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fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 26 Temmuz 1937 

Çeşmede 
Feci bir otomobil kazaaı 
olmuş, bir kişi ölmüş, bir 
kadın da ağır surette ya. 
rolanmıştır. 

Fiati (100) Para 

lsveç l(ralı, Nafıa V el{iliınizi l{abul Etti 
Bir Çin-Japon harbı olursa 

Ruslar; <;ine tayyare ve pi
lot göndereceklermiş --·-·-----Tiyençinde bir Japon bahriyelisi kayboldu. Va

• ..... ımıhimlhadiselerin vukuundan endişe ediliyor 
1 Bunun için çıkarılacak bono
tlara (şimali Çin askeri mas· 
rafları bonoları) namı verile· 
cektir. 

Soyguncular 
--····~--
Şiddetle takip 

ediliyorlar 
İstanbul, 26 (Husus'i) - Si· 

irdin kumandanı köyü civarın· 
da bir kamyonu soyan ve beş 
yolcuyu öldüren eşkıyaların 
takibine devam edilmektedir. 
Müfrezelerimiz, haydutların ızı 
üzerindedirler. ----·--

Sıcaklar 
Hararet 35 dereceye 

Nafia vekili bay Ali 
Çetin kaya Berlinde 

----•. , ___ _ 
Vekilimiz, lsveçten ayrılmadan evvel 

kral tarafından kabul edildi 

Şanghay 26 (Radyo) - Ja
pon bahriyelileri geceleyin ce
bir istimal ederek Şapeitin 
Çin mahallesinde tahribat yap· 
mışlar ve pan iğe uğrayan bir 
ço~ Çinlilerin, beynelmilel mm
takaya dehall'line sebebiyet 

yükseldi \ 

Mongol Sovget askerleri siperde 
Şangay 26 (Radyo) - Burada çıkan bahriye silahendazların· 

çıkaa Japon gazett-leri, bir Çin dan biri kaybolmuştur. Kaldır· 
Japon harbı takdirinde Rus· ma vak'asmın, Şimali Çinde 
1:rın Çinlilere tayyare ve pilot yeni hadiseler çıkmasını istiyen 
~0ndereceklerini vadettiklerini anar şistler tarafından yapıldığı 
~•zrnaktadnlar . sanılmaktadır. 
I ~u gazetelerin haber verdik· Tokyo 2.6 (Radyo) - J~-
Ctıne göre, Sovyet ateşemili- ponya Malıye Nazırı. Son ha· 
t:ri, Çin tayyare teşkilatını diseler münasebetile şimali 
kUcude getirmek üzere M~s- Çinde vukubul~n ~~keri mas· 
. 0vadan Pekine hareket etmış· rafları kapatmak uzere 70 

tır . milyon yenlik qahili bir istik· 
l'okyo 25 (Radyo)- Karaya raz yapmağa karar vermiştir. ... -
Asiler yeniden taarruza geçtiler 

liürünet kasabası 
da tahliye edildi 

l'erıi mevzilerde fiddetli muharebeler de.
1 

"Q'>l ediyor. Barselon bombardıman edildi 

Asiler çocuklara yiyecek verirken 
'ı~adrid 25 (A.A) - Havas mışlardır. Hali hazırda muha· et muhabirinden: rebenin vukua gelmekte oldu· 
tıı~h ece Brunte ve civarında ğu yeni mevzilerde, harp şid-
~~~ lltcbe devam etmiştir. detle devam etmektedir. 
-._; Vakti asiler 'şiddetli bir Resmi mahafil; Brünet aki· 
t \lza geçmişlerdir. beti hakkında hiçbir tebliğ 

tttt llrtıhuriyetçiler, hafif su· vermemiştir. Maamafih bu ka· 
t Çekilmeğe mecbur kal· sabanın tamamile terkedilmiş 

Birkaç gündenberi şehrimiz· ' 

vermişlerdir. 

de müthiş sıcaklar hüküm sür
mektedir. Dün de hararet göl
gede 35 dereceye kadar yük· 
selmi~tir. İzmirlilerin kısmı 

Tiyen Çin 25 (A.A) -Ga· azami, Pazarı deniz banyo· 
zetderin bildirdiğine göre, Pe- lannda geçirmişlerdir. 
kindeki Japon ateşe mil t eri 
Pekin karşısında yer alınış bu· 
lunan Japon askerlerinin işarı 

---··-- -
Lübnanda 

ahara kadar çckilmiyeceklerini K k/ kl 
ve daha evvel yapılan anlaş·~ arışı ı ar var 
ma mucibince 29 zuncu Çin Pa~lcimentor::. · feshe. 
ordusunun geri çekilmesini -· d .1 k 
beklemiyeceklerini bildirmiştir. ı ece 

Pekin, 26 (Radyo) - Çin 
ile Japonya arasında hasıl 

olan itilaf üzerine vaziyet tabii 
bir hale girmeğe başlamıştır. 

Çin orduları. her taraftan 
eski yerlerine çekilmektedir . 

Hopeydeki Çin ordusunun 
da yeni statoku mucibince bu 
gün yarın çekileceği tahmin 
olunuyor. 

olduğu intibaı mevcuttur. 
Barselon 26 (Radyo) - Asi 

tayyareler, bu sabah Barselonu 
tekrar bombardıman etmişler· 
dir. Telefat fazladır. 

Paris 26 (Radyo) - ihtilal· 
cilere mensup tayyareler, dün 
T ornozayı bombardıman et· 
mişlerdir. Bu esnada. 19 kişi 
ölmüş ve 31 kişi de yaralan· 
mıştır. 

Cumhuriyetçilerin açtıkları 

top atesi neticesinde ihtilalci 
tayyareler kaçmışlardır. 

Londra 26 (Radyo) - lngil· 
tere bahriye nazırı Dük Ko· 
per, dün bir söylev vermiş ve 
İspanya meselesinde lngiltere· 
nin bitaraf kalması için büyük 
gayretler sarfettiğini söylemiş, 
lngilterc· ltalya münasebatının, 
yeni safhaya girdiğini ilave 
eylemiştir. 

Londra, 26 (Radyo) - Ade· 
mi müdahale komitesi tali ko· 
misyonu, bu hafta toplanacak 
ve lngilterc planının tatbik 
projesini tanzim eyliyecektir. 

Paris, 26 (Radyo) - Havas 
ajansına göre. ihtilalciler, yeni 
taarruza başlamışlardır. 

Goadarama nehrindeki kı
taat, ilerliyerek bazı yerler iş· 

gal etmişler ve yolu temizle· 
mişlerdir. 

ihtilalcilerin iddiasına göre, 
Milisler, bu cephede birçok 
esır ve mühimmat bırakmış· 
lardır. 

Berut, 26 (Radyo) - Lüb
nanda karışıklık başlamı,tır. 

İki büyük parti, intihabatın 
biran evvel icrası için cumhur 
reisile mutabık kalmışlardır. 

Parlamentonun feshi, bu 
hafta içinde olacaktır. -----··---
Belgradda 

matem 
Belgrad, 26 (Radyo) - Yu

goslavya Ortodoks patriki 
Barnayenin ölümü münasebe· 
tile dün, bütün Belgrad ma
tem tutmuştur. Tiyatrolarla 
sinemalar ve eğlence yerleri 

kapalı bulunuyordu. 

Nafıa Vekilimiz Bay Ali Çetinkaga 
Stokholm 25 (A.A) -lsveç gün, lsveç kralının yazın bir 

ajansı bildiriyor: müddet oturmak itiyadında 
Türkiye Nafia Vekili B. Ali bulunduiu a&rp sahili banyo 

Çetin Kaya lsveçten ayrıldığı (Devamı 4 üncü sahifede) 
--------·~···~·--.. ~~---..,--

Feci bir otomobil kazası 
Bir kişi öldü, yaralananlar çoktur. 

Bir kadının hayatı tehlikededir 
Dün lzmir · Çeşme yolunda surette yaralanmıştır. Hafif ya· 

feci bir otomobil kazası olmuş ralananlar da vardır. Kazanın 
bir kişi ölmüş, bir kadın ağır - Devamı 4 nt·ü sahif P.de -

----·------~~·~·----~~----

lngiliz hava ordusu 
kuvvetlendirildi 

·-·-· 1750 tayyareden mürekkep 127 hava filo. 
su pek yakında hazırlanmış bulunacaktır. 

/ngiliz taggareleri 
Londra 25 (Radyo) - Edenin Standard gazetesinin bildir· 

diğine göre. lngiliz hava ordusu silahlanma programını hemen 
hemen tamamen tatbik mevkiine koymuş bir vaziyettedir. 

1750 tayyareden mürekkep 127 hava filosu, pek yakında 
hazır bulunacaktır. 



Sahife 2 

Anasını Ciör_._ 
-·-ı-Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 41 
- Allaaah, ben kuluna sa· 

bır ihsan et. Bu avanak, akıl 

tahtası çatlak kız beni çatta

dak çatlatacak billahi! dedi. 

Hiddetli hiddetli ağzı işli
yor. Mırıl mırıl mırıldanıyor, 
Edaya, Şahaba atıp tutuyordu. 

ihtiyarı gazaptan son te
tikte, genci ciğergahmdan vu
rulmuş ve perisan, kapıdan 
çıktılar. Aksaray karakolunun 
önünden ayrıldılar. Genci ev· 
lerine gitti; ihtiyarı da doğru 
Maliyeyi boyladı. 
Kcmankaş Şahap Bey ka

leminde, yine gözü kapıda, 

sabırsızlt~la bekliyordu. Evi 
kim bilir ne kadar beğendiler. 
Memnuniyetlerinin aşırılığını 
kimbilir ne tarzda ifade ede
cekler.. Belki Edacığım da 
gelir. O güzel ağzile, nazik 
dilile bizzat teşekkürlerini bil
dirir... yollu tatlı tatlı mali
hülyalardaydı. 

Hafize yukarı kata çıktı. 
Koridora girdi. Kalem odasına 
haber saldı. Sermümeyiz Şa
hap Beyi dışarı çağırttı. 

Bekındı yılanlığının, akrep· 
Jiğinin, mikropluğunun dere
cesine. Şimdi de, ona ne dil
ler de ne diller: 

Ev, bu kadar olurmuş işte. 
Böylesine ev bile demezler, 
konak yavrusu derlermiş. Bu 
koskoca berhaneyi tutmada 
mana var mı imiş? iki oda, 
Edanın nesine yetmiyormuş? 
O kimmiş o, kimin nesiy
miş ki?.. Nerede büyümüş? 
Alışık mı imiş böyle yerlere?. 

Eda, elinde doğduğu için, 
;.nu baba öksüzü de olunca, 

2ömleğinden geçirmiş; cici an
ne dedirtmiş; torun yerine 
koymuşmuş ve öz torunundan 
hiç de ayırdetmemiş. Fakat el 
çocuğu insana ne kadar yar 
olur?. 

Eda, Allah için ayın on
dkrdü gibi, huri gibi güzelmiş. 
Bu, gizli kapaklı değil. Mal 
meydanda ve kendini göste
rıyor. 

Mavel hakkını söylemek la
zımsa hamurunun temizliğine, 
saf ve elmas gibi kalpliğine 
de hiç şüphe yokmuş .. Fakat 
gel gelelim, tahtasının bir ta
rafında eksiklik mi, aykırılık 
mı ne var? 

Bakıyorsun, şimdi gayet iyi 
gayethoş; başı yumuşak mı 
yumuşak. Ensesine vur, lok
masını ağzından al.. 

5 dakika geçmeden, bir de 
bakıyorsun ki o kız gitmiş, 
yerine bambaşka zuhur etmiş. 

Bir türlü ipe sapa gelme 
yok.. Gök yüzünden top atma 
set derken sepet deme,. Lü
zumsuz yere baş dikliği; ardın
dad soğuk soğuk cicimlikler. 

Şahap bey onu bir, bir bu
çuk sene evvel görseymiş, al
lah bir fellek fellek kaçarmış. 
Salpak mı salpak hırpani mi 
hırpani, kılık kıyafet, köpek
lere ziyafet. Yüzü, vücudu 
baştan aşağı kir pislik içinde. 

Pederinin ve yaldesinin ve· 
fatından sonra (anasını da öl-

~ müş bildirmişti), Hafize Edayı 
evine almış. Didinmiş, uğraş· 
mış, nefes tüketmiş. Eteği 
belinde, kadın kadıncıklığı her 
hususca yerinde bir taze haline 
sokmak için ömür kütah et
mış. 

..- aza-.... ·z ...... ox 
Amma.. Evet lamması var .. 

Diyor a, tahtasının bir tara
fında eksiklik, aykırlık. mevcut. 
Şahap Bey gibi bir kocaya 
vardıktan ve onun gibi bir 
erkeğin idaresi, baskısı altına 
girdikten sonra inşallah artık 
o münasebetsiz huylarını da 
bırakır, yola gelir .. 

Gelin odasınının, yatak 
odasının döşeme dayamaları 
mı nasıl? 

ilahi, onu sormaya lüzum 
mu var? Daha ne olacak, 
kuşlar mı konacak? Bundan 
ötesi can sağlığı. 

Yapılanlar fazla, lüzumun
dan aşkın bile.. Gene tekrar 
etsin, Eda da kim?. Babasının 
saçağı sarkık, temel direği çar
pık iki odalı köhne kulübesin· 
del yetişme.. Bir yesin, bin 
şükretsin. Gece gündüz, başını 
secdeden kaldırmayıp kocacı
ğına dua eylesin. 

Hızır aleyyüsselam korumuş 
onu. Şimendiferin baş piyan
gosu çıkmış ona. Artık ken
dini denk alsın, aklını başına 
toplasın ve bu nimetleri bil
sin ... 

Daha nikah kıyılmamış, dü
ğün yapılmamış, güveyle gelin 
yıldızları barıştırmamışlar. Bu 
gibi sözlerle Şahapcağızın 
gönlünü bulandırmağa, içini 
kuşkulandırmağa ne sebep? 

Dünkü perhiz ne, bugünkü 
lahana turşusu ne? Dün Eda
yı Şahabın gözüne sokmak, 
onunla başgöz etmek İçin ma
kine gibi çene işleten, türlü 
mübalağalar çıkaran acuze 
durup dururken bu fitne fü. 
curluğu, dedikoduculuğu, ah
laksızlığı niçin yapıyor? 

Birinci sebebi, cibilliyeti
nin bozmkluğu, mundarlığı, 
tıynetindeki akreplik, mikıod
ropluk ... 

ikinci sebebi de' ve en 
doğrusu da bu, Hafize öna
yak olup bu işi kıvama ge· 
tirdiğine pişman olmuştu ... 

Edayı daha yüksek, daha 
kalantor, daha paralı birine 
peşkeş çekmediğine nadimdi. 

Çıkarı, sıfıra sıfır, elde var 
sıfırdı. Şahaptan şimdiye ka
dar (al anneciğim, şu da senin 
harçlığın olsun!) diye, - liraları, 
mecidiyeleri geçelim - iki çey
ıekcağıza bile nail olamamıştı. 

Herifin nekesliğine, çinge· 
neliğine bak. (Saraydan geli
yorum. Selamı şahaneler, nişan
lar, ihsanlarla taltif edildim!) 
diye palavralar savururken, 
(anneciğim, teyzeciğim) deme· 
sin; hiç olmazsa, (koca karı, 
sen de yoruldun, taban teptin, 
pabuç eskittin. Şu altını ce· 
bine at!) deme yok mu?. 

Hafize işte bu hasisliğe ve 
metelik sızdırmamağa mim 
koymuş, sinek kirletmez yere 
yazmış, en ziyade bu nokta 
fikrini çelmişti. 

Bu zehir zakkumları duy-
duktan sonra herifin içi karış· 
sa zihni çelinse, ikilik arasın

da kalsa kızdan soğuyup ni
kahtan mikahtan vazgeçse .• 

Umurumu acuzenin? .. Dün
den razı bu akibete .. 

Asıl ~ahtası eksik, ipe sapa 
gelmez ve çapraşık, bu gibi 
karıların mantıkları ve gidi
satlarıdır. Cümleyi, Allah ş~
rirlerinden idrak etsin. 

- Arkası rJar -

(UlusarBırlik) 26 Temmuz937 

Uluslar sosyetesi ne öl- \ Mahut Şeyh Sa· 
müş nede ölecektir idin kardeşi 

·-·-· -----
/ngiltere, Uluslar sosyetesin~nA cih'!n ~ul. Dersim Kürdleri arasında bir 

hünün nazımı olduğuna hala emındır , • • 
Londra - Avam lKamara- böylece kapayan Ceneral Fran· mel UU gıbı Ç&lışıyormUŞ 

rast bugün hariciye bütçesinin ko en modern harp silahları Haber refikimizde okuduk: Nasıl bastırıldılar . 
muzakeresi vesilesile harici ile müce?hez. bulun~aktadır: Cenupta Abdurrahim çete· Çetenin şüpheli hareketler~ııı 
siyasetin münakaşasına giriş- ispanya ışlerme mudahaleyı sinin imhasına dair elde etti- evvela Romanya göçmenlerırı~ 
miştir. men için lngi.lt~re tar~fmdan ğim şayanı dıkkat malumatı den Nasuh görmüş, çetede.kı 

Lord Cranborne yapılan hazırlanan proıe ıle vakıt kay- verıyorum : köylülerin yanına gelmiştır· 
tenkidlere karşı cevap vere- betmek doğru değildir. Bu Öldürülen şeyh Abdurra- Zi a hemen küçük bir pusla 
rek demiştir ki: proj.~yi Almanlar ile. ftalyanlar him, şeyh Saidin kardeşidir. ya;a~ak çetenin kimlerd~ll 

- lngiliz projesi hali ha· bugun kabul etmış olsal~r Ayni çete içinde Ağrı isyanın müteşekkil bulunduğunu bıl· 
zırda tatbiki kabil olan yega· bile_ birkaç ~afta sonra tatbık da tepelenen şeyh Muharre- dirmiş, bunun üzerine nahiye 
ne bir şekildir. Fakat Alman- etmıyerek hır tarafa atacak- min kardeşi şeyh Misbah, müdürü Hakkı harekete ge· 
ya ltalya muhalif oldukları lardır . ., şeyh Saidin başlıca elemanla- çerek üç Jandarma, korucll 
için ispanyada bir tavassut Burada İ~giliz hari~iye na- rından kör Cemil Şeyda, Sa· ve bir grup köylü oldu~~ 
teşebbüsüne girişmek tehlike- zırı Eden soz alarak eyanat- vurlu Hüseyin, gene kaçak halde eşkiyanın üzerine gıt 
lidir. ta bulunmuştur: . Ziya vardır. Şeyh Saidin oğ- miştir. Karşılaşma, çok ınu· 

Uzak Şark meeelesinden . - İngiltere. ~kde~ızde ken- lunun da çeteye dahil oldu- vaffakiyetli olmuş, oyala[Jlıı 
bahsederken Lord Camborne dı menfaatlerını mudafaa et- ğu söylenmektedir. müsademesi devam ederkefl 
şöyle demiştir: meğe karar fvermiştir fakat //sat nasıl hazırlanmıştı ? hadise mahalline makineli .;e· 

- Ne Çin, ne de Japonya hiçbir kimseyi tahrik etmek Bunların hepsi cenup aşırı saitle Jandarma takip ınüfre· 
ha b. d k b. hakem nı·yetı'nde degy ı"ldir. Biz İtalya 

r 1 mene ece ır yerlerden gelmişlerdir. Cemil zeleri de yetişmiştir. 
usulünü kabul etmezler. Fakat ile akdetmiş olduğumuz Ak- paşa oğullarından~ Kadri, Ek- Tepeleme hareketi 
ı ·ıt dak· "ht"IAf Ih deniz ı"tilaAfına sadık bulunu- d edefl ngı ere ara ı ı 1 a ı su rem, Mehmet, Savurlu Hüse· Çetin bir müsa eın b 
Vasıtala ı ·1 tav 'ye etmek yoruz. Akdeniz İngiltere için h M'sbs ' r 1 e sı yin, Abdürrahim ve adamı. sonra Abdurra im, 1 ·ı 
l·çı"n elı"nden gelen herşeyı· ya hayati bir geçit mıntakası ol· I H . · K'' Cell1ı 

• Sofu Sait, Muşlu Hi mi ve Savurlu üseyın, or 
k akt makla beraber burada başka 
ac ır." Hasan ağa, evvelce Seyit han tepelenmiştir. eÇ 

Lord Cranborne General milletler için de yer vardır. çetesinden kalıp kaçan Sala· Ziya, müsademeden çok t 
F k · J t' d"ğ" Akdenı'ze sahı'l olan bütün 1 d'X. r Uv ran onun cıvara yer eş ır 1 1 hattin, Abdülaziz ve şeyh b· meden teslim olmuş, 1ııe ·ı 
büyük toplar ile Cebeli Tarık memleketler için bu denizin rahimle bazı tevabii Şamda şaki kaçmıştır. Müfrezelerill1dı. 
b ğazln t hd·t ett'ğı" hakkın serbestisi hayati bir menfaat k b" u"s8 e 

o 
1 

e 
1 1 

• bir toplantı yapmışlardır. kaçanlarla i inci ır m d ,, 
d k. "dd' l t d k mevzuudur. Bı"z Akdenizde • b ı r ıı•· a ' ı ıa ara emas e ere Şeyh Abdürrahim, Ziyayı me daha yapmış, un a e· 
bunu tekzip etmiş ve şöyle haiz olduğumuz mevkii muha- orada bulmuştur. Ziya, Bahi- biri daha yaralanmıştır. Çd~fl 
demiştir: faza edeceğiz. Fakat oradan kide Cemil paşa oğlu Meh- nin silah ve tabancalarıo ..... 

G 1 F k k istifade hakkını haiz olan · t eti" - enera ran onun oy- medin yanına gönderilmiş, başka beyanname, hü"ıy~ 
1 

rı 
d ğ t la El · · muha başka memleketleri çıkarmak l ka ıı u u op r cezırey ı · orada bir müddet kalmıştır. danı silah ve yo vesı . 
faza içindir. Burası daha ev- niyetinde değiliz. Müteakiben Abdürrahimin reis- bulunmuştur. Kaçanların tepe 
vel Valans hükumeti kuvvet· Eden de milletler cemiye· S b · 'd'ır 

liğinde cenupta incarda şeyh lenmeleri ir saat ışı · 
tinden bahsederken şöyle de- Mustafanın evinde, sonra Hel- Seyit Rızaya gardınıa leri tarafından bombardıman 

edilmiş olduğundan bu tedbire 
lüzum görülmüştür. Buradaki 
toplar arasında boğaza ve li
mana hakim olacak surette 
12 pusluk Hovitzer topları 
bulunduğu doğru değildir. Fa
kat şunu da tebarüz ettirmek 
isterim ki biz burada çok dik
katli bulunmak mecburiyetin
deyiz. İngiltere istediği gibi 
ve icap eden şekilde hareket 
eder.,, 

Burada M. Churchil'in mü
dahalesi mühim olmuştur. Zira 
Lesmi tekzibe rağmen 12 pus· 
Hovitzer toplarının bulundu
ğunu ifşa ederek şöyle de
miştir: 

"- Cebeli Tarık civarında 
General Fıanko 12 pusluk 
Hovitzer topları yerleştirmiş
tir. Bu toplar Elcezireye yakın 
lngiliz limanına gelip demir 
atacak olan bütün lngiliz ge
milerini tahrip edebilir. Göz 
açıp kapıyacak kadar az bir 
zaman zarfında dokları tahrip 
edebilir. Hatta limana gelmiş 
olan gemilerin bu toplara 
karşı mücadele etmesine mani 
olabilir. Bunun için ben ısrar 
ediyorum: Büyük Britanya hü
kumeti Milletler cemiyeti va
sıtasile General Franko nez
dinde icap eden teşebbüste 
bulunmalıdır. Cebeli Tarık bo
ğazı civarında İngiliz münaka
latmm tehdit edecek surette 
büyiik toplar koyup koyn.adı
ğım kendisinden sormalıdır.,, 

Burada Lloyd Gerger de 
söz almış ve şöyle demiştir! 

"- Ben Cebeli Tarık civa
rında lngiliz harp gemilerini 
ve istihkamlarını tehdit ede
cek surette büyük toplar yer
leştirilmiş olmasını hayret ve 
dehşet ile öğrendim. Demek 
oluyor ki ispanyada harp eden 
kuvvetlerden biri Akdenizi 
İngiltereye karşı tamamile bu 
gün kapanmış bulunuyor. Unut· 
mayalım ki lngiltereye Akdenizi 

miştir: 1 l" l vada şeyh brahimin yanında ge ıyor armış .. e bil Cenevre müessesesi ölme· r 
.. toplantı yaparak vaziyeti mü- Verilen mdliimata go d, dil 

miştir. Olmek üzere de bu- bu u 
zakere etmişler ve Abdürrahi- çete, çapulculuk için 0 ,,11• lunmuyor. Bunun açık bir k d d ğ"ld'r V" 
min Nusaybin yanındaki Mi- geçen ta ım an e ı 1 • Jı 

delili de Milletler cemiyetinin p l flartll 
mara köyünden itibaren hare- lar, Piran ve a u tara bit 

nezareti altında olmak üzere k ta 
kete geçmişlerdir. teşkilat yapma cenup ,~, 

Türkiye ile Fransa arasında k h d · karll1 
Şakilere şeyh Misbah, bu- asayişsizli a isesı çı dı!Jl halledilmiş olan lskenderon R yar 

rada iltihak etmiş ve topra- Dersimli Seyit ızaya pe' 
meselesidir. k d r te 

ğımıza girerlerken de tepelen- etmek ve şimdiye a 8.k,..., 1ııı İngiliz Hariciye Nazırı Av- 1 · tı '""" 
mişlerdir. lenen arkadaş arının ın İf 

rupanm iki muhasım zümreye 1 l b" 1 .... · etıll 
ayrılmış olmasına itina ederek 

Çete efradı 8 temmuz per- almak niyeti e e ır ıgı 
şembe akşamı karanlıkta Nu- lerdir. ..,eıı 

demiştir ki : l" tarnll"' 
seybinin 20 kilometre şarkında Çetenin fesat p anı dıb' 

"- Bizim için mühim ol~n ç t 
mes' ele her memleketin kendi Dh~dudu g~çl mişHti.r. Tbam 9 gün suyda düşmüş.tür. d en e,teşldl~t 

ırcuma ı e ıta in arasın· yur umuza gırme e ' LJ'ılrfl' ' dahili işlerini nasıl idare et- M 1 P 
daki dağlık arazide saklı bir içinde bulunan uş u f ,,dı" 

mekte elduğu ciheti değildir. ş d t ra t•• 
yürüyüşten sonra Bismil kaza- Kör Cemil ey a 8 b·11de 

Bu idarelerin harici~ işlerdeki S "d leY 1 

etmektedir.,, 

sının Sinan nahiyesine bağlı vaktile şeyh aı 8 .... 1 ..,rır tezahüratıdır ki bizi alakadar ·1d ru"' 
Aşağı Salat köyüne yaklaş- yazı yazdığı için o u 

Eden, Londra'da imza edi
len bahri anlaşma mes' elesin
Almanya ile Sovyet Rusya 
tarafından gösterilen uzlaşma 
ruhunu takdirler ile zikretmiş
tir. Bundan sonra Fr~nsız - İn
giliz müşterek mesaisinin Av· 
rupada bir senedenberi harp 
tehlikesinin önüne geçmiş ol
duğunu söylemiştir. 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus

tosta LIVERPOOL ve SWEN-
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN,, vapuru 20 ağus
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala-
caktır. 

"LEGRIAN,, vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

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

mışlardır. tür. _/ 

Devlet demiryollarından; ·rı· 
keılerı 

1 - 40 yaşından yukarı olmamak ve işletme mer ··1'5'~ 

den öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartile yu ,. 
, alıfl 

tahsil görmüşlerden stajyer hareket müfettiş• p 

caktır. ·rtı ıl· 
2 - İstekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsı a Jfl~· 

mak için Ankara Haydarpaşa veya lzmir lşlet[Jle 
dürlüklerimizden birine müracaat etmelidirler .. k. 5eııe 

3 - ilk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve 1 1 t•sdi~ 

4 

staj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakat• 
edilenlerin maaşları 151 liraya çıkarılacaktır. ıerdt~ 
İmtihanda ve staj müddetinde temayüz ede~ddetle 
lisan bilenlerden lüzumu kadar bir sene 1110 

8 Avrupaya gönderilecektir. zJ1 
5 - Son müracaat 5/8/937 dir. 

lzmirPamukMensucstı 
• 

Türk Anonim Şirketı d•"' 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınar:·~ırıe~ 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, _Köpekbaş~ De
0

: beı: 
Geyik ve Leylek Markalarını havı her nevı Kap eıtsıJ 

. t'p ıJl imal eylemekte olup malları Avrupa'nm aynı 1 

0

T~i:f ~n No. 2211 ve 306~ 
Telgraf adresi: Bayrak lıJll 
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(Ulusal Birlik) 
--------------------------------~ 

Sahife :J 26 Temmuı 937 

Geçen gün kütüphanemde ne de ben varım.. Sen, kim-

# .......... ~""" .............................. , l Hilcdge 1 Gençlik aşkı J N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
eski dosyalarımı, kağıtlarımı bilir neredesin?. 
karıştırıyordum. Elime bir bü· Dalmıştım. bunları düşünür- & Co. 

, Fratelli Sperco /.----~-----------
lzmir Yün Mensucatı vapur acentası 

zEGLUGA PoLsKA A. s. Türk Anonim Şirketi 
KUMPANYASI 

"LECHISTAN,, motörü 21 Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolaguile çıkarılan kumaşlar 

yük zarf için de, on yıl evvel ken, hizmetçi, içeri girdi. Bir· 
tanıştığım Sabahat isminde bir den mektupları saklamak is· 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE Temmuzda beklenmekte olup 
G. m. b. H. ANVERS, GDYNIA ve DAN· 

kızm mektupları geçti. Evvela tedim. 
büyük bir korku geçirdim. Bu - Beyefendi size bir mek· 
mektupları şimdiye kadar na· tup .. 
sıl sakhyabilmiştim?. Ve niçin Zarfm üzerindeki damga 
ateşe atıp yakmamıştım?. Be· fzmir., AIJah AIJah .. fzmirden 
reket versin, karım görme· hana kim mektup yazabilir? 
ınişti.. Merakla açtım.. imzaya bak· 

Karımın içerki odada misa· tırn: Sabahat.. onun yazısı .. 
firlerile konuşmasından bilis· yine o ince satırlar. 
tifade, hemen bu mektupların Aradan o kadar uzun yıllar, 
topunu birden götürüp yaka- hadiseler geçti ki, eğer bu 
caktım. Fakat, içimde bir me- mektup, dün gelmiş olsaydı, 
rak, bir tecessüs, daha doğ· Sabahatı hatırlamakta güçlük 
rusu eski günlerin tatlı hatı- çekerdim. Bugün, bütün eski 
raları uyandı. Büyük zarfın hatıralarının canlandığı daki
içinden, Sabahattin mektupla· katarda, bu mektubu alışım, 
rını birer birer çıkardım. Ah. ne büyük bir tesadüf. 
Sabahat. Ne fıkır fıkır kaynı· Mektubu bir ham1cde oku· 

HAMBURG 
"CHIOS" vapuru 16 Tem· 

muzda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN limanlarına yük ala· 
caktır. 

"KONYA,, vapuru 7 Ağus· 

tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkaracak. ---AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATlON 

" EXT A VIA .. vapuru 7 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman· 

1 

~yan bir kızdı! Beni, az mı dum. Sal,>ahat şunları yazı· ları için yük alacaktır. 
peşinden koşturmuştu? Onun yordu: 
bir gülüşü için, saatlerce yo· "Sen evlenmişsin duydum .. 
lunu beklediğimi hatırlarım. Çoluk çocuk sahibi olmuşsun. 
Çocukluk. ilk gençlik sevgisi. Mes'ut yuvanı yıkmak istemem. 

Yeşil, küçük bir zarf için· Hatta bu mektubu korkarak 
den Sabahatin bir fotoğrafı yolhyorum.. Karının eline ge· 
da çıkmaz mı?. Dakikalarca çebilir. Fakat beni affet. Seni, 
baktım .. içimi çektim. Aşkım, adresini uzun zamandır arıyor· 
hislerim nüksetmişti . Gözlerim dum. Baş vurmadığım yer 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCALIBUR., vapuru 30 
Temmuzda PlREden 'BOS
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

"EXETER .. vapuru 13 Ağus
tosta PiREDEN BOSTON ve 

Yaraşacaktı. Kenarı yaldızlı, kalmadı .. Nihayet öğrendim. NE.VYORK için hareket ede· 
süslü, mektup kağıdının üze· Ben evlenmiştim. Geçen sene 
tinde ince satırlar vardı .. Bu kocam öldü .. Bir tren kazasına 
mektup Sabahatten gelen son kurban gitti. Kocamı severek 
mektuptu .. Gayet iyi hatırlı· almamışbm. Fakat, hoşuma 
Yorum. gitmiyen bir adam değildi. 

cektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

ARMEMENT MABRO 
"GEORGES MABRO., va· 

• 
puru 23 Temmuzda JSKEN-

DERIYE ve PORT-SAID li· 
manlarından mal çıkaracak ve 
ayni gün KÖSTENCE GA· 
LA TZ ve IBRAIL limanlarına 

On yıl evvelki çılgın aşk Temiz bir aile hayatı yaşıyor
satırlarının manası, şimdi bel· duk .. Seni tamamile unutmıya 
ki, biraz gülünç olurdu. Fa- çalışıyordum. Fakat, hayatta 
kat, bende, ta kalbimin de· tekrar yalnız kalınca, seni ha
tinliklerinde, sıcak bir ürperme tırladım . Yüreğimde, bir burgu 
hasıl oldu.. Sabahati hala se· gibi, bana azap vermiye baş
\'iyor mudum?. O zaman, hyan aşkım, şaha kalkmıştı .. 
onunla evlenmiye kalkışmıştım. Seni daha çok sevdiğimi, 

Fakat, birçok sebeplerle, buna hatta, eskisinden daha çok ve hareket edecektir. 
muvaffak olamadım. Kız, bana şuurla sevdiğimi anladım .. 
darılmış, aynlmıştı. O, evlen· 27 yaşında dul kalan ve 
ıniş, kocasile beraber, uzak seni çılgı~ca seven bir kadın 
bir Anadolu şehrine gitmişti. var karşında. Eski günleri 
Onu bir daha görememiş, ha· hatırla. Verdiğin sözü düşün. 
berini alamamıştım.. vicdanın neyi emrediyorsa, 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU-ilk aşk. Ah ne tatlı batı· öyle harket et. Eğer, bana 

talar, bunlar. Çocukluğun bü- en kısa bir zamanda, cevap NA limanları için yük ala· 
tün samimiyeti, temizliğile sev· vermezsen, ben, evvelce saua caktır. 
lllek. On yıl evvelki hayatım verdiğim sözü tutacağım. Sen ------
gözlerımin önüne geliyor. sözünü tutup tutmamakta ser· JOHNSTON WARREN LINES 

O zaman Kadıköyünde otu- bestsin. Fakat, artık, iç yüz· LiMiTED • LIVERPOOL 
tuyotduk. {Sabahatin mühür- lerini iyice öğrendiğim, bütün " JESMORE " vapuru ; 
darda, denize bakan bir evle- diğer erkekler gibi haşin, Ağustosta bekleniyor. LIVER· 
i vardı. Kaç geceler, sahilde~ hissiz, bir gönül taşıyorsan, POOL ve ANVERS limanla-
baş başa dolaşır, ebedi aşk ona diyeceğim yok. rından yük çıkaracak ve BUR-
lllasallarım biribirimize anla· Fakat, seni, bütün onlardan GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
tırdık. Amma uzaktan bizi başka ve üstün görmek, öyle SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
•eyreden, deniz hışırtılı sesler hayal etmek ihtiyacındayım . limanları .için yük alacaktır. 
çıkarır, kalplerimiz hemen Seni se·ıiyorum . Şimdilik AI. 
İçinde tatlı bir rehavetle mest )aha ısmarladık. Dudakların · DEN NORSKE MIDELHA VS· 
olurdu. dan öperim .. Allaha ısmarla~ LINJE • OSLO 

Onun koyu siyah gözleri, dık yavrum... "BAALBEK" motörü 24 
karanlıkta, bütün ruhu saran * * * Temmuzda bekleniyor. iSKEN· 
bir ateş gibi, beni yakardı. Bir ay kadar olmuştu . Fa· DERiYE, DÜNKERK ve NOR· 
Ellerini avuçlarıma alır, bu sı· kat, bu bir ayı büyük bir ü- VEÇ limanları için yük ala· 
taklığı, saatlerce yüreğimde züntü ve kalp buhranı içinde caktır. 
&aklardım. geçirmiştim. Çok nazik, teh- "Vapurların isimleri, gelme 

Onun, su gibi berrak bir likeli bir vaziyet içinde buna- tarihleri ve navlun tarifeleri 
Sesi vardı. Bana anlatır, anla- lıyordum. Bir akşam, eve ge1· hakkında hiçbir taahhüde giri-
tır, ebediyyen biribirimizin, diğim zaman, karım, beni sa· şilmez .• 
olacağımızı söylerdi. Karar rarmış, me'yus bir yüzle kar· Birinci Kordon, telefon 
~etmiştik. Eğer kaderde ayrı· şıladı. Gözleri dolu dolu id i. No. 200- 2008 
ış olursa, kendimizi öldüre· Saçlarını okşıyarak : daki apartmana genç bir dul 

c.cktik. Hiçbir kuvvet bizi, bi· - Ne var karıcığım, dedim. hanım taşınmıştı .. bu sabah .. 
tıbirimizden ayıramazdı. Ona, bu kadarcık bir sual sen gittikten, hemen beş da-

Güzel Sabahat, içli Saba· kafi gelmişti. Boynuma atıldı, kika sonra, hndini beşinci 
bat.. Şimdi, sözlerin kulakla· başını omuzuma koydu. hün- kattan aşağı attı .. öldü .. öldü 
~rnda çınlıyor. Fakat, hayat, gür hüngür ağlamıya başladı. zavallı tai e .. Gözlerimizle gör· 
~şka bir muamma .. işte şim- Kesik kesik anlatıyordu : dük . 

ZIG limanları için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 

için yük alacaktır . 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
FRATELLI SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

Satış Yerleri 

Çocuk Hastalıklt\rı 

mütehassısı 

fkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt fle Tenasül hastalıklt11 
oe elektrik tedaflisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

Telefon: 4142/4221/2663 ' iiııl--
No.: 55 

Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 •. ~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Kum .... 
.· 

.:;,. ortada ne o aşk, ne sen, - Üç gün evvel.. karşımız· Reşat Feyzi 

Pürı· en Şahap Tesiri t•bii, eşsiz bi_r_m_ü_s .... h .. il·d-ir-. 0
1

_k_a_d_a_r z_a_r_a_r_s-ız·d-ır_k_ı_· g_e_b_e-le·r-ek_a_l_p_,b_o_" b_r_e_k-le-rı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle" 
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(Ulusal Birlik) 

Almanyada ...... lstanbulda deniz bayramı 
Dün, Moda koyu vapur, motör, san-Demir maden-

-dal ve yelkenli ile dolmuştu. ferini hükômet 
İktısat Vekili B. Celal Bayar, bugünlerde Karbüke gi- işletecek 

decek ve demir fabrikası inşaatını teftiş edecektir Berlin, 26 (Radyo) - Al-

lstanbul, 26 (Hususi) - Dün İstanbulda misli görülmemiş muazzam deniz bayramı yapıldı. manya Hava Nazırı General 
Bütün İstanbul halkı, vapurlar, motörler, sandallar ve yelkenlilerle Moda koyuna dolmuştu. Göringin bir projesi mucibin· 

Burada yüzme, yüzme, yelken, kürek müsabakaları yapıldı. Çok neşeli bir gün geçirildi. ce bundan sonra Almanyada 

Gece, Denizyolları idaresinin Moda koyunda demirliyen iki vapurunda ve deniz kulübünde demir madenleri hükumet ta-
sabaha kadar devam eden balolar verildi. f d "d d"l ki d" 

Deniz bayramına iktısad Vekili B. Celal Bayar riyaset etmiştir. B. Celal Bayar, bugün veya ra ın an 1 are e 1 ece er ır. 
yarın Karabüke hareket edecektir. Orada demir ve çelik fabrikalarımızın inşaatınıt eftiş edecek ve Istanbula dönecektir. .............. 

dönüm 35 bin tonluk bir Yarım milyon 
arazi sulanacak 

~~--------~·----------Tokat ve hava/isinde tedkikat yapan 
mütahassıslar Ankaraya döndüler 

Tokad 25 (A.A) - Nafıa ovada da tetkikatta bulunduk-
Vekaleti su işleri umum di· tan sonra dün şehrimizden 

ayrılmışlardır. 
rektörü Salaheddin ile birlik- Hey' etin tetkik ettiği mm· 

te olan mütahassıslar, vilaye· takalar da yarım milyon dö-
timiz dahilinde yapılacak su nümden fazla arazı yakında 
işleri için Taşova, Zile veKaz suya kavuşacaktır. 

~~~~------.-.~·~·.-.ı-------~~~-

Fasla ~apitüliisyonlar 
kaldırılıyor .. 

Paris 26 (Radyo) - lngiltere Hariciye Nazırı B. Edenle 

Fransanın Londra sefiri B. Koryen arasında hasıl olan itilaf 

mucibince, Fasta kapitülasyonların kaldırılmasını lngiltere kabul 

etmektedir. 

Kral Karol Brüksele gidiyor 
Londra 26 (Radyo)- İngilrere kral ve kraliçesi, dün Bugin· 

gam sarayında Romanya kralı Karol şerefine bir ziyafet ver· 
mişlerdir. 

Kral Karol, bugün buradan Brüksele gidecektir. 

-------~~ ........... 
Spor 

üçok kongresinde aza
lar salonu terkettiler 

·-·-· Altay ve Altınordunun ayrılması isten
di. Yamanlar idare heyeti seçildi 

Dün, Yamanlar ve Üçok ku· Altınordulular ve Bucalılar, 
lüpleri kongreleri akdedildi. birleşme aleyhine söz söyle· 
Yamanlılar, yeni idare hey- mişler ve Altay ile Altınordu 

etini seçtiler. Üçoklularda tam kulüblerinin yeniden ihyasını 
seçim başlıyacağı sırada sa· istemişlerdir. 
lonu terkettiler ve yalnız yedi Fakat hatiblerin bu dilek-
kişilik idare heyeti ortada lerine cevap verilmeden idare 
kaldı. heyeti s~çimine geçilince, ev· 

Üçok kongresi Bahribaba vela Altınordulular, onları ta· 
Halkevinde toplanmış, kulübü ki ben Altay ve Bucalılar salonu 
teşkil eden eski Altaylılar, terketmişlerdir . --------Feci otomobilkazası 

ltalyan zırhllsı 
Dün Tiriyestede muazzam 
merasimle denize indirildi 

Tiryeste 25 (A.A.)- Büyük 
harpten sonra inşa edilmiş ilk 
İtalyan zırhlısı olan Viktorya 
Veneto, dün Kral, Kraliçe ve 
birçok prensler, büyük bir halk 
kitlesi hazır olduğu halde de· 
nize indirilmiştir . 

Hacmi istiabisi 35 bin ton 
olan bu zırhlının uzunluğu 230 

metredir. Bu zırhlı da 380 ve 
152 milmetrelik toplar, tayyare 
topları ve mitralyözler vardır. 
Zırhlı da, tayyareleri havaya 
fırlatacak yerde mancınık bu
lunmaktadır, dişli çarklarla 
mücehhez 4 makine grubu, 
zırhlıya büyük bir sür' at temin 
etmektedir. 

~~~~~--------·--.... ----~~~----
5 u riye tedhişc;ile-

• 
rı iş başında 

-----~---

Vataniler Türklük aleyhinde 
faaliyetlerini artırdılar 

Antakya - Aldığım malu- \ 
mata göre, dün Y enişehirde, 
tahliye edilen Reyhaniye mev
kuflarını karşılamak için büyük 
bir merasim yapılmıştır. 

Parti başkanı Bay Abdül-

gani Türkmen ve mümessiller 
heyetinden Samih, Azmi, Fev
zi, Şemseddin ve Selim Çelenk 
ile beraber evvelki gün öğle· 

den sonra Süveydiyeye gide

rek şeyh Marufu ziyaret ve 

bir saat kadar kendisile gö· 

rüştüktcn sonra akşam Antak

yaya dönmüşlerdir. 

Nafıa vekilimiz 
Berlin'de 

Başıaraf 1 nci salıifede 

istasyonlarından Saeroede kral 

tarafından kabul edilmiştir. 

Berlin 26 (Radyo)-Türkiye 
Nafia Vekili B. Ali Çetin 

Köylüyü okutmak için Hal· 
kevi kültür heyeti tarafından 
yapılan teşkilat mucibince ha
zırlanan 142 muallim bugün 
okutma seferberliğine başla
mak Üzere vazifeleri başına 
gitmişlerdir. 

Beruttan alınan maliimata 
göre, yüce komiser Kont dö 

Martel 3 Ağustosta buradan 

Parise gidecektir. 
Dö Martel, Pariste hariciye 

nezaretine Suriye ve Lübnanı 
alakadar eden meseleleri hak
kında izahat vererek yeni 
talimat alacağı söylenmek
tedir. 

Tunusta çıkan La V u Tü
nisyen gazetesi cihatan, sür
günden ve bir Tunuslu liderin 
Şam şehrinin bombardıman 
edildiği tarihte Şamdaki feda
karlıklarından bahsettikten son
ra sözü Suriyelilere yapılan 
yardımlara getirerek diyor ki: 

Suriyeler içinde kaç kişi 
çıkıp ta şimali Afrika ıçın 

ç /Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede J 
sebebi, idaresinde bulunan 

fevkalade sür'atle yol alırken 
birdenbire yana devrilmiş ve 
bir müddet müthiş sür' atin te· 
sirile o vaziyette ilerlemiş ve 

Kaya, maiyeti erkanile birlikte 

bugün Berline gelmiştir. Al· 

man hükumeti, B. Ali Çetin 

Kavanın Berlinde birkaç gün 

kalmasını kendisinden rica et
miştir. 

fedayı canı göze almıştır? Bu
nunla beraber Suriyeliler müs
temleke fenalıklarına karşı 
vukubulan kıyam ve mücade· 
lelerinde bizi her vakıt yanla
rında göreceklerine emin ol
sunlar. Ancak Türkler mev
zuu bahsolduğu zaman Suri
yelilerle bir blok teşkil ede· 
rek Türklere karşı koymak 
bizim için hiçbir zaman müm
kün olacak bir şey Edeğildir. 

' kamyonu son sür'atle süren 

şoför Kamilin tedbirsizliği ve 

idaresizliğidir. İzmir' den Çeş· 
meye giden bir kafile orada 
eğlendikten sonra İzmire dö· 
nüyordu. Saat 14,30 da kam· 
yon, Urla - Çeşme arasındaki 
bütün tehlikeli virajları ve 
uçurum kenarlarını geçtikten 
sonra Urla iskelesinden f zmire 
doğru gelmeğe başlamış, yolun 
bu kısmı çok düz ve muntazam 
olduğu için şoför, otomobili 
son sür'atle sürmüştür. Kiliz· 
man köyü önlerinde kamyon 

parçalanmıştır. Yolculardan 

bir erkek derhal ölmüş, şoför 

Bay Kamil'in karısı Bayan 

Hediye de ağır surette yara
lanmıştır. 

Diğer yolculardan da hafif 
yaralananlar olmuştur. Bayan 
Hediye'nin hayatı tehlikede· 
dir. Hadise tahkikatına Urla 
müddeiumumiliğince el kon· 
muştur. Şoför Bay Kamil tev· 
kif edilmiştir. Kaza tahkika· 
tına devam olunuyor. 

B. Ali Çetin Kaya, bugün 
öğleden sonra Alman sanayi 
müesseselerini gezmiştir. 

Zayi 
lzmir belediyesinden almış 

olduğum araba ehliyetimi za
yi ettim yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Salepci camii arkasında şir· 
ket hanında 778 No. lu ara· 

bacı Bekir oğlu Ahmet 
Kara Kaya 

Şamdan iyi bir kaynaktan 
aldığım maliimata göre; vatan
larına dönen siyasi suçlular
dan büyük bir kısmına mühim 
birer vazife verilecektir. 

Bu arada Sait Haydarın 

Eski Tarihin Maceralarından 
Yazan: F. Ş. Benlioğlu - -7 

Evet, Kornelya genç koca· 
sının hayatının muhakkak bir 
tehlikeye maruz kaldığını gö· 
rünce, cesaret ve metanetle 
yerinden fırladı; mermer bir 
heykeli kaptığı gibi mütear· 
rızlardan birisinin başına fır· 
lattı. Bu mermer heykeli ha· 
şına yiyen mütecaviz, biran 
olduğu yerde sallandıktan 

sonra, cansız olarak yere yıkıl· 
dı, kaldı! 

Kornelyanın bu hareket ve 
muvaffakıyeti, vaziyeti bir an
da Sezarın lehine döndürdü. 
Sezar, şu anda vaziyetin mut· 
lak hakimi idi. 

iki arkadaşının birer, birer 
öldürüldiiğünü gören üçüncü 
ve sonuncu mütecavizin ma· 
nevi kudreti tamamen yıkıldı, 
henüz hiçbir kılıç darbesi 
almamış olduğu halde, yara
lanmış, damarlarındaki kanlar 
hep dökülüyormuş gibi yerinde 
sallandı ve sendelendi. Ve .. 
Sezarın kısa kılıcı ta kalbına 
saplandığı vakit, manen ölmüş 
bulunan bu adam sadece: 

- Eyvah.. Yandım! Diye· 
bildi. Ve o da iki arkadaşın 

yanına yıkıldı!. 

* * * Bu üç mütecavizin bu şe· 
kilde ve umulduğundan çok 
kolay olarak sahneden kaldı· 
rılması vaziyetini birdenbire 
değiştirdi . 

Sezar kendi kendine söyle· 
nir gibi : 

- Fakat ·dedi- Bu da çok 
manasız, hatta çirkin bir ha· 
reket; bunlara bakan bir insa· 
nın mabutlara da hakaret ede· 
ceği geliyor. 

Kornelya bu sözü işitmemiş 
gibi bir müddet sustu, sonra: 

- Ne diyorsun, Allah aş
kına? Bu katillere sen evvelce 
şiddetle hücum ettin, onları 
belki daha mülayim bir ha· 
reket ile geldikleri yere dön
meğe mecbur edebilirdin! 

- Bundan ne fayda hasıl 

olurdu, sanki? 
- Hiç .. Madem ki mabud· 

lar seni ve beni bunların şer
rinden muhafaza ettiler; me
sele kalmamıştır, fakat bu 
talihin makus olmasıda çok 
muhtemel idi. 

- Bu fikrinin aksini iddia 
edemem.. Talih aksi tecelli 
etseydi, evvela ben bu dünya
dan göçmüş olacaktım. Senin 

hukuk fakültesi riyasetine, 
Nebih Uzmanın Emniyet 
umum müdürlüğüne, Hasan 
Hakim de Posta ve Telgraf 

umum müdürlüğüne tayin olu· 
nacaklardır. 

Bundan başka Humus, Ha-

ma ve Havran Muhafızlıkla

nna da yine siyasi suçlulardan 
mühim şahsiyetlerin tayin olu· 
nacağı haber verilmektedir. 

Bunun sebebi çok açıktır. 
Vataniler muhalifleri avlamak 
için bu plam tatbikten başka 
çare görememektedirler. 

Antakyada vatani faaliyetine 
gelince: vatani hempaları son 
zamanlarrda açıkça değil fa· 
kat sinsi bir tarzda Sancak 
Türklerini vurmak teşebbüsile 
çalışmaktadırlar. Tezvirat ve 
bilhassa, gayri Türk anasırı 
Türklük aleyhıne teşvik alıp 
yürüdü. 

M. T. 

de beni takip edeceğin müm • 
kündü; fakat başka belalarada 
çatacaktın. Bununla beraber, 
bu heriflere yaptığım muame· 
leden başka bir muamele 
yapılamazdı. 

- Anlıyamıyorum .. Benden 
sakladığın şeyleri öğrenme· 
dikçe bu sözleri anlamak be· 
nim için mümkün olamıya· 

caktırl 

- Doğru, sana evvelden 
söylediğim veccihe Sillanın 
bana teklifi vardır. Bu fteklif 
bir de taahhüdü havi idi.Tek· 
lifine cevap verinceye kadar, 
muayyen bir müddet için ba· 
na ve benimkilere en küçük 
bir taarruz yapılmıyacaktır. 
Halbuki bu caniler onun ern· 
ri olmadan l uraya gelmezleri 

- Şimdi anlayorum. Fakat 
Sillanın sana teklifi ne idi? 

- Manasız ve yerine ge· 
tirilmesi imkansız şeyler gii· 
zelim. ~Yani senden ayrılmsk 
istiyordu. Halbuki buna hiç 
bir veçhile imkan var &.nıdır? 

- Allah, Allah. Böyle bir 
talebin acaba sebebi ne ola· 
bilir? 

- Politika sebeplerinden 
başka hiçbir şey! Fakat btn 
bu tekliften başka her hangi 
bir teklif üzerine müzakereye 
hazır bulunduğumu söylediın· 

- Evet .. Evet; biz bir ara· 
da ve bir anda öleceğiz. 

- Evet.. Bunun için SiJla· 
nın bu teklifi üzerinde dur· 
mağa hiç lüzum yoktur. 

* * * Sillanın kasdı, s~zarı Kor· 
nelyadan ayırmakla parasız ve 
yalnız bırakmaktı. Güzel ve 
zengin bir kadın olduğu için 
belkide Kornelyayı kendine 
hasretmek istiyordu. Fakat be· 
reketki Silla bu teklififinde ısrar 
göstermedi. Sezarın üç müteca~ 
vize yalınız başına galip gelınesı 
Sillanın da hoşuna gitti; ~~ 
kuvvetli, en cesuıl ve en ın~
kemmel silah kullanan üç kişt· 
ye karşı kısa bir kılınçla ve 
kalkansız olarak galebe, sa· 
dece Sezarın işi değildi, bun: 
da mabutların da bir işaret• 
ve tesiri olduğuna hükmetti. 

Silla bundan sonra Sezara 
itimad bağladı; ve "GeJdiıJJ• 
gördüm ve galebe çaldıınıı 
sözünün sahibi bu suretle he; 
define doğru yürümek fırsı. 
ve kuvvetini kendisinde buldllı 
Romanın meşhur Jül Sezaf 
tarihinde yer almıştır. 

Bitti 

~----------------,__.,..,--
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21 Temmuz 1937 tarihin ~ 
benim ve adamlarımın baberı 

"ç 
olmadan hana bırakılan u. 
k ı h.b. 'l" tarı· asa ma ın sa ı ı ı a~ . de 
hinden itibaren üç gün ıçın ı 
müracaat edip mallarını alına t 
ise kanuni yollara müracaB 
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Kuşadası askerlik şubeSI "' 
h. te ... 

den almış olduğum ter 15 • jnİ 
keremi kaybetti.~. . Ye~~ınii 
alacağımdan eskısının hu 
olmadığını ilan ederim. ııısb 

Kuşadasında Hacı feyzl~~tlil 
mahallesinde 1323 teve 

Bayram oğlu Yaşar 


