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Mussolini, Akdenizde 
Iktisad vekili dün akşak geldi 

Bugün ticaret odasında 
mühim bir toplantı var 

Nümayiş 
Fakir ipi 

:Avenesi ile /ngiliz 
askerleri çarpıştılar 

~~~----~··~-------~~~-
Şehrimizde ıktisadi durum üzerinde tedkiklerde 
&tunacak olan vekilimiz yarın Nazilliye gidecektir 

Londra, 15 (Radyo) - Sim· 
ladan alınan haberlere göre; 
fakir ipi avenesi, lngiliz müf· 
rezelerile çarpışmıştır. Bu çar· 
pışmada, f ngilizlerden 6 kişi 
ölmüş ve on kişide ağır su
rette yaralanmıştır. 

-----+••-·---
Şamdagrev h.:tis:ul \ ekilimiz B. Celal Da· t:'' dün akşam Ankara ek prrsine 

Alnnan husu l vagonla şehrimize 
Cdınişlerdir. 

Yekilimi7.e, siyar-i ınii te~nrı B. 
~li Rıza Türeli, ziraat bankası 
111nunı müdilrii U. Kemal Zuim, Su· 
llc)j' lıankaııı umum müdürü B. Mu 
~Qılner Eri~. ilıünı kurumu rnii<lürü 

~ l nıail Hakkı \'nal, 1iraat han· 
1) @ı tef ti~ be) eıi reisi B. l\Jiıat 

illgc, Yckfıleı ölçüler müıliri 
:ınumisi B. izameddin Ali, \'e
~~et müfavirlerindcn B. Yıısur 
.. llQ Atasağın refakat etmektedir. 
ıı 'busumuz ve ar~adaşımız B. 

1 
*rtıdi Akııoy da beraber gelmiş· 

trdir. 

\'ek ilimiz \'C refakatindeki he· 
'·tt, İzmirpalıuı ote1indo kendile· 
'itae hazırlanan daireler.le miearir B. Celal Bayar 
~ınuolardır. B. Hamdi Aksoy da kaletiııe bağlı teşekküllerin mü· t. messil ve müdürleri ile büyük bir 
rşıyakada kardetiniu miHririclir. tacir grubu tarafından karşılan· 

~ Vekilimiz Karşıynkacla vali mı~tır. 
~lı Güleç, belediye .reisi doktor Belediye reisi; fehir nıımıoa, 
1-.. hçet Salih, şehrimizdeki mebus· \ ckilimizin sayın ref ikalanua bir 

11 
, hllUin banka müdürleri, liman buket takdim <'tmİ§tir. 

rın başında General Bürhaneddin 
ile General Rasim Aktuğ, General 
Ref ii, askeri ve mülki rüesanın ve 
birçok tacirlerin \'e biiyük Lir ka· 
labalığın bulunduğu gözüküyordu. 

Misaf irlerimi:ı, otomobillerle 
otele gitmişlerdir. 

Bugün Ticaret odasında, yeni 
te~ek.kül eden iucir ve üzüm satış 
kooperatifleri Lirliklcriııin heyeti 
umumiyesi topl:ıuncak rn bu top· 
Janııya bizzat b. Celiil Bayar ri} a· 
set edecektir. ı, ve ziraat ban· 
kalan müdürleri de hazır Luluoa• 
caktır. 

Yarın da ~azilliye hareket et· 
meleri wulııemeltlir. 

Memleketin iktısadi işlerini 

büyük bir şuıır ve kavrayı~la mü· 
temadi muvaf fakıycıJer yolunda 
yürüten güzide Vekilimize \"C refa· 
kaıindeki Zt'Vala boşgeldinir., deriz. ····----
Yumurtacı
lık kursu 't ~urn müdürü B. Haomet Dülge, Tren Basmane istasyonuna var· 

lltkofis müdürü \"e 1ktısad Ve· dığı zaman, buradaki ka11ılayıcıla- Bugün derslere baş-
----~------~.-.~·~·--.. --~~~~--

M d •d • l } /anacak ... 
. 3 rJ CJ V 3fJ, 3 eş er Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

edası konferans salonunda bu· 

içi DdC bulun U \70r gün bir (Yumurtacılık kursu) 
J açılacaktır. Kursa vilayetin muh· 

h • • telif kaza ve nahiyelerinden 

ttıtililciler, bir lngiliz posta va- (20) genç iştirak edecektir. 
~.... l k•f d k ••ı•• d••ı 1 Bu gençler, şimdilik vilayeti· ""run ev 1 e ere go ur u eri mizin dokuz yerinde teşkil 

edilmiş olan tavukçuluk ve 
yumurtacılık kooperatiflerinde 
vazife alacaklardır. 

Kursta İktısat Vekaleti stan· 
dardizasyon mütehassısı Dr. 
Bay Badeyle ihracat kontro
lörü B. Nazım ve Ct vdet ders 
vereceklerdir. Kursta ders gö· 
rccek olanlara yumurta lam· 
balarile bir yumurtanın taze 
ve bayatlığınııı muayene ve tes· 
biti, yumurta ambalai usulleri 
öğretilecektir. Kurs bir hafta 
sürecektir. 

Şam 15 (Radyo) - Bura· 
daki fabrikaların bazılarında 

çalıs&n amele, yevmiyelerinin 
az olmasından dolayı grev 
ilan eylemişlerdir. ---..... ·····--

ilk kuru 
•• •• uzum 

Dün Borsada bay • 
ram vardı 

Dün Borsada bayram yapıl· 
d ı. Menemende deşteban oğlu 
Süleyman adında bir müstahsil 
büyük bir itina ile yetiştirerek 
hazırladığı ilk kuru üzüm mah· 
sulünii, 50 kiloluk bir çuv~İ 
içinde Borsaya getirdi. Mah· 
sul, gayet ndis, iri taneli idi, 
ancak çok az olduğu için sa· 
tış yapılamadı. Piyasl, ihtiyaca 
kafi gelecek miktarda iizüm 
toplandığı zaman açılacaktır. 

Yeni mahsulün, memleket, 
1 ---- • + müstahsil ve tüccarlarımız için 

1 
14 T,::ı.mmuz hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Milis kıla/arı yürüqüş halinde 
..._ ~adrid, 15 (Radyo)- Dün miranto Çervera zırhlı:Sı h.ra· 
~I drit civarında Cumhuriyet· fından tevkif edıldiğini bildir· 
) trfe ihtilalcilere mensup tay· mektedir. 
~t'e filoları arasında müthiş İngiliz vapuru, lspanyol zırh-

\la muharebeleri olmuştur. lısının verdiği işareti nazarıdik· 

~ ~adrit civan, ateş ve alev· kate almıyarak yoluna devam 
~ 1Çindedir. Naval Karnero ettiğinden, Almiranto Çervera 
dıt4•ı, baştan başa yanmakta· tarafından top ateşi açılmış 

ve İngiliz gemisi durmağa 
~l\ilakadarlar, harbın bedaye- mecbur kalmıştır. 
~ en beri bu kadar şiddetli Vapur, asi limanlarından • 
ıd;.a muharebesi görülmediğini birine götürülmüştür. 

ıa ediyorlar. Salamanga 15 (Radyo ) -
~ londra 15 (Radyo)- İngiliz Cumhuriyetçiler, dokuz gün 
tll ilanına kumandanlığı, Mol· devam eden mütemadi bir ta· 
h tı adındaki lngiliz posta va· arruzdan sonra şiddetli hücum· 

tunun, uilere mensup Al· lara nihayet vermişlerdir. 

~ ~~~-·--~~~~-

F ransada ve müstem-Aı:ap komitesi 
lekelerde fevkalade Taksim 

kutlu/andı 
Paris, 15 (Radyo) - 14 

Temmuz Cumhuriyet bayramı, 
gerek Fransada ve gerekse 
Fransız müstemlekelerinde gö· 
rülmemiş bir şekilde kutlulan· 
mıştır. ---. .... __ _ 

Belçika kabinesi 
EylOle kadar tutunacak .. 

Brüksel, 14 (Radyo) - Ka· 
bine buhranı nihayet bulmuş· 
tur. Bay Van Zeland istifa eden 
Adliye Nazırının yerine diğer 
birisini seçmiş ve bu suretle 
kabinenin Eyliile kadar tutun· 
masını temin etmiıtir. 

aleyhindeki 
mitingi geri bıraktı 

Kudüs 15 (Radyo) - Arap 

komitesinin, önümüzdeki cu· 
martesi (yarın) gün için tak· 
sim aleyhine tertip etmiş ol· 
duğu büyük miting geri kal· 
mıştır. 

Kral Karol 
Gayri resmi seyahat 

ediyor .. 
Bükreş, 14 (Radyo) - Ro

manya matbuatı kral Karolun 
gayri resmi seyahat ettiğini 

ve matbuata hiçbir mülakat ver· 
mediğini ve vcrmiyeceğini yaz· 
maktadır. 

Fransada 
14 Temmuz bayramı kut
/ulanırken kanlı çarpışma • 
lar olmuştur. 

Fiati (100) Para 

Mi Hazırlıyor? 
-· ~------=--=--------~-=-...;;......._........::__;::.....:.;~:;şa:z:: 

R. Aras Moskovatla 

Vekillerimiz şerefine dün 
gece bir ziyafet verildi 
Rus gazeteleri, Vekillerimizin Mas. 
kova ziyaretlerinin mevcud dostlufu 

kuvvetlendireceğini yazıyorlar 

B. Tevfik ~Rüştü Aras 
Moskova 15 (Radyo) -Dün Ziyafette samimi söylevler ve. 

akşam Türkiye Hariciye Vekili rilmiştir. 
B. Rüştü Aras ile burada bu· Gazeteler, B. Rüştü Aras 
lunmakta olan Dahiliye Vekili ve B. Şükrükayanın Moskova 
ve Parti genel sekreteri B. ziyaretlerine uzun makaleler 
Şükrü Kaya şerefine gece mü· tahsis eylemekte ve bu ziya· 

retlerin mevcut Türk · Rus ke11ef bir ziyafet verilmiştir. 
dostluğunu bir kat daha kuv· 

Ziyafette Sovyet Hariciye vetlendireceğini, iki dost dev-
komiseri, diğer komiserle, ]etin sulh yolunda müşterek 
Türkstroy erkanı, Türk elçiliği mesailerini tebarüz ettirmek-
erkanı ile lngiltere, Fransa tedir. 
büyük elçileri ve küçük antant Türk nazırları, burada bir 
ile Balkan antantı devletleri kaç gün kaldıktan sonra Is-
elçileri hazır bulunmuşlardır. tanbula döneceklerdir. 

------------~.-.~·~··-~~-----~-------

Çin -Japon ihtilafı hal-
lediJehilecek mi? 

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

B. Eden, Avam kamarasında beyanatta 
bulunarak, işin vehametini itiraf etti 

i 

Japon askerleri 
• 

Nankin,15 (Radyo) -Japon 
sefirı, dün mevcud ihtilaf hak
kında beyanatta bulunmuş ve 
bu ihtilaf halledilmediği tak· 
tirde hadisatın vahamet kesb
etmesi ihtimalinin kuvvetli ol· 
duğunu söylemiştir. 

Çinliler, şimali Çine müte· 
madiyen tayyare göndermek· 
tedirler. 

Japon orduları da, Mukden· 
Pekin şimendifer hattını tut· 
muşlardır. 

Pekin havalisinde seri ha· 
rekat başlamıştır. Bu hare· 
katın, Saharda da başladığı 
söyleniyor. 

Londra, 15 (Radyo) - ln
gilıere Hariciye Nazırı B.Eden, 
dün .<\vamkamarasında Çin· 
Japon iht ı lafı hakkında beya· 
nalla bulunmuş, vaziyetin na
zik olduğunu söylemiştir. 

--·· ... ··•*1·----
Yugoslavya 

Parlimentosu 
• 

/ngiltere -Yugoslav. 
ya muahedesini 

tasdik etti 
Belgrad l 5 (Radyo ) - Yu

goslavya baş ve dış bakanı 
Bay Milan Stoyadinoviç, dün 
Bosnadan gelmiş ve par)amen· 
toda lngiltere ile akdolıman 
ticaret muahedesi etrafında 
uzun beyanatta bulunmuştur. 

Parlamento, muahedeyi tas· 
dik etmiştir . 



Sahife 2 

Anasını CiOr~
ız nı Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 33 
Hafize: boyuna: 
- Rabbim cümlemiz hak· 

kında hayırlı etsin. Mevlam
dan niyazım şu ki ınşalllahür· 
rahman yıllarca bir arada ya· 
şarsınız; bir yastıkta kocarsı· 

nız; biribirinize (uf!) bile de
meden geçiniz gidersiniz! gi
bi duaları ve basma kalıpları 
tekrarladıktan sonra. 

- E artık vakittir çocuklar, 
dedi. Evimize gidelim. Bunun 
yarını yok mu?.. Müsait bir 
yerde başbaşa veririz. Nasıl 
ve ne yolda hareket edeceği· 
mizi kararlaştırırız!.. 

Kemankaş, dükkandaki ka
dınlar kafesine bitişik kanape· 
nin tam ucuna yayılmış, ba
şını yana doğru sarkıtmış, 

gözleri Edada, bir türlü yerin
den kıpırdamak istemiyordu. 

Hafizede, birden, pes per
deden bir ses: 

- Amman Şahap Beyciğim, 
ayak türabın olayım, yanımız· 
dan uzaklaş!.. Ötelere git ve 
eline gaüete mazete ali .. 

Kalbinin üstünü uğuşturu
yordu: 

- Ben bunu bilmiştim za
teu., Bak, öyle bir çarpıyor ki 
beni tıkayıverecek şimdi!. 

Kalkıp kalkıp oturuyordu: 
- Eyvahlar olsun, gördü

nüz mü olanları?. 

Ve usulcacık fısladı: 
-Cellat arap, kapının önün· 

den geçti; bir daha geri 
döndü, dikkatli dikkatli de 
içeri baktı. 

Araptan maksadı, Oniki· 
!erin reisi, sayılı fırtınalarının 
başı ve İstanbul kabadayıla· 
!arının şahı Arap Abdullah. 

Bu, tamamile yalandı. Uy· 

durup atıveımişti. Mümeyyiz 

Bey korkar da (artık savuşa· 
lıml) der belki .. 

Arap Abdullahın adı anılır 
anılmaz, değil Şahap gibiler, 
kimler üç buçuk atmaz, kimle
rin diz bağları gevşemezdi ki? 

Şahapcık, acuzenin ne de· 
diğine pek kuJak vermemiş, 
yalınız cellat kelimesinin far· 
kına varmış, merakla soruyor
du: 

- Lebhey?, Cellat mı ? .. 
Cellat ortada kaldı mı artık? 
Yoksa masal mı söylüyorsun? 

Hafize, Arabı ağzından çı
kardığına pişman olmuştu .. 
Karşısındaki içkili; sonra da 
saraydan geliyor; şevketliden 
selamlar, nişanlar, ihsanlar al· 
mış ; biti kanlı!.. Edanın ya· 
nında, caka olsun diye gay· 
rete gelerek alevleniverip; 

- Neredeymiş o arap. Di· 
ye sokağa saldırırsa . ( Çık 
meydana dürzü!) diyerek or· 
ta lığı biri birine karıştırırsa .. 

Edaya, çimdik basıyordu . 
(Artık, kalkalım, gidelim!) 

desin. Onun sözünü ·kır~az. 
Şahap, kabadayı bir tavırla 

üstüste sormadA: 
- Ne diyordun, ne dedin 

teyzeciğim? Anlıyalım şu cel· 
ladıl. 

Hafize: 
- Yani ya!. Şeyi ne diye· 

cektim?. diye kekelerken, be
riki: 

- Arap, marap karıştırdın 
araya.. Arap da kim ola? .. 

iye yayık ağız\a \ekr r ~<>· 
koca kat-ı arbk saklı ft · 

Caddeden kara kuru, ze
bella gibi geçiyordu da Arap 
Abdullah netaıııelisinc benzet· 
tim. 

.Şahap Bey, ani vahitte, bir 
daha ayıldı, hemen yayıldığı 
yerden kalktı, dükkanın kapı· 
sına doğru yürüdü. Başını ar
kaya bile çevirmeden, 

- Teyzanımcığım, yarın sa· 
bah saat ikide, Laleli camisi· 
nin kapısırı a bitişik şekerci 

dükkanında beni l ekle. Şe· 
kerci Tahir ağa nazımızi çe
kenlerdendir. 

Orada her hususu uzun 
boylu ve rahat rahat konuşu· 
ruz. Mahasalı ömrüm, hazinei 
kalbim Eda Hanımın tenekküh 
ve tezevvücü hususlarına raci 
bütün cihatı derpiş eder, ka
rardadesini l<eşide ederiz!. 
yolunda, katip ağzı lugatler 
paraladı. 

Gözü sokakta, Arap Ab· 
dullahta ve kuşkudaydı. Eda· 
ya da: 

- Şimdilik Allaha ısmar
ladık cicimi.. i savurduktan 
sonra, bilmem nesine sapan 
taşı, mahallebici dükkanından 
fırfayıp karşı sokaktan evinin 
yolunu, Süleymaniyeyi tuttu. 

Hafize, Kemankaşa numa· 
rayı vermişti: 

Bu gidişe bakılırsa bu işin 

encamı yoktur. Orta oyunun· 

da, kavuklunun kanlı Nigarı 

olmasına benzer bir maskara· 

lık bu .. Eda gibileri nikaha 

alacakların, lngiliz çeliğ·i gibi 

sert; bükülmez, dünyalardan 
da pervası olmaz bulunması 

lazım .. 
Eda, şimdilerde herşeye razı, 

boynu bükük, her yola yatkın 

görünüyor ama ne de olsa ana 

sının kızıdır o... Sındırlıyı sı· 

yırtmış, kırdığı cevizler bini 

aşmış, nihayet sürgünlere sü· 

rülmüş Çakır Ayşenin sütünii 

emmiş.. Böyle Yahudi gibi 

korkak, ortada daha fol yok 
yumurta yokken rengi atan, 

diz bağları gevşiyen bir erke
ğe kan olabilir mi o? 

Kalbindeki muhabbet mi?. 
işte asıl güven~ olmıyan, mu
habbet denilen şeydir. Bu ci· 
billiyettekilerin muhabbeti ta
laş alevine benzer. Parlama· 
sile sönmesi bir olur. 

Cici anne hanım, ağzı ka· 
palı, bunları içinden kura ku
ra, Edayı peşine taktı. Eve 
yollandılar. 

Hafize, erı:esi sabnh saat 
ikide, yalnız ol rak Lalelideki 
şekerciye gitti· Şahap bey 

or:tı<laydı ve bekliyordu.. Alış 
verişe g· işliler. 

- Kız oğlan kızdır; isbatı 
da pek kolay. Şüphen mev
cutsa dilediğin ebeye muaye· 
ne ettirirsin. Şayet mahalle 
ebelerine de itimadın yoksa, 
lavta Pavlaki paşa, miralay 
Vahit bey, doktor Arzuman· 
yan ne gtina duruyor. 

Hepsi de zanaatlarını işle· 
medeler. Bunlardan birini, is· 
tersen ikisini üçünü, evceğizi
me yollarsın . daha diyeceğin 

var mı tosunum? 
Tosunu, yine bıyığının bir 

" "'u o.~;nnda gevP\~y,.rPk . Te • 
bun, h~r ey" razı . 

Arka ı uar -

(Ulusafliırlik) 

Kral Karol 
-- ----------

Romanyanın ordusunu baştan 
başa lmotörleştiriyor 

Kral Karol bir ziyafette 
Bükreş - Petrol kuyuları Romanya hükumeti, petrola 

Romanyayı zengin etmiştir. güvenerek hütün Romen ordu· 
Ployşet civarında gece gündüz sunun motörleştirilmesine ka-
yerden fışkıran petroller, va· rar vermiş, ve bu maksatla bir 
gonlarla Avrupanın her tara- Çekoslovak mühimmat fabri-
fına gönderilmekte ve bu kasile mutabtk kalmıştır. Paris 
yüzden Romanya hazinesine bankalarından verilecek kredi 
milyarlar girmektedir. ile bu . fabrika Romen ordu-

Klemenso vaktile {bir dam· suna icap eden bütün motörlü 
la petrol, bir damla insan harp. aletlerini yapacaktır. 
kanıdır) demişti. Bu söz, kıy- Kralm seyahatı 
metini günden güne fazlalaş· On gün evvel Varşovaya 
tırmaktadır. Ordular metör- giden Romen kral Karolun 
leştikçe petrolün ehemmiyeti bu ziyareti üzerine Lehistan 
artmakta ve kendi toprakları ile Romanya erkanıharbiyeleri 
dahilinde petrol damarları olan arasında askeri bir ittifak 
memleketlere karşı alaka ve akdedildiği şayi olmuştur. 
itibarda artmaktadır. Petrol, Fransızlar böyle bir ittifak. 
insanların yaşamasında su ve tan çok şüphelenmektedir· 
ekmek derecesinde lüzumlu ler. Maamafih, kral Karolun 
bir madde haline 2'elmiştir. Fransa cumhur reisi Leh· 
Asfalt vazelince, parafin ve ronun davetine icabetle Bük-
saire petrolden istihsal olun
maktadır. İngiltere, Amerika, 
Rusya ve Romanya ile bir
lihte dünya yüzünde yalnız 
beş, altı yerde petrol kaynak· 
lan vardır. Romenler, mem
leketleri dahilindeki petrol ku-

reş'ten Paris' e doğru hare· 
ket etmesi, iki devlet ara· 
sındaki suitefehhümleri kaldıra· 

caktır. Kral Karo!, Belgrad' a 

uğrıyacak ve hemşiresi olan 

müteveffa Kral Aleksandrın 

yuları etrafında en son sistem zevcesi Kraliçe Mariye hususi 
tesisat meydana getirdikleri 
için, kuyuların başında duran 
ikişer, üçer makinist, otomatik 
aletleri idare etmekte ve kala
balık amelelere ıhtiyaç hisse
dilmektedir. Romen maden 
mühendislerinin söylediğine 
göre, Romanyadada fışkıran 

petroller 50 yıl sonra ancak 
tükenecektir. O vakte kadar, 
Romen topraklarını petrol ku· 
yuları dünya cennetine döndü· 
recek, zenginlikler her taraf· 
tan taşacaktır. 

İzmir ticaret 
den: 

mahkemesin· 

İzmirde halk otobüsleri sahi
bi behçet ve baki ile miidde· 
ialeyh izmirde alsancakta gay
ret sokağında 8 no. hanede 
mukim melek aleyhine ikame 
eylediği 400 lira alacak dava
sının yapılmakta olan tahki· 
katında dava arzuhalı sureti 
müddeaaleyh meleğe gönderil· 
mişse de ikametgahı meçhul 

surette bir iki gün misafir ola

caktır. Kral, Fransız Cumhu· 

riyetinin büyük bayramı olan 

ayın 14 ünde Pariste buluna· 
caktır. İki hafta Paris'te kal· 
dıktan sonra, İngiltere, Şütlan
diyeyi de gezecek ve dönüşte 
Berline de uğrıyacaktır. 

Kralın seyahati altı hafta 
kadar sürecektir. Zigmaringen 
de Hitlerle de görüşecektir. 

Kralın bu uzun seyahatine 
çok büyük ehemmiyet veril· 
mektedir. 

Türk göçmenleri 
Romanyadan ana yurda göç 

etmeğe hazırlanan ırkdaşları· 

mızdan 1500 kişi Köstenceye 
"'gelen Hisar vapuruna yükle· 
tilmişlerdir . 

Hisar vapuru belki de bu 
anda yola çıkmış bulunmakta· 
dır. Bu yıl , Dobricadaki ırk
daşlarımızdqn 15,000 kişi ana 
yurda göç edecekludir. Bun· 
!arın bütün hazırlıkları ikmal 
edilmiş olup ceste ceste nak· 
lolunmalarını beklemektedirler. 

15 Temmuz937 

Şark vilayetle
rinde asayiş -

Şimdi yalçın dağlarda kurt korkusun
dan başka birşey kalmamıştır 

Malatyaya girerken küç.ük - Aba. dedim, Dersimde 
bir ist;ısyonda trene binenleri birçok beyler hükumete karşı 
seyrediyordum. Gözüm bir geliyorlarmış. Buna ne dersin? 
aralık son günlerde bütün Gülümsiyen gözleri bir~P 
gazetelerde. çıkan Dersim ser· içinde karardı ve kupkuru bır 
gedelerini andıran bir ihtiyara renk aldı. 60 senedir kızgın 
takıldı. Ak sakalı göğsünü güneşin yakmakta olduğu tunç 
geçiyordu. Omuzundaki hey· yüzünün derin kırışıkları geril· 
besi ile kalabalığı yarıp ilerli· di ve : 
yordu. Dikkat ettim. Hiç sen- - Ben -dedi· tütüncüyün1· 
delemiyor. Fakat öni1ne gelen· Fakat işte senin verdiğin şu 
leri adeta devirircesine etrafa sigarayı içiyorum. Bir defa 
dağıtıyordu. Trene girdi ve yaptığım tütünden içmediıJl· 
kondüktöre sordu: Kanundan korkuyordum. A~ı· 
- - Hangi tarafta oturaca· yan bulur, fakat yapan bıÇ 
ğım? kurtulmaz. 

Kırışık yüzünün derin çizgi- Dersimliler karşı durınak 
leri dipdiri idi. Bakışları çık- istemişler diye ben de dut ·1e tığını ezecek bedeni kuvvetini dum. Acıdım onlara .. Vaktı 
derhal farkettiriyordu. köylerimizde bir yere gider' 
Bulunduğum kompartımanı ken üç beş silahlı ile geze~· 

gösterdim ve: dik; nerede karşımıza b~~ 
- Burada oturamaz mısın? eşkiya çıkacak diye. Şiın 1 

diye sordum. korkumuz bir kurttan kaldı · 
Keskin bakışları ile süzdü. Eğer dağlarda .kurt olm858 

1 a· Cevap vermedi ve yürüyüp her yere yanımıza çakı a ın1 
gitti. Üçüncü mevkide köylü· dan gideceğiz. Bizi bu ha e 
lerin arasında oturdu. getirenlere karşı durulur ınu 

Aradan bir iki saat geç- hiç.. Beni Rus harbine alınlf 
mişti. Yanında oturanlardan lardı; Diyarbekirden kaçtıın1• k ,. 
birine sordum: - Bir harp olsa cocu 

- Bu ihtiyarın adı ne?. rını askere gönderir misin? 
- Aba.. Abo gene biran içinde de· 

Onunla konuşmağa· karar ğişmişti. 
B '? vermiştim. - en mı ... 

D f k b 'b' sor· 
- Abo .. dedim. Sana bazı iye a at ağırır gı 1 

şeyler soracağım. Cevap ve· du. Sonra: de· 
rir misin? - Onları göndermemek h 

- Ben ne bilirim, ki sora- ğil, ben giderim. Fakat Ali". 
caksın. hükumeti bize muhtaç etıtle 

- Nasıl bilmezsin .. Bu ka· sın. ıJ 
dar yaşa gelmişsin. Görüp Atatürk bizim namusuınuı 
geçirdiklerini soracağım. 

Gülümsedi ve: 

Sor bakalım. Dedi. 

- Kaç yaşındasın? 

- Ben ne bileyim .. Nüfus 

kağıdında 60 yaşında oldu-

ğum yazılı ... 

- Fakat maşallah çok dinç-
sın. 

- Toprağımız sağlam. Da
ha şükür yerindeyim. Daha 
çok çalışırım. 

- Ne iş yapıyorsun? 
- Bir yiğitin tarla ını eki· 

yorum. Sonra ben asıl tütün
cuyum. 

Kaç defa evlendin?. 
Üç .. 
Kaç çocuğun var? 
Dört.. E.n küçüğü 

·yaşmda. 

altı 

Artık Abo ile ahbapça ko· 
nusuyorduk. Vahşi bakışları 

tatlılaşmışlı. Her suale ilk defa 
- Ben mi? 
Dedikten ben de .. 
- Evet .. 

Diye mukabele 
cevap 
yordu. 

verıyor; 

ettikten sonra 
sık sık gülü-

l 

bağışladı. Bizim namusumuz~ 
'>\ayırıyor. Biz ne diye kaY'' 

"fıJ' 
mıyalım. Allah nüfusunu {nll 

zunu) keskin eyliye .. 

Aboya: ·? 
- istanbula hiç gittin 011· • 

Diye sordum. ·r 
- Gidemedim .. dedi. K1

1
!5' 

. s· 
Antep, Diyarbekire gittııtl· . . 

h
• j!J)I~ 

tanbul bir ırın şe ır ... 
.. \'ll 

diyorlar . Ankarayı çok ~. e 

b h' bırı yorlttr. Ama n ıç d~ 

gidemedim. Bundan sorır• 

f-liÇ 
Abonun resmini ldıOl· ,r 

itiraz etmed". Biraz sonra a~· 
kadaşlarından · ri yanına Y ıer 

gidemiyeceğim. 

K b. et 
laştı. ula w ına ır ı~tı· 
söyledi. Abo aya"a Jca cıı~ 
Karşıma geldi ve b~r .. ç~k: 
gibi göz bebeklerin1 suz s· 

·ın r 
- Beyim, dedi be~ı 5erı 

mimi göstermez mısın·. 1 
b · · · krni 111 " enım resmımı çe 

- Kim söyledi? . R sııtİ ' 
- Aha, bu söyledı. e 

mı ekmişsin? b oı' 
- Ama resim daha 

0 
•. 5te' 

kinenin içinde.. Şimdi go 
remem ki .. .. t r· 

- Aç makineyi de go be" 

bulunduğu şerhile iade kılın
mış e şu suretle ikametgahı 
meçhul bulunması hasabile 
hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddesi 
mucibince ilanen tebliğine ka
rar verilmiş olmağla işbu ila-
nın tarihi neşrinden muteber 
olmak üzere bir a • içinde 
cevap vermek ve bir suretini 

lzmir amukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

- Olmaz: Abo, aıntt 
sana gönderirim. . . p kİ ·· 

- Gönderir mı ın.. 0rıııı1 
Ben hudut köyünde otortıY 
Aboyu herkes bilir .. 

hasmınız~ tebliğ ettirmeğe ve 
aksi taktirde kanunu mezkurun 
398 inci maddesine tevfikan 
gıyap muamelesi ifa kılınacağı 

ve mezkur dava arzuhal sure· 
tinin mahkeme divanhanesirı r 
talik ktlındığı tebliğ maka· 
'l:)\l\f\ ka i n1 olml'l\c •İ :Z • n : ı\ n 
oh1n t . 

Şirketin Merkez v Fabrikası : lzm' r' de Halkapın r<ladırr . 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş. eğirm 
Geyik ve Leylek Markala, mı havi her nevi Kapol bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına f aiklı r . 

e efo 211 v 30 7 
lzmi 

* * * be"
1 

Trenden indikten so11 "
8 

tekrar buldu, oaıe 
- Allahaısmarl dıkı·. ıJflııt 

güle yolculuk edin. aeot ded1• 

k · ·· de tı mayın hudut oyuıı lclt'' 
Başı ıl el" mlı .ar~k tJdıı11ıer1 

Dimdik p ~ii tlı 
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-------------------------~--------~~------------~-------------lzmir vakıflar direktörlü- Fratelli Sperco \Olivier ve şü-f 
ğünden: vapur acentası rekisı L • •ted i ,. y Ü il ı ~nsııcatı 

Sirk eti ~4. K Mevkii Vakfı Cinsi No. def. no. ZEGLUGA POLSKA A. B. Vapur acentaSJ 
48 

Pazaryeri Hatyuniye vak. ev 69/63 1/113 KUMPANYASI • 
T ·i ,, 1 ~ /- 11 o 11 i 

Kantarcılar H.Muhteremeyn dükkan 72/37 117 
36 Emir Ahmet Niğbolu ev 88/2112 151 "LECHISTAN., motörü 21 
96 B. belediye Hisar dükkan 116112 203 Temmuzda beklenmekte olup 

108 Hi!!ıar mey- .. .. 128170172 227 .. ANVERS, GDYNIA ve DAN-
danı ZIG limanları için yiik ala-

84 
150 

145 
36 

60 

lrgad pazarı 130/95 231 caktır. 
Hisar mey- : :: l3l/94 223 SERViCE MARITlME 
danı ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 14 
ti .. 

Yol bede.;- Köprülü 
teni 

Salepçioğlu 

132/84 
nısıf dükkan 161/22 

depo 18314615 

235 
289 

333 

Temmuzda MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"OPORTO., vapuıu 10 tem· 

muzda UVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"POLO,, vapuru 10 tem
muzda LONDRA ve HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGATION LTD. 

alkap nar kumaş f abrikas_ 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

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

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin cadde.sinde FAHRi KANDEMİR o~lu 

48 
24 
24 
84 

Kemer altı 
gön hanı 
Tamaşalık 
Burç s. 

Selatin oğlu 

" 

ev 186/56 
ev 189 44 
e\ 192/55 

339 
345 
351 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 

1 

"ADJUTANT,, vapuru Ha· 
ziran sonunda gelip LONDRA 
için yük alacaktır. o ktor • Birinci sınıf nıutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

24 
ıoo 
460 
84 
36 

36 
36 
48 
24 
30 
30 

.. " 
Hisar mey· Hacı Beşir 
danı 

Kürt Ömer 
Karantina 
Hükumet c. 
Aliağa 
Salepci hanı 
ıçı 

Pazaryeri 
Emine Belkıs 
Şamlı Saide 
Aliağa 

SaJepcioğJu 

dükkan 310/54 

.. 313/34 
ev 343/10 

dükkan 364/46 
ev 382/14 

dükkan 185,24/3 

" .. " " 24/5 
.. " " 24/7 
" " " .. 24/9 
.. ,, ufak depo ., J.4/12 

2135 

2/41 
2/101 
2/143 
2/179 

,, ,, oda .. 24/bila 
" " " " 24/ il 

.. .. ufak depo 11 24/16 
,, ,, dükkan ,, 24/20 
" " " " 24/29 
" .. " .. 24/33 
" .. " " 24/34 

Hastahane c. Arnavud oğlu ev 99/139 
Bozyaka Şerefiye camii dükkan 60/35 

" " fırın 61/33 
., ,, kahve 62/34 

etmez. 
Daha fazla tafsilat ıçın 

FRATELLI SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Zayi hisse senedi 
lzmir Esnaf ve Ahali ban· 

kasından namıma yazılı 1731-
1735 numaralı muvakkat hisse 
senetlerimi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

A. Hamdi 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSHE- LEVANTE LINIE 
"DELOS,, vapuru 11 Tem- gfilı 

muzda HAMBURG, BREMEN Çocuk HastalıklL-rı 
ve ANVERSten gelip yük çı· ·· t h 
k k 1 mu e assısı 

arTac~h· 1 l d k' d v. ·ı lkinciBeylerSokağı No. 68 
arı ve nav un ar a ı egı-

şikliklerden mes'uliyet kabul Telefon 3452 

edilmez. ---.1B:111mısm1m11!• 
,,,- • - • I <. •" ....... 

.a ·~ · ..... :. ... " . . . :.: 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

SıhhatEczahcinesinde 1 

1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

30 
36 
48 
48 
48 
72 
36 
60 
36 
96 
48 
60 
36 
96 
72 
48 
60 
24 
72 
60 
60 
84 

Eşrefpaşa Eşrefpa~a ev 71/617 

3/19 
23 
25 
27 
35 
59 
71 
75 
81 

AMERICAN EXPORT LINES ı 
Dibekbaşı Piyaleoğlu ., 83/128 THE EXPORT STEAMSHIP r-...,----~~~~~---~~~~--~----....,-------~~~~---~-

120 

24 
60 

Soğukkuyu Soğukkuyu fmn 104/168 
,, .. dükkan 106/182 
" " ., 109/119 

Hasta s. Hasta mescit ev 157/49 
Damlacık Hacı Hafize ev 317/40 
Bornova Helvacı H. Hüseyin ev 343/t 1 

.. ,, ,, dükkan 344/37 
,, ,, ,, kahve 345/26 

Kestelli Katip z. A.Reşit dükkan 327 /133 
Yemiş ç. 11 mağaza 328/61 
Kestelli ,, sebil dükkan 329/35 
Yemiş ç. ,, mağaza 330/63 

65,68 

" " 
diikkan 331/59 

Kestelli 
" 

,, 331/139 
141 

115 
135 
177 
179 
181 
159 
161 
163 
165 

167 
169 

60 ti .. il 333/131 171 
60 " il " 334/137 173 
70 .. ti 5 adet oda 335/135 175 
Yukarıda müfredatı yazılı kiralık vakıf akarat 10 gün müd· 

detle müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 21-7-937 çarşamba günü 
aat onbeştedir. Taliplerin vakıflar idaresine mürvcaatları. 

12 15 19 2315 

il Daimi Encümeninden: 
l<apalı eksiltmeye konulan iş: 

Açık tutarı 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda gösterilmiştir 

18tekliler 

Ek iltmc.nin yapılacağı yer, 
l'lrih, giin ve saatı 

Urlada yaptırılacak İlkokul 
kurağı 

(15493) lira (12) kuruş 

: A) Kapalı Eksiltme şartnamesi 
B) mukavele proiesi 
E) Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
O) Fenni şartname 

C) Açın ve plan. 
Bu şartname ye evrakları İz
mir· Ankara· lstanbul Bayın· 
dırlık dircktörlüklerinde gö
rüp inceleyebilirler. 

22 /Temmuz/ 937 perşembe 
günü saat 11 de Jı daimi en
cümeninde. 

CORPORA TİON 
"EXCHANGE,, vapuru 20 

Temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman
ları için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

"EXHORDA,, vapuru 16 
Tem muzda PIR Eden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 glin 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Tem muzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA Limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru ;g 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAfL liman
'arına yük a'acaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE - OSLO 

• "BAALBEK,, motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE, 
DÜNKERK \'e NORVEÇ li
manla ı için yiik alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
Ek,ilt.me c gitebilm~k içırı 
iereken belgeler 

larihleri ve navlun tarifeleri 
Bayındırlık Bakanlığından alın· hakkında hiçbir taahhüde giri-
mış müteahhitlik ve ticaret şilmez.,, 
odası belgeleri Birinci Kordon, telefon 

(1162) lira 2255 No. 200- 2008 ~uvakkat te .. inat 

HAYR~'l1/H 
çlzı11 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIYETI 

• 

ı 

Pürı· en Şahap Tesiri-t.bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekleı ı 
rahatsız •e tansıyonları yliksek olanlara bile Doktorlaı· bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 

ussolin·, Akdeniz devletlerine karşı 
bir nümayiş m·i tertip ediyor?. 

12 adadan, sözde buraların halkını temsil eden bir 
heyet Romaya gidecekmiş. B. Mussolini de Ital-

ya donanmasiyle Rodosa gidecekmiş •••• 
İstanbul, 15 (Husmi) - Deyli lal şu merlcezdedir: nacak birer heyet Romaya gelerek, haberi, gün gt"çtikçc hassasiyeti ar· 

Telgraf gszett!si, İngiltere ile Ak· B. Mussolini, hazırlanan nü· adalıların İtalyaya ve B. l\lussoJini· tan Akdeniz vaziyeti içinde, çok 
denizde sahilleri olan memleketleri mayişe 12 ada nümayişi adını ver• nin şahsına ktırşı duyduğu sevgi mühim olarak telakki edilmekte· 
ve italyayı alakadar eden mühim miştir. Nümayiş, ağustosun 12 sin· ve minneti anlatacaklardır. dir. MaamafiL, İtalyan gazetelerin· 
bazı haberler vermektedir. Bu ha· B. Mussolioi de bu tezahüre de henüz böyle bir haber çıkmış de yapılac:ıktır, daha doğrusu baş· 
lıerlcre göre, İtalya bu milletlere mukabil, İtalya donanmasının da değildir. Keza, diğer ecnebi mat-
k b .... k h" .. · h 1 byacaktır. O gün bu on iki ada· İRtirak edeceıı.i büyük tezahu'"ratla b ııqı uyu ır numayış azır a· v b uatta da bunu teyid edecek 
maktadır. Gazetenin verdiği tafai· daki halkı temsil ettiği iddia olu· Rodoea gidecektir. Gazetenin bu herhangi küçük bir işaret yoktur. 

~----~----·· ... M~•~•tt-t-t~••~M~· .. ----~~~~ 

u uptan Amerika Ademi müdahale komite 
ya yol açlldı si bugün toplanıyor 

---------- •• 
Rus tayyaresi 57 saat havada lngilterenin bulduğu formül 
kaldıktan sonra O klanda vardı bugün komitede konuşulacak 

San·Fransisko, 15 (Radyo) - Tayyarenin pilotu, daha Paris 15 (Radyo) - İngil· 
Geçen Pazartesi günü Kutbu yediyüz kilometre mesafe ka· tere hariciye nazırı B. Edenin 
şimaliyi aşarak Amerikaya doğ- tedecek kadar benzini oldu- kontrol meselesi hakkında 
ru uçan (A. N. T. 23) Rus bulduğu formu), bugün topla-
tayyaresi,dün Oklanda şehrine ğunu beyan eylemiştir. nacak olan ispanya işlerine 
vasıl olmuştur. Bu tayyare, Bu muvaffakıyet, dünya me· ademi müdahale komitesine 
havada 57 saat kalmıştır. safe rekorunu kırmıştır. verilmiştir. Bu formüle göre, 

.-e~•~•-e denizde dört devlet harp ge· 
Fransada 14 Temmuz mileri tarafından yapılan kon

trol kalk'lcak ve muhtelif ih-

Ma rs l• ıy· ada yaralananlar racat )imanlarında buJunduru· 
lacak kontrol heyetleri tara· • • d f ı d fından İspanyaya silah ve mü-Y uz en az a ı r himma·t ~gönderilip gönderil· _______ .._ ...... ~._., ______ _ 

Tolonda kanlı car-
mediği kontrol edilecektir. 

Bundan başka, kara kon-

trol edilecektir.1 

Bundan başka, kara kon· 
trolü de eskisi gibi devam 
edecektir. 

İngiliz projesi, generalF ran· 

ko ile cumhuriyetçi f spanyaya 

muharip hakkı veril.nesini, 

bazı şartlar altında tecviz ey· 
lem ektedir. 

Yeni proje, dün 27 devlete 
tebliğ edilmiştir. 

Gönüllülerin, derhal ispan
yadan çekilmeleri de yeni 
proje de esas olarak kabul 
edilmektedir. Paris ve 

pışmalar olmuştur 
, 
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Paris, 15 (Radyo) - Mar· 

silyada kanlı hadiseler olmuş· 
tur. Geçid resmi esnasında 

sosyalistlerle sosyal Fransez 

mensupları arasında müsade· 
meler olmuştur. Bu esnada 

zabıta müdahaleye mecbur 
olmuş ve polislerden on kişi 
yaralanmıştır. Halktan birçok 
kimseler kurşunla yaralanmış
lardır. 

Paris civarında da birçok 
hadiseler olmuştur. Tolonda 
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1500 komünist, sosyal Fransez 
merkezine hücum etmişlerdir. 

Burada da silah istimal edil
miştir. 

Tulon Valisi, bizzat vak'a· 
ların zuhur ettiği yere kadar 
gitrpiş ve asayişin iadesini 
güçlükle temin eylemiştir. 

Nant şehrinde de komünist· 
lerle Sosyal Fransez partisi 
arasında çarpışmalar olmuştur. 

Marsilyada yaralananların 

mecmuu yüze baliğ olmak· 
tadır. 

otobüs 
- - -----

Ücretlerde yüzde otuz nisbe-
tinde tenzilat yapıldı 

Mülhakata işliyen otobüs ve 
kamyonların nakliye ücretleri
nin tenzili için belediyece tel· 
kat yapılmaktaydı. Neticede 
şjmdiki ücretlerden yiizde 30 
nisbetinde tenzilat yapılması 
muvafık görülmüştür. Mülha
kata işliyen bütün nakil vası· 

talarında bugünden itibaren 
tenzilatlı tarifenin tatbikine 

başla.ıacaktır. Benzinin ucuz· 

)atılması münasebetile · yalnız 
mülhakata işliyen otobüs ve 
kamyonlarda değil, şehir için· 
de işliyen taksi otomobilleri 
fiatlerinde de tenzilat yapıl
mıştır. Taksiler, ilk defa 25 
kuruş Üzerinden makineyi aça· 
cak ve araba 600 metre yol 
aldıktan sonra her kilometre 

için 12 kuruş yazacaktır. Taksi 

ücretlerinde yapılan tenzilat 

yarından itibaren muteber ola

caktır. Şoförlerden ekserisi 

.taksi makinelerini yeni tarifeye 

göre ayar etmişlerdir. 

İzmirde işliyen otobüs Üt'· 

retlerinin de benzinin ucuzluğu 
nisbetinde ucuzlatılması isten-
mektedir. Belediyece, bunun 
için de tetkikata başlanmıştır. 

Narlıderedeki 
facia ... 

Bir yavru, kafası 
ezilerek öldü 

Dün Narlıdere köyünde feci 
bir kaza olmuştur. Mahmud 
oğlu Mehmed adında biri, 
bindiği bir atı koştururken 
bir yaşında Yaşar ismindeki 
çocuğa çarptırmış ve başından 
ağır surette yaralanan Yaşar 

memleket hastanesine kaldı
rılmışsa da orada ölmüştür. 

Feci ölüm tahkikatına müd· 
deiumuml muavini B. Cevad 
Ôzpay tarafından elkonmuş, 
Mehmed tutularak tevkif edil· 
miştir. 

lzmir - Istanbul arasında 
Yolcu fazlalığından vapur se
ferleri haftada ikiye çıkarıldı 

Deniıyolları işletme idare
!;İnin lzmirle İstanbul arasında 
işliyen lüks posta vapurları 
ile ara seferlerini yapan va· 
purların mevsim münasebetile 
fazla yolcu aldığı ve izdiham-

cularını alarak cumartesi gün· 
leri saat 16 da İstanbula ha
reket edecektir. İzmir vapuru 
da her hafta pazar günleri 
gelecek ve esikisi gibi yir.e 
pazartesi günleri İstanbula 
yolcu ve yük götürecektir. ...... ___ _ dan yolculuğun işkence şek· 

lini aldığı nazarı dikkate alın
mış ve Denizyolları idaresi, Fransız kabinesi 
lüks vapur seferlerini haftada 
ikiye çıkarmıştır. 

idarenin, bir müddetten

beri tatbik etmekte olduğu 
yüzde 45 tenzilatlı tarife se· 

bebile ve mevsimin de seya
hat mevsimi olması hasebile 
son zamanlarda İzmirden İs· 
tanbula gidenler ve İstanbul. 
dan İzmire gelenler pek ço· 
ğalmıştı. Bu seyahat için va

purların kamaraları daha bir 

hafta evelinden kiralanmakta, 
birçok kimseler kamara bilet
lerile salonlarda seyahat et· 
mek ve geceleri de bu salon· 
larda uyumak mecburiyetinde 
kalıyorlardı. Üçüncü mevki ve 

ve güverte tıklım tıklım yolcu 
ve eşya ile doluyordu. 

Denizyolları işletme idaresi 
fzmir acentalığı, bu vaziyeti 
merkeze bildirmiş ve lzmirle 
İstanbul arasında doğru bir 
sefer daha istemişti. İhtiyaç 
nazarı dikkate alınmış ve fz. 
mri • İstanbul arasındaki eks· 
pres vapur seferleri ikiye ib· 
lağ edilmiştir. 

Bundan sonra her hafta 
lstanbuldan cuma günleri bir 
vapur gelecek ve İzmir yol· 

Bugün toplanacak 
Paris, 15 {Radyo) - Fran· 

sız kabinesi, bugün toplanacak 
ve Marsilyada toplanan sosya· 
listler kongresinin mukarreratı 
etrafında tetkikatta buluna· 
caktır. Bu t~plantıda, hariciye 
nazırı Bay lvon Delbos harici 
siyaseti izah edecektir. ·---···----Jandarma B. Ahmedin 

ölümü 
İzmir • Menemen arasında 

Jandarma Ahmedin iki otomo· 
bil arasında feci bir şekilde 
ölümüne sebebiyet verınekle 
maznun şoför Atman Meh-
medle İbrahimin muhakemele
rine dün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiş· 
tir. Bu celsede maznunlar hak
kındaki karar tefhim oluna· 
caktı. Mahkemece dava dos· 
yası üzerinde yapılan tedkikat 
sonunda hadise yerinde ilk 
keşfi yapan ve kazadan şoför 
Alman Mehmedin mesul tu
tulması lazımgeldiği hakkında 
rapor veren belediye vize 
kontrol memuru B. Arifin şa· 
hid sıfatile dinlenmesine karar 
verilmiş ve muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

-· Deli Petro 
Ve Katerina 

TQi{hı ---Aşk~ M~sı 
Yazan: F. Ş. Benlioğlu 

-6-
noktalarına kadar öğrenmek 
istiyeceğini sanıyordu. Marta 
böyle bir harekette bulunma
yınca, prens kendisi bir sürü 
sual sormağa başladı. 

Marta, bu suallere, hüsnü 
iradesine hakim şekilde ve 
arkasının çabuk bitmesini İs· 
ter gibi kısa, sert fakat vazıh 
cevaplar verdi. 

Prens çıkıp giderken, Mar· 
ta kendi kendine: 

- Oh. Dedi. Beni bir da-
ha taciz edeceklerini san mı· 
yorum, artık! 

Fakat Marta çok al danı· 
yordu. Bundan sonra, Marta· 
nın işlerine yeni bir iş olarak 
birçok ziyaret ve suallere ma
ruz kalmak işi katıldı. Bunla· 
rm başında deli Petro geli· 
yordu. Petronun Martaya karşı 
alakası herkesten fazla ve de· 
rin idi. imparatorun, prens 
Menç1kofun konağına ziyaret
leri, • vakitli vakitsiz olmak 
üzere· sıklaşmış idi. 

Marta, cidden iş bulmuştu; 

artık işlerini bırakmış, impara· 
torun ziyaretlerinde sorduğu 
binbir suale cevap vermekle 
meşhul oluyordu! Buna rağ
men Martanıo sıkıldığını san
mamak lazımdır. Martayı im· 
paratorun huzuru hiç sıkmı· 
yor, hatta memnun ediyordu. 

İmparator, gönül macerala
rında olduğu gibi Martaya 
karşı çok nazik ve Martanın 
ruhuna göre hareket etmesini 
biliyordu. Martanın, nihayet 
köylüler içinde büyümüş ol· 
ması, imparatorun bu mahi
rane gönül manevralarından 

son derecede memnun olma· 
sını icabettiriyordu. 

Ve .. , böylece bu köylü ka· 
dının kalbinde imparatorun 
gölgesini seyretmeğe başlamış 
ve İmparator bulunmadığı za
manlar, Marta hep onu dü-

şünmekte idil Evet, bu hal, 

ciddi ve belkide mühlik bir 

vaziyetie başlangıcı demekti! 

inanmak istemediler. 
Fakat hadise tamamile vaki 

ve sahih idi. Prens Minçikof 
ta bu haberi her sorana tasdik 
ediyordu. 

Prense hususiyeti olanlar: 
- İmparator bu köylü ka· 

dını sevmiyor mu? . 
Diye sualler sormağa bile 

kalkıştılar. Fakat prens bu su· 
allere ancak müphem bir omuz 
silkme ile mukabele edebili· 
yordu. 

Evet, nihayet kat'i surette 
anlaşıldı; Petro, Martayı kendi 
sarayına aldı. Marta, artık ba· 
sit bir hizmetçi kadın değildi. 
Bir sarayın hanım_i, evet hük· 
mü ve nüfuzu büyük bir ha· 
hanımı olmuştu! 

imparator bu kadına böyle 
ve birdenbire bu kadar büyük 
bir mevki vermekle ne kasd· 
ediyordu? Payitaht asilzade· 
lerini en ziyade endişeye dü· 
şüren bu sualin cevapsız kal· 
ması idil 

Petronun siyasi maksatlarla 
komşu krallardan birinin kızını 
alacağını sananlar, bu maksat 
etrafında saray intrikaları ve 
planlar kuranlar, Martayı emel· 
leri için en büyük bir tehlike 
addediyorlardı. Petro h t r hal· 
de Martayı seviyordu! 

Ve... Bu zannın tahakkuku da 
geç kalmadı. Petro, sarayda 
dünün hizmetçisi olan Mar· 
taya, bir kraliçe muame· 
leesi yapıyordu. Ve bir gün, 
Petro Martaya: 

- Marta.. Seni seviyorum, 
hem de pek çok sevdiğimi 
görüyorum! Diye aşkı ilan 
etti. 

Marta, köylü olmakla bera· 
ber, gönül işlerinde kendisini 
en iyi bir şekilde idare ede· 
cek liyakata malikti. Petronurı 
bu ilan aşkı zaten bakliyordu; 
deli Petronun kendisine ver· 
diği yüksek ve kıymetin neyi 
icap ettireceğini daha ilk gün· 
den itibaren tayin etmiş idi. 

(Arkası var) 

· Kalov Sotello Bu sırada, dedikodoya su· 
samış olan kibar mahafilinde, 
İmparatorun prens Mençiko· Ailesine maaş tahsis 
fun konağına pek sıklaşan ziya· 
retleri üzerine bin bir dedi· 
kodo başlamış idi. Bu dedi
kodocu ağızlar, İmparatorun 
bu ziyaretlerinin cephesini bile 
tayin ediyorlardı artık! 

Daha düne kadar bir köylü 
kadın olan ve hala prens 
Mençikofun hizmetçisi bulunan 

Marta, birdenbire Rusya pay
tahtmın günün kadını olmağa 

namzed olmuştu Düne kadar 
b·ndisine söz söylemek için 
bile düşünenler şimdi iltifat· 
!arda bulunuyorlar, hatır so· 
ruyorlardtl 

Marta, bu ani değişikliğe 
karşı, içinde derin bir iğren· 
mek hissediyordu. Fakat bü
tün bu riyak~rane iltifatlara 
güler yüzle mukabeleden baş· 
ka birşey yapamıyordu! 

Birgün, payitahta inanılmaz 
bir haber fırtınalar yarattı. 

Pı.:ens Meoçikofun hizmet· 
çisi, köylü kızı Marta, lmpa· 
rator Petronun emrile saraya 
nakledilmiş idil 

Petronun hayat ve yaşayış 

tarzile yakından alakadar olan 
Payitaht aıilzadeleri bu habere 

ettiler 
Sen Jan Doloz 15(Radyo)

General F rankonun emrine 
göre, ihtilalin bidayetinde cuın· 
huriyetçiler tarafından öldürü· 
len saylav Kalov Sotellonun 
karısına yirmi bin peçeta teka· 
üt maaşı verilecektir. 

lspanyadaölen ltalyanıar 
Roma, 14 (Radyo) - ltal· 

yan gazeteleri, İspanyada ölen 
ltalyanların yeni bir listesini 
neşretmişlerdir. 

Bunların cenaze merasimi 
İtalya ve İspanyada ayni gün· 
de ve ayni şekilde yapılmış 
ve her iki milletçe milli kah· 
raman addedilmişlerdir. 

İzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Gazetenizin 10·7-937 tarih 
ve 1049 sayılı nüshasının 4 ncii 
sahifesinin 5 nci sütununda 
satılığa çıkarılan gayri menku· 
lün 1 nci artırmasının 16-8-937 
pazartesi saat lO da ve 2 nci 
artırmasının 31 ·8·937 tarihine 
müsadif salı günü ayni saatte 
yapılacağı tashihen ilan olu· 
nur. 2379 


