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Atatürk Irak Hariciye Ve- Bir lsveç va- Fransız kabinesi 
' puru b ·· t 1 k zirini kabul buyurdular Portekiz adaları UgUn Op anaca 

------19411-•··49---------
Büyük 

Bay 
len 

Şefin nezdlerinde bir saat kalan 
Naci Asil, gece şerefine veri
ziyaf ette hazır bulunmuştur 

açıklarında battı Bu toplantının fevkalade ehem 
Tmoteyork, 27 (Radyo) -

Peterzon adındaki lsveç va- miyetİ haiz Olduğu söyleniyor 
puru, Portekiz adalarındaki 
Krol adındaki ingiliz vapurile 
çarpışmış ve batmıştır. Vapu
run, 92 tayfadan ibaret olan 
mürettebatı kurtarılmıştır. 

Ankaradan 
Ankara 26 (A.A) - Reisi

cumhur Atatürk, Irak Hariciye 
Veziri Naci Asili kabul buyu
rarak nezdlerinde bir saat 
kadar alakoymuşlardır. 

Hariciye Vekili Dr. Aras ta 
bu kabulde hazır bulunmuştur. 

Ankara 26 (A.A) - Hari
ciye vekili Dr. Aras, bu ak
§am Hariciye köşkünde Irak 

bir görünüş 
Hariciye Nazırı Naci Asil şe
refine büyük bir ziyafet ver
miştir. 

Ziyafette Başvekil ismet in
önü ve diğer birçok vekiller, 
kordiplomatik, mebuslar, Irak 
sefareti erkanı ve Hariciye 
vekaleti yüksek erkanı hazır 

bulunmuştur. 
Ziyafeti bir suvare takibet-

------------·........-·~·~·~-----------
Türk-Fransız 

Müzakereleri 3 Ma
yısta başlıyor 

Paris, 27 (Radyo) - Tür
kiye ricalile konuşmak üzere 
Bay Loryo riyasetindeki heyet, 
Ankaraya müteveccihen bura
dan hareket etmiştir. Müzake
teler, Mayısın üçünde başlıya
caktır. 

B. Daladiyeden 
sonra 

Paris 27 (Radyo)- Fransa 

Harbiye Nazırı Daladiyedcn 

sonra Hava Nazırı Piyertut da 

Londra'ya gidecl•k ve Çurçille 

diğer ba7.ı ricali ziy~ret ede
cektir. Mumaileyhe. ön lir.ıüz
deki Cuma günü akşamı mü
him bir söylev verecektir. ---------· ------

l\1ontrö Koııft~ı~::\ll u l 

ı=-ransa ile Mısır arasında 
ihtilaf baş gösterdi 

---------~··---------l(onf erans, Dün Gayri Muayyen Bir Za-
manda Toplanmak. Üzere:Dağılmıştır 

Montröden bir görünüş 
Kahire 27 (Radyo) -Mon- Montröde toplanmış olan kon-

ltö konferansının inkitaa uğ- ferans, gayri muayyen bir 

rarnasından dolayı bütün Mısır zamanda içtima etmek üzere 
llıatbuatı şiddetli makaleler dağılmıştır. 
Yazmakta ve Fransaya hücum Konferansın dağılmasını se-
eylemektedir. bebi, Fransız murahhasları 

. Londra, 27 (Radyo) - Ka- ile Mısır murahhasları arasında 
•tüliıyonlarm ilgası ıçm baş gösteren had ihtilaftır. 

ıniş ve Reisicumhur Atatürk, 
bu su va reyi huzurlarile şeref-
lendirmişlerdir. tay başkanını ve Rüştü Aras'ı 

Ankara - İrak Hariciye ziyaret etmiş ve bu ziyaretler 
Veziri, dün başvekili, Kamu- kendisine iade edilmiştir. --------· . _ _... ________ _ 
Asiler yeni mevkiler işgal 
ettiklerini bildiriyorlar 

---------------Asi generallerden Dellano In-
gilterye meydan okuyor 

••• 

Fransız Başbakanı M. Leon Blum 
Belgrad 27 (Radyo) - Ya- Fransa Kültür bakanı, bu top· 

rın öğleden evvel Paris'te mü-
him bir kabine toplantısı ola
caktır. Belgrad'da bulunan 

lantıya yetişmek için tayyare 

ile Paris' e hareket edecektir. 

~~~~-------·~·~ ... --~~-----Son günlerde vukubulan taarruzlar netice 
sinde 12 bin esir aldıklarını iddiaediyorlar Kont Ciyano yarın 

Asiler çocuklara 
Valansiya, 26 ( A. A ) -

İspanyanın ş:uk sahillerinde, 
Canarias ve Balcares asi kru
vazörleri, asiler elindeki sahil· 
leri bombardımandan dönrn 
cumhuriyetçi torpito muhrip
leri üzerine ateş açmışlardır. 

Cumhuriyetçi torpito nıuh· 
ripleri bu ateşe mukabele et-

Tokyo grevi 
Sona erdi 

Tokyo 27 (Radyo) - Tram
vaylarla otobüs müstahdimini 
tarafından ilan edilmiş olan 
greve nihayet verilmiştir. Ame· 
lelerin yevmiyelerine yüzde on 
:-isbetinde bir zam yapılmıştır. 

Sabık Kral 
Aleyhine bir kitap 

çıktı 
Londra 27 (Radyo)- Sabık 

lngiltere Kralı 8 inci Edvar 
aleyhine ç.kan kitap, hükume
tin emrile •. üellifi tarafından 
satıştan geri alınmış ve tarziye 
vermeğe davet edilmiştir. Ki
taplar, az bir zaman içinde 
kütüphanelerden kaybolmuştur. 

Tirana gidiyor 
·-·--Italya hariciye nazırı, Arnavutluk 

kralı tarafından kabul edilecek 
Roma 27 (Radyo) - ltalya ile diğer bazı kimseler bulun-

Hariciye Nazırı Kont Ciyano, maktadır. 
yarın Tiran'a gidecektir. Ha- Kont Ciyano, Kral Ahmet 
riciye Nazırının refakatinde, Zogo tarafından kabul oluna-
umuru ecnebiye şubesi müdürü caktır. 

Brüksel nıüzal~ereleri 
nuivakkaten tatile uğradı 

giyecek verirken 
mişler ve kruvazörleri uzak
laştırmışlardır. 

Madrid 27 (Radyo) -Mad· 
rid müdafaa komitesinin dünkü 
resmi tebliğinde, muhtelif cep
helerde kayde şayan hadiseler 
olmadığı ve Yarama cephe· 
sinde ihtilalcilerin yapmış ol
dukları hücumların püskürtül
düğü kaydedilrr:ekte, (İyar) ve 
Doranko şehirlerinin tahliye 
edildiği itiraf olunmaktadır. 

Sevilla 27 (Radyo) - ihti-

lalci generallerden (Kepodel

yano), radyoda verdiği bir 
söylevde, lngiltereye şiddetle 
hücum etmiş ve fuzuli müda-

1 

halelerde bulunduğundan do
layı hoşnutsuzluğu davet eyle
diğini söylemiştir. 

Madrid 27 (Hususi) - Dün 
öğleden ev\ el saat 11 den 13 e 
kadar ihtilalcilerin ağır top
ları Madridi bombardıman 
etmişlerdir. Düşen mermiler, 
Madrid de korkunç hasarat 
yapmıştır. Maktuller çoktur. 

İhtilciler, Dorango müstah
kem mevki ile (İyar) şehrini 
işgal eylemişlerdir. 
Det1amı 4 üncü sahifede 

--~-------·-------~~-Müsait bir zamanda yeni bir lokarno 
1 ~ için tekrar konuşacaklardır 

lord Eden 
Brüksel 27 (Radyo)- İngil

tere Hariciye Nazırı bay Eden 
ile Belçika başbakanı bay 
Van Zeeland ve Hariciye Na
zırı bay Star arasındaki müka
lemeler sona ermiştir. 
Akşam üzeri intişar eden 

bir resmi teblitde, mükaleme-

lerin muvakkaten tatil edildiği 
ve müsait bir zamanda tekrar 
başlıyarak, yeni bir Lokarno
nun esaslarını tesbit edecek
leri bildirilmiştir. 

Bay Eden, bugün Belfora 
gidecek ve başbakan bay Van 
Zeeland'la öğle yemeğini ye
dikten sonra tayyare ile Lon
dra'ya dönecektir. 

Londra 27 (Radyo) - Lon· 
dra siyasal mahfilleri, Dış ba
kanı bay Eden'in Brüksel se
yahatine büyük ehemmiyet at
fediyorlar. belçika hudutlarının 
ve mülki taahhüdatının temini 

hakkında müşterek lngiliz·Fran
sız beyannamesi, çok iyi tesir 
yapmıştır. Bundan sonra Bd
çika·Fransa büyük Erkanı har
biye reislerinin yakın zamanda 
gorüşmeye başlamaları bekle-
nıyor. 

-----· •~+----
Tuna köprüsü 

yapılıyor 
B.elgrad, 27 (Radyo) - Ro

manya - Yugoslavya arasında 
Tuna nehri üzerinde bir de
miryolu köprüsü inşasına baş
lanmı§br. 

l 
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- Ben, bu sofrada bir şişe kadaşmın bu sonuncu ışıne 
bira, mükemmel bir yemek... pek taraftar olmamış idi. Hiç 
istiyorum. Hemen ısmarlıya· içilecek nefis biralar, suya 
cağım! tahvil edilir mı idi? Buradan 

İki arkadaş bu suretle ye· da cenup köprüsüne ~gitmişler 
mek masası başında uzun idi. 
mi.iddet konuştular; sonunda Burada nasıl bir iş yapa-
F oserigev; caklarını, ne gibi bir mucize 

- Belkide sizin içinde ina· göstereceklerini kendileri de 
nılmıyacak birşeyler yapabili· bilmiyorlardı! 
rim! Bay Maynting: 

Bay Maynting, dostunun - Ben eminim ki burası 
mucize ile getirtmiş olduğu yarın büsbütün başka olacak-
nefis biradan bir bardak ıçe· tırl Dedi. 
rek: Tam bu sırada kilisenin 

- Deli olma! Dedi. büyük saatı üçü çaldı. 
- Doğrusu ben; bayan Bay Foseringev: 

Minsenelde bir mucize göster· - Saat üçtür. Dedi. Saa· 
mek istiyorum. Daha doğrusu, tın mütemadiyen ileriye doğru 
bu bayanı mükemmel bir ba- yürümesini doğru bulmayorum. 
yan ·haline sokmak istiyorum! Biraz da geri işlemelidir. Ma-

- Bilmem amma. Madam. mafih ben de avdete mecbur 
Minses şu anda karyolasına oldum. Çünkü işlerim var, 
uzanmış, bol bol horlamakta· saat sekizde bulunacağım yer-
dır. Çünkü saat 11 olmuştur. ler var. Sonra .. 
Ve sanıyorum ki. . - Doğrusu. Ne harikalar 

,. * 
4 

yaptık, sabahleyin halk soka-
Bay F oseringev küçük bir ğa çıktığı vakit hayretler için· 

tereddüt devresinden sonra; de kalacak. Değil mi? 
- Uyusun; bundan ne çı· - Fakat.. 

kar sanki? Ben uyuyana kar· Bay Maynting, arkadaşının 
şı da mucize gösteremiyece- elini sıkı] sıkı tuttu, gözleri 
ğimi sanıyorum. Dedi. şimşek çakmağa başladı. 

iki centilmen bu mesele - Sevgilil dostum - dedi -
üzerinde de bir müddet gö- Aceleye ihtiyacımız yok. Yakl 
rüştüler, nihayet, ev sahibesi Ayı gösterdi . 
bayan Minseni yarın sabah - Aman yarabbi .. 
görmek üzere karar verdiler. Foseringev: 

Fakat ani olarak yukarı - Ne demek istiyorsun? 
kattan bir takım gürültüler Diye sordu . 
işittiler; birbirlerine bakıştık- - Allahın namına.. Ayı 
tan sonra. Bay Mayting odayı durdurabilir misin? Bana ka· 
hemen terketti. lırsa .. 

Bay F oseringev, arkadaşının Bay F oseringev durdu; ar 
dışarıdan ev sahibesini çağır· kadaşının gösterdiği aya baktı 
dığını duy Ju. Ve bir iki da· ve : 
kika sonra Bay Maynting tek- - Biraz yüksekce amma .. 
rar içeriye girdi, ve: Diye mırıldandı . 

- Hayret.. Mücize ve ha· - Olsun.. Kudretin kafi 
rikal. Diye bağırdı. gelmiyecek midir? 

Ve ne yapacağını şaşıran· Bay Maynting bir fmüddet 
lara mahsus bir halle oda sonra ilave etti: 
içinde bir aşağı, bir yukarı - Tabiidir ki iyi durmaz! 
dolaşmağa başladı. Olsa olsa Arza akisleri dur-

- Kapının aralığından hiç muş görünecektir. Tabii bunu 
bir veçhile inanılmıyacak fev· da biliyorsun. Saat da dura-
kalade bir hal gördüm. Za- bilir; fena bir tecrübe olmıya· 
vallı kadın. Ne mücize, ne cak .. 
tahavvull Ansızın kalktığı Bay F oseringev başını sal· 
~lıyorum. Çünkü dolapta ladı ve: 

, dikkat ve itina ile saklamakta - Fena olmıyacak.. Diye 
olduğu bir şişeyi kırmıştır. mırıldandı. 
Doğrusu büyüktür. Gittikçe Ve sonra.. Kararını vermiş 
kuvvetleşen bn mücize kudreti görünerek: 
var. Biz neler :·yapmayız, san· - Ne zararı var .. Bir de-
ki?. Çünkü bu kadın da bu fada . bunu tecrübe edeceğim!. 
tahavvul, doğrusu harikula- Dedi. 
dedir! Ceketinin düğmelerini ilik-

- Evet. Mücizelerimiz şa· ledi . .. Ayaklarını yere daha 
yanı hayrettir;~ fakat Bay Guiç kuvvetle bastırdı; gözlerini 
için ne diyelim? aya dikti ve aya hitaben: 

- Ne imkan varsa onu - Olduğun yerde dur .. 
yapalım!.. Ben öyle istiyorum .. Dedi. 

• *.. Ayın ışığı birdenbire de· 
Bu yemekten sonra cereyan ğişti; donklaşır gibi oldu ve 

eden hadiseler arasında Gui· görünüyordu;ki ay seyrinden 
çin meselesi üzerine hiçbir vaz geçmişti. 

şey yapılmadı. Arada ise bir Hayreti 
çok değişiklikler oldu. Ertesi Bu hayrete mucizeyi yapan 
gün, sabahleyin erkenden Bay Bay Foseringev de iştirak etti, 
Mayting ile Bay F oseringevi iradesi kainata hakim demekti 
açık havada bir takım mu· ve kendi kendisine şöyle dü· 
cizeler ve tecrübeler yaparken şündü: 
gördüler. Bay Foseringev, el- - Şu hplde.. Dedi. Bana 
de ettiği akıllara hayret verici hiçbir l şey olmamak şartile 
neticeltre rağmen tevazuun· yerin dibine geçmek istiyorum! 
dan hiçbir şey kaybetmemişti; * *"' ~. ·. 
o gece, rastgeldikleri bekrileri Ve ayni anda bir harika 
birer sofu haline sokmuş, bü· oldu daha doğrusu bir kıya-
tün meyhanelerdeki biraları, met koptu: Yer, sanki göğe 
şişeleri içinde suya tahvil karışmağa başladı; topraklar, 
etmi idi. Bay Maynting ar· kayalar biribirine karıştı. Yer· 

-·-· Fransada grevin girmediği yegane müessese, 
silah fabrikalarıdır. Perde arkasından 

harbı körüklüyenler kimlerdir? 
Tokyo'nun en aristokrat bir 

otelinde verilen mükellef fakat 
samimi bir ziyafette bulunu· 
yordum. Ziyafeti veren vaktile 
çocukken Oksfordda ilahicilik 
etmiş ve şimdi Japon hükfi· 
met merkezinde esrarlı bir 
şahsiyet olan bir lngilizdi. 

Havyardan tutunuz en mu· 
tena tatlılara, Japonların milli 
içkisi olan sakiden şampanya· 
ya kadar yiyecek ve içeceğin 
taşıp döküldüğü bu şölendeki 
belli-başlı misafirler yüksek 
rütbeli Japon kara ve deniz 
subayları idi. Bol bol yenildi. 
Gece yarısını biraz geçince en 
son misafir de çekildikten 
sonra bu adama yaklaştım ve 
"hu ziyafet herhalde sana bi· 
raz tuzlıya maloldul,, dedim. 
Muhatabım sinsi sinsi gülerek 
"Tuzun parasını çoktan çıkar
dım,, diye cevap verdi ve ila· 
ve etti : "Akşamdanberi iki 
harp gemisi, beş tayyare bir 
düzüne havan topu sattım. 

Konturatlar imzalanıp yarın ak· 
şam elime verilecek,, 

Vaktile Oksford Üniversitesi 
şapelinde ilahi söyliyen çocuk 
şimdi Tokyoda büyük İngiliz 
fabrikalarını, mesleğindeki ma· 
haretile uzak şarkın silahlan· 
ma işlerini avuc·J içine alan 
maruf komisyoncusudur . 

Silah ticareti 
Silah ticareti günden güne 

güne inkişaf ediyor. Bilhassa 
büyük çapta top yamak ve 
satmak lngitterede aldı yürü· 
dü. Gemi tezgahlarında, tay· 
yare ve mühimmat fabrikala· 
rında, büyük siparişleri vak· 
tinde karşılıyabilmek için bü· 
yük gayretler sarfedildiğinden 
işsiz amelenin sayısı günden 
güne azalmaktadır. İngiliz hü· 
kumetinin silahlanmasının bu 
işte büyük bir rol oynadığını 
söylemeğe hacet yoktur zan
nederim. Fransa, İtalya, Al· 
manya ve:Birleşik Amerikada 
fabrikaların bacaları buram 
buram tütmekte, döküm ocak
larının ışıkları semaları kızıl 
renklere boyamakta, erımış 
madenler kaynar nehirler gi
bi kalıplara dökülmektedir. 
Bürolarında yazıhaneleri üze
rinde eğilmiş erkek ve ka· 
dınlar bu muazzam makniz· 
mayı geriden idare eden baş· 
lardır. Acaba bunlar kimler· 
dir biliyor musunuz? 
"Büyük Beria,, nın evi 

Almanyada fabrika duman· 
larının işlerile karaımış "Essen,, 
şehrindeki Krup fabrikalarını 
gezerseniz "Berta Krup,, un 
ismini muhakkak duyacaksınız. 
Cihan harbinde 120 kilomet· 
reden Parisi döven mermisine 
Almanlar bu kızın ismini ver· 
mişlerdi. Krup fabrikaları Na· 
polyon Avrupayı kasıp kavu· 
rurken işe başladı. 1810 da 

lFredrik Krup tarafından tesis 
edilen küçük demirci dükkanı 
elli sene içinde sahiplerini 

den fırlıyan büyük bir toprak 
yığını orada yakın da otlıyan 
bir ineğe isabet etti ve hay· 
vancağızı ezdi. 

- Sonu yarm -

milyoner yapan bir müessese 
haline girmişti. 

Cihan harbının en müreffeh 
devrini yaşıyan ve 1914-1915 
senelerinde 4,000,000 İngiliz 
lirası kar getiren bu mües· 
sese harbın sonuna kadar Al· 
man hükumetinin emrile karını 
senede 2,000,000 liradan yu
karı çıkarmamağa mecbur 
edilmişti. Harpten sonra da
ğılan tezgahları bir müddet 
kamyon, hesab ve yazı ma· 
kineleri yapmakta kullanıldı. 
"Almanganın top kraliçesi,, 

1932 senesinde Krup fab· 
rikalarına tevarüs eden (Berta 
Krup) istikbalin müreffeh ola· 
cağını, çok mühim karlar ge
tireceğini biliyordu. 1936 da 
geçenlerde Londrada silahlan
ma işlerini araştırma komisyon 
önünde malumatına müracaat 
edilen eski diplomatlardan Dr. 
G. Bohlen ile evlenmişti. 

20 senelik nisbi bir atalet 
devresinden sonra Krup fab
rikaları tekrar bütün kuvvetile 
çalışmağa başladılar. Senede 
1,200,000 İngiliz lirası kaza
nan fabrikanın hissedarları bir 
tek ailenin efradı oldukların
dan harice temettü dağıtıl

mıyor, kazanılan para derhal 
sermayeye ilave edilmektedir. 
Diplomatlar tarafından "Silah 
kraliçesi,, diye hitab edildiği 
zaman tatlı tatlı gülümsiyen 
Bayan "Berta,, her gün mü· 
essesenin biraz daha genişle
diğini görüyor. Milyonlar ka
zanan Krupun Avusturyada 
günden güne kuvvetlenen yem 
bir rakibi var. 

Birkaç senedir gizli gizli 
silahlanmakta olan Avustur
yadaki faaliyetlerin arkasındaki 
en bellibaşlı sima (Hitttnberg) 
barut fabrikasının sahibi 40 
yaşında ve gazetelerde ismine 
hiç tesadüf edilmiyen (F ritz 
Mandl) adında kırklık bir 
adamdır. Efsanevi bir surette 
zengin olan bu adam kısa 

boylu ve geniş omuzludur. 
Viyarıalı bir artist olan karı
sile beraber aristokratlar ara
sında mükellef bir hayat sü
rüyor. Avusturyadan maada 
diğer memleketlerdeki silah 
işlerinde de alakalı olan Fritz 
meşguliyetinin ziyadeliğinden 
geceleri çok az uyumaktadır. 
40 sene evvel İngiliz serma
yesinin yardımile kurulan fab
rikasının en yağlı müşterileri 

cenubi Amerika hükumet· 
leridir. 

Grevin girmediği bir ger 
Bugünlerde, Fransa, top

rakları üzerindeki bütiin mü
himmat fabrikalarını millileş
tirmeği düşünüyor. Bu mü· 
himmat fabrikalarının en mü· 
himi ve l!n büyüğü Creusot da 
( Schneider ) ailesinin sahih 
olduğu müessesedir. 
9500 kadın ve erkekten mü· 

rekkep amelesile geniş bir yer 
işgal eden bu fabrika, bugün 
son derece gayretle çalıştığını 
gösteren bir duman bulutu al· 
tındadır. 

Fransanın ortasında, hava 
hücumlarının erişemiyeceği bir 

yerde bulunan Creusot fabri· 
kalarında amele Fransanın di-
ğer taraflarındaki grevcilerin 
aksine olarak işlerine munta· 
zaman devam ediyor ve grev 
kelimesinin adını bile ağızla· 
rına almıyorlar. Beşi kten me· 
zara kadar işçilerile alakadar 
olan Schneider Fransada en 
yüksek yevmiye veren bir mü· 
essesedir. Şnayder fabrikasının 
meccani doğum evinde doğan 
bir çocuk, gene fabrikanın 

mekteplerinde okur, hastala
nırsa fabrikanın hastahanesinde 
bakılır. İlaçlarım yapan da 

Şnayder fabrikalarının eczaha
neleridir . 

Atlas Okyanusunun karşı 
yakasında bu işi çevirenler 
Dupont kardeşler denilen üç 
kişidir. İrenne, Lammot, Pi· 
erre adlarındaki üç kardeş 

Amerikadaki büyük mühim· 

mat fabrikasını işletiyorlardı. 

Son günlerde Amerika cum· 
hur başkanı M. Rozveltin oğ· 
lunun bu kardeşlerden birinin 
kızına nişanlandığı ilan edil· 
mişti. 

1801 senesinde Uvilning 
kasabasında genç bir Fransız 
tarafından mahalli kurulan bu 
muazzam fabrika bugün 12 
milyon İngiliz lirası sermaye· 
sile senede 7 milyon kazanan 
( Devamı 4 üncü salıif ede) 

Kemalpaşa İcra memurlu· 
ğundan : 
Ansızcadan İbrahimin Ruma· 

zana olan borcundan dolayı 
icraca mahcuz bulunan Tem· 
muz 932 tarih ve 35 numara· 
sında kayıtlı sağı yol, solu ko· 
ca başının Ali arkası Yusuf 
dede oğlu Abdullah önü yol 
ile mahdut ve tamamı 250 lira 
kıymeti muhammeneli bir bap 
arsayı havi evvelce dükkan 
iken elyevm kahvehane olan 
işbu mülkün &beş sehimde iki 
sehmi ile gene Tapunun Ha
ziran 936 tarihli \le 22 sayı· 
sında kayıtlı ve Ansızcanın 
yağlıcabaşı mevkiinde kain şar· 
kan Çay, garben Y azıcıoğlu 
veresesi şimalen deli Mehme· 
din ve Hafız Halil İbrahim 
bağları cenuben Kemalpaşa 
muallimi Mustafa ile mahdut . 
tamamı 450 lira kıymeti mu· 
hammeneli çekirdeksiz üzüm 
bağının beş hissede iki hissesi 
açık artırma ..ii; suretile satılığa 
çıkarılmıştır. Birinci artırması 
28/ 5/937 tarihine müsadif Cu-

ma günü saat 11-12 de yapı· 
lacaktır. Bu artırmada satış 
bedeli tahmin olunan kıymetin 
% 7 5 ni bulursa en çok artı· 
rana ihalesi yapılacaktır. Aksi 
takdirdel en çok artıranın ta· 
ahhüdü baki kalmak şartile 
satış onbeş gün daha uzatı
larak ikinci artırması 12 / 6 / 
937 tarihine müsadif Cu • 
martesi günü saat 11-12 de 
yapılacaktır. Borcun ödenmesi 
tarihi 2280 numaralı kanunun 
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lzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

İzmirde Hasan kızı Nesibe 
borçlular f stanbulda sultan 
Ahmette Akbıyık mahallesinde 
keresteci Hakkı sokağında 38 
no.lu evde oturan Nakiye ve 
kızı Meserret ve Kazım ve 
Muhsine aldıkları paraya mu· 
kabil uhdelerinde kaydı bulu· 
nan dördüncü mıntakanın yeni 
sicilinde 1780 sayfada ve 52 
ada ve 17 parselde kayıtlı 
Karşıyakada Donanmacı ma~ 

hallesinde eski Çoraklı yenı 
Zafer sokağında eski 18 ve 
18/1 yeni 18 ve 16 numaralı 
ev ve bir barakanın 27990 
sehim itibarile 26360 sehmi 
satılacaktır. İşbu gayri men· 
kulun tamamı 2500 iki bin 
beşyüz lira kıymeti olup tarihi 
ilandan itibaren 30 gün müd· 
detle açık artırmaya çıkarıl· 
mıştır. Talip olanların kıymeti 
muhamminenin % 7 buçuğu 
nisbetinde pey akçası veya 
milli bankanın teminat mek· 
tubu vermeleri ve artırma 

2/6/937 tarihine tesadüf eden 
Çarşamba gün saat· 15 de, 
dairede icra olunacaktır, müş· 
terilere ait bu hususun daireye 
talik olunan açık artırma şart· 
namesini 20/5/937 tarihinden 
itibaren okuyabilir hakları ta· 
pu sicilli ile sabit olmıyan 
ipotekli, alacaklılar ile diğer 
alacaklıların ve irtifak hak 
sahiplerinin bu haklarının ve 
bu hususta faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile 20 gün içind~ 
icra dairesinde bildirmelerı 
aksi halde hakları tapu sicilli 
ile sabit olmadıkç~ satış be· 
delinin paylaşmasından hariç 
kalacakları ve tayin edile~ 
zamandan artırma bedeli, gayrı 
menkulün % 75 ni bulmadığı 
takdirde en son artırmanın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırmanın 15 gün daha tem· 
dit edilmek suretle 17 /6/937 
tarihine tesadüf Perşembe gii· 
nü saat 15 de gayri menkul 
en çok artırana ihale edile• 
cektir. Mal bedeli alınmadan 
teslim edilmez mal bedeli 
verilmez ise ihale kararı fesh 
edilir, ve kendinden evvel 
en yüksek teklifte buluna11 

kimse arzetmiş olduğu bedel 
ile almağa razı olursa onll 

ihale edilir o da razı olmat 
veya bulunmazsa icra daire' 
since hemen 15 gün müddetle 
artırmaya çıkarılır bu artır
maya alakadara tebliğe hacet 
olmayıp yalnız ilanla iktifa 
olunarak en çok artırana ihal~ 
edilerek her iki halde birioC1 

ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer 
zararlardan msul olduğu ve 
tapu harcının belediye ve va: 
kıf icarının ve yüzde iki buçuk 
dellaliyenin müşteriye ait ol· 
duğu ilan olunur. ~ 

sene tecile uğrıyacaktır. GaY~1 

menkul üzerinde intifa vesaır 
suretle - herhangi mükellefifl 
hak talebinde bulunursa yet· 
lerindeki resmi vesika ile bit' 
likte 20 gün zarfında Kemal· 
paşa icra dairesine müracaat· 
)arı lazımdır. Hakları taptı 
sicilince malum olmıyaolııt 

1 (' paylaşmadan hariç kalacak ak 
dır. Müşteriden % 2 buçu 
dellaliye ister peşin para il~· 

rı· 
dir. Şartname 28/4/937 t.a k 
hinden itibaren herkese açı 
bulundurulacaktır. Talipleri~ 
% 7 buçuk teminat akçesi 

veya bank itibar mektubu .. ";. 
933/175 dosya numarasile h.ıZ 

arı ili ol n 
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Olivier ve şü- Sivrisinek mücadel~si 

k 
A L• • Sivrisinek mücadelesi de· 

re a51 lmlted vam ediyor. Busene mücade-

Vapur acentası leye ehemmiyet verildiğinden, 
lzmirin, çok muzır ve tehlikeli 

Birinci Kordon Rees binası olan sivrisineklerden hiç ol-

N. V. 

W.F. H. Van 
Der Zee 
& Co. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
"SATURNOS,. vapuru 10 ni· 

Tel. 2443 mazsa kısmen kurtulacağını DEUTSCHE LEVANTE LINIE sanda limanımıza gelip AMS-
THE ELLERMAN LINES LTD. zannediyoruz. Hamburg TERDAM, ROTTERDAM ve 

"GRODNO,. vapuru 8 ni· VIGATION Co. LTD. " X "vapuru 12 mayısta HAMBURG limanları için yük 
sanda LONDRA, HULL ve AD U beklenilmektedir. ROTTER- alacaktır. " J T ANT,, vapuru ni· 
ANVERS'ten gelip yük çıka· DAM, HAMBURG ve BRE- "TRiTON" vapuru 18 ni-

san nihayetinde gelip LON- MEN k k b l d 
racak ve ayni zamanda LON- için yü a u e er. sanda limanımıza gelip yükünü 

ORA için yük alacaktır. 
DRA, HULL için yük ala- AMERICAN EXPORT LINES tahliyeden sonra BURGAS, 
caktır. Tarih ve navlunlardaki deği- THE EXPORT STEAMSHIP VARNA ve KôSTENCE li-

şikliklerden mes'uliyet kabul CORPORATION manian için yiik alacaktır. 
THE GENERAL STEAM NA- d'l ___________ e_ı_m_e_z.___ "EXCHANGE,, vapuru 17 SVENSKA ORIENT LINIEN 

İl daimi encümeninden: Nisanda beklenilmektedir. NEV- KUMPANYASI 

(1000) lira muhammenhedelli4 prizme, 4 aynalı gönye, 
itakeometre, 2 nivo, 5 kapzalı çelik şerit, 4 takeometre mira
sile takeometre tamiri 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları 
teminatlarile birlikte 3 /Mayıs/ 937 pazartesi günü saat 11 de 
il daimi encümenine başvurmaları. 1210 * ........................................ , 
lzmiı· Yün M nsucatı 
Türl{ Anoııim Sirkeli , 
Halkapınar kumaş fabrikası 

YORK için yük kabul eder. "GUNBORG,, vapuru 26 ni 
"EXMINSTER,, vapuru 26 sanda ROTTERDAM, HAM-

Nisanda beklenilmektedir. NEV- BURG, GDYNIA ve SKAN-
YORK için yük kabul eder. DlNA VY A limanlarına yük 

SF..RI SEFERLER alacaktır. 
AMERiKAN EXPORT LINES SERViCE MARITIME 

PiRE AKTARMASI ROUMAIN 
"ALBA JULIA,, vapuru 21 

"EXETER,, vapuru 23 Ni
sanda PIREden BOSTON ve 
NEVYORKa hareket ede-
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

Nisanda gelip PiRE MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 19 ma
yısta gelip MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 
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Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 

ROMANYA SEYRÜSEF AtN 
iDARESİ 
BÜ KREŞ 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin-

1 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plan Başladı 

Yeni 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 

Yakında 
izmir gazetelo· 

rinde çalışan beş 
muharrir arkada· 
tın baz.ırlaınakta 

olduğu bu mü· 
kemmel eserde 

Egenin tarihi, co~· 
rafi mıılCımatmı, 

istih~alat, ihracat, 
kültür, b:ıyırırlır· 
Jık hareketlerini 
bol resimli olarak 
bulacaksınız. 

TUrkçe
Fransızca 

c;ıkıyor 

"DUROSTOR,. vapuru 2 Ma
yısta beklenilmektedir. KÔS
TENCE, SULINA, KALAS 
için yük kabul eder, KALAS 
aktarması olarakta umum 
TUNA limanları için yük ka
bul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD · LIVERPOOL 

"JESSMORE" vapuru 9 
mayısta beklenilmektedir. Ll
VERPOOL ANVERSten yük 
getirecektir BURGAS, VAR
NA, KôSTENCE, SULIN~ 
KALAS ve IBRAIL limanları 
için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"SZEGED,, vapuru 19 Ni-

Bu kadar mü· 
kemmel bir e:ser, 
Egede ilk defa 
çıkıyor. E;;cdeki 
6sanatikn, hnrn· 

sanda beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLAVA, LINZ 
ve VIY ANA limanları için 

J yük alır. 

heler, me,hur şe· ~ıı.rn 1 
DEN NORSKE MIDELHAVS· 

LINJE - OSLO 
"BOSPHHRUS" motörü 19 

hirler hakkınıla 

aranılan mrılıimııt 

bu eserde kolay· 
ca bıılunac.ığı gi· 
hi yerli \'e ccne· 
hi bütüu miie c· 
selerio, hatta kii· 

1'~l!liN11 

çük esnafın ılalıi • 
adresleri buluıııı· 

<'aktır. 

Eserin tertibi
ne Ticaret m ıt· 
baasmıla h:ışlnı.ı· 
nıı~tır. Taf:.ihit 
Auadolu maıbna· 
61nda 2776 tel ı ·· 

fon numarasın fan 
alınabilir. 

1 
1 

ı ı 
'1 . ı _ _,,.. 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

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

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

Nisanda beklenilmektedir, ayni 
gün HAYFA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINY A., motörü 22 
Mayısta beklenilmektedir, ayni 
gün PIRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP, ve NORVEÇ liman
ları için yük kabul eder. 

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

Birinci 

Birinci 

Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

111 
sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Daha fazla tafsilat için İkin-
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

• 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telef on 3452 

1 

... _____ ,.. ___ .. 
- -. ., . ", .. ·.~ .._ . .. .._ ·. 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

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

Telefon No. 2211 ve 30671 
elgraf adresi: Bayrak lzmir - ' . 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
.. olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederl 
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Büyi~k Millet Meclisinin dünkü içtimaı 

Başveki Cieneral ismet lnönli, Ka
mutayda beyanatta bulundu 

~_....,,,....,,, .... 

Şark demiryolları şirketi ile akdedilmiş olan mütekaddim mu-
kavele üzerinde Ali Çetin Kaya, Recep Peker izahat verdiler 

Ankara, 26 (A.A) - Bugün Fikret Seylayın başkanlığında (Kütahya) ve bayındırlık bakanı Ali Çetinkaya, Şark demir
yapı lan Kamutay toplantısında, tekaüd maaşile muallim ve yolları şirketi ile aktedilmiş olan mütekaddim m~kavele. üze· 
müderrislik, doktor, eczacı, baytar ve kondoktörlük maaşları· rinde karşılıklı izahat vermişler ve başbakan ismet Inönü 
nın bir zat uhdesinde içtima edebileceğine dair kanunun birinci beyanatta bulunmuştur. 
maddesinin tefsirine aid mazbata kabul edilmiş, jandarma Bu izahat ve beyanatı müteakip kanun maddelerine geçilmiş 
efradı hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, ve kabul edilmiştir. 
Şark demiryolları imtiyazı ile şirkete aid malların satın alın· Kamutayın bugünkü toplantısında askeri orman koruma 
masına dair kanunların ikinci müzakereleri yapılmıştır. teşkilatı kanunun birinci müzakeresi yapılmıştır. 

Sonuncu kanun Iayıhasının müzakeresinde, Recep Peker Kamutay Çarşamba günü toplanacaktır. .............. 
Kolonel Beki Ceza vermemek için _Cumhuriyetçi 
B. AntuneskoyaıAraplar köylerini bıraka- Is~anyolların bir tor-

1 • ı v • • pıtosu karaya oturdu 
hudut/ardan ~lT rak daga çekıldıler hu~;:~/d0~.':,d~~~a~e:~: 

telgraf çektı K•• d k b• k •ht• Ceyms Primero torpitosu, Ma-
Büreş, 27 (Radyo) - Po· oy e 8DCa lr aç 1 ıyar Ve lagayı bombardiman etmeğe 

lonya Hariciye Nazırı Kolo- b• k t k d k J t giderken Almerya sahillerinde 
nel Bek Bükreşten ayrıldıktan lr 8Ç 8 a ın a mlŞ lr • fırtınaya tutulmuş ve karaya 
sonra hudutlardan Romanya Kudüs 26 (A.A)- Manda- 1 köy halkı köylerini terke ka· oturmuştur. 
Hariciye Nazırı B. Antunes· ter makamlarının Tabariye ci- rar vermiş ve bu kararı filiyat 
koya bir telgraf çekmiş, iki varında kain Hullin Arap kö· mevkiine de çıkarmıştır. 
memleket arasındaki dostlu- yüne 133 İngiliz liralık bir Köyde ancak birkaç ihtiyar 
ğun, sarsılmaz bir mahiyet nakdi ceza kesmeleri üzerine ile birkaç ta kadın kalmıştır . 
aldığını bildirmiş ve hüsnü .-....-.... ..._. 

kabulden teşekkür eylemiştir. Asiler yeni meV· Deniz mekteb 
Bükreş, 27 (Radyo) - Ro- • • 

manya başbakanı B. Tatares· kiler işgal ettik- gemlSl 
ko ile Lehistan Hariciye Na· l • • b ·ıd • • Ağustosun 2 ve 16 ıncı 
zırı Kolonel Bek arasındaki erznz l ırıyor günlerinde deniz mekteb ge· 
mülakatta beynelmilel vaziyete Başıarafı 1 inci stıhif'n1e misi Hamidiye İzmir limanına 
temas edilmiş, bil'umum bey- Cebelüttarık 26 (A.A)- Röy- gelecektir. Deniz gedikli oku-
nelmilel meselelerde Roman· ter Ajansı bildiriyor : luna girmek için birçok talebe 
ya ve Lehistan arasında tam Frankonun generallerinden Kültür direktörlüğü ile asker
bir görüş beraberliği bulun· Dellano, bugün radyoda irad lik şubesine müracaat etmiş-

eylediği bir nutukta İngiltereye duğu anlaşılmıştır. Emniyet tir. Deniz mekteb gemisinde 
hususunda her iki hükumet şiddetle hücum ederek demiş- bulunacak bir süel heyet, de

tir ki : 
müşterek kanaatindedir. İki f niz gedikli okuluna girecek 

- ngiliz müdahalesi kar- talebenı·n evrakını tetkı'k ede-hükumet arasındaki iktısadi b N 
işlerde mevzuu bahsedilmiştir. 

Döviz işlerinde mühim kolay· 

lıklar temini mevzuu bahstır. .. '. 
Paris sergisi 
Mayısın 24 ünde 

acılacak 
' 

Paris 27 (Radyo) - Paris 
sergısının, Mayısın 24 ünde 
açılması takarrür eylemiştir. 

Halk, Mayısın 25 inden iti

baren sergiyi ziyarete başlıya
caktır. ...... 

Bir infilak 
Paris, 27 (Radyo)· - Şov· 

rolivri cephaneliğinde bir in
filak olmuş ve bir çok kimse· 
lerin yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. 

şısında her hangi ir asyo- cektir. 
nalist bahriyelinin vaıifesini D 

eniz mekteb gemisi, Ege 
yapması çok muhtemeldir. Bu denizi ile Akdenizdeki liman-
takdirde Böyle bir hareketin lan dolaşacak ve oralarda 
neticesinden : elbette ki mes'ul yapılan müracaatları da tetkik 
olan birisi bulunacaktır. İngil· edecektir. Bu mektebe aid 
tere, tedricen dünya üzerinde kayıd ve kabı1l şartları, İzmir 
ki bütün nüfuzunu kaybetmiş- Kultür direktörlüğü ile asker
tir. İtalya, Habeşistanı fethet· 

lik şubesine gelmiştir. mekle İngiltereyi daha ziyade ___ _ ......... __ _ 
sındırmıştır. Şimdi de bizim LJ • 
zaferimiz Britanya hegemon- cıaVa lSfasyonu 
yasını tamamile yıkacaktır. 

Paris 27 (Radyo) - İhtilal
cilerin, dün de ileri harekata 
devam ettikleri ve son taar
ruzlar neticesinde 12 bin esir 
aldıkları, Satander yolunu kc· 
sen iki kolun, daha bazı 
yerler işgal ettikleri söyle· 
nıyor. 

••• 
Hindili vali 

_ Cumaovası istasyonu civa
rında modern ve mükemmel 

bir haya istasyonu inşa edile
ceğini yazmıştık. İstasyon için 
ayrılan arazinin mülkiyeti hak
kında bazı iddialarla karşıla· 

şılmıştır. 

• • • Memleketimizdebir müddet 
Dolu zarar yapmadı kalmak ve büyük Türk inkı· 

Vilayetçe, bu arazinin sah.ibli 

olduğu nazarı dikkate alına

rak istimlakine teşebbüs edil

mişti, fakat sonradan bu yer
lerin Milli Emlak müdürlüğü-

Civar kazalardan gelen ra
porlara göre, son bir hafta 
zarfında yağan yağmurlar, bü· 
tün mahsulat için faydalı ol
muştur. 

Kuraklıktan kavrulmuş bir 
vaziyete düşmüş olan ekinler 
birdenbire gelişmiş, boy atmış, 
yeniden neşvünema bulmuştur. 
Tütün tarlaları da yağmurdan 
çok faydalanmıştır. Cumartesi 
sağnak halinde düşen dolu, 
hiçbir ZTArar yapmamış, mev
zii kalmıştır. Bağcılar, son 
)'&ğmurlardan memnundurlar. 

labını yakından görmek üzere 

İstanbula gelmiş bulunan ve 

oradan Ankaraya geçerek bır 

müddet te hükumet merkezi· 

mizde kalan Hindistan valile

rinden B. Hamid Ali, evelki 
akşam Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. , 

B. Hamid Ali, şehrimizde 

bir hafta kalecak ve buradan 
Yunanistan yolile Londraya 
gidecektir. Hindli vali, dün 
şehrin şayanı temaşa yerlerini 
ve müzeyi gezmiştir. 

ne ait olduğu öğrenilmiş ve 

vukubulan ihbarlar uzerıne 

tetkiklere girişilmişti. Bu tet

kikler, henüz sona ermemiştir. 

Tetkikat bitib hakikat anla· 

şılınca hava istasyonunun in

şasına başlanacaktır. 

Nafıa Vekaleti, Havayolları 
umum müdürlüğü, eğer Mayıs 
ayı içinde İzmire de hava pos· 
taları işletmeğe başlıyacak 

olursa lzmirde şimdi mevcut 
bulunan istasyonlardan istifa
de edilmesi muvafık görül· 
müştür. 

••• 
8. Mehmet 

Gümrük başmüdürlüğü mü· 
meyyizi Bay Mehmet Mancı 
oğlunun aslı maaşına on lira 
zam yapılarak otuz liraya ib· 
lağ edilmiştir. 

Her yerde silah fab
rikaları durmadan 

çalışıyor 
/ Baştaraf ı 2 inci sahi/ede J 
74 daireden mürekkeb bir 
müessesedir. 

Hayatı 1,500,000 İngiliz li· 

rasma sigortalı olan Pierre 
üç kardeş içinde en tesirlisi 
olduğu gibi parasını da en 
ziyade hayır işlerine harcıya
nıdır. Ölen şoförünün hatıra· 
sını teyid için bir hastahane 
yaptıran bu adam gizli bir 
surette bir çok gencin de is
tikbalini temin etmiştir. 

Diğer iki kardeş de mes· 
!eklerinde maharetli birer kim· 
yager oldukları gibi bir tane· 
si 8 diğeri 7 çocuk babasıdır. 
Fabrikalarının reisliğini arala
rında münavebe ile ifa eden 
bu kardeşler ayni zamanda 
Amerikada M. Ruzvelt idare· 
sinin en kuvvetli muarızları· 
dır. 
Sıkı sıkıya saklanan sırlar 

Bütün bunları öğrendikten 
sonra İngilteredeki mühimmat 
fabrikalarını kimlerin idare 
ettiğini sormak herhalde doğ· 
ru olacaktır değil mi? 

Sayıları birkaçı bulan bu 
yerlere kimseleri sokmuyorlar. 
Vikers, Whitehead, Beasd· 
more, Woolwich ossenaldeki 
fabrikalar harıl harıl çalıştık· 
ları gibi yeniden de daha bir 

çok müesseseler kurulmakta ... 
İngiliz hükumeti silahlan

malar için milyonlar sarfettiği 
halde fabrikalara pek az kar 
terkediyor. Bu işlerin sırrını 
bilen Vikers şirketinin ve da-
ha başka müesseselerin mü
messili olan elli yaşlarında 

Sir Chorles Worthington adın
daki bir adamdır. Fakat bu 
da çok bildiği halde hiç bir· 
~ey söylemiyor. 

27 Nisan 937 

Ali paşa ve kira Frosini 
Yanya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

-109-

Muhtar paşa, Sabah ağayı 
isticvaba başlamıştı 

- Ben mektubu çok sa· 
mimi yazılmış buluyorum. 

-Ben de ayni kanaattayım. 
Biz şimdiden tedbir ittihaz 
edelim: Yanyadan herşey bek
lenebilir. 

- Biz zaten her zaman 
ihtiyatlı hareket ediyoruz. Yanı· 
nızda yabancı ve şüpheli hiç 
bir kimse sok muyor. Maama
fih yeni emirlerinizi bekliyo-
rum. 

- Bence en mahir casus· 
larımızı bu İş üzerine sevket· 
mek lazımdır. 

- Başüstüne paşam. 

- Şimdi bu mektubu ge· 
tireni görmek ve ondan da 
malumat almak lazımdır. 

Selim, bu son emri yerine 
getirmek üzere dışarı çıktığı 
vakit, Muhtar paşa derin bir 
düşünceye daldı. 

Zehrayı biliyordu. Çok de· 
falar babasının konağında onu 
görmüştü. Güzeldi ve bu Çer· 
kes kızının kendisine derin bir 
meyli olduğunu da ta Y an1ada 
iken hissetmişti. Bu kızın, sui
kast haberini Ali paşanın ağ· 
zından duyduğuna şüphe et· 
miyordu . 

Selim, Sabah ağayı paşanın 
yanına soktu; Muhtar paşa: 

- Buraya kadar gelmek 
için seni kim ve ya hangi sebep 
teşvik etti? Diye sordu. 

- Samimiyetim ve size karşı 
olan muhabbetim ve merbu· 
tiyetim! Hakkınızda fena bir 
karar verildiğini haber alınca, 
herşeyi olduğu yerde bıraka· 
rak Edirne yolunu tuttum. 

- İyi hareket ettik. Baba· 
mm konağında en caniyane 
tasavvur ve kararlar hüküm 
sürmektedir. Fakat Yanyada 
hak ve hakikate hizmet ede
cek insanlar, Allaha şükür, 

henüz çoktur. Burada kalabi

ğümü sanıyorum. 

- Ha .. Anladım .. Anladıml 
Evet, sadık bir kadındır; ha· 
bamın kanlı pençeleri altında 
inliyen güzel bir kadındır!. 

Ah bu babam .. Bu babam! 
Ve bu anda, Muhtar Frosi

niyi de hatırladı. Sabah ağa
ya: 

- Bana karşı mümkün ol
duğu kadar açık hareket et. 
Sen babamın senelerdenberi 
hizmetinde bulunmuş bir ağa· 
sısın. Vakıa bu kadar sene 
içinde senin hiçbir fenalığını 
duymadım ve görmedim. Fa
kat ne olursa olsun, samimi
yet lazımdır. Zehra bu haberi 
bu korkunç haberi nasıl ve 
kimden almıştır? Biliyor mu
sun? 

Diye sordu. Sabah ağa, ser· 
best ve samimi bir tavırla: 

- Evet paşam, biliyorum. 
Zehra, malı1mualiniz, babanı
zrn en ziyade sevdiği bir kız
dır. Güzelliğini de biliyorsunuz 
bir gün T epedelenli paşa ile 
Tabirin ismi alinizi tekrarla
dıklarını duymuş ve dinlemiş. 
Daha doğrusu Zehra hanım, 
bunları istesede, istemesede 
dinliyecek bir mevkide imiş. 
Sizin hakkınızda çok fena bir 
karar verildiğini duyunca, de
lirecek derecede dehşete düş· 
müş. Nihayet beni gördü; 
korkarak duyduklarını bana 

söyledi ve benden size bir 

mektup götürecek sadık bir 
adam istedi. 

"Ben de kendisine sadık 

bir adam bulacağımı vadet
tim .. 

Ne kadar garip! Sonra?. 
Sonra?. O gün saat

larca düşündüm, meselenin 
ehemmiyetini ilk anda takdir 
ettim. 

(Arkası var) 
lir misin; hayatın tamamen em·ı------------

niyet altındadır. Bay Şuşning 
Teşekkür ederim. Venedik mülakatı 
Şimdi sen, bize herşeyi 

izah etmelisin! Evvela, bana hakkında izahat 
bu mektubu yazan iyi kalbli verdi 
kadın kimdir? Onu izah eti Viyana, 27 ( Radyo ) 

- Sizi candan seven, sizi Avu~turya başbakanı B. Şuş· 
tanıyan bir kadındır. ning, dün partisini toplamış 

- Mektubundan bunu ben ve Venedik mülakatı hakkında 
de anlıyorum. Yalnız, bana uzun uzadıya izahat vermiştir. 
Yanyadan bu kadar samimi-
yet gösterecek bir kadın ta· İlan 
hattur edemiyorum de. İzmir ahkam ı. şahs iye mah· 

- Biraz gayret buyursanız, kemesinden: 937·33 
bu kadının kim olduğunu bu· Ana ve babası ölmüş olduğu 
caksınız! anlaşılan "337,, doğumlu Re· 

- Fakat, bu hususta bana şide anne annesi Mustafa kızı 
biraz yardım eti Safiyenin vasi nasp ve tayi· 

- Her sabah konağın bah· nine karar verilmiş olduğun· 
çesinde genç bir kız gördü- dan keyfiyet ilan olunur. 

Devlet Demiryollarından; 
1 - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerin· 

den öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartile yüksek tahsil 
görmüşlerden stajiyer hareket müfettişi alınacaktır. 

2 - istekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı al· 
mak için Ankara, Hoydarpaşa ve İzmir işletme müdürlükleri· 
mizden birine müracaat etmelidirler. 

3 - İlk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene 
~taj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik edenle· 
rin maaş.lan 151 liraya çıkarılacaktır. 

4 - imtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerderı 
(Lisan bilenlerden) lüzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya 
gönderilecektir. 

5 - Son müracaat günü 10/Mayıs/937 dir. 17·22-27 1201 

-


