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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

......_Adres: Jzmir ikinci Beyler sokağı 
~ne şartlan: Seneliği 700, altı aylı,:µ 400 kuruş 

h 
Resmi ilfinlıır için: Maarif cemiyeti ildnnt 

ürosunn miirncıınt edilmelidir. 
liususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır ll:la.iı::i.!l:::m~~~ 
~~Idığı. yer: . ANADÖLUfM~ba~ 

USA 

fzmirdc çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. • 

Avam kamarası 
Bugün kral sekizinci Ed
vard'ın mühim bir nutkıle 
ve mutad merasimle acı-, 
lacaktır, 

....__Yıl 3 - No : 841 Telefon: 2776 - Salı - 3 Teşrinisani 1936 Fiati (100) Para 

Erlian h?~P ar reşteToplanıyorlar 
Madrid şehri~in tahliyesi- K~taı~~va 

Kabınesını tak· 

Paris, 3 (Radyo) - Madrid ne başlandığı söyleniyor 
----•• kabinesinde esaslı değişiklik· 

lid ettiler 

Dünkü tayyare bombardıf!Zanında 180 kişi ölmüş- ler olmuştur. Kabine; Kata· 
lonya' da olduğu gibi nizatların 

tar. ihtilalciler bir hava istasyonunu ele geçirdiler bir kısmı amele partisine men· 
sup saylavlara vermiştir. 

IVletaksas 
(lİride gidecek 

Atina 3 
~adyo) _ 

unan baş 
Vekili gc
llerat Me
lak h sas, bu 
afta için· 

dec· 'd' ırı e 
~· 1dccek ve 
Otada b' &" ır 

d~Ylev ver- G. Metaksas 
ıkten sonra tekrar buraya 

darı• L • .. ceKtır. 

~~~------~-
Karol 

Bugün Bük
reş'e vardı 

Bükreş, 3 (Radyo) - Ro
manya kralı Karol, bu sabah 
vasıl olmuş ve halkın tezahü
ratile karşılanmıştır. Kral, 
Romanya hudutlarına vasıl 
olurken nakliyat nazırı tara· 
fından kompartmanda karşılan· 
mış ve devletin işleri hak
kında kendisine verilen malii· 
matı dinlemiştir . 

___ ..... 
Oi9tİ 

Yakında Roma'ya 
gidecekmiş 

Budakeşte, 3 ( Radyo ) 

Macaristan krallık naibi amiral 

Hortinin, ltalya kralı Viktor 

Amanoeli ziyaret etmek üzere 
yakında Roma'ya gideceği 
söyleniyor. ---------

ütareke 

M. Ruzvelt 
Nevyork, 3 (Radyo) - Amerika'nın h.er tara!.ınd~. reisicum

hur intihabatının son günü olmak dolayısıle buiun goze çarpan 
bir faaliyet vardır. Namzedler ve bunların tarafdarları, muhte· 
lif yerlerde söylevler vermekle, propagandalar yapmaktadırlar. 

Meşhur milyoner M. Ford, M. Ruzvclt'in r~k~bi (Landon) un 
kazanacağından emin olduğunu beyan cylemıştır. 

intihabat neticeleri, Çarşamba günü (yarın) saat 16 da belli 

olacaktır. 
Nevyork, 3 (Radyo) - M. Ruzvelt'mi yo~sa M. L3:n.do~ "?u 

reisicumhur seçileceği hakkında 38 gazetecı bahse gırışmıştır. 
Bunların 31 ri M. Ruzvelt'in ve 7 side M. Landon'un kazana· 

cağını iddia ediyorlar. 
~----~--.... .-.~•1• ...... --------~-

Japonlar 
işkence yapmışlar 

Hongon 3 (Radyo) - Ja

ponların tevkif etmiş olduk

ları üç lngiliz bahriye zabiti 
serbest bırakmışlardır. Bu za· 
bitler, Japonya' da işkence 
gördüklerini beyan ve şikayet 

ı eylemişlerdir. 

Kudüs 
Harp divanı iki Ara
bı ölüme mahkum etti 

Kudüs, 3 (Radyo) - lngiliz 

harp divanı, haziranın 21 inde 

bir lngiliz bahriye zabitini öl· 

dürmüş olan iki Arabı idama 

mahkum etmiştir. Bu karar, 

55 

Fransız hudutlarının 
takviyesi meselesi -·-Parlamento veayan meclisi önümüzdeki 

Perşembe günü toplanıyor 

~~~-----------
Arap liderlerinden biri buna dair 
Havas ajansı muhabirine ne diyor 

Kahire 2 (A.A) - Royter 
ajansının bir muhabiri ile~ gö
rüşen tanınmış bir Irak Lideri 
demiştir ki : Iraktaki hükumet 
darbesi her halde uzun sürmi
yecektir. Caver Elaskerinin 

katli milleti dehşet içinde bı

rakmıştır. Hükumetin devril· 

mesi bir avuç ordu erkanı ta· 

rafından ve ordudan yardım 

görmeksizin yapılmıştır. Üç 

bakanın kabineden çıkarılması 

yeni hükumetin muhalefetten 
korktuğunu göstermektedir. 

Bağdad' da şimdi hüküm sü· 
ren intizam darbenin ani ol· 
masının bir neticesidir. Fakat 
millet bu sarsıntının tesirinden 
kurtulduktan sonra kanun ve 
adaletin yeniden tesis edile
ceğini sanıyorum. Kabileler 

Kudüste derin akisler uyan· 
dırmıştır. 

~· /bnissuud 
sükunetlerini muhafaza ve ha
diseleri takip etmektedirler. 

Kahire 3 (Radyo)- Irakta 
vukua gelen isyan, Hicaz'da 
fena bir tesir bırakmıştır. lb
nissuut, hadisatı dikkatle ta· 
kip etmektedir. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

iz mir sicili ticaret memurluğundan: tasdik olunur. Bin dokuz yüz 
otuz altı yılı Ağustos ayının 
on yedinci pazartesi günü. 

General F ranko ile mülakat 
Resmi ilanlar Türk limited 

~irketi Tiirk Maarif cemiyeti 
ilan işleri bürosu delaletile: 

Müseccel [Di Amerikan To .. 
bnko kompani Of Di Oryent 
lnkorporetit] şirketi için vekil 
tayin kılınan P. H. Gorman 
ve G. W. Hill'e ait vekalet· 
name ticaret kanunu hüküm· 
lerine göre sicilin 1872 numa· 
rasına kayd ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 - Vekaletname. 
2 - Müzeyyel beyanname. 

lzmir 'sicili ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 
10 kuruşluk tayyare pulu 

New York devleti 
New York kontluğu 

Forma 2 
No. 38178 Seri D. 

New York kontluğu katibi, 
ve ayni zamanda mezkiir kont
luk dahilinde ve kontluk için 
ali mahkemenin katibi olan 
ben, ALBERT MARINELLI, 
burada mezkur mahkemenin 
kanunen mührü haiz bulunan 
bir sicil mahkemesi olduğunu; 
merbut vesikada veya tasdik 
ve tevsike mütedair merbut 
varakada vazıh bulunan J. W. 
HANLON'un bu işleri yapar· 
ken, mezkur kontluk dahilin
de ve kontluk için bu işleri 
yaparken, mezkur kontluk da· 
bilinde ve kontluk için hare· 
ket eden, usulen tavzif edil
miş ve tahlif olunmuş, ve bu 
suretle hareket etmeğe salahi
yetli bir noter olarak harekd 
ettiğini; New York kontluğu
nun katiplik dairesinde, el ya
zısı imzası ile birlikte Bronx 
kontluğunun noteri olarak tav· 
.:.le .... ·.-... • ... :..... u&"i ';:,üc.::uuıh 

mahfuz olduğunu; New York 
devleti kanunlarına göre, np· 
tor sıfatı ile sen edatı protesto 
etmeğe; ifadatı zapt ve tasdi
ke; yemin ettirmeğe ve yemin
siz dinlemeğe; yemin ile mü· 
talea almağa vesika olarak 
okunacak veya bu devlet içe
risinde tescil edilecek olan 
senedat ve arazi, çiftlik ve ve
raset suretile intikali kabili 

emvale müteallik evrakı tas

dik etmeğe salahiyetli bulun· 

duğunu; ve bundan başka, bu 

noterin el yazısını iyice tanı

dığımı ve imzasının böyle bir 

tasdik ve tevsik için muteber 

bulunduğuna kani olduğumu 
beyan ve tasdik ederim. 

Yukarıdaki hususatı teyiden, 

1936 temmuzunun 15 inci gü

nü buraya imzamı ve New 
York kontluğunda New Y ork 
şehrindeki salifüzzikir mahke-

menin mührünü vaz' ettim. 

(imza) ALBEFT MARfNELLI 
katip 

Ncw York kontluk katibi 
mührü 

Umumi No. 3116 
Hususi No. 158 

New York kontluğu kati
binin imza ve mühürü tasdik 
olunur. 

K. 
11.8.36 
Y.K. 

New York 16-7-1936 
Baş k':>nsolos 

Türkiye cumuriyeti 
New York baş kon
solosluğu resmi mü-
hürü, imza oku· 

namadı. 
500 kuruş 
resmi alınmıştır. 

Umumi No. 5762 
işbu tercemenin f ngilizce 

aslına uygun olduğu tasdik 
olunur. Bin dokuz yüz otuz 
altı yılı ağustos ayının on 

üçüncii perşembe günü. 
lzmir birinci noteri resmt 

milhrü ve M. R. Bay
raktaroğlu imzası 

Umumi No. 5847 • 
işbu tercemenin dairemizde 

saklı 13181936 tarilh ve 5762 
umumi numaralı tercemesine 
uygun olduğu tasdik olunur. 
Bin dokuz yüz otuz alb yılı 
ağustos ayının on yedinci pa· 
zartesi günü. 

fzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M.R. Bayraktaroğlu 

imzası 

40 kuruşluk harç pulu 
30 kuruşluk damga pulu 
On kurşluk tayyare pulu. 
New Y ork devleti 
New York kontluğu S S: 
Birleşik Amerika devletleri. 
Usulen tahlifi icra kılınmış 

olan ve THE AMERICAN 
TOBCCO COMPANY OF 
THE ORIENT, INC. in katibi 
bulunan ben, Rf CHARD J. 
BOYLAN, berveçhi ati husu· 
satı ikrar ve beyan eylerim. 

1936 Temmuzunu 14 üncü 
günü, aslına mutabık olan aşa· 
ğıdaki mukarrerat, THE AME
RICAN TOBACCO COM
PANY OF THE ORIENT, 
INC. in usulen davet edilmiş 
ve toplanmış olan müdiran 
meclisi içtimaında ittifakla ka
bul edilmiştir. Bu mukarreratın 
kabulünde bütün müdürler rey· 
lerini istimal için hazır bulun· 
muşlar ve nisa~ı ekseriyet ha· 
sıl olmuştur. 

"Aşağıdakilerin, yani reis, 
patrick Henry Gorman ve bu 
kumpanyanın müdürü, George 
Washington Hill'in her birinin 
şirket nizamnamesinde (Arti· 
edildiği · veçhile, Türkiye' de 
THE AMERICAN TOBACCO 
COMPANY OF THE ORl
ENT, INC in layikile idaresi 
ve işin tedviri için lüzumlu 
gördüğü her hangi bir veka· 
letnameyi veya icap ettiği ka
dar müteaddit vekaletnameleri, 
katip tarafından tasdik olun
muş (Corporate) mührü ile, 
THE AMERCAN TOBACCO 
COMPANY OF THE ORl
ENT, INCORPORATED, na
mına tanzim, icra ve itaya; 
Türkiye'de serb~tçe iş yapa· 
bilmek için, THE AMERICAN 
TOBACCO COMPANY OF 
THE ORIENT, INCORPO
RATED'i kanun hükümleri 
dairesinde Türkiye' de tescil 
ettirmeğe; kanunen icap eden 
bütün vesaik ve evrakı kum
panya için ve kumpanya na· 
mına tanzim ve imza etmeğe; 
muvafık göreceği her bir ve
kaletnameyi iptal etmeğe; ve 
umumiyet itibarile, şirketin 
- (Corporation) maksat ve 
mevzuları için lazım olacak 
olan her hangi bir işi veya 

bütün işleri tamamen müdür· 
ler meclisi toplanmış ve ruz· 
nameyi müzakere eder bir 
halde bulunduğu sırada THE 
AMERICAN TOBACCO 
COMPANY OF THE ORl
ENT, 1NC. in yapabileceği 
gibi yapmağa mezun ve sala
hiyetli olmalarına karar veril
miş ve bu varaka ile kendi· 
!erine bu mezuniyet ve sala· 
hiyet verilmiştir.,, 
Yukarıdaki hususatı teyiden, 

bin dokuz yüz otuz altı senesi 
Temmuzunun on dördüncü 
giinü buraya imzamı ve THE 
AMERICAN TOBACCO 
COMPANY OF THE ORI-. 
ENT, INC. in mührünü vaz-
ettim. 

The AMerican Tobacco 
company Of The Ori· 

ent, ine Corborate 
mühür 
1922 

New York 
Katip 

(imza) RICHARD j. BOYLAN 
1936 Temmuzunun 14 üncü 

günü huzurumda yemin edil· 
miştir. 

Mühür 
Noter 

John William Hanlon 
Bronx kontluğu 

New Y ork kontluğu 
(imza) J. W. Hanlon. 

Noter, Bronx CO. Nor 18 
Bronx ruhsatname kaydı 
No. 10 H 37 

Mahfuz ruhsatname, New 
York Co. No. 217 
N. Y. ruhsatname kaydı 

No. 7 H 127 
Vazifemin hitamı Mart 30, 

1937 

lzmir birinci Noterliğince 
13/8/936 tarih ve 5762 umu
mi numara ile ve Di Ame· 
rikan Tobako Ko.Of Di Ori
yant lnk' e ait lngilizce. lisanı 
ile yazılı lngilizce vekaletna· 
menin aslına sonradan ilave 
edildiği görülen lzmir vilayeti 
hukuk işleri müdürlüğünün 

tasdik şerhidir. 
No: 69 
Yukardaki mührün T. C. 

Nevyork Baş konsolosluğuna 
aidiyeti tasdik olunur. 13/8/ 
936 Hukuk işleri Di. 

imza okunamadı 
İzmir vilayeti hukuk işleri 

müdürlüğü resmi mührü 
Umumi No: 
işbu tasdik şerhi sure~i da-

5762 umumi numara ile ter
cümesi yapılan İngilizce ve
kaletnamenin aslına sonradan 
ilave edilen hukuk işleri mü
dürlüğünün tasdik şerhine ve 
dosyamızda alıkonulan ve müb· 

rizi ·tarafından imzalı suretine 
uygun olduğu tasdik olunur. 

Bin dokuz yüz otuz altı yılı 
ağustos ayının on üçüncü per
şembe günü. 

imza: Okunamadı. 
Mühür: T. C. Birinci Noteri 

Mehmet Rıfat 
İmza: R. Bayraktaroğlu 
Pul: 20 kuruş (Harç pulu) 
Pul: 10 kuruş ( Tayyare 

QUlu) 
Tarih: 13 Ağustos 1936. 
Umu mi No: 5848 
İşbu tasdik şehri sureti da

iremizde saklı 13/8/936 tarih 
ve 5783 umumi numaralı müb
rcz nüshnsına uygun olduğu 

s:-

T. C. lzmir Birinci Noteri 
resmi mührü ve imzası R. 

M. Bayraktaroğlu 
20 kuruşluk harç pulu 
30 kuruşluk damga pulu 

T. C. 
llctısad Vekaleti 

iç Ticaret Umum müdürlüğü 
Ş. Ş. 

Sayı: Genel Ôzel Eki 
Ankara 

/B. Teşrin/1936 
Ôzü: 

Müzeyyel Beyanname 
30 lkinciteşrin 1933 tarihli kanun 

hükumlerine göre, Türkiyede 
iş yapmağa izinli müseccel 
ecnebi şirketlerinden Amerika 
tabiiyetli (Di Amerikan Toba· 
ko Kc,mpani Of Di Oryent 
lnkorporetit- The American 
Tobacco Company Of The 
Orient ine) şirketi bu kerre 
müracaatla R. H. Kuhn Tür· 
kiye vekilliğinden çekildiğini, 
yerine şirket namına yapacağı 

işlerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde dava eden, edi
len ve üçüncü şahıs sıfatlarile 
hazır bulunmak üzere (P. H. 
Gorman) ve (G. V. Hill) in 
tayin edylediğini bildirmiş ve 
lazımgelen vesaiki · vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükıimlere 
uygun görülmüş olmakla bu 
müzeyyel beyanname verildi. 

lktısad Vekili N. 
(imza) 

Pul: 200 Krş. (Damga pulu) 
Tarih: 19 T.Evel 1936 
Mühür: T. C. lktısad Vekaleti 
(imza): iç Ticaret müdürlüğü 

Umumi No: 7871 
işbu beyanname suretinin 

daireye ibraz olunan aslına ve 
aosyamızaa S.aKıı muuru.ı ld-

rafından imzalı nüshasına uy-

guu olduğu tasdik olunur. Bin 
dokuz yüz otuz altı yılı ikinci 
teşrin ayının ikinci Pazartesi 
günü. 

lzmir Birinci Noteri Mehmet 

Rifat resmi mühürü 
ve Bayraktaroğlu . 

ımzası 

N: Akçiçek 
20 Kuruş Harç pulu 
1 O Kuruş Tayyare pulu 
30 Kuruş Damga pulu 

~~--------~--------
T. C. 

iKTiSAT VEKALETİ 
iç Ticaret Umum müdürlüğü 

Ş. Ş. 
Sayı: Genel Özel Eki 

ANKARA 
/B. Teşrin/1936 

Özü: 
i LAN 

iktısat Vekaleti İç ticaret 

ispanya, ihtilali nasll 
ve neden çıktı? 

' Franko, komünizme ve esld 
şevkile mütenasip bir lspaO" 

ya kuracağını söylüyor .. 
Murning Post gazetesinin ket değildir. Bütün nıille~le 

İspanyol ihtilalcileri kararga· büyük bir azim ve irade 
1 

hında bulunan muhabiri, asi harekete geçmesidir. uıdJ 
ordu başkumandanı ve 'Uluvak- 2 - lsj'.'anya Temnı .. )e 
kat hükumet reisi general baş gösteren buhranı boY P 

Franko ile görüşmüş kendisine bir harekete baş vurm~k~~ 
altı sual sormuştur. Bu müla- ortadan kaldıramaz mı ı.dı e-
katı tercüme ve naklediyoruz: - Hayı. Seçimden bır "ıe 

l d Ç.. k'" arııe t - Yapılan hareket ta- tice a ınamaz ~· un u d•t 
mamile askeri midir? sandıklarındakı ~aral~r. ord'J' 

- Geçen temmuzda ordu- tılıyor, canilere yuz verılıY ,_
nun şeflı>rİ hükumet aleyhine Krallık düştüğü zaman ~~lell 
ayaklandıkları zaman tamamile lekete getirileceği vade ~ 
milletin iradesine tercüman refah saadet ve huzur .~ 
oluyorlardı. Madrid hükumeti memiş, bilakis fena . 1 ~ 
kızıllık propağandası yapmak- f spanya:!ı_ h~.r ~ün bır cer. 
tan, idari i.şlerle ~eşgu~ . ola- ru~a. goturmuştur. Ha~;yeV 
mıyor, canılere yuz verılıyor, hesının kurulması if!İr· 
kanunun hiçbir hükmü kalını- büsbütün berbad et'? de~ 
yordu. Vatandaşla~ın mall~ı- Kızıl i?tilali Rusy~'~ak~er 
na ve canlarına hiırmet edıl· daha şıddetle. kend.mı g k',şı ~ 
miyordu. Ticaret hayatı felce miştir. Madnd bıze ydi; 
uğramak üzere idi. silah~a mukab:l~. etrn~olf 

Ordu vaziyeti ele alınca, inkılap kan dokulmeden 
milleti arkasında buldu. Her bilecekti. 1tdı' 

Yerde bize yardım edilmekte- 3 - Harekata ilk 1b
8~11 bO 

.. d en• dir. lspanyol kadınlan, yalnız ğmız zaman muca e hrtljJI 
altınlarını değil, evlatlarını ve kadar ç_et.in_ .olacağını ta 
kocalarını da bize vermekten etmez mı ıdmız? ·ı b'' 

k. d'l - Doğrusunu istersen; ı1) çe ınme ı er, _ .. hiı~ 
Bu sadece askeri bir hare· (Devamı 4 uncu sa 

:•" .. · ,,,.. . ' . -· ·~~~~~~~~~~ 

Sıhhat Balıkyağı 
nv. "'-'ı'J"' ı... ... ı.ı..1 ... gı ........... .,,.. h~li.irlir ~Prhet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Ba durak • Büyük Salepçioğlu hanı ı 
Ş • karşısında 

:~~~~~~~~~~-;· *-~ • 

umum müdürlüğünden: 
30 ikinci teşrin 1330 tarihli 

kanunun hükümlerine göre, 
Türkiyede iş yapmağa izinli 
bulunan müseccel ecnebi şir
ketlerınden Amerika tabiyetli 
(Di Amerikan Tobako Kom
pani Of Di Oryent lnkorpo· 
reytit - The Amerikan T oba
cco Company Of The Ori
ent ine) şirketi bu kerre mü
racaatla R. H. Kuhn Türkiye 
vekilliğinden çekildiğini, yerine 
şirket namına yapacağı işler· 

biİ' 
den doğacak davalarda eeJefl' 
tün mahkemelerde dava fıl' 
edilen ve üçüncü şahıs 5;11ır 
lariyle hazır bulunmak bU 

11
) 

G rıt1' mak Üzere (P. H. 0 Jil· 
ve (G. W. Hill) in tayin :ıeıı 
diğini bildirmiş ve lazırni 
vesaiki vermiştir. " ··r11lere 

Keyfiyet kanuni huku iljll 
uygun görülmüş olmakla ııı} 

Pul: 2 krş. (Damga :" 
Tarih: 19 T. cvel 193 

F. (imza) 

Izmir ithalat Gümrüğü, Müdürlüğünden: 

Adedi 
2 
4 

Nevi 
Kap 
Kap 

Kapların 
Markası 
PCM 
CM 

iLAN 
Sıklet 

Numaraası K. G. 
329186-329264 127 500 

328738-41 329 

Kıymet Tesbit Satış günleri 
L. K. Cinsi eşya N<•. .. 
110 Oto iç ve dış lastiği 1 .. fiti 

6· 11-936 cuma gu 250 Oto dış lastiği D-H 80 2 

Kap 

D-H 1201 
.. 

. iill~ 
9-11-936 pazarte•• g 24 

6 
2 
2 

10 

2 
3 
ıs 
4 
4 
1 

593 930 35 35 Kesme ve toz şeker D·H 1 354 3 

s 
s 
s 
s 

K F C . 620-1/6 
H A 1 M A/B H V E N 489-90 

796 500 
176 400 
404 M E P/C M C 3874-1/2 

L R A 1364~3 965 
ECEO 

V C P C/I R N 
V C P C/I R A 
v 
S 1 A 

Koli A M/C A 
S .E 8 C 

541 

16-17 325 
14-16 556 

2534 
2143-46 388 

106 
1901 28 

494 
60 

100 
100) 
30) 

) 300 
) 

25 
25 
20 

336 

Oturtma terazi H 
Lastik çocuk atlığı ve don D-H 
Demir su tulumbası D-H 

Cam eşya D-H 

Şişe su bardağı 
D·H .Şişe su bardağı 

Galvanizli boş demir varil D-H 
Adi demir menteşe D-H 
Kuru sığır derisi D-H 
Sakarin H 

428 
378 
306 

380 

412 

409 

4 
5 
6 11-11-936 

7 

7 

9 
400 10 13-11·936 
388 11 
85E 12 

.. 
"ıt" 

curna gll 

7870 330 1885 35 ·,de 
Yukarıda yazılı eşya 6-9-11-13 I 11/ 936 günlerinde ve saat ondörtte açık arttırma surctile dahile satılmadığı ~~iiJ'i 

ayni günde de ecnebi memlekete ve yalnız ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gu 
satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 31 915 
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l 
Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 

o~ . 
hı anııştır. Hem yü.,lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
~ tdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
~nden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

vapur acentası • F. • an nsuca 1 
ROYAL NEERLANDAIS e •rketı•nı•n 

KUMPANYASI 
''ULYSSES,, vapuru 4 teş- L1' f b •k 

rinisaniden 9 teşrinisaniye ka- ır .1.a a . maş a n ası 
dar AMSTERDAM, ROTTER· DEUTSCH LEVANTE LlNIE 
DAM ve HAMBURG liman- " ATHEN ,, motörü halen 
lan için yük alacaktır. limanımızda olup ROTTER-

" ORESTES ,, vapuru 16 DAM, HAMBURG ve BRE-
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 30 

birinciteşrinde beklenmekte 

olup ROTTERDAM, HAM

BURG, BREMEN, GOTE

BURG ve JSKANDINAVY A 

limanları için yük alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA· 

LIA LINE 

"ALHENA,, vapuru 6 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE, AUSTRAL YA 

ve YENi ZELAND için yük 

alacaktır. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
"SUÇEAVA,, vapuru 20 bi-

MEN için yük almaktadır. 
"BOCHUM,, vapuru 11 son 

teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

"GALILEA,, vapuru 14 son 

teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMINSTER,, vapuru ha· 

len limanımızda olup NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBiTOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-

YORK için yük alacaktır. 
EXAMINER,, vapuru 14 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yiik alacaktır. 

Tarafından mevsim dolayısile ,yeni 
çıkardığı kumaşlar: ... 

cuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

y 
Birinci Kordond(l 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Ke':"alettin caddesinde F AHRıı 
KANDEMiR Oğlu 
~~::::r::::~~~~--~----!lml--...1 

nna yük alacaktır. • 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 so,n teşrinde bek· 

leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

Mücellit 
Ali RIZA 

,dı· Beyoğlu vakıflar direktör
:; liiğünden: 

rinci teşrinde gelip 21 birinci 

teşrinde PiRE, MALTA, MAR· 

SlL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR-

"EXAMELIA .. vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

JOHNSTON WARREN L TD. -
LIVERPUL 

" JESSMORE " vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, BUR· 
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRA1-
LA için yük alacaktır. 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

ıı· 

ıı) 

il· 

ıı) 

a fi 

(Satılık arsalar) 
de Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli mevkiinde halen kömür b0 su olarak kirada bulunan iki parça arsa: 

L·e~eri Pey parası 
l~s ıra K. Lira K. 

35 00 1095 00 Boğaziçi Kuruçeşme mahallesinde Ku· 
ruçeşme caddesinde eski 105 yeni 
119/2 harita no. 2-3242 metre mu· 
rabbaı arsa. 

1190 00 Boğaziçinde Kuruçeşme mahalle ve 
caddesinde eski 105 yeni 119/3 2 ha-

l\ rita no. h 3533 metre murabbaı arsa. 
fla t.ıı-uceşmede bir taraf ıtramvay caddesi ön mahdut deniz ke
ı.. tında kain sahilhaneden müfrez ve•yukarıda muhammen kıy-
"ıetı ·ı h ~~ erı e ma alle, sokak ve harita numaraları ve miktarları 
ıtqılı halen kömür deposu olarak kullanılan iki kıta arsa sırf 
2{)1! ~ olmak üzere ayrı ayrı satılmak üzere kapalı zarf usulile 
lır · evvel 936 tarihinden itibaren açık artırmaya çıkanlmış
ıa' ihaleleri 4 T. sani 936 tarihine müsadif çarşamba günü 
~,at 15 te Beyoğlu vakıflar direktörlüğünde komisyon önünde 
~acaktır. ~aliplerin müzayede, müna~asa .. ve ihalat kanunu 
ili b ~ına tevfikan muhammen kıymetlerın yuzde yedi buçuğu 
t~· etınde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarını muh
Yo 1 zarfları tayin oluuan günde ihale saatından evvel komis· 
l,tı~a tev~i ~ylem~leri ve h.~rit~larını görmek ve şeraiti saireyi 
ku tnak ıstıyenlerın her gun oğleden sonra müdüriyeti mez

te nıahlulat kalemine müracaat eylemeleri. 
~ 20 25 30 3 879 

lzmir vakıflar~ direktörlü-~ 
" .. 
~nden: 
~ Mezarlıkbaşmda hal mahallindeki tütüncü barakası satıla
;~. tır. ihalesi 5-11-936 perşembe günü saatj 1 S dedir. istekli

tın evkaf idaresine müracaatları ilan olunur. 24 28 3 954 

IZMIR 
ij 

Pamuk Mensucatı 

SIL YA ve CEZAIR için yük 

alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 

"LEWANT" motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 

ANVERS, (doğru) DANTZIG 

ve GDYNIA için yük alacaktır. 

handaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsil at almak., 
için ikinci Kordonda Tahmil 

ve Tahliye binası arkasında 
FRA TELLI SPERCO acenta· 
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Olivier ve şü
rekası L · mited 
vapur acen ası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"-"ADJUTANT,, vapuru 28 

birinci teşrinde gelip 29"bi-
rinci t~Şrine kada;LôNÖRA:.ı 
için yük alacaktır. 

"ANDALUSIAN,, vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikin
ci teşrine kadar LOND: 
RA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
" ALGERIAN ,, vapuru 30 

birinci teşrinde gelip 4 ikinci 
teşrine kaclar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
cakt1r. 

"FLAMINIAN,, vapuru ikin-

Türk Anonim Şirketi 
1 
~0~rin v~tid;~~~s~~~~ 

\'Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de !Halkapınardadırr. gelip yük çıkaracaktır. 
erli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, "THURSO,, vapuru 15 ikin-

~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi ci teşrinde LONDRA' dan ge-
'llıal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu· l!:lip yük çıkaracak ve ayni 
tat zamanda LIVERPOOL ve 

ına faiktır . .., N 
22 

İ GLASKOW için yük ala· 
l elef on o. 1 ve 3067 cakbr. 

ı f d • B k J • Tarih ve navlunlardaki deği-e gra a resı: ayra zmır şikliklerden mesuliyet kabul 

""f 1 edilmez. 

" EXETER ,, transatlantiği 
6 son teşrinde PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hare ket edecektir. 

"EXCAMBiON., transatlan· 
tiği 20 son teşrinde BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede· 
cektir. 

DEN NORSKE MIDDEL

HAVSLINJE 
OSLO 

" BOSPHORUS .. motörü 
halen limanımızda olup DIEP
PE, DÜNKERK ,ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

" SARDiNA,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dİ
EPPE ve NORVEÇ limanla-

S. A. HONGROISE DE NA
VIGATlON DANUBIEN· 

NE-MARITiME 
BUDAPEST 

"DUNA" motörü halen Ji. 
manımızda olup BELGRAD, 
NOViSAD , BUDAPEST , 
BRATISLAVA, VIY ANA ve 
LfNZ için yük alacaktır. 

SERViCE MAkITIME 

Doktor 
i Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

f kinciBcylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 I 

GALAÇ aktarması BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA· 

PEST, BRATISLA VA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

ROUMAIN 
BUC.~REST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrindebekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

------....;;...------------------~-~~-== 

\ 

~·= • ş h Tesiritabii,eşsizbirmüshildir.Okadarzararsızdırkigebelerekalp,~öbreklerı 
UrjeD a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Dokto lar bunu ta_vsıye ederler 



Sahife 4 

ı 

Ali paşa ve kira 
_..........._._ ....... 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 

lngiltere kra 
simle avam 

ı, 
•• ugun ...,..utad 

N~kkd~~;-p7~mseddin BenlioğlrJ 
~.,.er aı .. Birinci kısım: Sarar~ış~solmuş yaprak gibi··· 

Ali Paşa sordu : f Bre T ahit 
bana · bir haber mi getirdin ? J amaras nı a acaktır 

·Kralın nutku dan so ra mühti müzakerel r cereyan ede
cektir. Kral, Puki gam sara 

binerek doğruca am 
Londra 3 ( Radyo ) - İngiltere kralı 8 inci Edvard, bu 

gün öğleden sonra saat 16 da altın yaldızlı altı atlı arabaya 
binerek avam kamarasına gelecek ~e kamarayı açacaktır. 

Kralın arabasında yalnız Dok Duyogos bulunacaktır. Kral 
Pokingam ~sarayından çıkarak büyük caddeyi takip edecek ve 
yollarda kendisini bekliyen alaylarla yüzbinlerce halkın önün
den geçere'f kamaraya gidecektir. 

ından Altınya dızlı arabaya 
amarasına gidecektir 

birince saray lordu, diğerlerinde devlet ricali bulunacaktır. 

Kralın, avam kamarasında okuyacağı söylev, lordlar kama· 

rasının da tetkikinden geçmiştir. 

Kral, İngiltere' de cari usul dairesinde avam kamarasının 
kendisine mahsus kapısından girecektir. 

Avam kamarasında büyük bir fevkaladelik olacak ve kralın 
Kralın arabasını beş araba takip edecek ve bu arabalardan nutkuııdan sonra hararetli müzakereler cereyan edecektir. 

-------==~~ .......... --~------
40 saat iş 

Paris, 3 (Radyo) - Hafta· 
da 40 saat mesai kanunu, 
tatbik mevkii ne konmuştur. 
Bütün amele, sevinç, içinde 
bulunuyorlar. Bu münasebetle 
lil şehrindeki bira fabrikaları 
amelesi, mukarrer grevden 
sarfınazar eylemişlerdir. ------Tütün piyasası 

Tütün piyasası, mıntakanın 

birçok yerlerinde açılmıştır. 
Satışlara devam edilmektedir. 
Şimdiki halde mübayeat ya
panlar, yalnız Türk tüccarları 
ve Türk limited tütün şirketi
dir. Akhisar havalisinde bir 
milyon 200,000 bin kilo, Ôd~
miş havalisinde de 700 bın 
kilo tütün satılmıştır. Urla, 
Kuşadası ve Seydiköyde de 
satış olmuştur. Akhisar' da fi
atler kilo başına 60-125 ku
ruş, diğer yerlerde 60-90 ku
ruştur. 

Amerikan tütün kumpanya
ları henüz piyasadan mübaye
at yapmamakta iseler de bazı 
adamları vasıtasile mübayeat 
yaptırmaktadırlar. 

Yaptığımız tahkikata göre 
Amerikan tütün kumpanyala
rının henüz piyasaya çıkma
malarının sebebi bazı yerlerde 
yaprak tütünlerin el'an denk 
haline getirilmemiş olması imiş. 
Amerikan tütü:1 kumpanya
larının ayın 15 inde piyasaya 
çıkacakları kuvvetle söyleniyor 
ve bu kumpanyaların 12 - 15 
milyon kilo tütün alacakları 
söylenmektedir. 

------· ·-------
Makin a durmuş 

Gazi bulvarında Avram 
adında bir yahudiyi ve kor
donda tütün tüccarı Süley· 
man Faik'le karısı Lütfiye'yi 
otobüsle yaralıyan şoför Şa
hin, vak'adan sonra kaçmıştı. 
Şahin, dün adliyeye gelerek 
rnüdde~umumiliğe teslim ol
muştur. Sorgu hakimliğinde 
isticvab edilen şoför Şahin, 
kazanın nasıl olduğunu şöyle· 
ce anlatmıştır: 

- Tepecik'ten yolcu dolu 
olarak konağa doğru gelen 
arabamın makinesi, Basmaha-
ne önünde bozuldu, uğraştım, 
tamir ettim, sonra Avram'a 
çarptım, Avram yere düşünce 
korkarak kaçtım, otobüs tam 
köşeyi dönerken makine dur
du ve işlemedi, bu yüzden 
arabaya çarptım, içinde bulu· 
nan iki kişi de yaralandı. 

Sorgu hakimliği, şoför Şa-
hin 'in tevkifine karar vermiş
tir, hakkındaki tahkikata de-
vam edilecektir. 

Ba 
-Devletleri erkanı 
harpları Bükreşte 

toplaniyorlar 
Bükreş 3 (Radyo) - Bal

kan ittifakını teşkil eden dev

letler erkanı harbiyei umumi

ye reislerinin içtimaı, önümüz· 

deki perşembe günü burada 

olacaktır. Alakadar devletlerin 

erkanı harp reisleri buraya 

gelmeğe başlamışlardır. 

Bükreş 3 (Radyo)- Türkiye 

Erkanı Harbiyei umumiye reisi 

mareşal Fevzi Çakmak, burada 

hararetli tezahüratla karşıla-

• 
rı Ma Bır vapur 

Şehrinin tahliyesine 1/kiye ayrılarak battı 
baş/andığı soy/enyor Londra 3 (Radyo)- Ameri-

B t . ./ 1 · . /ı d kan bandıralı! Beten Marsene - aş ara1 ı ıncı say a a- . . 
b. · h' · l · t• vapuru, Sentıyo ıle Kornaval 
ıne ın ısar ey emış ır. 
M d 'd 2 (A A)-B' C arasında yoluna devam eder· a rı . ır uma k .k. l 
.. - l en ı ı parçaya ayn mıştır. gunu tayyare er tarafından ya· B 

1 
k h 

11
• 

1 b b d . . azı vapur ar, aza nıa a ıne 
pı an om ar ıman netıccsın-
de 148 kişi ölmüştür. Ayrıca 
Ketafe' de 30 kadar telefat 

vardır. Bunların çoğu kadın ve 
çocuktur. 

lrontera 2 (A.A) - Nas-
. yonalistleri-;- üç - kolu- Torre:-

jon ve Valdemorodan hareket 

ederek Madrid'in cenub cep

hesinde on kilometre ilerle· 

mişlerdir. Bu kuvvetler Hu-

yetişmişler ve mürettebatın bir 

kısmını kurtarmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

nacaktır. Mareşalın, bu .:!kşam mahes'te Mardrid ve Parlayi 

çok esir vermişler 2 top on 

'mitralyöz ve mühim miktarda 

Lase mevadi artleri terket

mişletdiı. Siguenza Gugdala
jara cephelerinde nasyonalis· 
ler bazı muvaffakiyetler elde 
etmişlerdir. Madrid harp 
meclisinin birçok şüpheli za
biherden bir takımını idama Bükreş'e varması muhtemeldir. şiddetli bir muharebeden son· 

,.------------, ra zaptetmişlerdir. Marksistler bi~ kısmını da hapis cezasına 
· • 130 maktul bırakmışlar bir mahküm etmiştir. 

Teşekkür ,_ .... ~.-.ı-------
telgraf /arı .. 

Dün Şfhir meclisinde ve
rilen karar üzerine belediye 
reisi doktor Behçet Uz tara
fından Cumhur Reisimiz ile 
Başbakanımıza aşağıdaki şük
ran telgrafları çekilmiştir. 

Kama! Atatürk 
Reisicumhur 

Ankara 
Yeni yıl toplantılarına bu

gün başlıyan Şehir meclisi 
yurdu kurtaran Türk ulusuna 
dünya milletleri arasında la
yık olduğu yüksek mevkii 
veren en Büyük Türk'e son
suz ve sarsılmaz bağlılıklarını 
arza beni memur etti. İzmir 
halkı mümessillerinin bu yl.ık
sek duygularını Yüce katını
za sunar ve bu vesile ile de 
şahsi tazimlerimi arzederim. 

• 
"' * 

ismet lnönü 
Başbakan 

Ankara 
Bugün yeni yıl toplantıla

rına başlıyan şehir meclisi, 
İzmir ve lzmir halkına her 
zaman ve her vesile ile gös
terdiğiniz sıcak alaka ve bü· 
yük yardımlardan dolayı de
rin minnet ve şükranlarını 
yüksek huzurunuza sunmamı , 
ittifakla kararlaştırdı. Bana 
şeref getiren bu vazifeyi ya
parken derin saygıları mı da 
arzederi m. 

• • • 
VekiHerimize ve Vali Fazlı 

Güleç ile vilayet umumi mec
lisine telgrafla meclisin teşek
kürleri bildirilmiştir. 

General Franko ile mülakat 
( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 
yır .• Fakat bu bizim önümüze 
manialar çıkınca yolumuzdan 
döneceğimiz zannını verme
lidir. Halkın orduya göster
diği yardımdan son derece 
memnunum. 

4 - Madrid'in zaptından 
sonra askeri harekata nihayet 
verilecek mi? 

- Madrid, payıtahtır. Fa
kat bülün lspanyol toprakları 
bizim için Madrid kadar mu-

# 

kaddestir. Biz, bütün toprak-
larımızı zulumdcn kurtarma· 
dıkça kıtalarımızı istirahata 
çekemeyiz. Kızılların ellerinde 
ki şehirlerde bulunan halkın 

bizi beklediklerine emınım. 
O gün de yaklaşmıştır. Sonra 
yeni bir İspanya devleti kur· 
nıağa girişeceğiz. 

5 - Bu yeni devletin kuru
luşundan sonra ispanya, Av
rupa siyasetinde mühim bir 
rol oynıyacak mı? Bu yeni 
devletin komşularına karşı si
yaseti ne olacaktır? 

- Seneler var ki lspanyol 
diplomatları kendi meyki ve 
menfaatlerini düşünerek millet
ler arası siyasete karışmamakta 
ve yahut bunu ancak diplo
masi platformunda tutmakta 
idiler. Halbuki ispanya, büyük 
bir mazisi olan bir memle
kettir ve onun bugün de 
yapacağı birçok vazifeler var· 
dır. Onun büyük ananeleri 
vardır ve yirmi milletin ana· 
sıdır. 

Onuu da dünya ölçüsünde 
menfaatıeri vardır ve coğrafi 

ı vaziyetindeki ehemmiyeti, gün 
geçtikçe, artmaktadır. 

Her ne kadar, bugünkü mü
cadelelerimiz, sınıflarımızın 
içine inhisar etmekte ise de 
lspanya'nın gerek tarihte bü
yük bir rol oynamak mevkiin
de bulunduğunu isbat etmek· 
tedir ... 

6 - Yeni devlet için her 
hangi bir ecnebi devlet siste· 
mini model almak gibi bir 
maksad beslenmekte midir? 

- Modern dünyada serma-

ye ile işi b:ribirine, biribirinin 
menfaatlerine yaklaştıran bir 
takım muvaffakiyetler rejimler 
vücud bulduğuna karşı göz 
yumulamaz. işçilerin menfaa
tini korumak, benim kalbimde 
en kuvvetli bir arzudur. Her 
halde yeni bir rejim kurarken 

sınıf mücadelelerini, sınıf nef
retlerini ortadan kaldırıp ko-

münizme karşı koyan rejimleri 

gözönünde bulunduracağım. 
Fakat, ispanya, zengin kay

naklara malik olan bir mem· 

lekettir; bu sayade kendi ken

dine kafi gelecek bir mevkie 

gelecektir. Son mücadele de 
bunun ne kadar mümkün ol
duğunu isbat etmiştir. 

Benim kanaatim şudur ki, 
bu harpten sonra geçirmesi 
zaruri olan kısa bir sı
kıntı devrini müteakip ki bunu 
hükumetin ve milletin irade 
ve enerjisi azami derecede 
kullanılacaktır. Yeniden bir 
refah ve ihtişam devresine 
girecektir. 

- Af erim.. Aferim.. Senin 
ne usta deccal olduğunu za· 
ten bilirim ya.. Tahir nerede 
şimdi? Dedi. 

- Paşam, dışarıda divan
hanede bekliyor. 

- Pekala. İyi oğlandır o. 
Posta gelmez, söyle kendisine 
bekliyorum, gelsin! 

Aliye, zaten bu neticeden 
emin idi. Tahir'in müracaatı
nın bir defa olsun reddedil· 
diğini görmemişti. Erkekler 
cihetinden Tahir ne ise, ka
dınlar cihetinden de Aliye 
kalfada ayni idi. Aliye kalfa 
Tahir paşayı ne için görmek 
istediğini bıl iyordu. 

Aliye, meslek ve iş ortağı 
Tahir'e adeta koşarak gitti ve: 

- Tahir .. Paşa}seni bekli· 
yor. Dedi. Daha doğrusu müj
deledi. 

Tahir, paşanın dairesine doğ
ru yürürken Aliye'ye sordu: 

- Paşanın yanında Kira 
Vasiliki var, değil mi?. 

- Evet, Tahir .. 
- İşte bu olmadı .. 
- Neden? 
Tahir, kalfaya manalı manalı 

baktı .. 

- Sanki anlamadın değil mi? 
Cehennem cadısı... Bu defa 
Aliye kalfa manalı, manalı 
güldü: 

- Anlamaz olur muyum ? 
Sen boşuna kurşun atar mısın 
Kafir?.. Haydi yürü .. Aliye şim 
diye kadar neyin çaresini bul· 
madı ki.. Haydi düş peşime ! 

Biraz sonra Tahir paşanın 
yanında idi. Ali paşa, sarhoş 
olmakla beraber Tabiri sabır
sızlıkla bekliyordu. Tabiri gö-
rünce: 

- Bire Tahir. Bana bir 
haber mi getirdin? Diye sor· 
du. 

- Evet paşam. 
Tahir bunu söylerken göz· 

lerini de gayip bir şekilde 
kırptı. 

Ali paşa bunu hemen gör
dü, Tahiri bir tarafa bıraktı 
ve zevcesi Vasilikiye dönerek: 

- Sevgili Vasilikicii'im. 
Sen biraz odana çekil. Şu 
Tabirle bir iki şey görüşece
ğim, merak etme. Çabuk bi
lecek. Seni hemen çağırırım 
dedi. 

Vasiliki, hiçbir şey söyle
meden sert adımlarla çekildi. 
Biraz muğber olmuştu. Fakat 
iğbirarım :beJli etmemek siya
seti icabından idi. 

Ati paşa, karısı çekilip 
g!ttikten sonra, Aliyeye bir 
işaret yaptı. Aliye' de Vasiliki
nin arkasından yürüdü, Vasi
likinin geçtiği kapıyı iyice ka
pıyarak hanımının yanına 
gitti. Bu suretle Vasiliki; Ali 
paş ile Tahir'in muhaveresini 
dinlemek imkanı bırakılmamış 
idi. 

Ali Paşa Tahir'e: 
- More Birom (*] bana 

muhakkak güzel, körpe bir kız 
bulmuş olacaksın. Dedi. Ya
mausın vallahi yaman!. 

[*] Ali paşa, sevdigi, mu
habbeti olduğu kimselere kar· 
şı (evladım)makamında Birom 
derdi! 

- iyi anladın paşam·· S 
de keramet vardır paşsı:: 
Buldum, hem de ala bir 9 

buldum... dr 
- Çabuk anlat.. Nere 

d. ? 
ır.. G 
- Söyledim paşam.. . . 

zel bir kız buldum, bir ıÇ~ 
su.. Tanı paşama layik ... 
kız. Gözlerim bu kadar gııt 
kız görmemiştir. Paşam._ b 

- Ne diyorsun bıre 
kadar güzel mi? 

- Cihan güzeli paşa~ef 
- Beni meraka düşüru) 

sun more! 
- Meı ak edilıniyecek ş 

değil paşam. Bir defa gör~ 
her şeyi bu kız için fe 

c<lersin. 
- Bu hüma kuşunu nere"" 

buldun? 
Tesadüf sayesinde! 

- Nasıl tesadüf 
1 'l 3 -- Geçen gün Yu:ıan 

1 
Yunan'lılar bir vaftiz aY~11 

yaptılar. Gelip kendile~ 
gprmek için vaftiz yapı ~t 
evin civarında adamlarıill .. 1 ıe 
birlikte oturuyordum. B~ıt 
değilmi paşam? Uyumak 

1 ~. 
düşmez. Her zaman uY811~ 
te.ik üzerinde durmak ıa.ı~i; 
Düşmanlarımız çoktur. ~~ r 
de ne olup ne bitti ise bı ~j~ 
ı . . N . B ·fe ıç 
ıyız. e ıse.. u vazı 

111 
oturuyorken bir Rum kızıllşıı 
da geldiğini gördüm. A~tll 
ne güzellik idi o.. Yürd ~1 
o kadar çarpmağa başla 1 

adeta korktum.; etle 
Tahir sözünü şu sur 

bitirdi: . kB' 
- Arkasında yaşlı bı.r 

0
• 

dm gidiyordu. Küçük bır ç 
cuğu elinden tutmuştur. e~ 

- Şu halde, evli def11 
oluyor! 

- Tabii.. 

- Daha ala!. dsıı 
- Çok ienç olduk~11 

.,8s 
.. 1 . d d ' ıbtl . goz erın en e neş e ;yı 

akıyordu. Yüzünü dah~tıfll; 
görmek için dikkatle ba idı! 
sanki yalancı bir bebek. o' 
Vaftizden çıkanların hepsı brı· 
bu genç ve güzel kadın~ rd•· 
yük bir hürmet gösteriy~r ~bir 

- Tahir, bu kız ı.>'1 

soy •(Aile) den olsa gerek·h· kİ~ 
H . . · ta 

- er şeyı ıyı . ki? 
ettim; giderken kendisini tsdir 

. e • ettim ve despotun evın 

diğini gördüm. . Of·· 
Despot'un evine mı? tıt• 

Gene başımıza bela açscÔe' 
Tahir!. Çünkü bu kadının ğılııtl 
potun akrabasından oldLI 
anlıyorum . aeıı 

- iyi keşfettin paşam·· vs.Jll 
gizliden tahkikatıma de ~9' 
ederek bu güzel ve g~n~Jdıl' 
dının, Despotun yeğenMi59cl1 

ğunu anladım. Des~ot rkıı11l1 

mektebini zengin bır del~k8ıılı 
ile evlendirmiştir. Bu d:/ bıl' 
şimdi Viyana' da tahsil e 11e 

8sı, 
lunuyor. Kadının ne an 119ş-

··ıc J de babası yoktur. KüçLI e"';ıı 
b . D otull tan erı amcası esp JıJ'J9 • 

dedir, hiç sokağa çıkar1ıdıır' 
maktadır. bu da, güzel 01r11ı' 
ıçın senin haremine ka~ trı:I· 

·ıerı " diye korktuklarından 1 

ınektedir . ) 
( Arkası oar 


