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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 19 Temmuz 1937 

Lahorda 
Feci bir tren kazası ol
muş, 100 kişi ölmüş, 200 
kişi yaralanmıştır. 

Fiati (100) Para 

• 
ın Japon Har hı Siddetlendi ., -

lktisad vekilimiz bugün 
lstanbula gidiyor 

Trakya manev 
raları hazır

lıkları 

ispanya ihtilalinin 
yıl dönümü. 

---·-·---
Celil Bayar geceyi ç;Şmede geçirdi. iplik buh 
ranını bildirmek için Buldandan heyet ·geldi 
~ ~-~-::;,._-~ ___ ... __ .. -

Manevralara 300 
tayyaremiz işti. 

rak edecek 
Paris, 19 (Radyo) - Türk 

ordusu 16 Ağustosta Trakya
da büyük manevralar yapa
caktır. Türkiye büyük Erkanı 
harbiye reisi Mareşal Fevzi 
Çakmağın idare edeceği bu 
manevralar çok muazzam ola
cak, 300 den fazla iştirak 
edecektir. Şimdiye kadar Bal
kanlarda, hiçbir devlet bu 
derece muazzam bir manevra 
tertip etmemiştir. 

Şehrimizde mühim iktısadi 
tetkikler yapan lktısad Veki· 
linıiz Bay Celal Bayar, dün 
sabah saat dokuzda otomo· 
bille Çeşmeye gitmiştir. Siyasi 
müsteşarı Bay Ali Rıza, vali 
Bay Fazlı Güleç, iş bankası 
Umum müdürü Bay Muammer 
l::riş, Ziraat bankası umum 
lnüdürü Bay Kemal Zaim, lk
tısad Vekaleti müşavırlerinden 

Bay Yusuf Saim de vekille 
beraber Çeşmeye gitmişlerdir. 

Bay Celal Bayar, dün Çeş

lnede istirahat etmiş, denize 
tirmiş ve geceyi orada geçir· 
lrıiştir. 

Manevrada Fransız, lngiliz 

yüksek rütbeli generalleri ile 

küçük itilafa ve Balkan an
tantı devletleri erkanıharbiye 

reisleri bulunacaktır. Manev-
ralar için hazırlıklar 

etmektedir. 
devam 

Bugun şehrimize dönecek 
olan lktısad Vekilimiz, refa- '• 
~tıerindeki zevetıa birlikte, Yugoslav ve Ro. 
"-t 14 te lzmir vapurile Is- men '. erkanıharbiye 
1-ııbula gidecektir. lktisad Vekilimizin Cumartesi günü Fuarı gezerken . 

* alınmış fotoğrafları reisleri 
* * lkbsad Vekilimiz Bay Celal Bayarı ziyaret edecek ve ken· için ipliği tercihen tüccarlara Berlin, 19 (Radyo) - Yu· 

'ayarı Buldana davet etmt>k dilerini Buldana davet ettikten verdiklerini ve kooperatiflerin goslavya • Romanya erkanı 
Gıere, Buldan belediye reisinin sonra, iplik meselesindeki müş· iplik bulamadığını aöylemekte harbiye reisleri abideye çelenk 
riyasetinde beş kişilik J>ir he· külleri arzeyliyecektir. Buldan· ve bu meselenin halledilmesini koyduktan sonra Metye hare· 
" d h istemektedirler. k t t · 1 d" ıet dün şehrimize gelmiştir. lalar, yerli fabrikaların, a a 1 e e mış er ır. 

Heyet, bugün Bay Celal yüksek fiatle satış yaptıkları ------• ...... •• • ~~ 
---~· • .______ Irak- Iı~ao arasında 

Çin -Japon dostlok misakı 
Şiddetli bir muharebe 
başlamış bulunuyor 

••• 
Japonlar, Çine mütemadiyen asker sovk 
ediyorlar. Japoyada kasırgalar koptu 

Japon askerleri 
t ~ndra 19 (Radyo)- Buraya Kasırga neticesinde merkezi 
J:ı en haberlere göre, Çin- japonyada yüzlerce evler yıkıl· 
ıc_~ln .orduları arasında çok dığı ve birçok kimselerin 
btal 1 hır muharebe başlamış ankaz altında kaldıkları bildi
llıii~~ınaktadır. Her iki tarafta riliyor. 
Ş ış telefat vermektedir. Nankin 19 (Radyo) _ Ja· 

~il anghay 19 (Radyo) - Pe-
b, cenubunda kain F enktay ponya ateşemiliteri, dün Nan-
'•k'l~sine mütemadiyen Japon kin harbiye nezaretine gitmiş 
;rı gelmektedir. ve Çin ordusunun, şimali 

ti;e0 kyodan alınan haberlere Çinde başhyan harekatını pro· 
qetı·' ınerkezi japonyada şid- testo etmiştir. Bu hususta 
"lt~~ğnıurlar yağdığı halde veri{en notada, Çin orduları· 

· qarekit devam etmek- nın derhal çekilmesi talep 
olunmaktadır. 

-~~----~--~~-
Dün imzalanan muahede ile senelerdenbe
ri devam eden hudut ihtilafları halledildi 

Tahran 19 (Hu· 
s·Jsi) - Paris 
ajansından: 

lran Hariciye 
Nazırı B. Samyi 
ile Irak Hariciye 
Nazırı B. Naci 
El'asil arasında 
bu sabah bir 
dostluk muahe· 
desi imza edil-
miştir. Tahran'dan bir görünüş 

Mezkur muahede ile 913 Bundan başka, Şattülarabı 

Istanbul protokolu ve 914 hu- ve ticaret, seyrisefain anlaşma· 

dut tahdidi komisyonu zabıt· ları hakkında birkaç muahede 
ları muteber addedilmekte ve imzalanmıştır. 
hudut ihtilafları tamamen hal· Irak Hariciye Nazırı bugün· 
ledilmektedir. lerde Bağdada dönecektir. 

Hodza 
Kabine teşkili

ne çalışıyor 
Prag 19 (Radyo)- Çekos

lovakya Reisicumhuru B. Be
nesin teklifile yeni kabineyi 
teşkil edecek olan B. Milin 

IHodza, bugün muhtelif siyasi 
partilerle müzakereye başlıya· 

caktır. 
Yeni kabinenin, yarına ka· 

dar teşekkül etmiş olması 

muhtemeldir. 

Amerika 
Daima sulha 
taraf dardır 

Vaşington 19 (Radyo)-Ame
rika Hariciye Nezareti, Avru
pa ve uzak şarkta husule ge
len son ihtilaflar münasebetile 
bir resmi tebliğ neşretmiştir. 

Bu tebliğde, Amerikanın, dai
ma sulha tarafdar olduğunu 

ve başkalarının dahili vaziyet· 
lerine müdahale edenlerin aleyh 
duı bulundupnu bildirmiıtir. 

------Madrid müdafaa nazırı, biz yalnız asiler. 
le değil Almanya, ltalya ve Portekız

le de harp ediyoruz, diyor -
Dahili harp devam ediyor 

Milisler hicret ederlerken 
Madrid 19 (Radyo)-Havas birçok mühimmat zayi eyle

ajansından: Hükumet kuvvet· diklerini bildirmiştir. 
leri Guadellada ileri harekata Yaralı ltalyanlar 
devam etmişlerdir. Asiler, Na- Napoli, 19 (Radyo) - Gra· 
var Karnerada mühim kuvvet- diska adında bir hastahane 
ler tabşid eylemişlerdir. Mad- gemisile ispanyadan birçok 

1 ridin cenubunda Navas kasa· ltalyan gençleri buraya gel
bası üzerine tazyik icra eden mişlerdir. Bunların hepsi ya· 
Cumhuriyetçiler, bu havali de ralıdır 1 
asilerin bir taarruzunu tard
etmişlerdir. 

Madrid müdafaa Nazırı, ih· 
tilalin yıldönümü münasebe· 
tiyle deniz, kara ve hava kuv· 
vetlerine hitaben irat eylediği 
bir nutukta ezcümle şöyle 
demiştir: 

- Cumhuriyetçiler, yalnız 
asi İspanyollara karşı değil, 
üç millete karşı mücadele 
ediyorlar. Portekiz, Almanya 
ve İtalya .. 

Hürriyeti111ize kavuşmak için 
açdığımız cidal, istiklal savaşı 
halıni almıştır. Biz hurriyet 
istiyoruz. Hiç kimseye esir 
olmıyacağız. 
Cumhuriyetçilerin beyan

nameleri 
Valansiya, 19 ( Radyo ) -

Harbın yıl dönümü münasebe
tile Cumhuriyetçi hükumet bir 
beyanname neşretmiş ve Pas· 

yotc.ra nam müstearile komü· 

nist lspanyolların liderliğini 
yapan Bayan Delores lriyori, 

radyoda bir nutuk söyliyerek, 
gönüllülerin hiç yoktan ispanya 
topraklarını kanlarile suladık-

larını beyan etmiş, bu gibi 

gençlerin analarına hitap ede
rek, çocuklarını ispanyaya 
gitmekten menetmelerini ilave 
eylemiştir. 

Frankonun beyannamesi 
Salamanga 19 (Radyo) -

ispanya barbanın yıldönümü 
münasebetile general F ranko 
radyoda bir beyanname neş· 
retmiş ve harbm yıldönümün· 
den evvel bir muvaffakiyet 
göstermek maksadile cumhu· 
riyetçilerin muhtelif cephelerde 
yaptıkları taarruzun, kendile· 
rine çoğa mal olduğunu, 20 
bin maktul vercJikten başkıı, 

61 tayyare de kaybettiklerini 

lngiliz sulh 
planı 

lngiliz sulh planını lr.azır
lıgan B. Eden 

Londra, 19 (Radyo) - Mu-

hafazakar partisinin naşiri ef· 

karı olan bütün matbuat, ade-

mi müdahale komitesinin son 

toplantısından bahsile uzun 

makaleler yazmakta ve lngi• 

liz planının, 26 devlet tara· 
fmdan kabule mazh ı r olması· 
nı, sulh için falı hayır adey• 
!emektedir. 

Deyli Herald gazetesi ise, 
komitenin önümüzdeki içtima· 
ında çok şiddetli münakaşalar 
olacağını ileri sürerek, lngiliz 
planının müşkül bir vaziyete 
düşürülmesi ihtimalinden bab· 
ıeylemektedir. 



Sahife 2 

Anasını Ciör __ 
____ .. Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 35 
Hafize bunları anlatıp du

rurken, Kemankaş da: (Baş 

üstüne, 80 lira takdim ede
yim!) Diye gene kafa sallarken, 
yüz bulan koca karı bir sigara 
yaktı; gene üst perdeye çıktı: 

- Gelin odasının damada 
aid olduğu malumdur. . Ne 
hacd, ergen değilsin ki bu 
işin cahili olasın. Evlenmiş, 
dünya evine girmiş bir erkek
sin .. Uzatmıyayım, diyeceğim 
şu: Gf'lin odası, senin boynu
nun borcu .. F dkat dur, daha 
bitirmedim; yatak odasına ge
lelim. Ağırlık verilmce yatak 
odası gelin tarafına düşer! 

Hemen, elini gene böğrüne 
koydu: 

- Düşn ama ağırlık kese 
dolusç olur; 150, 200, 300 
altından aşağı olmaz. O za
man koca torbayı korsun koy
nuna; gidersin Yorgancılar 
çarşısına yahut Mahmutpaşa· 

daki mobiıyacı bezirganlara; 
liraları patır patır sayıp alır
sın karyolasını, aynalı dola
bını, tuvaletini, sezelyonunu 
(şezlong demek istiyor,) per
delerini, astarlarını.. 80 lira
cıkla dokuz kubbeli hamam mı 
yapacağız a şekerim?. 

Kemankaş yine kafa salladı: 
- Üzülme teyzeciğim, ya

tak odası da bize raci olsun! 
Son karar şuydu: 

Yarın, nihayet öbürgün, Şa
hap 80 lirayı hazır edecek . 
Teyzanım Maliyeye gelecek. 
Tenha bir kenarda, usuletle 
paraları alacak. Hemen çeyiz 
çimen tedarikine ba~lıyacaklar. 

Damat Bey de paçaları sıva 
yıp Aksaray civarlarında bir 
ev tutacak; döşeyecek, daya
yacak; gelin odasını, yatak 
odasıaı kuracak . 

En aşağı bir haftalıg iş.. Ge 
lecek Salı.. lstağfurullah Salı 
sallanır derler, Sah olmaz. Ge
lecek Çarşamba.. Yoo, Çar
şamba hiç olmaz, netameli 
gun .. 

Önümüzdeki perşembeye 
Hafize yine Maliyeye uğrayıp 

bütün hazırlıkların tamam ol· 
duğunu öğrenince, tutulan 
evin anahtarını alacak. Alel
usul bir defa gözden geçir
mek elbette lazım. Edayı pe
şine takıp evi görmeğe gide
cekler. 

İnşallahürrahman, hayırlisile 
öteki perşembeye yuz yazısı 

günü .. 
Kemankaş bu tekliflerin 

hepsine, kemafissabık baş eğ
di; göz kırptı; hay hay dedi. 

Hafize. 
- Eh, artık bana izin.Şim

dilik, Rabbiye emanet ol iki 
gözüm! deyip ayağa kalkar
ken bir sakız daha çiğnedi: 

- Du, en mühim noktayı 
unuttuk... Sen gündüzleri ka
lemine gideceksin; Edacık 
evde yapayalnız mı kalacak?. 
Böyle bir cahil, tek başına, 

kukumav gibi oturabilir mi?. 
Vallahi heyheyler getirir. ister 
misin sarılıklara tutulsun; daha 
civan yaşında evhamlara, çar· 
pıntılara uğrasın?. 

Bu mesele, hakikaten en 
mühim nokta dediği kadar da 
var. Şahap gene bıyık çiğni
yordu. Karşıki devamda: 

susatın hepsini aladan alaya 
başarır. Pişirme, kotarma, bu
laşık, çamaşır, tahta.. Mavel 
hakkı lazımsa, işte bunların 

üstesinden gelemez doğrusu. 
Dilinin ucunda: 
- Ben başında olayım, o 

cihetlai de benim boynuma 
dola!. De.nek .. 

Dilini kıpırdatmasına vakit 
kalmadan, Şahap Bey: 

- Mezkur keyfiyeti ben 
peyledim. Meı hume valdenin 
çıraklarından kul cinsi bir ha
tune vardır!. deyince koca 
karı şapa oturdu. 

Süngüsü düşük ve yarım 
ağız: 

- Pekala, orası senin bile
ceğin hususi. dedi .. 

Yine gitmeğe davranarak: 
- Artık bana izin .. Şımdi

lik Rabhiye t:manet ol!. deyip 
adımını atarken, tekrar durdu: 

- Allah bir biz bunamışız. 
Mühimmin mühimmini unuttuk. 
Yavrucak tel duvak takınacak; 
köşeye oturacak; sen koltuğa 
gireceksin; paralar serpecek
sin; c:tkşama da güvey girecek
sin .. Anha minhası buna mis 
gibi düğün derler. Düğüne 
akraba, eş dost davet edilmez 
mi? .. Gelenler yüz yazısı günü, 
paça günü sofraya oturmaz 
mı, zerde pilav yemez mi? .. 
Bu yemek bahsi nasıl olacak?. 
Sonra, yüz görümlüğünü de 
unutmıyalım. Bugün bugün, 
değil bakireler, kaç kocadan 
arta kalmış kartoloz karılar 
bile, yüz görümlüksüz kocayı 

asla ve kat'a kabul etmiyor. 
Sermümeyyizcağız, artık bi

tik halde, 
- Kaffesi münasip gördü

ğünüz gibi olsun!. Sözünü sar
fedince, Hafize şimdi de ağız 
aradı: 

- Kına gecesi, mına gecesi 
hakındaki arzum? ve çabucak 
eğledi .. 

- Yaz geçelim kına gece
sinden. Edacığımın görüp gö
receği tek mürüvveti. Hevesi 
kursağında kalmasın diye, yal
nız perşembeye mahsus ola
rak, rabıtalıca bir ince saz 
takımı getirtiverirsin değil mi 
arslanım? 

İskemlenin üstünde uyuş
muş, ambale olup çıkmış, 
cevap vermeğe, hatta kafa 
oynatmağa bile mecali kal
mamış olan Şahapcık, yalnız 

gözlerini kırparken, beriki en 
can alacak yeri deşti: 

- Sevgili karıcığına her 
akşam geleceksin bittabi!.. 

Bu söz, biçare adamı sen
deletmiş, büsbütün alıklatmıştı. 

Süleymaniyedc karısı, iki de 
çocuğu var .. Her akşam evin
den nasıl gabubet edebilecek? 

O saniyeye kadar gördüğü
mün bu noktasını hiç aklına 

getirmemişti. 

Arada bir (bir ahbabın kına 
gecesi var!. Bizim ı müdürün 
sünnet cemiyetine davetliyim!.. 
Üsküdardaki halam esirifiraş· 
mış, yoklıyacdğıml..) gibi ma
vallar okuyarak, bir iki arlca
daşile beraber Macuncuya, 
Şekerci sokağına veya Beyoğ
luna ve ur, felekten gece ça
lardi. 

Edayı nikahlamağa kalkışır
ken de, bermutat evi sallarım 
bir yalan kıvı~ıp oyalarım( 
demiş, fazla derinlere gitme· 

- Kızımın, Allaha şükür 
eteği belindedir, hamaratlır; 

kendisıne ve ayaline müteallik 
i lerin, ~ bUMI hu· 

~===~="-"= 

(Ulusal'Birlik) 19 Temmuz937 

·yeni kararname ile ~srarengiz l emJeket 

TiBET 
Buda mezhebinin -büyük reisi 

nasıl seçilir? 

Hangi maddelerin 
resmi arttırıldı 

--·-· Her kadının iki kocası olan bir şehir 
Orta Asyada münzeviler ni (Odabaşı) alır. Odabaşı ve 

memleketi sayılan Tibet kıt- Başvekilhaç, her ikisi de en 
ası vardır. Tibet, budist ra· yüksek merteye erişmiş papas-
hiplerle meskundur. Şimdi bu lardır. 
rahipler memleki, büyük bir Bunlar çocuğa bakarlar. 
araştırma faaliyeti içinde kay· Daha pek genç iken kendisi
naşıyor. ne Buda dininin inceliklerini 

Bu memleket harıl harıl bir öğretmek üzere hocalar tayin 
çocuk aramaktadır. Sebebini edilir. Bu dini işlere büyük 
anlatalım: ehemmiyet verilir. Dünyüvi 

Budanın vekili ve Budistle- mesaille iştigal etmesi pek şa· 
rin başpapası olan Dalay La- yanı arzu değildir. 
ma 1933 senesinde ölmüştü. Fakat mevkii iktidara geç-
Dalya Lama, Tibet üzerinde mek her çocuğa nasib olamaz. 
kazai ve idari tam bir haki- İktidar mevkiine geçmek za-
miyeti haizdir. manı yaklaştıkça tehlike artar. 

Budistlerin akide ve mez- Tibetliler bir Dalay La-
hebine göre, ruh ölmez, fani manın zehirden ölmiyeceğini 
değildir. Dalay Lama, öldük- söylemelerine rağmen etrafın-
ten sonra ruhu, yeni doğan dakiler böyle bir tehlikeye 
bir vücud içinde tekrar dün· karşı daima müteyakkız bulu-
yaya gelir. nurlar. 

işte Budistlerin bütün Tibet
te harıl hani aradıkları şey, 

bundan dört sene evvel ölPn 
Dalay Lamanın ruhunun gir
miş olduğu bu çocuktur. 

Tibetliler, Buda mezhebinin 
ed büyük reisi olan Dalay La
mayı, seçmezler ve tayin et
mezler. 

Dalay Lamanını ruhunu vü
cudunda taşıyan bahtiyar ço
cuk, kendi kendine nasıl te
celli eder ve nasıl keşfedilir? 

Mukaddes göl 
Tibetin merkezi olan Lasa

nın beş mil cenubi şarkisinde 
bir göl ·ıardır. Bu göle, "Di
nin muzaffer tekerleği,, namı

verirler. 
Dalay Lama öldüğü zaman 

ruhu gider bu gölü~ derinlik
lerinde saklanır. Yeni Dalya 
Lamayı keşif zamanı gelince 
onun muvakkat vekili bu göle 
müracaat eder. 

Bazan gölün üzerinden rüz
gar eserken suyun üstünde bir 
bulut toplanır ve bunun al
tında bir hayal görülür, bu 
hayale benziyen çocuk bulu· 
nunca yeni Daya Lama bulun
muş demektir. 

Hayale benzemesi kafi de
ğildir. Benziyen birkaç çocuk 
olabilir. Onun için bu çocuk
lar bir imtihana tabi tutu
lurlar. 

Zehirli çaylar 
Bu zehirlenme tehlikesinin 

membaı şudur: 

Dalay Lama tahtına namzed 
olan çocuk, Tibetin muhafız 

mabudesinin karargahı olan 
Palden Lama gölünü tek ba
şına ziyaret etmeli ve yuz 
yüze konuşmalıdır. 

Gölden dönünce, çocuğa 

kuvvetini iade için bir hap 
verilir. Bu hapı yutup ölmiyen · 
Dalay Lama namzedleri pek 
nadirdir. 

Şimdiye kadar bu hapı yu
. tup ölmemiş yalnız bir çocuk 
görülmüştür. 

Tibetliler, mukaddes göl
derı dönüşte, bu kuvve ha· 
pmı yutan çocukların ölümü
nü, muhafız mabudeyi kızdır

mış olmasına atfediyorlar. 
Hakikat halde bu ölümleri 

Dalay Lama sarayında hüküm 
süren entrikalara ve birbirine 
muariz zümrelerin cidaline at
fetmek lazımdır. 

Müstakbel Dalay Lamayı 
kendi menfaatlerine uygun 
görmiyen zümre, onu zehirle
yip ortadan kaldırmak için 
mukaddes gölden dönüşü bir 
fırsat ittihaz ederler. Son Da· 
lay Lamanın zehirli hap ölü· 
münden kurtulmuş olması ken· 
disine gayet sadık ve açıkgöz 
hizmetçilerine medyundur . 
Bunlar, zehirli hapı, zararsız 
bir hap ile değiştirmişler ve 
muhakkak bir ölümden kur
tulmuşlardır . 

_____ , ____ _ 
Gümrük resmi tezyid edil n mad

delerin izahını yapıyoruz 
Gen.el ithalat rejimi karar- madde de zikredilmiyen men· 

~amesıne bağlı üç numaralı sucat (örme kumaşlar dahil) 
lıstcde gümrük resmi tezyid resimleri sikletlerine göre 540 
ve tenkis edilen ithalat mad- ve dörder yüz liradan 850, 
dele~i gümrük tarife numara- 800, 700, 600 liraya çıkarıl· 
ları. ıle, ve alınmakta olan mıştır. Arişi kamilen pamuk 
res~mlerle alınacak olan yeni yün mensucatın metre 11 u· 
res~mler tebarüz ettirilmek su- rabba sikleti 200 grama k•• 
retıle gösterilmiştir. dar olanların resmi 315•liradan 

Gümrük resimi tezyid edi- 800 liraya, 201 den 3001graın8 

len maddelerin bir izahını kadar olanların 750 liraya, 
yapıyoruz: 301 den 420 grama kadar 

Deri mamulatı olanların 650 liraya, 421 dell 
işlenmiş, tabaklanmış ve 600 grama kadar olanların d• 

boyanmış her renkte vidala. resimleri 550 liraya çıkartıl· 
vaketa ve telatin denilen 100 mıştır. 
kilogramının resmi 248 lira- İpekten gayri mevaddı lifiye 
dan 500 liraya, tabaklanmış ve madeniye ile işlemeli veY~ 
ve boyanmış her renkte sair yapıştırmalı olanların resimleri 
deriler 150 liradan 500 liraya ise 340 liradan 850 liraY' 
çıkartılmıştır. çıkartılmıştır. 

Koyun, keçi, oğlak, fok, Şark halıları gümrük 
timsah, yılan derilerinin (el· resimleri 
diven için kesilmiş olanlar da Şark halılarının gümrük re· 
dahil) 100 kilogramının res- simleri esaslı nisbette arttırıl: 
mi 1000 liradan 1500 liraya mıştır. Metre murabbaı sikletı 
çıkarılmıştır. Ancak beher de- 2,5 kilograma kadar olan şark 
metre murabbaı 4,5 gram- halısının 100 kilosu 550 ur• 
dan yukarı olan keçi glasele- bu sikletten ağır olanlarınloO 
rinden (maroken hariç) 100 kilosu 350 lira resim koll' 
kilosundan 1000 lira resim muştur. . 
alınacaktır. Örme, dokuma her ne"' 

Kösele ve suni kösele resmi yün, kıl kumaştan dikiltnİŞ 
100 liradan 130 liraya, deri- elbise, tozluk gibi giyilece~ 
den biçilmiş çizme ve ayak- eşyanın resimleri 440, gO 
kabı konçları, yüzleri ve sair 520, 500 liradan sıra ile B()Oı 
aksamının resmi (dikilmiş olan- 900, 800, 600 liraya yündeıt 
lar da dahil) 400 liradan 2000 ve kıldan örme çorabçı eŞ' 
liraya, kösele veya suni köse- yasının resmi 560 liradan {,(iJ_ 
lerden kesilmiş taban, ökçe, liraya, mahlut ipek veya s\1

111 

veya sair ayakkabı aksamı ipekten [mamul mensucat .;e 
resmi 122,50 den 150 liraya, kordelanın resmi 1500 ~ 
yüzleri boyalı ve boyasız deri- 2400 liradan 3500 ve 47 
lerden mamul ayakkabıları liraya çıkartılmıştır. 
tabanları kösele veya sair Boyun bağlar fi 

mevaddın resimleri 320, 260, Dokuma kumaştan boY0~. 
520, 360 liradan sıra ile 600, bağlarının safi ve sün'i ip~ 
400, 700, 500 liraya çıkarıl- ten olanlarının resmi 42 r 
mıştır. liradan 7000 liraya, diteıı 

Deri ve kösele mamulatı elyaf ile mahllıt olanla~ıııı, 
para cüzdanları, kadın çantası resmi 3000 liradan 5000 JırllY 
evrak ve dosya çantaları, dür- çıkartılmıştır. 
bin, fotoğraf kılıfları sade ve Muhtelif maddeler jJ 
ya mevaddı adiye ile müret- Limondan, 15 NisandaP 'il 

tep olanların resimleri 880 li- Eylüle kadar ithal edilenle~ 
radan 1200 liraya, deriden ve 100 kilogramından 3 lirB 

11
, 

köseleden mamul yalnız bel sım alınacaktır. Pamuklu .'°e,.e 
kemeri ve kayışı resmi 455 li- sucatın muhtelif nevilerinıll ~ıı 
radan 2000 liraya, tarifelerde pamuktan yapılmış kili~l~, 
zikredilmiyen deriden mamul resimleri de muayyen nı5 ti' 

eşyanın resmi 600 liradan 2000 lerde arttırılmıştır. Altı ~ti' 
liraya, kürk imaline mahsus kt .. l · d'" ıııe•" · çu an yuz en ıger '-ı 

postlardan parça tulum ve ek- sucattan ayakkabıların r ,tıl· 

Evvelce Dalya Lamanın ha
yatta iken kullanmış olduğu 

çanı, tesbihini veya hoşlandığı 
hizmetçisini tanıyan çocuk, di
ğerlerine tercih edilir ve tahta Onsekiz yaşında Dalay Lama 

lenmiş terbiye görmüş tavşan 230 dan 275 liraya çı.1'• !O'' 
kurd, maymun, köpek, kedi, mıştır. Mermer ve grarııt ifli 

oturtulur. 
2-3 yaşlarında bulunan ço

cuk bunları nasıl tanır? Diye
ceksiniz .. Fakat Tibetliler onun 
fevkalbeşer bir mahluk oldu
ğuna inanmıyorlar mı? 
Çocuk seçildikten sonra 

Yeni Dalya Lama seçilince 
onu Lasaya getirirler. Çünkü, 
annesine, babasına elveda 
eder. Bundan sonra artık on· 
lan sade adi bir ziyaretçi 
gibi görecektir. 

Çocuğun hayatma hiç ka
dın karışmaz. Annesinin yeri-

mişti. 

Hafize herifcağızın perişan 

halini sezince, bıçağı kemiğe 
dayandırmamak için, alt tara
fını artık kurcalamad•. Bilmem 
kaçıncı defa olarak: 

- Ar/ca•ı ""' -

Zehirli hapı yutan çocuk, 
şayed plümden kurtulursa on 
sekiz yaşına bastığı zaman 
Dalay Lama olur, devletin 
başına geçer. 

Hem ilahi, hem de dünyevi 
kudreti elinde bulundurduğun
dan; artık Tibette kendisinden 
daha kudretli, ve geniş salahi
yete sahip bir adam yoktur. 

Son Dalay Lamo çok inadçı 
bir tabiatc malikti. Devlet 
şurası bir kararı tasdik için 
onu tazyik edince sadeci ka
rarnameyi yırtıp atmakla kal
mazdı, ayni zamanda bütün 
şura azasını bir manastıra hap
settirdi. Maamafih Dalay La
maların çoğu dünyevi sala
hiyetlerini kullanmaktan içtinab 
ederler. Ellerinin dünyanın pis 

IJevamı 4 ncü salıif ede 

çakal ve ayı postlarının resmi mulatının:resimleri birer ~ısıi 
(boy~.mmış olanlar dahil ) 450 arttırılmış, çimentonun rertıl· 
liradan 800 liraya çıkartı)- (0,60) dan (0,90) a çı1'' d'' 
mıştır. ~ıştır. Ancak bugün~ 1'~jııt 

Yün ve kıl mensucat Iktısad Ve · .ıletince ~t~, ) 
Safi yünden mamul başka ( Devamı4 ü .cü sahıfı 

lzmirPamukMensucat1 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkeı ve Fabrikası; lzmir' de Halkapınardadıt~ . ıııe .. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değır ef) 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot b \I' 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mett

5 

catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 
Telgraf adr i: Bayra 
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36 
36 
48 
24 
30 
30 
30 
36 

gön hanı 
Tamaşalık 
Burç s. 

,, 
Hisar mey· 
danı 

Kürt Ömer 
Karantina 
Hükumet c. 
Aliağa 
Salepci hanı 
JÇI 

" 
" 
• 
" 
" 
" 
n 

" 
.. 
.. 
.. 

Selatin oğlu 

" 
" 

Hacı Beşir 

Pazaryeri 
Emine Belkıs 
Şamlı Saide 
Aliağa 

Salepcioğlu 

" 
" 
n 

" .. 
" .. 
" 
.. 
n 

" 

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

dükkan 31Ol54 

.. 313/34 
ev 343/10 

dükkan 364/ 46 
ev 382/14 

dükkan 185,24/3 

" .. 
" 

ufak depo 

.. 24/5 
" 24/7 
" 2419 
" :t4/12 

339 
345 
351 

2/35 

2/41 
21101 
2/143 
2/179 

oda 
.. 

ufak depo 
dükkan 

., 24/bila 
.. 24/ .. 
.. 24/16 
.. 24/20 

" 

" 
.. 

.. 24/29 

" 24/33 
" 24/34 

Hastahane c. Arnavud oğlu ev 99/139 3/19 

23 
25 

Bozyaka Şerefiye camii dükkan 60/35 

" .. 

Temmuzda beklenmekte olup VIGATION LTD. --
ANVERS, GDYNIA ve DAN- "ADJUTANT" vapuru Ha- ı 
ZIG limanları için yük ala- ziran sonunda gelip LONDRA 
caktır. için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME DEUTSHE • LEV ANTE LINlE 
ROUMAIN "DELOS,, vapuru 11 Tem-

"SUÇEAVA" vapuru 14 muzda HAMBURG, BREMEN 
Temmuzda MALTA, CENO- ve ANVERSten gelip yük çı-
v A ve MARSIL YA limanları karacak. 
için yük lacaktır. Tarih ve navlunlardaki deği· 

Yolcu kabul eder. şikliklerden mes'uliyet kabul 
ilandaki hareket tarihlerile edilmez. 

Doktor 
Ali Agah 

Dr. Demir Ali 
~ Kamçıotlu 

Çocuk Hastalıkl~rı • Cilt ve Tenasül hastalıklar 
mütehassısı 1 . "~ ele_~tr~k tedavisi 

lk· .8 1 S k ğ N 

681 
lzmır - Bırıncı beyler sokatı-

1 
ıncı ey er 0 8 1 o. Elhamra sineması arkasında 

Telefon 3452 No. : 55 
.____ Telefon: 3479 

• navlunlardaki değişikliklerin
den acenta mesu\iyet kabul 

etmez. 
Daha fazla tafsilat ıçm 

FRA TELLi SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

N. V . 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bufunur 1 
•!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~· 

48 
48 
48 
72 
36 
60 
36 
96 
48 
60 
36 
96 

" 
Eşref paşa 

Dibek başı 

Soğukkuyu 

" 
Eşref paşa 

Piyaleoğlu 

Soğukkuyu 

fınn 61/33 
kahve 62/34 

ev 71/617 
27 AMERICAN EXPORT LINES 
35 THE EXPORT STEAMSHIP 

.. 83/128 
fırın 104/168 

59 CORPORATION 

.. " 
dükkan 106/182 

71 
75 
81 

"EXCHANGE., vapuru 20 
Temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-

72 
48 
60 
24 
72 
60 
60 
84 

" 
Hasta s. 

Damlacık 

Bornova 

" 
Hasta mescit 

Hacı Hafize 

" 109/119 
ev 157/49 

ev 317/40 

115 
ları için yük kabul eder. 

Helvacı H. Hüseyin ev 343/11 

135 AMERICAN EXPORT LINES 
177 THE EXPORT STEAMSHIP 

120 

24 
60 

60 

" 

" 
Kestelli 

Yemiş ç. 

Kestelli 

Yemiş ç. 

,, 
Kestelli 

" 

,, .. dükkan 344/37 

.. " 
kahve 345/26 

Katip z. A.Reşit dükkan 327/133 
,, mağaza 328/61 
,, sebil dükkan 329/35 

" 

.. 
" 

" 

mağaza 330/63 
65,68 

dükkan 331/59 
" 331/139 

141 

" 333/131 

179 
181 

159 
161 
163 
165 

167 
169 

171 
60 

" " " 334/137 173 
70 ,, ,, 5 adet oda 335/135 17 5 
Yukarıda müfredatı yazılı kiralık vakıf akarat 10 gün müd-

dette müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 21-7-937 çarşamba günü 

'-at onbeştedir. Taliplerin vakıflar idaresine mürvcaatları. 
""'- 12 15 19 2315 

Muhasebe memuru aranıyor 
Muhasebe işlerinde çalıştırılmak üzere bir memur alına· 

C.lctır. 
Aranılan vasıflar ve şartlar şunlardır: 
1 - En az orta tahsilini bitirmiş, 
2 - Askerlik hizmetini yapmış, 
3 - Ticari ve mali müesseselerde en az iki sene çalışmış. 
ibraz edilecek evrak şunlardır: 
a - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
b - Askerlik terhis vesikası, 
c - Mektep şahadetnamesi, 
d - Çalıştığı müessese bonservis kağıdı, 
' - Sıhhat raporu, 
f - Hüsnü hal şahadetnamesi. 

~ l,teldilerin en geç 21·7-1937 saat 12 ye kadar yazı il~ Şir
'te müracaat etmeleri ilin olunur. 

Telefon şirketi 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

"EXHORDA,, vapuru 16 
Tem muzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. • Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES ( 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru ;8 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR· 
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman
larına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MlDELHA VS
LINJE • OSLO 

"BAALBEK,, motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PJRE, 
DONKERK ve NORVEÇ li
manlan için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,, 

Biriiıci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

HS" 

ÜrJ• en Şahap Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler ı 
rahatsız •e tansıyonları yOksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 



Nafia vek · li 
e ekır·k v 

Ali Çetinkoya, lsveçte 
fabı i alarını geziyor 

-~--------------------------------
Nafia vekilimizin lsveç seyahahı, memleketimizin elektrikleş

tirimesi ve münakalat işlerile alakadardır. Ali Çetin
harp Levazımı fabrikalarını da gezecek 

Stokholm 19 (Radyo)- Türkiye Nafia Vekili Bay Ali Çetin Bay Ali Çetinkayanın İsveç seyahati, Türkiyenin elektrikleş· 
kayanın Stokholmü ziyareti hakkında bütün İsveç gazeteleıinde tirilmesi ve münakale işlerile alakadardır. Bay Ali Çetinkaya, 

uzun makaleler neşredılmektedir. Gazeteler, Bay Ali Çetinka- burada kaldığı müddetçe beraberindeki Türk mütehassısları 
yanın bu ziyaretinin, Türkiye ·İsveç münasebatında bilhassa ile elektrik makinesi yapan büyük fabrikalaları, lokomotif imal 
ticaret ve endüstri sahasında mühim bir merhale teşkil ede- eden fabrikaları, Güteburg limanını ve harp levazımı fabrika-
ceğini kaydetmektedirler. larını ziyaret edecektir. 

1 ... •• t t ..... &a 

1398 UÇUŞ 
yapıldı 

İnönü kampında fa
aliyet devam ediyor' 

Ankara 18 (A.A) - İnönü 
yüksek yelken uçuş kampının 
açılma töreni Temmuzun be
şinde yapılmış ve uçuşlara 1 

ertesi gün başlanmıştır. ~ugüne 
kadar kampta bulunan talebe, 
muhtelif planörlerle 1398 uçuş 
yapmışlardır. ..... ----

Arap lideri 
Dün tevkif edildi 

Kudüs 19(Radyo) - Arap 
komitesi lideri, dün mahalli 
hükumet tarafından tevkif edil
miştir. 

Yemen hükumeti, Filistinin 
taksimi aleyhine İngiltere hü
kumetine bir nota vermiştir. 

Yemen hükumeti, Arap ko
mitesine bu hususta müzaheret 
vaadeylemiştir. ....... 

Feci bir kaza 
Lahorda bir yolcu 

rildi. 100 kisi , 

treni dev
öldü 

Eondra, 19 (Radyo) - Şikadan Lahora giden bir yolcu 

treni, hattan çık~ış ve kanlı bir facıa husule gelmiştir. Bu 
facıada, yüz kişi ölmü, ikiyüz kişide yaralanmıştır. 

~~~~~--C"Dt--•••••. 

Vekillerim·z bu akşam 
lstanbulda bekleniyor 

-------
Rüstü Aras , 

Odesadan 
ve Şükrü Kaya 
hareket ettiler 

Istanbul 19 (Hususi)- Ha
riciye Vekili Bay Rüştü Aras 

ile Dahiliye Vekili ve Parti 

genel sekreteri Bay Şükrü Ka

ya, dün Odcsa' dan ayrılmış

lardır. 

Vekillerimiz, Türk-Rus bay
raklarile donatılmış olan Ode
sa istasyonunda merasimle kar· 
şılanmışlar, bando istiklal ve 

enternasyonal marşlarını çal
mıştır. 

Bay Rüştü Aras ve Şükrü 
Kaya, Odesada bir müddet 
kalmışlar ve şehri gezdikten 
sonra vapurla İstanbula hare
ket etmişler, merasimle uğur

lanmışlardır. 
Vekillerimizin bu akşam f s· 

tan bul' a gelmeleri beklenmek
tedir. 

deniz Filosu 
~------~~-~-

Yeni kararname ile 
(Başlara/ ı 2 inci sahi/ede) 
müsaade edilen çimentolar 
bunlar için kabul edilmiş ten
zilatlı tarifelerle girecektir. 

Cam mamulatı tarifelerinde 
demir veya çelik tel, dikenli 
demir tel dökme !borular, de
mir çivi, akümülatör tarifeleri 
de yükseltilmiştir. 

1

1ngiltere, filoyu takviye için 
1Maltaya yeni gemiler gönderdi 

Kok kömürünün beher to
nundan alınmakta olan resim 
4,50 liradan 7 ,50 liraya, kur
şun kaleminin resmi 60 lira
dan 175 liraya eczalı pamuk
lar 24 liradan 7 5 liraya çıkar· 
tılmış, kükürtün 1000 kilosu 
için 4 lira resim konmuştur. 

Tuvalet eşyası 
Tuvalet eşyasının gümrük 

resimleri mühim surette yük
seltilmiştir. Lavantaların resmi 
yüz kilosunda 1000 liradan 3 
bin liraya, kolonya, lüsyon, saç 
suları ve boyalarınm resmi 
720 liradan 2500 liraya, düz-
gün, podra, sürme, tırnak ci
lası resmi 650 liradan 2000 
liraya, dudak ve yanak rujları 
resmi 300 liradan 3000 liraya 
çıkartılmıştır. 

Gümrüğü indirilen maddeler 
Gümrük resmi tenkis edilen 

maddeler arasında muhtelif 
ipliklerin, çiçek ve fidanların, 
pirinç yağı, göztaşı gibi en-
düstride kullanılan sair iptidai 
maddeler vardır. Çiçek / ve 
fidanların resmi yüz kiloda 25 
liradan 2,50 liraya, beyaz 
çimentonun resmi 0,30 liraya 
yalnız petrol, benzin ve pet-
rol müştekatı ile işliyen mo
törlerin resimleri 30 liradan 
10 liraya indirilmiştir. 

Paris 19 (Radyo) - Akde-

niz filosu son hafta içinde 

esaslı surette takviye edilmiş-

viye için Maltaya gelmiştir. 
Akdeniz filosu amiral gemısı 

Küin Elizabet, esash surette 
tamir edilecektir. 

tir. Yeniden yapılmakta olan 
Dört torpito, üç denizaltı gemilerden bir kaçı da Akde-

ve zırhlı Akdeniz filosunu tak- nize gönderilecektir. 

~~~~--... ---·~·~· ......... ~------~--~-...., • a g yrı 
boğuşuyor -----D mir gömlekliler 

ge e sahnede 
Kırıkhan - Yüce komiser ı 

Kont dö Martel bugün buraya 

geldi. Merasimle karşılandı. 

Buraya gelen haberlere göre; 

dün Kürt dağında Afrin ka

sabasında bir hadise olmuş

tur. Kürtlerle Araplar arasında 

kanlı çarpışmalar olmuştur. 

Kavganın bastırılması için as

keri kuvvetler sevkedilmiştir. 

Lazyideki çeteler halen af 

vadine inanmıyarak şekavete 

devam etmektedirler. 

Demir gömiekliler gerek Su· 
riyeye gerek Hatayda seferber 
halde bulunuyor. Guya bun· 

ı lar, Suriyedeki muhalif par-

tilerin muhtemel nümayişlerine 

mani olmak için hazır bulun

makta imişler. 

Son iki gün içinde gerek 

Antakya ve gerekse İskende

runda hiçbir hadise olmadı. 

Y almz sinsi tazyik devam et

mektedir. 

-----··~ .. ---Antakya Patrikine 
nişan! 

Paris 19 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nezareti müsteşarı 

Bay F ransuva Döteşan, dün 

Antakya Patrikini nişanla tal
tif eylemiştir. 

Polonya 
Meclisleri top~ 

lanı yor 
Varşova, 19 (Radyo) - Po· 

lonya mebusan ve ayan mec
lisleri, yarın fevkalade içtimaa 
davet edilmişlerdir. 

__ ....... -ti .... ·---

lspanyol va
puru 

Mahkeme kararile 
haczedildi 

İstanbul 19 ( Radyo ) -
Çanakkale boğazında Kayo
binyo adındaki ~İtalyan vapu
runu batırım İspanyol vapuru 
İstanbul mahkemesinin kara
rile haczedilmiştir. 

•• 
Esrarengiz memle. 

ket Tibet 
(Baş taralı 2 inci sahifede) 
işlerine karıştırmak istemezler. 
Bu işleri bir naibe tevdi eder
ler. 
Dünyanın en lJÜksek 

memleketi 
Tibete dünyanın tavanı di

yorlar. Çünkü düyanın en yük-
sek memleketidir. 2 bin met
re yükseklikteki yerler alçak 
addedilir. 5 metre irtifada 
manastır ve köyler pek çok· 
tur. Tibetin dünyanın en mün
zevi yeri olduğuna şüphe yok
tur. Avrupanın hemen hemen 
yarısı kadar bir yer işgal et
mesine rağmen, ancak üç 
milyon bir nüfusu vardır. Bu
ranın rüzgarlarından kaçınmak 

bir meseledir. Sabahleyin er
kenden kalkıp buz üstünde 
yürümek, öğleye doğru bıçak 
gibi esen rüzgardan daha 
iyidir. 

Tibetliler soğuktan mütees
sir olmaz. Ekseriya buz üs
tünde yarı çıplak gezerler. Ti
betlilerden çoğu elan daha 
göçebe hayatı yaşamaktadırlar. 
Esasen bu iklimde başka bir 
hayat sürmek imkanı da yok
tur. Arpa unu ve çay esas gı· 
dayı teşkil eder. Bu iklimde 
arpa bozulmadan üç dört yüz 
sene muhafaza edilebilir. Et 
üç dört sene mugafaza edile
biliyor, Her tarafta taaddüdü 
zevecat hakimdir. Bir kızın 
iki üç kardeşle evlendiği gö
rülür. Esasen evde hakim ka
dındır. Kardeşlerden biri ka
rısile kalırken diğeri iki, üç 
günlük mesafede sürülrrle 
meşguldür. Üçüncüsü' ticaret 
için Lasaya gitmiştir. Biri ge· 
lince diğeri gider. Bu suretle 
kavga ve kıskançlığın önüne 
geçilir. 

~~ından 

- -2 
Jül Sezar için vaziyeti kur

tarmak çok müşkül olmuştu; 
bunun için tek bir çare vardı. 
Vengin bir kadınla evlenmek! 

Alacağı kızın sade zengin, 
maksada hizmet edecek kadar 
zengin olması şart idi. Zengin 
olduktan sonra, güzelliğin, 

failevi vaziyetinni düşünülme
sine imkan yoktu. Evet, yük
selmek, layık olduğu yere 
kadar çıkmak için fedakarlık, 
his ve prensiplerden iskonta 
lazımdı. 

Kornelyayı Sezara zevce 
yapmak istiyen vasıta, Sezarın 
bu vaziyetini çok iyi biliyordu. 
Ve, Sezarın mukadderatı üze
rinde kat'i karar vermek mec
buriyetinde kaldığı bir sırada 
müracaat etmiş bulunuyordu. 

Sezarın kafi derecede dü
şünmesine meydan bıraktık· 

tan sonra, esralı bir tavurla: 
- Hem biliyorsun, bu kız 

sana vereceği büyük cihazdan 
başka, yakın bir zamanda bü
yük bir mirasada konacaktır. 
Babası çok zengin ve çok ih· 
tiyardır. Bu mirasın büyük 
bir kısmı Kornelyaya ait ola
caktır. Ve ben öyle sanıyo
rum ki Midas bile bu servet 
önünde hissiz ve hareketsiz 
kalmıyacaktır! dedi. 

Nihayet Sezar: 
- Bana ve mukadderatıma 

karşı gösterdiğiniz alakaya 
çok teşekkür ederim. Bu ba
na karşı derin bir muhabbet 
eseridir. Fakat bu teklifinize 
muvafakat etmek benim için 
güç görünüyor. 

Maamafih, benim şeref ve 
haysiyetimi muhafaza edecek 
şekilde hareket edebilirsiniz! 
Dedi. 

Evlenme vasıtası, Sezarın 
ikametgahını terkettiği sırada, 

Sezar pencereye yaklaştı, ve 
dışarı bakmağa başladı. Sinni 
rüşdü kabul edildiği zaman
danberi anca·k iki sene geçmiş 
idi, henüz pek genç idi. Böyle 
olmasına rağmen Sezar mevki, 
istikbal ve haysiyeti çok iyi 
biliyor ve yanılmamak için 
bütün dirayet ve gayretini 
sarfediyordu. 

Evlenmek meselesi, Jul Se
zara hayatının en mühim bir 
meselesi gibi görünüyor, bu 
hususta yapılacak bir hatanın, 
tamiri imkansız bir hata ola
cağına inanıyordu. 

Birdenbire esirlerine yazı 

masa ve takımını hazırlama

larını emretti. 
Hemen yerine getirilen bu 

emır uzerine Sezar yazı ma
sasının başına geçti, birşeyler 
yazmak için h&zırlandı; fakat 
birden bire fikı ıui değiştirdi, 

)'.iZmaktan vaz geçti ve dışarı 

çıkmağı daha iyi buldu. 
Mevsim yazdı. 
İtalyanın şiddetli ve yakıcı 

güneşi, o zaman cihanın pa
yitahtı olan Romayı, göz ka
maştırıcı bir ziyaya boğmuştu. 

Sezar evden dışarı çıktığı 

vakit, zihninde başka bir sü· 
kunet buldu. Bu sayede, daha 
salim bir fikir ile istikbali 
hakkında daha iyi bir karar 
verebileceğini tahmin etti. 

Sezan yolda görenler saygı 
ile selamladılar. Sezar, henüz 
genç olmakla beraber Flamen 
Diyalis unvanına malikti. Bun
daü başka Roma halkı, genç 

Yazan: F. Ş. Benlioğlu 
- ..... 
Sezarın halk partisinin istik· 
batinin en parlak yıldızlarından 
olduğunu bilmekte idi. 

Sezar, halkın selamlarını 
nezaketle iade etti. Sezarda, 
yarınki yükselişine en ziyade 
hizmet edecek olanın Roına 

halkı ve efkarı umumiyesi ol· 
duğuna şüphesi yoktu. 

Sezai · halk ile bu şekilde 
alakadar görünmekle beraber, 
kendi davasından başka hiçbir 
şeyle alakadar değildi. Kor 
nelyanın bütün Romaya şöh· 
reti yayılmış bir güzel olması 
Sezan çok düşündürüyordu. 

Ayni zamanda, halk fırka· 
sı reisi olan babasını Kinna 
da düşünüyordu. Kinna Seza· 
rın siyasi düşünce ve planla· 
rır a ne kadar taraftar görü· 
necek ve ne derecede yardıın 
edebilecekti? 

Kızın babası yardım ederse 
Sezarın davası kafi derecede 
kolaylaşmış olacak, fakat aksi 
tahakkuk ettiği takdirde Se· 
zar Kornelya ile evlenmeğe 
mecbur kalacak mıdır? 

İktidar mevkiine doğru yol 
bulmak fırsatını fırka sayesin· 
de temin ettikten sonra, Se· 
zara ne yapmak lazım gele· 
ceği düşündü; kalbinde Kor· 
nelyanın yeri hem de büyük 
bir yer olduğunu hayretle 
gördü. Sezar Kornelyayı, 

sade maksad ve hedefe var· 
mak için değil, başka vası· 

talarla hedefinin yolunu bul· 
duğu zaman için bile kalp or· 
tağı olarak düşündüğünü an· 
ladı. Evet, Sezar, giizel Kor· 
nelyayı seviyordu. 

* * * d'. Jül Sezar, böyle düşüne u· 
şüne fakat bilmeden oldukça 
sür'atle epeyce ilerledi. Bu 
ilerleyiş, Sezar da az uzaktan 
yüksek ve sivri selvileri görün· 
ce bizzat anladı ve burası, 
Kornelyanın babasının saraY1 

idi. 
Sezar, yaklaştıkça, baştsP 

başa beyaz ve parlak merııı~r 
lerden mürekkep ve servilert.n 
yeşillikleri arasında getirtınıŞ 
sarayı daha iyi görüyordu. 

Buraya niçin geliyordu? .s~ 
sarayda ümidleri için mev u 
ne gibi vasıtalar vardı? Sarar 
yaklaştıkca Sezarın kalbinde 

1 

anı heyecan artıyordu, bu heyec 

durdurmak veya .. Meçhul olaP 

mukadderatı biran evvel kat· 
şılamak için adımlarını sıklaş· 

tle 
tıran genç Romalı bu sure 

kulağına tatlı bir ses aksedip• 

ceye kadar yürüdü. 

Etrafına bakındı. .. .,. 
Kendisi asırlar görmüş, go 

desi çok kalınlaşmış bir ağ;; 
cm siperinde idi. Az öt~·ll 
'k· k b.. "k b. saflı~ ı ı ız, uyu ır iı 

ve hiçbir şeyden bab~rs 
olarak top oynamakta id;-- 1 

Ne güzel kızlardı, bu11 ~r ,
Bol güneş altında, gen~ :ıe, 

tarının verdiği serbestı jp• 

dünya kaygularından beP
5 

01• 

den uzak, şen ve şatır o'f 
yorlardı. ef 

Sezar, bu kızları biraz 
5 

retti ve: 01· 
Mabudlar her. zaına;er•· 

dugu gibi gene benıınle 
berdir! 

Diyerek, 
çıktı. 

·ndefl · rı ağacın sıpe 

(Ark.ısı #) 


