oda ve· 
rilmesini kahyasına emret
mişti. 

Şimdi Sinan bunu kendi 
yüzüne atılan bir sadaka gibi 
görüyor: 

- Gitmeliyim. 
Diyordu. 
Sonra birdenbire kararını 

verdi: 
Şimdi de hiderim. 

* * * Sofayı, merdivenleri, aralığı 
sessizce reçmişti. Kapının kol 
demirini kaldırıp da dışarıya 
çıkıvak için güçlük çekmiye· 
cegini umuyordu. Çevik ve 
gençti. Hava da çok karan· 
lıktı. Bu sayede birisine gö· 
ri:ımek ihtimali de hemen 
hemen kalmıyordu. 

Fakat birdenbire durdu. 
Çünkü konağın bodrumundan 

Yazan: Kadircan Kaflı 
bir ses duyuldu. 

Durdu ve dinledi. 
f ki kişi konuşuyorlardı. 
- Hırsız var! 
Diye bağıracak oldu. Fakat 

seslerden biri babasınındı, di· 
ğeri de kahyanın. 
Bunların bu saatte oradan ne 

işleri vardı? 

Daha iyi d•Jyabilmek için 
merdiveni indi. Kulağına de· 
rinden derine bir para sesi de 
geldi; sonra merdivene doğru 
yaklaştılar. 

Sinan çekildi. Bir kenara 
sindi. Kahya bir kandil tutu
yordu . Defterdar sırtındaki 

atlas gecelik entarisile büs· 
bütün uzun görünüyordu, kah· 
yaya fısıl dadı : 

Birkaç gün önce fstanbulda 
yaman kalp akça katmamak 
gerek! . 

Sonu )'tırı11 -

• . . ;.-
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

• Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
S/S "AGAMEMNON" va· 

puru 25/11937 · 31/1/937 ka
dar~ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG liman· 
ları için yük alacaktır. 

S/S "HERMES" vapuru 7-
1-937 beklenmekte olup yükü-
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE li
manları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORlENT LINIE 

S/S ''GUNBORG" motörü 
8 şubata doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIAve SKANDINAVYA 
limanlarına yük alacaktır. 

SiS "NORRUNA,, motörü; 
ı 8 r şu batta beklenı;nekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, NO~ 
VEÇ ve 1SKANDINAVY A 
limanlarına yük kabul ede
cektir, 
SERViCE MARITlME ROU

MAIN KUMPANYASI 
"SUÇEAVA .. vapuru 27-

1-937 tarihinde gelip PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman
ları için yük alacaktır. 

S/S "PELŞE., 1 vapuru 12 
'şubata beklenmekte olup Pi
RE, MALTA ve MARSIL YA 
limanları için yük alacaktır. 

S/S "AEBA-JULYA" vapu
ru 28-2-37 tarihinde beklen
mekte olup PiRE, MALTA ve 
MARSIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"MANISSA,, vapuru 3 şu· 
batta gelecektir. 6 şubata 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORATION 
"EXMOOR,, vapuru 21 ikin· 

ci kanunda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXMINSTER" vapuru 30 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXILONA" vapuru 3 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

PiREDEN AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXCHORDA" vapuru 29 

ikinci kanunda PiRE' den 
hareket edecektir. BOSTON 
ve NEVYORK limanları için 
yük kabul eder. 

EXCALIBUR" vapuru 12 
şubatta PiRE' den hareket ede
cektir. F JSTON ve NEV
YORK limanları ıçın yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 .. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LTD.-LIVERPUL 

"JESMORE" vapuru 7 şu· 
batta beklenilmektedir. LIVER· 
PUL ve ANVERS'ten yük 
getirecek ve BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

Cie ROYALE HONGROISE 
DANUBE "MARlTIME" 

· BUDAPFŞTE 
"DUNA" vapuru şubat or· 

tas• ııda .beklenilrnektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEŞTE BRATJSLAVA, Vl
y ANA ve LINZ için yük ala· 
caktır. 

ARMEM_E_N_T ... H-. -SC-H-ULDT~ 
HAMBURG 

"TROYBURG" vapuru 30 
ikinci kanunda beklenilmekte· 
dir. ROTTERDAM, HAM· 
BURG , e BREMEN için yük 
alacaktır. 

"GLUE.CKSBURG .. vapuru 
8 şubatta beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

"MARlTZA,. vapuru 28 şu· 
batta doğru beklenilmektedif. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAlN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 21 
ikinci kanunda beklenilmekte
KÖSTENCE için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

0 Ii vi er ve şü-
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"GRODNO" vapuru 15 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. 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

.;ı. 

' 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayı•ile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 nurnarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
ıKANDEMİR Oğlu , __________________________ ___ 

. 1 . . '... , . •. ' ı .. : . 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defo süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 Başdurak 
• Büyük Salepçi oğlu hanı 1 
• karşısında . -· 

•N~A 
· 'o 11 ıu ·r: 

r \ 
- , 

Pür. en Şahap Tesirjtabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tanaıyonları yüksek olanlara bile DoktoTlar bunu tavsiye ederler 
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ltalya Hariciye Nazırı C:iyano, bugün 
Roma'dan milano'ya hareket ediyor 
Hariciye Vekilimizle, Kont Ciyano arasında vukubulacak 

mülakata Avrupa siyasal mahafili büyük önem veriyor 
Roma 1 (Radyo) - İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciyano, bugün Milano'ya müteveccihen hareket ediyor. Kont Ciyano, Çar

şamb:ı günü (yarın) Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras'la buluşarak
0 

İtalya ile Türkiye arasındaki münasebat etrafında 
müzakerelerel başlıyacaktır. 

Londra' da ve Avrupanın siyasal mahafilinde, Kont Ciyano ile Tevfik Rüştü Aras mülakatına büyük bir ehemmiyet atfolun

maktadır. ---:------··· ................... ~ •• ,. ...... , -------
Amerika'da 
Yeniden yağmurlar 
yağmağa başladı 
Nevyork 2 (Radyo)- Seylaµ 

mıntakasında yeniden yağmur· 
lar yağmağa başlamıştır. Fela
ketin büyümesinden endişe 

ediliyor. 
Hükumet vasi mikyasta ter· 

tibat almakla meşguldür. ---··----Tahsin özer 
dün gitti 
---··---___,.. 

Fuarda doğu illeri 
pavyonu da bulu· 

nacak 
Evelki gün şehrimize gelmiş 

olan üçüncü umumi müfettiş 
Tahsin Uzer, dün sabah be-
lediye reisini ziyaret etmiştir. 

Tahsin Uzer, 937 enternas
yonal fuarına Doğu illerinin 
geniş mikyasta iştirak edecek
lerini söylemiş ve fuarda bü
yük bir (Doğu illeri pavyonu) 
inşa ettireceğini Behçet Uz'a 
vaid buyurmuştur. 

Üçüncü umumi müfettiş, 
dün öğle ekspresi ile ve Ban
dırma tarikile istanbul'a ha
reket etmiş ve istasyonda be
lediye reisi Behçd Uz ile dost
ları tarafından teşyi olun-
muştur. 

------~--.·------

Şehir melisinin 
toplantısı 
---··---

Fransa 
Hava istasyon· 

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

Bu yıl da 115 bin göç-
men gelecek 

Göçmen kardeşlerimizden bir kısmı İzmir farının müda-
vi/ayetine ve bir kısmı da doğu illeri- f aası 

mizde iskan edileceklerdir Paris 2 (Radyo) - Fransa 
lstanbul 2 (Hususi ) - Bu kısmı İzmir vilayetine ve bir hava nezareti, hava istasyon· 

yıl ana vatana göçecek olan k d d ·11 · • kA J ısını a oğu ı erımıze is an arının müdafaasısı için yeni 
Dobricalı kardeşlerimiz hak- edileceklerdir. bir tertibat almış ve hususi 
kında hükumetim izle Romanya 
hükumeti arasında bir muahe- Sıhhat ve içtimaı muavenet bir hava filosunun ınşasına 
de imzalanmak üzredir. vekaleti, bu sene gelecek göç· emir vermiştir. 

Bu sene Romanya ve Bulga· menlerin nakil ve iskan işleri B • • ·t-----
ristandan gelecek göçmenler, için yeni ve mühim bir pro- ir "ltalyan muhar-
115 bin kişidir. Bunlardan bir gram tanzim t!yliyecektir. ririnin mühim 

13 T k• ~t·~·M ... ~ k 'd makalesi roç ıs ' OŞ ova a /Baştarafı 2 inci sahifede) 

k 1 • • ıd • • • • ıd •• ı Türkiye'nin menfaatlerine karşı 
urşun a o uru u er en müessir darbeler mevhum 

__ • _ İtalyan korkusunu ortaya çıka-

Lenin'in dul karısı da Nisanda 
muhakeme edilecektir. 

Roma 2 (Radyo) - Mosko
va 'dan bildiriliyor ; 

Cumartesi günü Moskova 
mahkemesince idama mahkum 
edilen 13 Troçkist, dün gece 
sabaha karşı idam edilmişler· 
dir. Hüküm, Moskova Polis 
müdüriyetinde ve mahkumların 
beyinlerine kurşun sıkmak su
retile infaz olunmuştur. 

Radek ile Sokolnikof ve İKİ 
arkadaşı Sibirya'ya sürülecek· 
lerdir. 

Lenin'in dul karısı, Nisanda 
muhakeme edilecektir. 

Stalin ile Voroşilof ara
sında ihtilaf çıktığı hakkındaki 
Varşova' da haberi etrafında 
yeni bir malumat alınama· 
mıştır. ________ ._.. ......... _.. _____ _ 

Şeker fiatleri neden 
yükseliyormuş 

-· 

ranlardan geliyor. Zaman her 
şeyin hakikatini gösteren bü
yük -Ebir kuvvettir. Pek geç 
olmıyarak bugün işin hakika
tini ve onu saklıyanların ha
tasını gösteriyor. 

Peynir frikosu tari- Alakadarlara gönderilen bir ta
fesi kabul edildi mimde, ihtikar yapanların takip 
Şehir meclisi Şubat devre-

Her iki tarafın Akdeniz sta
tükosuna hürmet için verdik· 
leri karşılıklı taahhüde istinad 
eded "Gentlemen'a Agremet,, 
şimdiki halde bir kerre daha 
teyid ediyor ki ltalya'nın, İs
panyol arazisinde fütuhat emeli 
beslemediği gibi Türkiye'ye 
karşı da taarruz fikri yoktur. 
Geç te olsa, Türkiye'nin İtal
ya ile bir yakınlaşma arzusu 
göstermesi bunu müşahededen 
doğan bir temel üzerine da
yanmaktadır. İtalya bu arzuyu 
memnuniyetle karşılar. (Çano) 
Ciano ile Aras arasında ya
kında yapılacak olan görüşme 
İtalyan · Türk munasebetlerini 
ileri ve realiteyi anlıyan bir 
safhaya götürebilecektir. 

si toplantılarına dün başla· edilmeleri bildirilivor 
mıştır. Dünkü toplantıda ge- 'J 
çen celsenin zaptı okunmuş 

ve aynen kabul edildikten 
sonra riyasetten verilen teıe
lifler ve muhtelif evrak mü
tehassıs encümenlere havale 
olunmuştur. 

Meclis, Peynir frikosuna 
konacak Peynirlere aid tari
feyi de müzakere ve kabul 
etmiş ve başka müzakere edi-
lecek bir iş olmadığından, 
Perşembe günü 16,30 da top
lanmak üzere dağılmıştır. 

.4şıkını tay yara de 
öldüren kadın pilot 
(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede) 
bulunacağı akla gelmemişti. 
Halbuki bugün, ~atil kadının 
lngiltere topraklarına beraber 
indiği ve kendi malı olan bir 
tayyaresi var. işte, lngiltere bu 
tayyareyi de Fransa'ya nakle 
mecbur olmuştur! 

Tayyare yere düşerek indiği 
için, motörü bozulmuştu. Bu 
suretle Fransa'ya nakledecek
ler. Bunun için de tabii lngil
tcre birçok masraf yapacak. 

Son zamanlarda p\yasada 
şeker buhranı başgöstermiş ve 
fiatlerde cüz'i bir tereffii gö
rülmüştür. 

İktısad Vekaleti bu hususta 

Tamimde, şeker fiatlerinin 
indirilmiyeceği, bu hususta çı-

karılan şayiaların ihtikar mak
sadile yapıldığı ve istendiği 

kadar şeker verilmesi için 
ofise gönderdiği bir tamimde fabrikalara emir verildiği ya-

şekcr ihtikarının, şeker fiat· zılmakta ve bu kabil şayialara 
rinin indirileceği iıakkında çı- uyarak ihtikara sebebiyet ve· 
karılan şayialardan ileri gel- renler hakkında kanuni taki-
diği ve bu sebeple tüccarın bat yapılması; gıda maddele-
fazla mal sipariş etmekten rının en mühimi olan şeker 
korktuğu, stokların azalarak üzerinde ihtikar yapılmasına 
fiatlerin yükselmesine sebebi- meydan verilmemesi emrolun-
yet verildiği bildirilmektedir. maktadır. 
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Sıdkı Nemli 
---···---

İskenderiye ateşe ko 
mersiyalimiz geldi 

lskenderiye ataşe kommer

siyalliğimize tayin edilen Sıdkı 

Nemli, dün Ege vapuru ile İs
tanbul' dan şehrimize gelmiştir. 

Sıdkı Nemli, şehrimizde üç 

gün kalacak ve bu müddet 
zarfında Türkofiste, Mısır, SJ
dan, Hica1 ve Necid'le ticari 

Memurin kanurı u 

Projesi kamutaya 
verildi 

• .\nkara, 2 (Hususi) - Me-

murin kanunu için hazırlanan 

preje bugün kamutaya veril-

miştir. Projenin müzakeresine 

yakında başlanacaktır. 

muameleleri olanlarla, burala-

rile iş yapmak istiyen tacirle

rimizle temas edecektir. 

İtalyanın Montrö mukave
lesine iirmesi Türkiyeyi ala· 
kadar eder. Malumdur ki bu 
mukavele B(•ğazlar reıımını 
feshedilen Lozan muahedesi 
yerine ve Türkiyenin menfaat
lerine daha uygun bir şekilde 
tesbit etmektedir. 

Türkiye'ye karşı Montrö mu
ahedesinin ahkamına italya'n•n 
itiraz etmesine hir sebep yok
tur. ltalyanın Montrö konfe
ransına ve konferansta tesbit 
edilen kararlara niçin iştirak 

etmediği malumdur. Bu sebep· 
lerden biri milletler cemiyeti
dir. 

Konferans milletler cemiyeti· 
nin himayesi altında bulunyor 
idi. Sebeplerdeobiri de zecri 
tedbirler zamanında Akdeni· 
zin aldığı karışık vaziyet idi. 
Bu vaziyet, artık, lüzumsuz 
olduğu halde devam ediyor· 
du. Bugün vaziyet gerek Ak
denizde, gerek Avrupada de
ğişmiş bulunuyor. Milletler 
cemiyeti artık devrini kapat-

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

ikinci /(ısım: Kasırga 
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Vasiliki, Lambro'ya hiddetle 
ve asabiyetle def ol karşım

dan diyerek bağırıyordu 
- Nereden öğrendiğimi mi 

soruyorsun'? Bunları öğrenmek 
için fazla açık gözlüğe lüzum 
yok; bütün cihan biliyor! 
Frosini-Ali paşa-Muhtar paşa 

dedikodusu bütün Yanya hal
kının ağzında bir sakız oldu; 
herkes istediği gibi çiğneyip 
duruyor. Ali paşada oğlunu 

uzak ve korkulu bir sefere 
meydanı boş bulmak, Frosi
ni'yi daha kolay kendine mal 
etmek için gönderdi. 

Vasiliki bu sözleri dinlerken 
hayretten hayrete ve ayni za
manda derin bir ıztıraba dü
şüyor idi. 

Yan ya' da, ve kendi kona
ğında el altından neler olu
yormuş, neler? 

Vasiliki birdenbire şiddetli 
bir asabiyete ve hiddete ka
pıldı. Lambroya; 

- Defol karşımdan !. -diye 
haykırdı - haydi git, daha ba· 
yatlamış ne kadar haber varsa 
topla da gell Görmiyor musun 
uçurumun kenarına gelmişizde 
hala haberimiz yok. Sen de 
guya benimle beraber mahvol
mıyacak mış gibi miskin mis· 
kin durmuşsun?. 

Ali elden çıktı demektir. 
Çünkü Muhtar gitti, ben ihti
yar kocamı bilirim, aklına koy
duğu için Frosiniyi elde ede
cek bizi paçavra gibi bıraka
caktır. 

Lambro, sen Frosiniyi ta
nır mısın, bu kadın yırtıcı bir 
dişi kaplandır. Beni alt etmek 
için ihtiyar Ali paşanın koy
nuna girmek için fesat ve do· 
lap çevirmektedir. 

Lambro: 
- Hanımım, sen merak et

me, sükunet bul. Korktukları
nız olmıyacaktır. Şimdi ben 
gidiyorum. Dedi. 

Lambro gidince, Kira Va· 

siliki odasında yalnız kaldı 

ve düşünmeğe başladı. 

Düşündükçe, korktuğu teh
likenin daha fazla canlandığı· 
nı anladı. Ve ani bir kararla, 
vahşi bir ceylan gibi yerinden 
fırladı: 

- Evet, o kahbeyi gebert· 
mek gerektir. Yoksa, ya Ali 
paşa oğlunun yahut ta Muh-

mıştır. Türkiye İtalyan impa· 
ratorluğunu tanımak için mil· 
!etler cemiyetinin resmi müsa· 
adesini bekleme<li. 

Montrö meselesi ve ona 
bağlı olan diğer meseleler 
kendi başlarına ve parça parça 
değil, ftalyan - Türk müna· 
sebetleri çerçevesi dahilinde, 
iki memleketin siyasetteki is· 
tikametleri ve arzuları tama· 
mile göz önünde bulunduru
larak tetkik edilmelidir. Za
manına göre iş siyaseti devri 
geçmiştir. Bugün milletler 
arasında samimi hayat ve 
faydalı teşriki mesai kuracak 
olan şey, birbirlerinin karşı
lıklı olarak tanıdıkları v~ ka
bul ettikleri menfaatlerile 
teessüs ed~n umumi ve büyük 
istikametlerin realizmi içinde 
yapılacak s!lasettir. 

Virgine Gayda 

ta paşa babasının katili ola
cak, bende sürüneceğim! Dedi. 
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lztırap ve nedamet 

Yanya gölünün sakin ve 

dalgasız sathine yüksek dağ

lardan serin ve güzel bir hava 
iniyordu. 

Frosini bu güzel havalı 
günde ayrılık ıztıraplarını hala 
hissediyordu. Evet, Muhtar 

gitmiş, Muhtar kendisinden ve 

Yanya'dan ayrılmıştı. Bu mu

hakkaktı; fakat Frosini bu 

ayrılığa hala inanmak istemi
yordu, penc~r esinin önünde, 
gözleri uzaklara dalmış düşü
nüyordu. 

· Arkası var -

lzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: D: 32/8237 

Zebranın Mihriban ve Os
mandan alacağı olan paranın 
temini istifası zımmında borç
luların tahtı hacze alınan 
Cumaovası Çamlıköy mev· 
kiinde vaki 1440 hissesi borç· 
lulardan İbrahim karısı Mih
ribana ait 6328 hissesi Osman 
ve İbrahim ve Mustafa ve 
Aliye ait tahminen on bin 
metre murabbaında ve heyeti 
umumiyesi itibarile 480 lira 
kıymeti muhammeneli bağ ile 
gene Cunıaovasını Kırık mi

nare mevkiindc kain tahminen 
3800 metre murabbaında kıs· 
men ve kısmen tarla halinde 
bulunan ve heyeti urnumiyesi 
itibarile 270 lira kıymeti mu
hammineli arazi 5 Mart 937 
tarihine müsadif cuma günü 
saat onbirde açık artırma su
retile satılığa. çıkarılacaktır. 
Bu artırmadan satış bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 
75 ni bulmadığı takdirde en • 
çok artıran isteklisinin taah
hüdü baki kalmak şartile sa
tış onbeş gün uzatılarak ikinci 
artırması yirmi Mart 937 tari
hine müsadif cumartesı günü 
saat onbir<le yapılacaktır. Bu 
artırmada dahi satış bedeli 
muhammen kıymeti yüzde 

75 ni bulamadığı takdirde 
satış 2280 numaralı kanuna 
tevfikan tecil olunacaktır. işbu 

gayri menkul üzerine herhangi 
bir şekilde hak talebinde bu· 
lunanlar işbu ilanın tarihi 
neşrinden itibaren 20 gün zar
fında ellerindeki vesaikle bir
likte daireye müracaatları la
zımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmıyanlar 
paralarının paylaşmasından 
hariç bırakılacaklardır. Artır· 
ma peşin para ile olup yüzde 
2,5 dellaliye ve müterakim 
vergi borcu müşteriye aittir. 
Şartname 15 Şubat 937 den 
itibaren herkese açık bulun· 
durulacaktır. Artırmaya iştirak 
etmek isti yenler yüzde 7 ,5 pey 
akçasına veya milli bank iti
bar mektubunu bulunmaları 
lazımdır. isteklilerin tayin olu
nan günde lzmir birinci icra 
dairesinin 32/8237 numaralı 
dosyasına ve icra münadisine 
müracaatları lüzumu ilan olu· 
nur. 


