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fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 21 Haziran 1937 

Tayyarelerimiz, l{utu 

Madridde 
Bir casus şebeke meyda

na çıkarılmış, 200 kişi tev • 
kif edilmiştir. 

Fiati (100) Para 

Deresindelii 
Asileı·i Bomhardıınan Ettiler 

Başvekil ismet inönü, bugün Ela
zizden Dersime ge~ecek. 

Dersim halkı, bu mıntakada yapılacak ıslahat için hükume
tin yeni !kararlarından memnundur. Normal 

hayat, tamamen~~avdet etmiş bulunuyor 

Seyid Hizanın avenesi korku içindedir 
Ankara, 21 (Hususi} - El- ••G ________ _ 

lstanbul 21 (Hususi)-Der· 
simden gelen haberlere göre, 
Vaziyet kamilen düzelmiş, nor
mal hayat başlamıştır. Hüku· 
metimizin, Dersimde yapılacak 
ıslahat için verdiği yeni ka
tarlar, halkı memnun etmiştir. 

Kutu deresine çıkmış olan 
Şeyh Seyyid Rızanın aşiretine 
mensup bin kadar müsellah, 
layyarelerimizin muvaffakıyetli 
Uçuşlar yaparak attıkları bom· 
balar üzerine, perişan bir 
halde kaçışmışlar, darma·dağın 
olmuşlardır. Bunlardan birçok· 
ları, kafıle kaf ılc hatlarımıza 
iltica eylemişler ve dehalet 
ederek silahlarını hiikümcte 
teslim etmişlerdir. Dehalet 
edenlerin söyl<'<liklcrine gör~. 
~gcrdder korku içinde bu· 

Yunanistan da 
ray yare ianesi top. 

lanmakta devam 
olunuyor 

Atirıa 21 (Radyo) - Yunan 
Razeteleri, taahhüt etmiş ol
dukları birer günlük satış 
bedellerini tayyare komisyo
tıuna vermekte devam edi· 
Yorlar. 

Dün de, Yunanistanın her 
!~rafında tayyare ianesi olmak 
~ere birçok paralar toplan· 
~br. 

azizde bulunan .. ~~şv~~il g~- • Saray 
neral ismet lnonu, dun mu· 

lunmakta ve hepsi de teslim 
olmak için careler aramak
tadırlar. 

fettişi umurr.i, vali ve kayma· 
kamların bir içtimaına riyaset 
etmiş ve kendilerine yeni di· 
rektifler vermiştir. 

Başvekil, müfettişi umumı· 

den Dersim hadiseleri hak· 
kında izahat almıştır. Gene
ral ismet lnönü, bugün Der· 
sime har~ket edecektir. --····---

Romada 
(Kadın sergisi) 

açtılar 
Roma, 21 (Radyo) - Kendi 

kıyafetlerile giyinmiş oldukları 

halde (Kadın sergisi) ne işti· 
rak için İtalyanın her tarafın·" 
dan altmış bin kadın gelmiş:j 
tir. Bu kadınlar, dün kralın 

sarayı önünde bir geçid resmi 
yapmışlar ve müteakiben Ve
nedik sarayı meydanında 
toplannak Bay Mussolininin 
bir söylevini dinlemişlerdir. 

--· ... ··~·----Gençler birlitini 
0-2 yendi 

lstar.bul, 21 ( Husuıi ) -
Cumartesi günü Güneş takı

mile 3-3 berabere kalan An· 

----------···++-··----------
Bir Alman kruvazörü torpillendi 

Almanların yeni bir hareke
til1den endişe edilmektedir 

~~~--------~~-
Dört Alman muhribi acele Akdenize geçtiler. Asi· 

ler Madridi yeniden bombardıman ettiler 
vazörünün, cumhuriyetçi lspan· 
yollar tarafından torpillenmesi 
hadisesi, ikinci bir mes'de 
daha yaratmıştır. Bu müna· 
sebetle dün gece, lngiltere 
Hariciye nazırı B. Edenin riya· 
s.::tinde Almanya, halya ve 
Fransa sefirleri toplanmışlar 

ve uzun müddet konuşmuş· 

lardır. 

.,,, 

lspanyol cumhuriyetçileri tarafından torpillenen 
Alman Lagpzig kruvazörü 

Cebelüttarık 21 (Radyo) - acele boğazdan geçerek Ak-
Almanyanın Nurerıberg kru- ·denize açılmışlardır. 
vazörü olduğu söylenen bir Londra 21 (Radyo) - (La
kruvazörle üç muhrip, alel· ypziı) adındaki Alman kru-

Ademi müdahale komitesi, 
bu mes'eleyi tetkik için bugün 
öğledt"n sonra toplanacaktır. 

Valans hükumeti, ecnebi 
devletler gemilerinin uğraya

cakları herhangi bir akıbetten 
mes'uliyet kabul etmediğini 

tekrar bildirmiştir. 
Salamanga, 21 (Radyo) -

ihtilalciler, Madrid şehrini 
tekrar bombardımana başla· 
mışlardır. 

Saatlerce devam etmiş olan 
top aletinden ıonra 32 tay· 

Fransada parlamento ile 
ayan arasında ihtilaf çıktı 

-~~----.·~----~-

Maliye nazırının projesi ayan 
meclisince reddedildi 

Fransa başbakanı Leon Blum 
Raris 21 (Radyo) - Ayan Bu vaziyet üzerine, mali 

meclisi, dün gece yarısında proje tekrar parlamentoya 
toplanmış ve sabaha kadar dönmüştür. 
müzakerelerine devam eyle· Fransada, senelerdenberi par• 
miştir. lamento ile ayan arasında 

Ayan meclisi; maliye nazırı böyle bir zıddiyet görülme· 
B. Ven,. Oriyolun projesini mişti. 

72 reye karşı 192 reyle red· Başbakan B. Leon Blum, 
detmiş ve ayan meclisi maliye bugün öğleden sonra parla-
encümeninin mazbatasını ka- mentoda mühim bir soylev 
bul eylemiştir. verecektir. 

--------·--·~···-. .. --~-~--
Dumergin cenazesi yarın 
merasimle kaldırılacak --Fransada milli matem tutuluyor. Mezer 

ftaşır.a yalınız isminin yzılmasını istemiş 

Müteveffa Dumerg, Reisicumhur iken Fasl« 
Paris, 21 (Radyo) - Eski isminin yazılmamasını ve ha· 

Reisicumhurlardan bay Gas· yatında bulunduğu memuriyet-
ton Dummerğ'in cesedi, dün lerden bahisle hiçbirşey yazıl· 
bütün gün kilisede teşhir edil- mamasını kilisede, yalınız bir 
miştir. ayin yapılmasını ve nişanları· 

Müteveffa, yazıp bıraktığı nın merasimde taşınmamasını 
istemiştir. vasiyetnamesinde, mezar taşın· 

da yalınız Gaston Dummerg Hükumet, müteveffa hakkın· 

yare uçmuş ve binlerce beyan· 
nameler atarak, Madrıd şehrı· 
nin tahliyesini ve aksi takdir· 
de tayyare bombardımanile 
baştan başa tahrip edileceğini 
bildirmıştir. 

Bilbao, 21 (Radyo) - Bil· 
- Devamı 4 ncü ıahifr.de -

da yarın milli cenaze alayı 
tertip edecektir. 

Reisicumhur bay Lebrun ve 
kabine erkanı, Gaston Dum· 
merg'in ölümü münasebetile 
matem tutuyorlar. Bu müna· 
ıebetle bay Lebrun şerefine 
dün verilmesi mukarrer olan 
süvareler tehir edilmittir. 



\'Ulusal Birlik) 

nasını Ciör / 
_____ Kızını Al 

Kedi ve köpek
ler cenneti ·-·-· .fY'azan: Ser.met Muhtar No. )17 İstanbulda da bu mahluklara yar· 

kinden daha erken, ikindi ile 1 dım ı·çı·n bı·r cemı~vet kuruldu Çakır Ayşenin o günlerdeki 
ı derecesiz süsünü, vardakos· 
ı talığını, ilvanını hiç sormayın. 
lBir huri olup çıkmış. 

Başındaki yaşmak en kibar· 
Harın Örtündüğü en pahalı 

1papaziden. Sırtındaki ferace 
kadife dallı, kavuk gibi saten 
,dö }iyondan. iskarpinleri Ka
raköydeki Corciyadise ısmar
~ama ve ayna gibi lostrinden. 

Yaşmağının tepesinde, sol 
-yanında, arkasında gül, me
nekşe. papatya elmas iğneler. 
Boynunda iki sıra beşibirada. 

Göğsünün ortasında, pırlan· 
talı, zümrütlü, yakutlu tavuş· 

kuşu, boroş; sol tarafında 
altm saat köstek. Kollarında 
Halep işi, 22 ayar altın bile
zikler. 

Karşıdan bak, bu hangi 
vezirin küçük karısı, kızı, 

gelini diye şaşa kal. 
İşin daha iç yüzünü de çıt· 

latı verelim bari .. 
Gezip tozarken, saçı sakalı 

ağarttığı halde hala uslana· 
mamış, horoz ölmüş, gözü 
süprüntüde kalmış mak:ıleler

den, rütbei bala ricali, Şurayı 
devlet tanzimat dairesi azası, 
mabeyindek! dişli müsahipler
den birinin adamı, Zampara 
Said bey isminde bir eski 
zengin dosta da çatmış .. 

Hem öylesine ki adamcağı
zın gönlünü çelivermiş ve ka· 
pıvermiş ... 

Damat, gelin, torun sahibi 
olan sakallı 55, 60 ından sonra 
deli divane olup çıkmış. 

Hazret Kumkapıda mı, Sa· 
matyada mı, hulasa dedikodu 
yakası açılmıyacak Ermeni ma· 
hallelerinin birinde, hizmetçi 
dudusuna bir ev tutturmuş. 
Orada buluşurlarmış. G~celerle 
kalırlar, felekten gün çalarlar
mış. Ve Çakır, sakallıyı yolup 
dururmuş . 

Bu gibi kadınların üç çeşit 
aşinası olduğu malumdur: Pa
ralısı, belalısı, sevöalısı .. 

Ayşenin de paralısı bu bela 
payeli bey; belalısı ise Oniki· 
lerin en ileridekilerinden Ka
rakulağın Lütfü, .. 

Sevdalısına gelince, işte 
onu bilen yok, bir asır. Her 
halde alnı perçemli, şakağı 
zülüflü, bıyıkları sümbül bir 
delikanlı amma kim?. Orası 
ancak Allaha ve kendine 
ayan. 

Bu mevcutlarla beraber, 
Çakırın başkalarına da fingir 
dediği, icabına göre birçok 
büyük rütbeli zatlar, paşa 
zadeler, mirasyedi beylerle 
işini pişirmekten geri kaldığı 
da mütevaser.~ 

ı 

Bunca tarakta bezi olan bir 
hatun elbette evini de unutur, 
evladını da. 

Hafize, Eda ile bir türlü 
baş edemiyor; ona meram an· 
latamıyor .. Bu } gibi meseleler 
de mezhebi : çok geniş, müsa
desi pek bol olduğu halde 
bacaksızın çizmeden bu dere· 
ce yukarıya çıkışı, bu derece 
söz dinlemeyişi. Artık bu ka· 
darı fazla. 

- Anasın gör kızın al, ke· 
naarın görbezin al.. İllallah ve 
resul!. Ne hali varsa onu gör
sün veledi zina!. diyor. 

Ve :yakasını büsbütün boş 
bırakıyor. 

Eda bir akşam, he'r Vakit-

· akşam ezanı arası g~liyor. 'J 

Hafize de o gün evde, .ça- · Gazetelerde okuruz, ki falan 
maşır yıkamada. veya filan memleketin hima· 

Eda: yei hayvanat cemiyeti bir sene 
- Cicianne, san·a müjdem içinde şunları yapmış, bunları 

var! diyerek flapıdan içeri düşünmüş, diye! 
giriyor ve müjdesinin neye Meraka mahal kalmadı; 
dair olduğunu bildiriyor: böyle bir cemiyet İstanbulda 

Cicianneciğim, avuç doluları da bir senedenberi faaliyet 
para azanacağım. Kuruşlar, göstermektedir. 
ikilikler, çeyrekler önüme ya· İstanbulda meraklılardan birisi 
ğacak. Darphane gibi para bu cemiyet merkezinde gör· 
keseceğimi düklerini şöylece anlatıyor: 

Bunun nereden sökün ede- Cemiyet merkezine giderek 
ceğini de anlatıyor: şifahi izahat almayı düşün-

- Hani köprü yok mu düm. Beni cemiyetin mellsup· 
köprü, Galata köprüsü?... larından bir genç karşıladı. 
Orada şemsiye lastik, köprüye Evvela binanın arkasındaki 
pul satmıyorlar mı?. Zengin geniş bahçeye çıktık. Burada 
Yahudinin biri bana dedi ki: yirmiden fazla küçük ev kö-
(Sana sermaye vereyim de pekleri hemen etrafımtzı al-
sen de köprüye lastik, köprüye dılar. Kimisi yere yatıyor, ki-
pul sat. Kazandığının yarısı misi susta duruyordu. Hele 
senin olsun, yarısı benimi) siyahlı bir kö.pek o kadar 
Amnıa hasbi geçme, beni iyi havlıyor, o kadar munis bir 
dinle cicianneciğim.. Bu Ya· şekilde insaeın bacaklarına 
hudi bildiğin andalavizo Ya- sarılıyordu ki .. 
hudilerden, eski alayımcılardan Bunlar belediye tarafından 
değil. Göbeğine kadar ak toplanıp öldürülmek üzere ce-
sakalı, sırtında yerlere kadar miyete gönderiled köpekler-
kürkü var. Üzümcüden tam di. Cinsleri iyi olduğundan 
altmış para üzüm alıp kesesini cemiyet tarafından öldürül· 
bir çıkardı; içi· de manda gözü memişler. •Sahiplerinin müra· 
gibi mecidiyeler, pırıl pırıl caat edip alman b~kleniyor-
liralar.. O kadar parası çok muş .. Toplu bir halde resim 
ki hesabını bile şaşırıyor da çıkarılabilmesi için kendilerine 
sayıp sayıp liraları avurtlarına, pisküvi ikram edildi. Payansız 
çeyrek liraları dilinin altına bir neş'e içinde kemire kemi-
koyuyor. Mecidiyeleri bir ce- re yediler. 
bine, çeyrekleri, ikilikleri, ku· Köpeklerin evvelce hava-
ruşları öbür cebine atı atıve· gazı ile öldürüldükleri yeri 
rıyor.. gördüm. Burası şimdi metruk 

Eda köprü üstüne işte böyle duruyordu. Cemiyetin baytarı 
düşüyor. havagazı ile öldürmenin hiç 

Eda o zamanlar onüç, on de insani olmadığını ileri 
dördünde .. Daha bir sene ev- sürerek köpekleri "estrikinin,, 
vel, sarı kara, kemikleri mey· şırıngası ile öldürmeyi tercih 
danda, çelimsiz yapılı ve ço- etmiştir. Köpekler geçen se· 
cuk halli iken birdenbire ser· nedenberi şırınga ile bir da-
pilmiş ve gelişmiş.. Öylesine kikada ölmektedir. 
ki o mu, başkası mı tanıya· Bundan sonra ameliyatha· 
mazsın. neyi köpeklerin banyo edil-

Hemen hemen anasına ya·~ dikleri daireyi gördüm. Her 
kın bir boy. Kıvamını bulmuş taraf tertemizdi. Bir bayan 
bir göğüs. Taşkın taşkın kal- küçük bir köpeği yıkayordu. 
çalar .. Hele biçimi, endamı.. Bir hademe kendisine yardım 

Anasının vüeudu sekiz on ediyordu. Ryan isminde bu 
sene evvelki civanlığmda bile İngiliz bayanı cemiyetin aıası 
huşurcana, belsiz melsiz, yani arasındaymış. Haftada üç gün 
gövdenin üstü ve altı bir hi · cemiyete gelir, köpekleri yıkar, 
zada, ellerile ayakları da, mil- kenelerini ayıklar, onları se· 
liyeti icabı, hadden fazla ir!ce ver, okşarmış. 
olduğu halde kızında, saksı Banyoda bulunan köpek sa· 
gibi aşağı doğruS daralan bir bunla güzelce yıkandı. Birkaç 
beden, altında incecik bir bel. havlu ile kurulandı. Üşüme-
Bı.rdenbire gene genı'şlı'yen kk b 1 k k G l aya a ı arı yırtı pırtı . e -
alt kısımdan sonra gayet mun· gelelim bu serseri halile bile 
tazam iki bacak. Eller ve ayak güzel mi güzel.. 
lar, kime çekmiş bilmem, ufa- işte bu şekilde, bu kılık 
cıcık · kıyafette köprü üstünde ka-

Edanın anasına hiç benze- narya gibi şakramağa, bülbül 
miyen bir noktası da üst baş gibi dem çekmeğe başlıyor. 
hususundaki avareliği, daha Az çok para kazandığını 
doğrusu hırpaniliği.. Hafizenin görünce bu işin sökeceğini 
gizlice diyişine nazaran Ayşe aklı kesiyor. Sermaye veren 
memleketinden ilk geldiği va· ak sakallı yahudiyi atlatıyor. 
kit bile, hatta sığındığı evde Gözü açık, cin gibi kız. 
ahretlikken, yemeniyi kafasına Şemsiye lastiklerin, köprü-
sımsıkı çatıp, basma donu ye pulların alındığı yerleri 
koltuğunun altından bağlayıp öğrenmiş. Baş vuruyor ora-
tahta siler, taş.ık yıkar, çeş- lara: 
meden su taşırken de temiz - Elin yahudisini araya 
pak ve derli toplu imiş. niçin sokuyorsunuz? Verece-

Eda ise pasaklı, müseyyep, ğinizi bana teslim edin. Ana 
kirli kukla... Yüzünün gözü· para sizin, karı da benim ol· 
nün hiç su gördüğü yok; kö· sun! diyor. 
pek yalasın, karnı doysun... Evvela güvenemiyorlar. Las· 
Başında kirli, pis bir başör· tikleri, pulları alıp bir daha 
tüsü. Arkasında soluk, kısacı· 

cık bir eutarl. Ayakları çı lo~ 
görünr.ıezse . 

mesi için de bir havluya sa· 
rılarak yerine götürüldü. Bun· 
dan sonra diğer köpekler 
günlük banyolarını aldılar. 3 
yavru köpek ufak bir köpekten 
meme emiyorlardı. Anlattılar; 

- Bu ana köpek yavrulu 
iken temizlik ameleleri tara· 
fından sokakta bulunup· cemi
yete gönderilmiş. Yavrusuz 
kalmış. Cemiyete evvelce terk 
edilmiş bir köpek te 3 yavru 
doğurmuş. Fakat bu köpeğin 
sütü azmış, yavrular sütü bol 
olan ikinci köpek tarafından 

emzirilmiye haşlanmışlar .. 
İki köpek gösterdiler. Bu 

iki köpek arasındaki şefkat 

insanlarda az bulunuyormuş. 
· Memleketine gitmekte olan 
bir Alman iki köpeğini cemi· 
yete getirip bırakmış. Birinin 
adı Foks, diğerinin adı Pet 
imiş. Bunların önüne bir ye· 
mek konunca evvela Pet 
yiyor, Faks başında bekliyor
muş .. Pet de konanın ancak 
yansını yer, yarısını arkada
şına saklarmış .. Bu iki köpeğin 
hiçbir gün yemek yüzün'den 
kavga ettikleri, biri diğerini 
aç bıraktığı görülmemiş. Ayni 
kafeste yatıyor, bahçede be· 
raberce dolaşıyorlarmış .... 

Cemiyet merkezinde heçen 
sene 1068 hayvana meccani 
surette bakılmış.. İnsani bir 
surette 3848 köpek, 1331 
kedi, 43 beygir, 2 eşek, bir 
tavşan, bir kaplumbağa, bir 
kurt, bir katır, bir tilki, bir 
çaylak, bir güvercin öldürül
müştür. 

Bundan başka 31 hayvana 
ameliyat yapılmış, 972 araba· 
nın sokaklarda yükleri hafifle
tilmiş, 456 öks, 5 ağ, 124 
kafes, 264 küçük kuş müsa· 
dere 12410 hayvan iaşe edil· 

·miştir. 

Cemiyetin geçen seneki fa. 
·aliyeti arasında sebzecilerin 
kullandıkları kantarmalarla 
mücadele harta yer almakta· 
dır. Binden fazla hayvanın 
ağzında bulunan demirli ve 
zincirli kantarmalar müsade
re olunmuştur. 

Bunlar cemiyet merkezinde 
bir oda da teşhir edilmekte
dir. Hayvanların ağızlarım 
yara yapan ve iztırab veren 
zincirden gem ve kantarlarla 
bu sene de mücadele edile
cektir. 

Cemiyet geçen sene ihtiyar 
beş beygiri sahiplerinden para 
ile almış, insani bir şekilde 
öldürmüştür. Ruamlı 32 bey· 
gir de öldürülmüştür. 

Marmarada hali adalardan 
birine bir adamın iki eşeği 
sürgün ettiği haber alınmış, 

bu eşekler oradan mavuna ile 
Heybeliadaya getirilerek sa· 
hibi belediyece cezalandırıl· 
mıştır. 

İlk kırgız operası 
Frunzede Kırgız devlet tiyat· 

rosunda, milli kompozitör Cö
mert Bokonbaevin "Altın kız,, 
müzikli dramı, yeni sahne 
tertibatiyle, çok muvaffakıyetli 
bir surette oynanmıştır. 

Altın Kız operası, ilk n ıi lli 
Kırgız musiki eseridir ve mo· 
dem Kırgızbtandaki hayatın 
muhtelif safhalarını mükemmel 

21 Haziran J,1 _,,., 
,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil~ 

IHaftanın Ansiklopedis 
~. 319. ... .................................. ~. 

ınuc:ı· Horas Finlag - Paris Lehistan kanunesasisi 
mali alemindeki heyecanın bince bay Moziskinin sal•: 
bariz bir delili, Baron Horas hiyeti geniştir. "r 
Finlayın Paris ve Felemenk Şimal kuthu - Profe~o 
bankaları müdürlüğünden isti- Otto Şimidin riyasetinde do~ 
fasıdır. M. Horas 37 seneden- Rus aliminden mürekkep bır 
beri Paris bankasında çalış- heyet bir sene kalmak üzere 
makta idi. 

istifasının şimdilik sebebi 
sıhhi ahvalinin bozukluğu ola
rak gösterilmektedir. 

Yevtiç ...::.. Yugoslavyanın 
sabık kabrne reisi ve en kıy
metli diplamatlarından olan 
Bay Yevtiç, iktısadi parlamen· 
tolar arası konferansına mem
leketin murahhası sıfatile Pa· 
rise gittniştir. 

Bay Yevtiç 1886 da doğ-
muştur. 

Belgrad ve Zagrep Gniver· 
sitelerinde ve Berlin ali Tica
ret mektebinde tahsil ettikten 
sonra 1917 de Yugoslavya 
Hariciye Nezaretine tayin edil
miştir. 1922 de dairesinin şefi 

ve nihayet muahedeleri ha
zırlame komisyonundaki Yu
goslav murahhas hey'etinin 
umumi katibi olmuştur. 

1925 te Paris sefarethane· 

şimal kutbuna gidiyor! 
Şimali Okyanosda yapılaD 

tetkiklere göre, 1 den 10 ınet· 
reye kadar kalınlıkta bir bııt1 Ş. a 
tabakasile kaplanmıştır. ıın 

G o· Okyanos Alaska, Orasya, r 
enland ve sair adalarla ihat.a 
edilmiştir. Bu denize oavıS 
ve Bering boğazlarından g e· 

çilir. 
Harrret derecesi 20 deP 

yukarı çıkmaz ve çok defalar 

sıfırdan aşağı 60 dereceye 

kadar iner. Burada günler attı 
"r· ay ve gecelerde altı ay su 

mektedir. da 
Şimal kutbuna 1906 

Amerikalı kumandan Peri il~ 
olarak varmıştır. 

ı ate• Moris Ütrillo - ng t 
rede ressamlara aid ınevkU 

. b' .. F ı res· neşrıyattan ırısı, ransı . il· 
samlarından olan Moris ütr

13 sine müşavir 1926 da Tiran loyu ölmüş göstermiştir. ~ 
hadise üzerine ressam, ınec sefiri, 1928 de Viyana sefiri 

1929 da Hariciye Nazırı 1931 
de Yugoslavya kabinesini teş· 
kil etmiştir , 

Moziski - Lehistanın Cum 

• arı mua aleyhine zarar ve zıY 
davası aç~ıştır. . de . 

Moris Utrillonun annesı ·s 
kendisi gibi ressamdır. Mort 

. ars" hurreisidir. Bükreş seyahatinde eserlerıle tanınmış son ~~ 38 
Romanyalılar tarafından çok ressamlarındandır. Henuı 
büyük tezahüratla karşılanmış- yaşındadır. ~ 

tır. Ole • .i:dJ' 
Bay Moziski 1267 de evvelce IVIer Ve ...... j 

~usya idaresinde ~ulu~an Le· rekisı Limit D 
hıstan parçasındakı Mıerzano-

ves kasabasında doğmuştur. vapur acentaaS' 
Orta tahsilini Varşovada yap· . . . K d R b'n"ı 

. . . Bırıncı or on ees ı 
tıktan sonra Rıga polı tefı- Tel. 2443 . 
nik mektebinden beş sene THE ELLERMAN LINES ıJO 
kimya tahsil etmiştir. "DRAGH va uru 15 J-ls• 

Siyasetle iştigal hasabile . d LİvEif PoOL .;e 
1892 de memleketini terke· zıran aSEAdan elcrek yük 
derek Londrada yerleşmek SWEN g 
mecburiyetinde kalmış Lon· çıkaracaktır. f'-11' 
drada 1897 senesine kadar "GRODNO,, vapuru 15 ıJ.• 
oturmuştur. ziranda LONDRA ve HlJ 

Bundan sonra, İsviçrede den gelerek yük çıkaracaldHS' 
Friberg üniversitesi fizik la- "GRODNO,, vapuru 30 .;e 
buratuvarında bir istatistik l k LONDRA ziranda ge ere 
kabul etmiş, 1912 de de ilk k 
san' atı asidazotik fabrikası HULL için yük alaca tır ... tJ~ 

DEUTSHE -LEVANTE-Llr• 
fen müşavirliğini deruhde et· J-11' 
miştir. 1913 de Lvovdaki "SOEIA,,,, vapuru 10 ıı~· 
Poli T efinik mektebin en mü- ziran da HAMBURG, B k 
him elektraşini müderrisliğini MEN ve ANVERSten geleJ'e 
üzerine almış 1926 darbei hü- yük çıkaracaktırr. İ' 
kumetinden sonra mareşal Bil- Tarih ve navlunlardaki de!ııl 
sudeski tarafından cumhurreis şikliklerden mes'uliyet k9 

namzedi gösterjlmiştir. Son edilmez. / 

İzmir 
den: 

vakıflar direktörlüğiltı" 

Seneliği Akar no. Mevkii Vakfı 
84 125/30 Hisar önü Hisar 

120 120/32 " ,, 
60 301/60 Halimağa O~mü gülsüm yazıb'!1e 
30 54/4 Pazaryeri han bey Pazaryeri dükk'" 
M 5V6 .. " 
36 139/25 Tütüncü sokak Salı tekkesi 
60 161/115 Kestelli çıkmazı Cezayirli Halil 
60 41/ 4 Eski balıkpazarı Şeyhülislam 
60 42/6 .. " 
48 120/29 Kırım sokak Aziziye 
72 82/182 Dibekbaşi Piyale o~lu 
72 87/67 ,, n 

30 113/97 Kestelli Kestelli 
84 118/93 n n 

120 17 /85 Namazgah sar- Tahtalı mesçid 
mısak s. ~e 

Yukarıda müfredatı yazıl~ kiralık akaret on gün müdde .,a 
açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 30/6/937 çarşamba ~ 
saat onbeştedir. Taliplerin \rakıflar idaresine müracaad#l 



.ı\iiiı'ii-"~i~ftti;ijf.4~~---ii)!iiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim~~~~a;;-'il--!::(Ulusal Birlik) 

1,=· Mı11ı; piiRkılliinden aarı ıaflı J N. V. Fratelli Sperco 
bir hadın i in W, F. H. Van vapur acentası 

Jc tekrar ay1tk bileklerine k,.- j na da~ını kırmızıya bürüdüğü Der Zee ROY AL NEDERLAND 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

dtr s~zdü. sırada, balıkçı, göğsünün üze· KUMPANYASININ 
Sonra bilezi~teki en iri jn· rindeki hançerinin kayıtım & Co. Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de H~lkapınardaqarr. 

~)'İ aöstererek: daha fazla sı~tı. Yavaş yavaş 
11 

JUNO,, vapuru 10 Hazi-
t" DEUTSCHE LEVANTE LINIE d x. b kl · k 

Yerli pamuğundıtn At, Tayyare, Köpekbaş, Oetirıµen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot b~ıi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip ınensy!' 

- Tamay, dedi, Bu inci sahil boyunda bir müddet rana 05ru e enıyor, yü ünü 
emsalsiz bir inci. Ben dün· gitti. incilerin bulunduğu yeri G. M. B. H. tahliyeden sonra BURGAS, 

Hamburg 
Yada bunun gibisini görme- hatırlayınqa durdu, denize VARNA ve KôSTENCE için 
d 

11 ARKADIA" vapuru 12 Ha-
im. girdi. yük alacaktır. 

cıtına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 ziranda beklenilmektedir. AN· 
Balıkçı inciyi koparıp ona Yerli balıkçı güzel lngiliz SVENSKA ORIENT LINIEN 

\'erirken lngiliz kadını kulak· kadınına: istediğin incinin ne- VERS, ROTTERDAM, HAM· KUMPANYASININ elgraf adresi: Bayrak lzm • 
larmın memelerini gösterdi. rede bulunacağını biliyorum, BURG ve BREMEN için yük 
l<ulaklannda küpe yoktu: dedi. Yalnız buraya ancak bir kabul eder. 

- Bu inciler iki tane olsa çocuk girebilir. Ve ilave etti: 
dedi. lngiltereye döndüğüm Ben gideceğim. 
laman bütün kadınlan hased- Akşam balıkçılar Tamayı 
den öldürürdüm. ne adada gördüler, ne çınarın 

Tamay, sakin bir sesle ce· altında. merak ettiler. 
\'ap verdi ; Tamayın ne olduA-u ancak 

- Benim bildikim bir yer birkaç gün sonra dalgalar 
Var, Misters, orada böyle güzel balıkçının cesedim sahile at· 
İnciler bulunur. Fakat etrafı tığı zaman anlaşıldı. 
lrlercanlarla kaplanmış bir yer- Birçok balıkçılar, arkadaş· 
dir orası. Buraya ancak bir larının kırmızı kumların üze· 
Çocuk girip çıkabilir. Ben bu rine atılan cesedinin başına 
!nciyi oradan çocukken almış toplanmıştı. Tamayın bir ha· 
•dim. cağını köpekbalıkları yemişti. 

Misters Helvingin kaşlan Yumruğu sıkılmış olan elinde 
Çablmıştı. bir istiridye tutuyordu. lstirid· 

Fakat Tamay,• kendinden yenin yarı açık olan kabuğu· 
reçmiş bir halde ve azimkar nun içinde büyük bir inci 
bir sesle: görülüyordu. 

- ineceğim oraya, dedi. Tamay Hristiyan adeti ile 
Senin hatırın için denizin o gömüldü. Misyoner, ona dini 
tehlikeli noktasına ineceğim. dualar öğretmiş olduğunu ve 
Fakat 1>ilmiş ;ol ki, bu hare· balıkçının evinde para bulu-

. ketinle beni belki ölüme sü- namadığı için, bu inciyi, ver-
rüklüyorsun. diği dini derslerin bedeli ola-

lngiliz kadını: rak, kendisini alacağını söy· 
- Hadi, dedi. ledi. 
Tamay, Misters Helvingin, Misyoner inciyi aldı, karı· 

tntarisinin eteklerini sallaya sına verdi. Misters Helving, 
•allaya ve elindeki şemsiye inciyi elinde evirip çevirerek: 
ile oynıyarak, uzaklaştığını - Ne çare! Dedi. Köpek 
gördü. balığı adamın sol bacağını 

O akşam Tamay, çınarın koparmış. Tamayın sol aya· 
altında, öteki balıkçılar çekil- ğında bir inci bilezik vardı. 
dikten sonra uzun müddet Bilezikte bu incinin bir eşi 
kaldı. bulunuyordu. 

Sabah olup güneş Orobe· Bitti 
• 

lzmir Emrazı sariye hastaha-
nesi bafhekimliğinden: 

Hastahanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, 
miktar, tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatları 
Yazılı 21 kalem erzak vesaire 12 Haziran 937 tarihinden 28 
Haziran 937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Şartnameler hastahanede başhekimlikte hergün görülebilir. 
Eksiltme 30 Haziran 937 Çarşamba günü saat 10 da Te· 

Pecikte Emrazı sariye hastahanesinde teşekkül eden komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

DiKKAT: 
Muvakkat teminat olarak para ve para" mahiyetindeki evrak 

komisyonca ahnamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale 
gününden evvel teminatlarını lzmir mal sandığına yatıracak-
lardır. 11 16 21 26 1840 
Tahmin edilen Muvakkat 

Fi at Miktar Teminatı 

Lira K. Kilo Lira K. Cinsi 
1127 50 11000 84 57 Birinci ekmek 
2400 6000 180 Koyun eti 
900 6000 67 50 Koyun sütü 
700 3500 52 50 Koyun yoğurdu 
90 2000 5 75 Arpa 
40 400 3 Kuru fasulye 

140 4000 10 50 Kaim kepek 
1200 40000 80 Kok kömürü 

70 350 5 25 Makarna 
14 70 1 05 Şehriye 
15 1000 5 63 Patates 

400 2000 30 Pirinç 
87 50 3500 6 57 Saman 
30 600 2 25 Kuru soğan 

450 500 33 75 Sade yağı 
160 400 12 Sabun 
265 1000 19 88 Şeker 
20 800 1 50 Taze kabak 
60 600 4 50 " Fasulye 

112 1200 8 40 Domates 
140 1400 10 50 Patlıcan 

,.CHIOS., vapuru Haziran 

nihayette beklenilmektedir • 

HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarmalı Seri seferler 

"EXETER" vapuru 18 Ha
ziranda PIREden hareketle 
BOSTON ve NEVYORKa 
gidecektir. 

"EXCAMBION" vapuru !2 
Temmuzda PIREden hareket 
ederek BOSTON ve NEV

YORK için yolcu ve yük ka
bul eder. 

"EXCHORDA" vapuru ~6 
Temmuzda PIREden hareket 

ederek BOSTON ve NEV· 

YORK için yolcu ve yük ka· 
bul edecektir. 

Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gündür 
PIRE-NEVYORK 18 gündür 

AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

"EXIRIA" vapuru 14 Ha
ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSJ"OR" vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 
KÖSTENCE, SULINA, KA

LAS için yük kabul eder. 
ve KALAStan aktarma şartile 
umum TUNA limaoları için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 

"EVIMORE" vapuru 27 Ha· 
ziranda beklenilmektedir. LI· 
VERPOOL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SU
LINA, KALAS ve IBRAIL 
için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA" vapuru 10 Tem
muza doğru beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVISAD, BU· 
DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
LINZ ve VIY ANA için yilk 
kabul eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 22 
Haziranda beklenilmektedir. 
PiRE, SICILY A, DlYEP ve 
NORVEÇin umum limanları 
için yük kabul eder. 

•Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri· 
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

"SAIMA" vapuru 1 Hazi

randa 37 de gelip doğru AN- ı!lll--•91-•'•ım---ı 
VERs. ROTTERDAM, HAM- Doktor 
BURG ve SKANDINAVY A 

limanları için yük alacaktır. Ali Agah 
"AASNE,, vapuru 14 Hazi-

randa bekleniyor. ROTTER- Çocuk Hastalıkl~rı 
DAM, HAMBURG GDYNIA mütehassısı ~ 
ve SKANDINA VIA limanları l lkinciBeylerSokağı No. 681 
için yük alacaktır. T elcfon 3452 

SERViCE MARITIME ROU- •-----• 

• .: • -# ~ • #' • ~... l . ~ . • Birinci sınıf mutahassıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt t1e Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

MAiN KUMPANYASININ # --~------------
.. ALBA JUL YA" vapuru 16 

He.liran 37 tarihine doğru bek· 

leniyor. MALTA, MARSIL YA 

ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlcrile 

navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kah ul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

lzmİı' Yüıı M ~ nsucatı 

Tiirk Anoııim ~irk eti 
'I 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
1 bulunur 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böb~·ea1:en 
lanlara bile Doktorlar bunu tavaİJ'e ederı 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Madritte bir casus şebekesi meyda~ 
na çıkarıldı, 200 kişi yakalandı 

Casuslar, muntazam bir şekilde general Franko karargihile 
görüşürler ve her şeyi muf assalan bildirirlermiş 

Paris, 21 (Radyo)- Madrit muhafız kumandanlığı ile Erkanı harbiyei umumiyesinde bir casus şebekesi meydana çıkarılmış· 
tır. Bu münasebetle ikiyüz zabit yakalanarak tevkif edilmişlerdir. 

Alakadar mahafilin verdiği teminata göre, casuslar, hergün muayyen saatlerde general Frankonun erkanı harbiyesile temasa 
ielmekte ve bütün harekat hakkında muntazaman ve mufassalan malumat vermekte idiler. 

Bu hadise, Cumhuriyetçi lspanyollar nezdinde derin akisler yapmıştır. 
Casus şebekesi, hususi radyolarla daha birçok vasıtalardan istifade etmekte idi. 

+t ....... 

Adana sıhhat müdürü- Amerikada grevci amele· 
•• nu kinı vurn1uş? -----------Bir fabrikatörün oğlu tevkif edildi. B. 

Hüsnü Muhiddin, carihin bu bu 
çocuk olduğunu söylüyor 

Adana, 19 (Hususi muha- Akdağ isminde birinin oğlu 
birimizin mektubu) - Bun- Osman olduğu kanaatine va· 
dan birkaç gün evvel sıhhat rılmıştır. Ancak Osman cür-
müdürü, İzmirin eski tanın- münü inkar etmekte ve dok-
mış doktorlarından B. Hüsnü toru endi yaralamadığını söy-
Muhiddinin meçhul bir şahıs !emektedir, bu hadisenin se-
tarafından vurulduğunu tel- bebi, Sıhhat müdürünün, Üs· 
grafla bildirmiştim. manın babasına ait bir fabri-

Adliyece vapılan tahkikat kayı sıhhi şeraiti noksan ol· 
neticesinde, Hüsnü Muhiddini masına binaen birkaç gün için 
vuranın fabrikatör Mustafa kapattırmasıdır . 

lngiliz amiralı 
Maltaya vardı 

Malta 21 (Radyo} - İngil
terenin Akdeniz filosu kuman
danı amiral Sir Doglas Pavn, 
dün Maltaya gelmiştir. 

B. Agira ölmedi 
Paris, 21 (Radyo) - Bask 

cumhuriyeti reisi B. Agiranın 
öldürüldüğü hakkındaki ha
berler yalandır. Bay Agira, 
dün Biyariçte ailesile uzun 
bir muhaverede bulunmuştur. ....... 
Sovyet tayya

recileri 
San. Fransiskoya 

yaklaştılar 
San-Fransisko, 21 (Radyo}

Sovyet tayyarecileri saat 8, 10 
da San-Fransiskoya 1900 kilo
metre mesafede idiler. Hava 

vaziyetlerinin Amerika radyosu 
ile neşrini istemişlerdir. ...... 

lngilterede 
Bulunan Basklı co-, 

cuklar Bilbaonun asi 
lere geçtiğinden 
deli gibi oldular 
Londra, 21 (Radyo} - Sut 

hapton civarında kapta bulu
lunan 500 Bask çocuğu, Bil
baonun düştüğünü haber alın
ca kamptan kaçmışlardır. 

Bunlardan 350 si derhal bu
lunmuş, 150 çocuk ormanda 
kalmıştır. Çocuklar, İspanya 
havadislerini yakından takib 
etmekte, Frenko ve Mussolini 
isimlerini işitince adeta in
sanın boğazına atılacak bir 
vaziyet almaktadırlar. Bilba
onun sukutu haberi verilirken 
hepsi de deli gibi olmuşlardır. 

Doktor Hüsnü Muhiddin, 
Osmanı görünce : 

- Beni vuranın yüzünü gö· 
rememiştim. Fakat cüsse ve 
giyiniş itibarile ta111amen odur 
demiştir. 

Şahitlerden bir kısmı da, 
earihi kaçarken gördüklerini 

ve Osmana benzettiklerini 

beyan eylemişlerdir. Tahkikata 

devam edilmektedir. Tevkif 

edilmiş olan Osman, kefaletle 
tahliye edilmiştir. ...... 

Bir Alman kruvazö. 
rü torpillendi 

-Başıaraji 1 inci sa1ıifede-

bao şehrinin ihtilalciler tara· 

fından zaptedildiği, tamamen 
tahakkuk etmiştir. 

İhtilalcilerin, eski Bilbaodan 
şehre girdikleri ve bunu mü
teakip, yeni şehirden giren 
orduların, üç noktadan ilerli
yerek belediye dairesinde yer
leştikleri anlaşılmıştır. 

Alakadarların verdikleri ma
lumata göre, Bilbaonun asker
likce ehemmiyeti büyüktür. 
Baskların bütün silah ve mü
himmat fabrikaları hep bu 
şehirde idi. ---·----

G. Saray 
[ Baştara/ı 1 inci sahifede J 

kara gençler birliği dün Tak
sim stadyumunda ikinci maçını 
Galatasarayla yaptı. Milli kü
me müsabakaları neticesi üze
rinde mühim bir rolu olan bu 
maçı görmek için binlerce 
seyirci stadı doldurmuştu. 

Gençler birliği, Galatasara
yın enerjik oyunu karşısında 
muvaffak olamadı. Bir gün 
evvelki yorgunluğun tesiri de 
görülüyordu. Kısmen hakim 
oynamasına rağmen iki gol 
yedi. Ve maç 2 ·O Galatasaray 
lehine bitti. 

ler temin istiyorlar 
Dün bir çarpişma olmuş, yedi kişi ölmüş 

bazı kimseler de yaralanmıştır 
Nevyork, 21 ( Radyo ) - ı Onsta, grevcilerle grev aley-

Grevci maden amelesinden 40 hinde olanlar arasında dün 

b. k" .1.k b' k f'l d" bazı çarpışmalar olmuştur. 
ın ışı ı ır a ı e, un Son haberler, her iki ta-

muazzam bir miting akdet- raftan yedi ölü ve hayli yara· 
mişler ve biran evvel teminat lı kaydedildiğini bildirmek-
verilmesini istemişlerdir. tedir. 

Eınirler Ve Tamimler 
••• 

Kazanç Vergisi Hakkın
da Bir Tamim 

Yıllık hesaplarını ve plan· 

çolarını bir merrkezde topla

yan ticarethanelerin şubeleri 

tarafından verilecek hesap 

hulasaları hakkında Maliye 

vekaleti tarafından gönderilen 

148-5917-22118/4 sayılı tami

mini dercediyoruz: 

2395 numaralı kazanç ver

gisi kanununun 10 uncu mad· 

desi mucibince, şubelerinin 

yıllık hesaplarını ve bilanço

larını bir merkezde toplıyan 
teşebbüsat erbabile müessese
lere, yalnız bir beyanname 
tanzim ederek bunu bütün 
muamelelerinin toplandığı ma
hal varidat idaresine vere
bilmeleri hakkı tanınmış ve 
bu kabil teşebb5sat erbabının 
şubelerine merkezlerine gön
derdikleri hesap hulasalarının 
suretlerin beyannamelerini mer
kezleri tarafından verileceğine 
dair bir ihbarnameye bağ
lıyarak mensub oldukları va
ridat idarelerine vermeleri 
mecburiyeti tahrnil edilmiştir. 

Şubelere bu mecburiyetin 
tahmil olunması merkezin bu
lunduğu mahalde verilen be
yannamenin istinad eylediği 

hesapların tetkiki sırasında 
şubelere aid hesapların da 
mahallindeki kayıd ve defter
lerle tatbik edilmek suretile 
tetkikatın tamamiyetini temin 
maksadına müstenid bulundu· 
ğu halde bir merkezden be
yanname veren ticarethane 
şubeleri tarafından mahalli 
varidat idarelerine verilen he
sap hulasalarının hiç tetkik 
ve şube kayıdlarına tatbik 
edilmeksizin, merkezlerinin 
mensup olduğu varidat ida
relerine gönderilmesile iktifa 
edildiği ve bu yüzden lüzum· 

suz muhaberelere yol açıldığı 
binnetice merkeze aid tetki· 
kat ve tarhiyatın da gecikme
sine sebebiyet verildiği anla
şılmaktadır. 

Kanunun 10 uncu madde· 
sinde, hesaplarınılmerkezlerin· 
de toplıyan bu gibi ticarethane 
şubelerinin ( kazanş muamele 
defteri) tutacaklarına dair hü
kümle, hesap hulasalarının ka
yıt ve defterlerle tevsık edil
mesi maksadı istihdaf edildi
ğine şüphe yoktur. 

Binaenaleyh : 
1 - Ticarethane şubeleri 

tarafından verilen hesap hu
lasalarının, hesap mütehassıs· 
ları kullanılan yerlerde bu mÜ· 

tehassıslar ve hesap mütehas

sısı kullanılmıyan yerlerde de 

varidat tahakkuk memurları 

tarafından, beyanname tetkika· 

tına müteallik usule tevfikan 

ve diğer işlere takdimen şu

benin kayıt ve defterlerine 
tatbik ve indelicap haricen de 
tahkik edilerek tetkikat neti
cesine dair iki nüsha rapor 
tanzim ve tetkikatı yapanlar 
tarafından imza edildikten son-

. ra bu raporun bir nüshasının 
ihbarnamenin tasdikli bir su
reti ve hesap hülasalarile bir
likte merkezlerinin mensup ol· 
duğu varidat idaresine gönde
rilmesi lazımdır . 

2 - Ticarethane merkez
lerinin mensub olduğu varidat 
idaresince şubelere aid bui 
raporlardaki malumat esas 
ittihaz edilmekle beraber yal
nız raporla iktifa edilmiyerek, 
merkeze aid beyannamenin 
tetkikinde bütün şubelere aid 
hesapların da tekrar tetkik 
edilmesi ve bu suretle karşı
Iiklı bir kontrol te~isi İcab 
eder. 

21 Haziran 937 -1 HELEN VE PARİS 
Truva harbına sebep 

olan büyük aşk 
~-~~ 

Yazan: F. Ş. Benli:l.!:......,. 
- -3- _. 

Güzel ve gürbüz Paris, lspar-
taya Apoilon mabudu için mi 

gelmiş idi? 
bir delikanlı olmuştu. Kral ken kalbinin hopladığını his· 
Priyam bu delikanlıyı yeniden setti! 
evladlığa kabul etmiştir. Be· Zaten, Paris lda dağın· 
nim anladığıma göre, kral dan saraya indikten sonra, 
çocuk hakkındaki rivayeti kendisini herkese ve bü· 
unutmuş yahut bir rüya daha yük bir kolaylıkla sevdirmişti, 
fazla ehemmiyet vermek iste· diyorlardı, ki onda kendisini 
memiştir. Doğrusu .. Bu ma· mutlaka sevdirecek bir tılsım 
cerayı bir masal kadar baş- vardır! 

tan başa manasız buluyorum. Paris, Isparta sarayında da 
Helen, oldukca dalgın bir ayni muvaffakıyeti elde etti. 

halle: Menelas, hodkam bir hüküm· 
- Bu bu macerayı çok dar olmasına rağmen bu de· 

romatik buluyorum! Dedi. likanlıyı sevimli bulmağa baş· 
- iyi... Fakat bilirsin ki ladığmı çoktan itiraf etmişti! 

ben romatik maceraları hiç Yalnız Helen, bu hususta 
sevmemi biraz fazla kadın gururu gös· 

Genç kadın, bariz bir me- t~rmeğe çalışıyordu! 
raret ve kocası tarafından du- Helenin ince zekası, derin 
yulmıyacak kadaı yavaş, fakat görgüsü bu delikanlının içinde 
çok tatlı bir sesle : birşeyler gizlediğine hükmet· 

- Bunu ben senden evvel ~iş bulunuyordu. Görünüşe 
anlamış bulunuyorm . rağmen Paris tam ve mutlak 

Dedi ve sonra sesini bir bir samimiyet göstermemekte 
derece yüksclderek ilave etti: idi. Apolona karşı bu mec· 

- Fakat. Pdyam oğlunu lubiyette Helen için biraı 
buraya niçin gönderiyor? diye tuhaf görünüyordu. 
sordu. Evet, lspartaya yapacağı 

- Ben öyle sanıyorum ki seyahatın sadece Apollon& 
Apolona nezri var. Bu maksat saygı sunmak maksadile ol· 
delikanlının yapacağı seyahat duğunu kabul ettirmek için 
zahmetlerine değer ve bu se- Paris elinden gelen her çare· 
heple ben de kendime bir ye baş vurmuştu. Ve Geldiği 
iftihar ve memnuniyet hisset- gündenberi de hergün bir de· 
mekteyim. Doğrusu ben eski fa olsun Apollon mabedini 
an'ane ve adetlere saygıyı se- ziyaret ediyordu. 
verim. Fakat sen, bu gibi an- Dilber Helen, bu güzel bil· 
anelerden pek hoşlanmayın! kümdar oğlunun güneş ma· 
Din örf ve adet gibi işleri buduna bu kadar yakınlık 
can sıkıcı bulursun, Bununla göstermesinin başka bir he· 
beraber, ne olursa olsun bu def ve neticeye .vasıl için ol· 
delikanlının huzurunun seni duğuna hükmetmiş bulunu· 
sıkmıyacağını sanıyorum ve yordu. 
sıkılsan bile bunu gösterme· Bu, böyle idi, fakat Pari· 
meğe çalışacağını da kuvvetle sin varmak istediği hakiki 
ümit ediyorum. hedef ne idi?. 

-5--4-
Fakat.. Helen Parisi gördü

ğü vakit, bu delikanlının huzu 

rundan zerrece sıkılmadı. Pa

ris, dilber Ispartalıya daha ilk 
anda hoş ve sevimli göründü. 
Çünkü, Paris çok güzel, çok 
cana yakın ve... samimi idi. 

Helen, bu misafire bundan 
fazla bir ehemmiyet vermenin 
niyetinde idi. Saraya şimdiye 
kadar misafir ve delikanlı mı 
gelmemişti? lepartada mevzun 
vücutlu, Apolonu andıran nice 
delikanlılar yok mudu? Uzun 
seyahatlerinde ne kadar erkek 
güzelleri görmüştü? Parise bu 
Trovalı gence neden bu ka
Jar delikanlılardan fazla bir 
ehemmiyet verecektı, sanki? 
Fakat, birgün sarayın mermer 
traçasında oturmuşlardı. Helen 
·istendiği halde· Paris' e dik
kat ve alaka ile baktı: 

Paris, dirseğini bir mermer 
masaya bşını da eline daya
mıştı; uzaklara, çok uzaklara 
bakmış, dalmış gitmişti? He
len, bu kadar güzel bir tavır 
ve tipi ne kendi diyarında ve 
nede srezdiği yerlerde görme· 
mişti. 

Sonra?. Bu güzel delikanlı 
bu kadar dalmış acaba neleri 
ve kimleri düşünüyordu?. Dil
ber Helen de bunu düşünür· 

Günlerden bir gün, Mene· 
sarayına, adeta koşar gibi bir 
sür' atla ve acele ile geldi, 
bütün vaziyet ve halllerinden 
fevkalade bir hadise olduğu 
anlaşılıyordu . 

Ogün bir tesadüf eseri ola· 
rak Helen ile Parls, mermer 
salonda yanyana birbirlerine 
çok yakın oturmuşlardı. Me· 
nelas, bu iki güzelin karşısına 
oturur, oturmaz ; 

- Hava bugün çok güzel 
ve müsaittir. Bunun için he· 
men hareket etmek lazımdır. 
Bu suretle, çok acele olarak 
gideceğimden dolayı ve sizi, 
muhterem misafirim Parisi ya· 
lınız bırakacağımdan dolayı 
çok müteessirim. Fakat n.e 
çare? Bu güzel ve çok müsaıt 
rüzgardan istifade etmezserrıi 

birkaç hafta daha beklemek 
zarureti hasıl olacaktır. Hal
buki ben geridel mümkün ol
duğu kadar erken ve evvel 
varmak mecburiyetindeyim · 
Bizi orada çok mühim mes'e· 
leler beklemektedir. dedi. 

Menelas bunları söyledikten 
sonra biraz durdu ve derin 
bir nefes aldı. 

Pariste kendi memleketine 
harekete esasen hazır bulun· 
duğunu söyliyerek: 

· Arkası var · 


