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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 3 Birinci kanun 1936 
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Fiati (100) Para 

l usya, l~panya'ya Asiler Göndereceli 
...- ........ ~...........,. -- __________ , 

Madrid şehrinin bir çok Şanlı donanmamız, bugün 
·yerleri ateşler içindedir şereflendirecektir • 

ızmırı 
• • 

ispanya işlerine ademi müdahale komitesi 
bugün kontrol meselesini konuşacak 

Donanmamız, hararetli tezahüratla dün F alerun· 
dan teşyi edilmiş ve izmire doğru yola çıkmıştır -·-· 

l. Largo !Kaballero Ruslarla anlaştı 
- -·---

lzmirliler donanmamızı bekliyor 

~aris, 3 (Radyo) - Madrid ı 
\umetinin neşreylediği resmi 
tebliğe göre, ihtilalcilerin 
yapmış oldukları bütün 

~mlar, milis kuvvetleri ta-
' tıdan püskürtülmüş ve ih-

\ l~ileı in elinde bulunan Üni-
Sıte mahallesine bir ileri 

"°eket yapılmıştır. 
~esmi tebliğde deniliyor ki: 
~İhtilalcilerin, dokuzu bom

'atdıman ve onbeşi keşif ol· 

ık üzere 24 tayyaresi, dün 
~drid afakına gelmiş ~e bom 
~tdıman tayyarelerinin attığı 
llıbalardan kırk yerde infilak 

1tııuştur. Madrid şehrinin her 
tafı bu infilaklardan deh
~ı· 1 surette sarsılmışlar. Bin-

1ce ölü ve tahmini gayrika· 
lararlar vardır.,, 

taris, 3 ( Radyo ) - lhti
bı·lerin çıkardıkları resmi bir 
lığde ise, Madrid şehrinin 

f ·:r:~:;:~k:· 
~<hısız hey' etine zi

yafet verdi 

~ M. Tataresko 
~ Ukreş 3 (Radyo) - Ro
.,,~~a başbakanı M. Tatares
~ b oınanya milli bayramın
' a21r bulunmak üzere bu
' Relen Fransız askeri hey-
iftıerefine bir ziyafet ver-

, 

lislerin işgal etmekte olduk
ları mahc1llelere elli bomba 
atıldığı bildiriliyor. 

Londra, 3 (Radyo) - İs· 
panya işlerine ademi müda
hale komitesi, dün öğleden 
sonra Lord Plimut'un başkan
lığı altında toplanmıştır. Bu 
toplantıda, Almanya'dan ls
panya'ya gönderilen gönüllü
ler mes'elesi tetkik olunmuştur. 

Lord Plimut, İspanya'ya 
yabancı devletlerden insanlar 
gittiğini ve bundan dolayı in
giltere'nin müteessif olduğunu 
söylemiş, tali komisyonun, 
fevkalade bir toplantı yapa· 
rak bu işi tetkik etmesini is
temiş, bitaraflığın ihlal edil
mekte olduğunu söyliyerek. 
kontrolün zaruretinden bah· 
setmiştir. 

f ngiliz delegesi, kontrol 
hakkındaki projenin, gerek 
F ranko ve gerekse Madrid 
hükumetlerine verilmesini tek
lif etmiştir. Portekiz delegesi 
bu teklife itiraz etmiş, hüku
metinden talimat almadan 
projeyi tasdik edemiyeceğini 
söylemiştir. Almanya ve ltal
ya delegeleri de, proıenın 
henüz tetkik edilmekte oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Diğer 
delegeler de ihtiyatlı davran· 
mışlardır. 

Lord Pilmot, bu fikirlere 
karşı itirazda bulunmuş, is

panyaya gelmek üzere yolda 
bulundukları haber verilen 
bazı 'memleketlere mensup 
gönüllülerin, vaziyeti müşkül
leştiğini söylemiştir. 

Tali komisyon, yarın top
lanacak ve bu meseleyi müza· 
kere edecektir. 

Londra 3 (Radyo) - Deyli 
Meyi gazetesi, Madrid' de bu· 
lunan beynelmilel kuvvetler 
arasında Sibirya' dan gelmiş 
3 bin kişilik bir Rus kuvveti 
bulunduğunu ve bu kuvvetin 
son sistem silahlarla mücehhez 

bulunduğunu yazmaktadır. 
Roma 3 (Radyo) - Madrid 

hükumeti, ihtilalcilerin bom
bardımanına bir mukabele ol· 
mak üzere Alikante hapisha· 
~indeki mevkuflardan 51 
kişi alıp kurşuna dizmiştir. 

Alikantedeki İngiliz konso
losu, bu muameleden dolayı 
Madrid hükumeti nezdinde 
şiddetli protestoda bulunmuş· 
tur. 

Berlin, 3 (Radyo) - Son 
gelen :bir habere göre, ispan
ya başvekili Largo Kaballero 
ile Sovyet Rusya'nın Madrid, 
arasında bir muahede imza
lanmıştır. Bu muahedeye göre, 
Rusya, Madrid hükumetine 
silah, tank, tayyare ve mü
himmat verecektir. 

Söylendiğine göre, Largo 

lstanbul 3 (Hususi)- Donan
mamız dün Faler'den ayrılmış 

ve büyük merasimle uğurlan

mıştır. Donanma İzmir' e git· 

mektedir. Oradan istanbul'a 
dönecektir . 

* • • 
Malta ve Faler limanlarını 

ziyaret etmiş olan şanlı do· 
nanmamız, dün Yunanistan
dan ayrılmış ve İzmir' e hare· 
ket etmiştir. 

Donanmamız, bugün öğle-

Kaballero ile İspanya cumhur 

reisi Azana'nın namına Paris 

bankalarında yazılı ispanya 

hükumetine aid altınlarda Sov· 
yet Rusya hükumetine Trans· 
fer edilmiştir. Bu paraların 
bir kısmı, geçen ay jJarıs ten 
Odesa'ya gönderilmiştir. ........... ~-------

Çin hükumeti komü
nizmden korkmıyor 

den sonra limanımızda bulu· ıtana gemisinden mürekkep olan 
nacaktır. Yavuz, dört torpito, filomuz, burada bir veya iki 
dört tahtelbahir ve denizaltı gün kalacaktı!. 

r Y·üzde 7 ·-
Faizli Sıvas.Erzurum Demiryolu tah. 
vilatının satış müddeti bitiyor. Bu kar

lı ve yurd için f ai deli işe hep 
İftirak edelim. 

Yalnız,Alman-Japon muahede 3 devlet Almanya 
sindeki gizli protokolun mev- • 
cudiyetinden endişe ediyor yı protesto ettı 

Çin tayyarecileri 
Londra, 3 (Radyo) - Çin linden korktuğunu söylemiştir. 

hükumetinin bura sefiri, Al- Sefir, Çin hükumetinin bu 
man · Japon anlaşması hak- anlaşmağa iştirak etmiyeceğini 
kında beyanatta ; bulunmuş, çünkü, komünizme karşı gele· 
bu anlaşmanın, gizli bir pro· bilecek kudreti haiz olduğunu 
tokolu ihtiva etmesi ihtima- ilave etmiştir. 

----~~-----...-·~•1• ....... --~~-~-

F ransa sekiz yüz 
yeni tayyare yaptı 

-~~--------~~-Bu miktar, geçen seneninkin-
den yüz aded fazla dır 

Paris 3 (Radyo) - Fransa 
hava nazırı M. Piyerkot, dün 
toplanan parlamento hava en
cümeninde hazır bulunmuş ve 
F ransanın, sene nihayetine 

kadar sekiz yüz tayyare yap· 
mış olacağını, geçen seneki 
miktarın, yedi yüz adedden 
ibaret olduğunu söylemiş· 
tir. 

·-·--Almanyanın, notalara ne ce-
vap vereceği henüz belli değil 

Paris 3 (Radyo) - Fran- Çekoslovakya hc.r:ciye nazırı 
sanın Berlin sefiri, dün saat M. Krofta da, Almanyanın 
14 de Almanya hariciye ne- Prag sefirine ayni mes' eleden 
zaretine giderek, hariciye na· dolayı prodestoda bulunmuş· 
zırı Von Nöraht'ı ziyaret et· tur. 
miş ve Fransanın, nehirler Almanya'nın ne cevap ve· 
hakkındaki notasını :vermiştir. receği belli değildir. 

Fransız sefirini müteakip, 
lngiltere sefiri de Von Nö
raht'ı görmüş ve Fransa'nın 

notasına benzer bir muhtıra 

vermiştir. 

Son gelen haberlere göre, 

Grevler devam · 
ediyor 

Lil 3 (Radyo) - Grev, ha
la devam ediyor. Amelelerle 
patronlar arasındaki ihtilaf, 
on dört gündenberi süren mü· 
wkerelere rağmen haledile· 
memiştir. 

M. Lebrun 
Sürek avı tertip etti 

Paris, 3 (Radyo) - Fransa 
cumhur reısı M. Lebrun, 
(Rambolye) de parlamento ri-

\ 

yaset divanı azası şerefine bir 
sürek avı tertip etmiştir. 

M. Kro/ta 
Londra 3 (Radyo) - ln

giltere tarafından nehirler için 
Almanya'ya vukubulan müra
caatın yazı ile olmadığını ve 
sefirin şifahi lbeyanatile iktifa 
edildiğ'i bildirilmektedir. 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 3 Birinci 

• ~ kadın i in iş unu tat ikat haıı 1 Adsız Yüzük Fut 1 mak, ev işle- l•kları devam ediyor 
Zabıta Romanı ini a a v a mani midir Umumi merk;z e bölge kad· 

No. 8 Nakili: Fethi Y. Eralp. - • - • , 

Ali, gazeteciliğe başlıya dan Meşhur kadın futbolcu Mar~lu_tz u kocası roları tamamen hazırlanmış ~ 
b • h• b•• h b• bu sebepten boşamak ıstıyor.. ..k k t d•kt • tit• eri iÇ te OY e eyecan I lr Avusturya'nın meşhur kadın ederim. Boşanmak istiyorum. yu S~ as I en eÇIDIŞ G' e 

k' t J • t• futbolcusu Mari Lutz'u kocası Hakim bunun üzerine, ken· Ankara, (Hususi muhabiri· tamonu, Sinop, Ordu, ır 
1 V8 aya raS ge memlŞ 1.. boşamak istiyor. Şimdi Viya- dilerine bir müddet ayrı ya- mizden) _ fş kanunu 15 Ha· Amasya, Tokad ve Sivas\ 

Yollarda giderken düşünü· Aliyi Emele tamtm1ştt. na mahkemelerinden birinde şamağı ıtavsiye etmiş, böyle ziran 937 de meriyet mev- lfıyctleri. . da' 
yordu.. Emel o kadar sevimli, o yüzlerce futbol meraklısının kavgalı karı kocaları bir müd- kiine girecektir. Kanunun Altıııcı bölge merkezı A o'1 

Bir an aklına bu meslekten kadar cazip bir kızdıki. Ali gözü önünde muhakemeleri det için kanunen ayırmanın, 9 uncu teşkilat faslı hükümle- na olmak üzere Seyhan, P... 
ayrılmak kendine başka işler ona aşık değil fakat buna cereyan etmektedir. ilerd. tekrar uzlaşmalarına rine göre kurulmuş olan iş talya, lİçel, Ayıntap, Ma~3• 
aramak gelmişti. benzer bir şey olmuştu. "Mari Lutz'un futbol oyna· zemin hazırladığını söylemiş· dairesi ikinci Teşrin başından· Malatya vilayetlerinden nı01 

Daha doğrusu vazgeçmeğe Kendinde bir tuhaflık his· mıyan kocası bir inşaatçının se de, buna da Mari Lutz beri faaliyete geçmiş bulun· şekkildir. 
mecburdu. Bu işin böyle ol· setti. Başı dönüyor gözleri yanında muavin olarak çalış· şiddetle itiraz etmiştir. maktadır. Son günlerde bu 7, 8, 9 ve 10 uncu böl 
masına meslek aşkı sebep kararıyordu. Tıpkı genç ve maktadır. Karısının h•p oyunu Mari'nin kocası şunları söy- teşkilatın İstanbul' da veya ler teşkilatsızdır. Bunların h. 
olmuştu. güzel kızlarla karşılaşan toy· yüzünden ev işlerinı ihmal lemiştir: başka yerlerde şu ve bu biri sırasiyle birinci, ikİPcı 

Ne tatlı bir meslek şu ga· delikanlar gibi. ettiğini ile;i sürüyor ve evde - Bütün paramı ev idaresi yolda çalıştığı ve muhtelif üçüncü ve dördüncü u(1111 

zetecilikl Fakat bu hali çok sürmedi. bulunması icap ettiği zaman- için kendisine verdim. Zaten yerlerde muhtelif memurların müfettişlerin ihtiva ettikl~r ) 
Patronuna hak vermişti. Kendini biraz sonra toplıya- larda futbol sahalarında vakit haftada 15 lira kazanıyorüm. tayin edildiği hakkında gaze· vilayetlerden teşekkül etrnişl 
Onun hakkı vardı. bilmişti . geçirdiğini söylüyor. Karım bütün bu paraları spor telerde çıkan birçok haberle- Bölgelerin kadrosu: rC' 
Fakat aksilik bu ya .. Ken- Aklından şunları geçirmişti. Bu çiftin 10 yaşında bir de uğruna harcadı, mesela top rin hiçbiri salahiyetli menba· Bölgeler teşkilatının ka~. 

di bu gazeteye girelidenberi O anda: olur ya böyle tanın· çocukları vardır. Kadın evde çorabı aldı. lardan alınmış bulunmamakta lorı şunlardır. B!rinc.i ve ik1 

hiç böyle bir vak'aya rastgel- mış bir şantözün onun uydur- kalıp bu yevruya yemek pişir- Mari ; ve tamamile hakikatı ifade bölgenin birleşik bir hB ~ 
memişti. ma besteleri ile uğraşacak za· mesi lfızımgelirken, kulüp ar· - Bu çoraplar 30 kuruşluk etmemektedir. Umumi merkez Ankara' dan idare edilJllf~ 

Ne yapsın? manı olabilir mi idi acaba 1 kadaşlarile birlikte bir to;:-un bir şeydir. iş dairesi teşkilatına alına- kararlaşmıştır. Birinci böJgel1r 
Olmadıktan sonra uydur- Genç kız ona : peşinden koşup durmakta imiş Kocası ; cak memurların memlketimizin amiri lktısad Vekaleti 010~~-

sun mu? - Yarın ikide bize gelin.. bundan başka ev idaresi için - Ya futbol gömleği .. Hem muhtelif mmtakaların dağıtıl- rakip komiserlerinden E(111 ~ 
Kendinin ne kabahatı vardı! Beste yaptığınıza göre her ayrılmış parayı da futbol uğ- bundan başka ekzersiz yap· ması ve bu mıntakalardaki ayni :am~n?a ... ~k.inci AfeY;;. 
insanların uslu durması fena halde piyano da biliyorsunuz runda harcıyormuş. mağa giderek gece yarısı eve faaliyet esaslarının tesbitile bölgesı amırlıgını de V 

bir şey mi idi? demektir. Bana akompanye Mari Lutz, Avusturyanın meş· dönüyor. insan gece yarısı fut· uğraşmıştır. leten yapacaktır. 
11 Bunlara benzer birçok dü· edersiniz hem.. hur Klüp Tempo'nun santr bol oynar mı? Umumi kadro 29·9-936 ta· Bu bölgede birinci 51 

şünceler kafasını kemirip du· Dediği zaman sevincinden hafıdır. Kendisi Avusturyanın Hakim, Mari Lutzu top oy· rihli ve 5375/2 numaralı icra iş başmüfettişi Ekrem, ek011 

ruyordu. kulakları sanki ağzına varmıştı. kadın oyuncularının en iyileri f Devamı 4 üncü sahifede} vekilleri heyeti kararı üzerin- mi başmemuru Ali Naci, ~p' 
Biran geçmiş günlerini de - Teşekkür ederim diye arasında sayılmaktadır, E k• b T k de yüksek tasdikten geçmiş- amele memuru Haşim. I(ôtı 

hatırladı. O zamanlar şiir yaz· genç şantözün yanından ay· Hiıkim huzurunda, kocası· S 1 İr Ür tir. Bugünkü kadro, teşkiliıtın ler. Orhan ve Necmi'dir:1g,ı mağa ve bestelemeğe merak rıldı. nın bütün ittihamları tekzip reisi de dahil olduğu halde Üçüncü lsta~bul ~o bS~ 
etmişti. Hep yazardı. Ali çok neş'eli idi artık. Da- etmiş ve ev işlerini spora fe· mezarı 56 kişid'!n mürekl<eptir. iş amirliğini birincı sınıf ış ~-tır· 

Gene bir gün arkadaş- kikadan dakikaya artan se· da etmediğini söylemiştir. Mezarın 6 ceya 7 nci kanunu tatbikatı hazırlıklarının müfettişi HalUk yap:ı~ııhİı 
ları ile karşılaşınca onlara vincinin verdiği çılğınlıkla ne iş yerlerinin dagv mık bulundu- ikinci sınıf müfettişler P•8 ur 

Kadının iddiasına gore, d k fd ğ eıı1 yeni bir şiirini tamamladığı.11 yapacağını şaşırmıştı 1. asır an a l l an. ğu memleketimiz gibi geniş Enver, Sabiha, baş I1l 19~ 
ve bestelediğini söylemişti. Ertesi günü zor ederek Mali Lutzu top oynamağa /aşılıyor ülkede bu kadar dar bir kad- Nizami, muamele menı~'ıer 

içlerinden biri: uyuştukları vakitte hemen ilk defa kocası teşvik etmiş· ~ ·1 b ı b'l · lkt. d 1 Alı· Saib, Ce_laleddin kat~Pı"'. Son o-ünlerde Başkırdistan' da ro ı e aşarı a ı rnesı ısa 
0 

ı.ı' 
- Haydi bize onu söyle Emel'in evine damladı. tir.. 0 

- ' - -- kAI t" · · b"" ··k b" t Süreyya, Rasım_ Fuad, ~IAld Ufa şehri ortasında yapılan ve a e ı ıçın uyu ır gayre . ~-
bakalım demişti. Emel onu evlerinin geniş Mari diyor ki: bir ka?ı - f>-;;-;,a!->ıncfo 6 ıncı y. ~ sarfını gerektirmektedir. Bu Dördüncü. lzmir b~j~~ 

Duııuu U.Gt:tluc Alı ı · .. haenın ;:,aluııum.lct kctrşılamışn KonJ; oıhha\~m~ ~Ü.ı.d- b l . d b k A . l"". . l ..... u ! 
........ u • hut 7 ı'ııcı' asra aı"t eskı· b"ır. iti ar a ış airesinin u küçü amır ıgını muame e 11

• 111 
katlanmış, buruşmuş bir kağıt 

çıkardı ve başlığını okudu: 

- "Yirmi yaşında aşk.,! 

Dinliyenlerden biri rr.erakla: 

- Yirmi yaşında aşk mı? 

Garip bir başlık! Ne ise de
vam et bakalım. Dedi. 

Şarkısı bitince çok alkış· 

landı. Dinleyenler üzerinde 

iyi bir tesir yapmıştı. 
Biri: 
- Bu akşam ne yapacak· 

sın? Diye sorunca: 
Ali cevap verdi: 

Ne mi?. Ne bileyim .. 
Her akşam ne yapıyorsam 
onul. 

Öyle ise seni bu akşam 
Bayan "Emel'in., yanına gö· 
türeyim .. 

- Kimmiş bu? 

Al. · b t d mekliğim de pek tabii deg" il k ı·k. · sı ı pıyano aşına o ur u. k d · · d k" · · k Faris yapaca tır. ıncı ..tt' 
Ö b k · ~ midir? Öyle ise neden itiraz Türk mezarı ortaya çıkarılmış· a . ro ıçın e ı mesaısı ço w 

nce estesini endi söyledi. çetın olacaktır. iş müfettişi Nazım, baş 
11
,-

Sonra Emel onu birkaç kere ediliyor? tır · Jş dairesi umumi merkezi: murlar Vahid, Kazım, 111 A\İ 
t k tf Mari Lutzun vekili !de şun· Çok iyi muhafaza edilmiş H 1. r 
e rar e ı: b iş dairesi umumi merkezi mele memurları a ıillı c iSı 

U 1 d G .. l ları söylemistir: olan u eser aksamından an· k l H.. . . .ı;..tl yuşmuş ar ı. oren er on- • .. l k 1 t R · E · Fahri, atip er, usnu, 
l - Müekkiliın kocasından laşıldığına göre, mezar, bugün· şoy e uru muş ur: eıs nıs arın kırk yıllık ahbap olduk- Behiç Koryürek, birinci sınıf Naşide. bol· 
1 kt ayrılmak istemiyor. Bundan kü Başkırdistan arazisinde S 
arını sanaca ı. iş başmüfettişi Kemaleddin Beşinci sınıf amsun f jŞ 
. Birbirine o kadar candan· başka, kocası onu bırakıp vaktile yarı göçmen olarak do- k gesi amirliğini ikinci sırıı .. !:' 

d l k f d b ğitmiş vazı"yette.dı·r. laşan kuvvetli Türk kabilelerin Apa ' ikinci sınıf iş beşmi!- .. c .. ı ar i taai e ilemez ir f H y baş müfettişi Tevfik yaP."tt'ı<,i 
h ld b Bunun üzerine kocası söze .. <len birisine mensup yüksek cttişi akkı eniay, birinci -fe 
a i u.! sınıf İş başmiifettişi Vedad tır. ikinci sınıf İş nı~ 

11
1tl' 

Bundan cesaret alan ·.Ali karışmış ve: mevkili bir genç kıza aittir. K d b S 1 
l Bayru, ,ikınci sınıf iş başmü- a ri, aş memur am. '1.ı 11ıer daha birçok besteler yaptı.. - Bırakıp gittim. Çünkü 0 skclet, el ile dokunulduğu za· l H 1. ka r ) 

fcttişi Müfid, Sırrı, Cevad. ame e memuru a ıs, ·I. Jt 
Bugün yaşlı bir meslektası vaziy'!tte daha fazla kalamaz- man toz halinde yere düşen (D 4 ·· .. ahife/ 

• Başmeınurlar: Necmi, Mus- evamı uncu s_ ~ _ 
ile tanışmıştı. O adam ken· dım, demiştir. ince bir tülle örtülüdür. Tül, :;ae~ 
dine: Hakim sormuştur: gümüşi bir madenden yapılmış: ~~İ. Hasan, Hasan Nafiz, .Bir se, neuJ 

- Azizim, demişti. Sen de - Artık uyuşmaz mısınız? binlerc;-ince ve za;if yıldız· 
Muamele memurları: Ka- 1 ·ı el ka büyük kabiliyetler görüyorum. Koca: !arla süslenmiştir. Genç kız is- ngı tere e ne 

muran, Nesrin. 7 
Bunu yazık etme. Çalı<.: işlet.. I - Hayır, istidamde ısrar keletinin bileklerinde, ayakla- K ı M K d kaza oluyor . ·el' 

"' · -· --- · - -- - ~ - atip er: ünir, a ri, , İki yıla kadar çok meşhur rında ve göğsünde, altın ve h rıı 
Vahdi, bunlardan baŞka Ve- lngilizce News C ro .. et' 

olursun. Seni herkes tanır, Birinci sınıf mutahassıs gümüşten gayet ince ve san'at- kaletin hils' 
h k · d d d 1 kfırane işlenmiş müteaddit umumi ınüoıeyyizler gazetesi yol kazaları.na I gil' 

er esın ağzın aa ın ° aşır. Dr. Demı·r Alı• - - - ~- kadrosundan deire emrinde tiği bir başmakalesınde 11
1
db' 

Bu dediklerime hiç tered· . plaklar, madalyonlar, pandan· 1 " 

düt etmeden inan. tifler, küpeler ve bilezikler çalıştırılan iki mümeyyiz ile tere' de kazaların sayısı~ tilljl1 
Meşhur Kame, ıog"" /u Nurullah. dit için münakalat veka e "'e' 

Ali o kadar saf bir şeydi· vardır . etw şantöz! Cı"lt ••e ,.,..enasu-ı hastalıklar 11· 'h fy b Bölgeler teşkilatı: ölümü tevlit etsin veya bt11· 

- Kim olacak ! 

d ki bunlara inanıverdi. .., ~ 1 ım, tarı ve etnogra a a- e r 
Peki onun yanın a işim Memleketimiz, on iş bölge· sin, bilcümle kazal.arın 5 de~o 

ne ? ilk arkadaşlarını ihmal et· ve elektrik tedavisi kınımdan çok büyük bir ehem· d 

Sen neden böyle her 
şeyi sevmiyorsun. Hem anla-

i mı.yetı" ha"ız olan bu mezar, sine ayrılmıştır. Bu bölgelerin leri hakkında yenı e~tdı·rdi~' meğe başlamıştı. Fırsat bul- zmir · Birinci beyler sokağı· k kl · · ... · · bı f 
Cenubi Ural mıntakasında bu· altısı teşkilatlıdır . tet i ere gırıştıgını değe 

dukça çeşitli şansonet reper Elhamra sineması arkasında Birinci bölge merkezi An- ten sonra şu dikkate 
mıyacak ne var. Şarkını ona 
okursun., O da onu şante ya
par .. Ve çok geçmeden senin 
besten herkesin ağzında 
dolaşır. 

- Benimle eğleniyor musun 
yoksa Hayri? .. 

Hayri Ali'nin bu sözüne 
· çerler gibi olmuştu: 

tuvarlar mı tetkik ediyordu. 
Buna rağmen Emeli ziyaret 
etmeği de unutmuyordu. 

Emel A1iyi bir fırsat bulup 
sayılı zenginlerden bay Fer
ruhla tanıştırdı. 

Bu zat orta boylu, fakat 
epeyce yaşlı idi. Buna rağ

men o da Emeli delicesine 
- Eğlenmekte ne demek? severdi. 
Sana buna benzer bir şey ( Arkası var) 

mi söyledim. Bilmem neden, lmm::mıom .. •knmııııtm•mi!:!!!l9~ 
öylediklerini ters anhyorun o o r 

böyle. AJ• A "'h 
Hayri bunları o kadar cid· 1 ga 

diyetle söylüyordu ki Ali Çocuk Hastalıkları 
inanmıştı! Aralarında bir hu- mütehassısı 
luşma saatı kararlaştırdılar. lkinciBeylerSokağı No. 68 

T clefon 3452 
Ayni günün akşamı Hayri - ---··-------• 

lunan eski Türklerin san'at ve 
-mede;;iycCbakıffiından-;e-de-- kara olmak üzere Ankara, Ço- rakamları veriyor: . ilt'' 

rum, Çankırı, Yozgad, Kırşe· "Son seneler içinde ıng h'' 
No.: 55 

rece ileride olduklarını parlak 1 o 
hir, Kayseri ve Nigv de vilayet- re'<le resmi makaın arı 1111~ bir surette isbat eylemektedir. \ar 

Telefon: 3479 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarrnın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

- ~~ ... ·. ·.. . ; 

!eri. berdar edildiği yol kaza dt ~ 
ikinci bölge merkezi Afyon sayısı vasati olarak sene 

Karahisar olmak üzere Afyon 7 yüz bin kadardır· ) 
..Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Gazetenin bu hususta ·~ 
Konya, Isparta ve Burdur vi· rüttüğü mütaleaya göre .. ~tlt 

1
5" 

b 1 d k. ·· kula ı . )ayetleri . aşarı masın a ı muş. tıı1' 
Üçüncü bölge merkezi Is- dece mes' elenin genıŞ 0 b~ 

tanbul olmak üzre Istanbul, sında değil, ayni zamaod~9rı11 
Bursa, Kocaeli, Bolu, Zongul- davayı teşkil eden eleı~a~ ,,,r 
dak vilayetleri . dağınık bir suı ette daı~ ,.dıı~ 

Dördüncü bölge merkezi İz- değiştirmesindedir. Ka~a ~bııb' 
f k . l . e ıntı ., mir olmak üzere zmir, Balı- almaca netıce erın v tet~ı 

kesir, Manisa, Aydın ve De- ların iyice ve etraflıca cıı~ 
l 1ıoı:ı 

nizli vilayetleri . kinden ve bu suret e a 1'tllo 
Beşinci bölge merkezi Sam- tedbirleri kararlaştır018 

sun olmak üzere Samsun, Kas· başka çare yoktur. 



- ~ ...... 
' .... 

~ -------=--- - . - ~ _: __ 
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vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
ucatı 
• • 

Başımı, saatlardanberi kara
ladığım kağıtlardan kaldırıp 
karşı dıvardaki saata baktım; 
onbiri geçiyordu. Henüz ak
Şam yemeği yememiştim. Üç 
kuruşluk çay ve ince bir 
gevrekle aldanan karnımın 

,1' aklı başına gelmiş olacak ki, 
zil çalarak aç olduğunu haber 

da' veriyordu. 
ır Kalktım; yazıları mürettip-

haneye bıraktıktan sonra şap
kamı başıma, emektar palto
nıu sırtıma geçirip yakalarını 

kaldırdım. Ellerimi, bilekleri
nıin yarısına kadar geniş 
Ceplerime soktum. Ishk çalan 
keskin rüzgann altında, etra
fıma bakmadan !sık adımlarla 
Yürüyordum. 
Konağa gelince, hareket et

mek üzere bulunan tramvaya 
atladım. Kalabalıktı. Henüz 
boşanan sinema halkı içeriye 
hücum ediyordu. Güç halde 
bir yer bulup oturdum. Başım 
<;ok yorgundu. Ayni zamanda 
dün gece arkadaşlarla bera
ber sabahlamış bulunduğum
dan uykusuzdum. Gözlerim 
kapanıyordu. Şakaklarım şid-
detle zonkluyordu. Nihayet 

ı!l1 Yorgunluk bütün gayretlerime 
ıı galebe çalmıştı. Uykuyla be
iP taber, kendimi tenha karan-

lık bir sokakta buldum. Yal
eSı nız başıma ilerliyordum. Bir
s? den arkamdan ayak sesleri 

tıf· İşittim. Başımı çevirdiğim za
man, iki gölgenin bana doğru 
YÜrüdüğünii gördüm. Biri ses
lendi: 

- Dur! 
Etraf karanlıktı. Bence ne 

olduğu malum olan şu iki ki
şiden başka kimse yoktu. Ne 

J Yapabilirdim? Emre itaat ede-
r tek durdum. Gölgeler lyak

laştı. Bir ses: f 
\i 

iS· 

- Sökül papelleri! 
Bu sözün üzerine, elimde 

0lınıyarak güldüm. Uzun boy
~u, kasketini gözlerine kadar 
1 ndirmiş olanı kızdı. 

• • 
• 
' // 

- Sökül ulan papelleril. 
Tekrar güldüm: 
- Hırsız efendi - Dedim -

ben gazeteciyim. 
Herif, mesleğin ne oldu

ğunu bilmiyor olacak ki: 
- Ne olur san ol - Diye 

bağırdı - beni alakadar etmez, 
çıkar paraları!.. 

Benim gene hiçbir hareket 
yapmadığı görünce: 

- Anlaşıldı, - Dedi - sana 
laf anlatamıyacağız .. 

Hemen işe koyuidu. Önce 
cüzdammı çıkardı. içinden, 
bir hüviyet varakasile, bir 
sürü kağıd parçaları çıktı. 

Papelden ümidini kesen 
hırsız, elini pantolnumun ce
bine daldırdı. Burada da, iki 
bütün on kuruşlukla üç yirmi 
paralık buldu. Herif, ağzının 
içinde birkaç küfür mırılda

nıp arkadaşına döndü: 
- Bu bizden kokozmuş be. 
Ben, kurtulduğumu zanne

derek sevindim. Fakat hırsız 
başından: 

- Soyun! 
Emrini aldığım zaman, su

kutu hayale uğradım. Bu 
soğuk havada ·hem de sokak 
ortasında - soyunmak, hiç tel 
hÖş~ma - gitmiy;rd~. - i"Laki;:;
herif insaf edecek, söz anlı

yacak takımından değildi. 
Zorla ceketimi çıkarmak 

için üzerime yürüyünce bütün 
kuvvetimi topladım. Herifin 
sur atına müthiş bir kroşe sa
vurdum! 

Bunun verdiği heyecanla 
gözlerimi açtığım zaman,:.kar
şımda oturan geniş çehreli, 
şişman bir adamın, moraran 
yanağını uğuşturduğunn ve 
dik-dik bana baktığını gor-
düm. 

Görünürde hiçbir sebep 
yokken yumrukladığım bu za
vallı adarr;m-karşısmd'i-daha 
fazla oturamıyarak, ilk durak 
yerinde tramvaydan indim. 

Besim Akımsar 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 24-11-

936 günü gelip yükünü boşalt
tıktan sonra BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE için yük 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecek. 

"ULYSSES,, vapuru 30-11-
936 günü beklenmekte olup 
5-12-36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

"NORDLAND,, motörül22-
11-36 günü gelerek tahliyeden 
sonra ROTTERDAM, HAM
BURG ve STOKHOLM li
manlarına yük alacaktır. 

"AASNE,, motörü 21-12-36 
tarihine beklenmekte olup 
26-12-36 ya kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN
DİNA VY A limanları için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,, motörü 28-
11-36 günü limanımıza gele
rek 3-12-36 gününe kadar 
ANVERS ve FiNLANDiYA 
için yük:alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA KUM

PANYASININ 
"SARMACJA,, vapuru 7-

12-36 günü beklenmekte olup 
12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 

SERViCE MARlTIME RU
MEN KUMPANYASININ 

ı "SUÇEAVA,, vapuru 16-
12-36 günü gelerek MALTA, 
MARSIL YA ve ALGER li
manlarına yükliyecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik-

lerden - acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
İkinci f Kordonda FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel.: 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 

"THURSO,, vapuru 20 ikin-
ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 birin-

&. Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

"SAMOS,, vapuru 7 birinci 
kanunda beklrnilmekte ve 12 
birinci kanuna kadar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO., vapuru 6 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

"EXT A VıE.. vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV -
YORK için yük alacaktır. 

EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yükliyecektir. 

PİRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
4 ilk kanundan WIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
birinci kanunda PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

... 
DEN NORSKE MIDDEL-

HAVSLINJE 
OSLO 

"BOSTON,, vapuru 16 ilk 
kanunda bekleniyor, ISKEN
DERIYF, HAYFA, DIEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yükliyecektir. ---SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
BUC."'REST 

"DUROSTOR., vapuru 23 

, e ının 
aş fabrikası 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

a 

Ve ucuzduli 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa ış erleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
iV/imar Kemalettin caddesinde F AHRıı 
KANDEMİR Oğlu 

'r.r.iK~12:ii:~2:::Q~or:!il!lfam ....... ._. .............. , 

ZMIR 
__!!I 

a k ensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 1 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

T e on No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

ilk kanunda bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALAÇ 
aktarmas ı olarak BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRA TISLA VA VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

-• Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

' 
ckiarkaacnaukntıdr.a LIVERPOOL ve ~ J.;; ~·......,., SWENSEA' dan gelip yük çı· ~-- 1!!!h. ~ 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,, vapuru 18 ~ •l- JI . 

ikinci teşrinde gelip LONDRA - ~ K [] ruf o ıu a• 
Birvcrirscn bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba için yük alacaktır. ~~~ / 1 \ 

01trıamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de Tarih ve navlunlardaki deği-
11 

w.o( 'il 
Yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce şikliklerden mes'uliyet kabul , " l &lrcıOll ,C~Nl-<A~'.1 
~gint;.n birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. edilmez. - ' }) •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 

UTjell a aprahatsızve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

---
• 

• 
• 

• 

1 

1 
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(Ulusal Birlik) 

. '' '«tl!JW. • . . ., . ' ' ... . ' . ·'L. - . . ....... "'" . .. • . ;• '.. ~ : • ·' 
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Yan ya gölünün kanlı f acıası 
~~~,.....,.,..~- ---- ~-~~~ 

Rusya, donanm s 
mek if;in hiikUmeti 

Ak 
a - • Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu ...r. 1 d nııe ge4;1 f• -Birinci kısım: Sarar~;ş_:__solmuş yaprak gibi ...... 

ize başvurmamış Frosin!~:ı~tık Mu~t~r paş~yı 
sevdıgını açıkça ıtııaf ettı 

Madrid hükumetine yardım etmek için Rusya'nın, gemilerinden bir 
gemileainden bir kısmını kira ile tuttuğu haber verilmektedir. 

Istanbul 3 (Hususi)- Rusya'nın, Madrit hükumetine yardım etıneğe karar verdiği ve bunun için de, Yunan nakliye gemi
lerinden bir kısmını kira ile tuttuğu söyleniyor. Bu cümleden olmak üzere Rusya; Karadeniydeki donanmasını Akdenize geçir
mek ve asker nakliyatını idare edecek olan vapurlara terfik etmek istemiştir. Haber verildiğine göre, Rusya, hükümetimize 
müracaatla, Montrö muahedesi: mucibince boğazlardan harp gemilerini geçirmesi için müsaade istemiştir. Maahaza alakadar 
mahafilimiz, bu haberi tamamen yalanlamakta ve böyle bir müracaat vukubulmadığını beyan etmektedir. ... •·· 
M. Ruzve!~ ~aşing Fırtına yüzünden 

tona ~onuyo feci kazalar oldu 
Amerika cumhur reisi, ha aret __ _. . .__ __ _ 

Ii bir surette teşyi ed.Idi k. vapur battı, bir vapurun mü 
rettebatını dalgalar götürdü Boenos-Ayres, 3 (Radyo)

Amerika cumhur ;eisi, Arjan· 
tin cumhur reisi doktor Josto 
şerefine parlak bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziyafette, kon
greye iştirak eden bütün 
Amerika hükümetleri delege
lerile Ariantin ricali ve birçok 
diplomatlar hazır bulunmuş

lardır. 
Boenos-Ayres, 3 (Radyo) -

Amerika cumhur reisi M. 
Franklen Ruzvelt, dün akşam 

lngiltere 
Belcika'nın müstem-, 
lekelerini muhafaza-

ya mecbur değil 
Londra, 3 (Radyo) - Avam 

kamarasının dünkü toplantı

sında muhafazakar saylavlar
dan biri M. Eden' den bazı 
sualler sormuştur. Bu sualler 

arasında, lngiltere'nin, Belçika

nın müstemlekelerini de mu

hafaza etmek mecburiyetinde 

olup olmadığı sorgusu da 

vardı. M. Eden, bu sorguya 

cevap verirken; lngiltere'nin 

yalnız Belçika'yı muhafazaya 

mecbur olduğunu ve fakat 

müstemlekelerine vukubulacak 

herhangi bir tecavüzü def için 

hiçbir taahhüde girişmemiş 

bulunduğunu söyiemiştir. 

-------···-------
Kral Edvard 
Baldvin'den izahat 

istedi 
Londra 3 (Radyo)- İngiltere 

Kralı Sa Majeste 8 inci Ed -

vard; dün Pogingam sarayında 

başbakan M. Baldvini kabul 

etmiş ve umumi vaziyet hak

kında izahat istemiştir. 

---···---
M.Mollison 
yolunu kaybetti 
Kap Aluğliyo, 3 ( Rad

yo) - Royler Ajansı: Kapa 
taggare ile gelmekte olan ve 
Atlas okyanusunu bir ham
lede aşan meşhur taggareci 
Mollison, yolunu kaybet
miştir. Şimdiye kadar bu
raga gelmesi lazım iken 
ıelmemiştir. Yolundan iki 
güz mil uzaklaşmış bulu
nugor. 

lndiyanopoli torpitosile Va
şingtona harekt!t etmiştir. Ha-
vanın son derece fena olma
sına rağmen, yüzbinlerce, halk 
Ruzvelti teşyi etmiştir. 

Paris 3 (Radyo) - Loryan
dan bildiriliyor; 
Yağ varillerile yüklü dina-

~~~-------.-·~···~ .. --~~-~~-
Roma - Berlin 

--~----~·---------Otostr atı için Italya ile Al-
manya arasında görüşülüyor 

Berlin, 3 (Radyo) - ltalya'dan Berlin'e gitmek üzere ya

pılacak olan büyük otostrat için konuşmalar başlamıştır. M. 

Hitler, bu husus için gorüşmek üzero Berlin'e gelen heyeti 
kabul etmiştir. 

--~~---............ _. ... _______ _ 
lngiltere l 

Kabinesi d~ün 
toplandı 

Londra 3 ( Radyo ) - İn
giltere kabinesi, dün M. Bald
vinin riyaseti altında mütad 
toplantısını yapmış ve birinci 
dereeede ispanya hadisatile 
meşgul olmuştur. 

--- ·•·---

Zaharof ---+-·----Bütün servetini 
üvey kızına bırakmış 

lstanbul, 3 (Hususi muha
birimizden) - Paris civarın
daki malikanesinde ölen eski 
silah ve mühimmat kaçakçısı 

Bazil Zaharof, bir vasiyetname 

ile bütün servetini üvey kızı 

Madam Burlen'e bırakmıştır. 
Bu kadın, Fransız'dır. 

Cenubi Afrika 

min vapuru, fırtına yüzünden 
batmıştır. 

Vapurun mürettebatından 
yalnız dört kişi kurtulmuştur. 

Serburg'tan alınan haberlere 
göre, lngiliz bandıralı Korno· 
ret vapuru da karaya oturmuş
tur. Bu vapurun mürettebatı, 
kaptan köprüsünden istimdat 
ederken, dalgaların hücumuna 
maruz kalmış ve denize sü
rüklenmiştir . 

Gene İngiliz bandıralı Kar
gotejor adlı vapurda büyük 
fırtınaya tutulmuş ve mürette
batından bir fert kurtulmamak 
şartile batmıştır . 

Serburg'tan alınan bir ha
berde de, Alman bandıralı 
(Elza) vapuru Burkar adaları 
açıklarında batmıştır. Bu va
purun mürettebatından iki kişi 
kurtulmuş, oniki kişi boğul
muştur. 

Gelen haberler, deniz fırtı
nalarının, çok şiddetli bir 
surette devam ettiğini bildir
mektedir. ---····· .. --iş kanunu tat-
bikatı hazır-

Amiral Horti 
Yeni selahiyetler 

alıyor 
Büdapeşte 3 ( Radyo ) 

Macaristan parlamentosu,kral
lık naibi Amiral Horti'ye da
ha büyük salahiyetler vere
cektir. Amiral Horti, icabın

da parlamentonun karar!nrı:1 ı 
da reddebilecektir. 

Bu sene 500 tayyare lanıyor 

---···---
Italya - Japon 

Muahedesi ilan 
edildi 

Tokyo, 3 (Radyo) - Ja
por.ya ile İtalya arasında im
zalanan muahedenin metni, 

dün saat 20 de resmi gazete: 

de intişar etmiştir. Bu muahe

denin, Alman-Japon muahe
desile hiçbir münasebeti ol
madığı söyleniyor. 

- ----·••DDI--
Kont dö Martel 

Dürzülerle konustu .. 
Berut, 3 (Radyo) - Fran-

sa'nın Suriye fevkalade komi
seri Kont dö Martel, Suriye 
cumhur reisi (Al' ataş) ile bir
likte Cebelüldürüz'e giderek 
Dürzülerin reislerile konuş

mu~lardır. 

, ısmarlamıştır 
Londra 3 (Radyo)- Cenubi 

Afrika'nın müdafaası için 500 
harp tayyaresi ısmarlandığı 
ve tayyarecilik öğrenmek üz
rede bir miktar Afrikalının 
buraya gönderileceği bildiril
mektedir. ---··.._ __ 
Mutad toplantı 

Geri kaldı 
Cenevre, 3 (Radya) - Ulus

lar sosyetesi kon5eyinin; bu 
ayın onunda fevkalade bir 
surette toplanması hasebile, 

birinci Kanunun 16 ncı gü

nüne rastlıyan mutad toplan
tısı geri kalacaktır. 

---···---
Fenlandiya 

Borcların taksitini , 
verecek 

Paris, 3 ( Radyo ) - Fen
landiya hükumeti, bu ayın 
on beşinde vadesi hulUl eden 
borçların taksitini tamamen 
ödeyeceğini Amerika'ya bil
dirmiştir. 

/ Baştarafı 2 inci sahifede J 
Lütfullak Şerefcttin. 

Altıncı Adana bölgesi amir
liğini ikinci sınıf baş müfetti-

şi Mehmet Ali, ikinci sınıf 
müfettişler Niyazi ve Cemil, 
katip Ahmet, bunlardan baş
ka vekaletin umumi mümey

yizler kadrosundan ayrılan 
ayrılan 3 mümeyyiz de Ada
na bölgesi teşkilatında çalı
şacaktır. 

Teşkilatsız dört bölgedeki iş 
kanunu tatbikatına hazırlık fa
aliyetleri umumi müfettişlikler
deki iktisat müşavirleri tarafın
dan idare edilecektir. 

iş dairesinin her bir teşki
lat bölgesindeki valilikler, be
lediyeler, ticaret ve sanayi oda
ları, zabıta teşkilatı, iş kanunu 
tatbikatı hazırlık faaliyetlerinin 
yürütülmesi yolunda gerek iş 
dairesi reisliği ve gerek böl
gelerdeki teşkilat amirliği ta
rafından vukubulacak taleplere 
göre lazımgelen muameleleri 
tekemmül ettirecekler ve teş
kilatın faaliyetine her türlü 
yardım ve faaliyetleri göste
receklerdir : 

Bu vaziyeti biraz da kendisi 
hazırlamış demekti . Bunun içın 
hem vicdanen muztarip oluyor, 
hem de şuursuz bir haldekor
kuyordu. Muhtar gibi güzel, 
çok güzel ve terbiyeli bir de
likanlının Frosini'ye - böylece 
her türlü ihtiyat tedbirlerini 
unutacak kadar - aşık olması 

kendi gençliği ve güzelliği için 
de ağır buluyordu. Maamafih 
Kira İrini idareli bir kadındı. 
Bunun için Frosini'yi davet 
ederek bu f eci=vaziyet üzerin
de biraz görüşmek istedi. 

F resini bu daveti kabul et-
memek için bir sebep gör
medi; İrin onun en samımı 
arkadaşı idi. Birbirlerinin pek 
çok sırlarına vakıf idiler. 

Frosini geldikten sonra, İri-
ni münasip bir vesile ile 
Muhtardan bahıs açtı ve ... 
Frosiniden bu genç Türk hak-

Bir kadın için 
( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
namağa teşvik edip etmediği
ni kocasından sormuştur. Ko-
cası: 

- Hayır, demiştir. Bir ke
re kendisine kadın futbol ku
lübünün kurulduğundan bah
setmiştim. işte o kadar! 

Mari: 

- Spor bana hiçbir mas
rafa mal olmuyor. Hele son 
zam&nlarda kulübe haftada 
bir defa gidiyorum. 

Tempo kulübünün bir kadın 

olan kaptanı Alis, mahkemeye 

şahit olarak çağırtılmıştır. 
Kaptan Alis, kulüp azalarına 

her türlü spor levazımının 
parasız olarak kulüp tarafın
dan verildiğini söylemiş ve 
arkadaşça toplantı akşamla

rında Mari Lutz'un hiç para 
sarfetmediğini ilave etmiştir. 

Hakim celseyi kapamış ve 
yeni bazı şahitlerin getirilmesi 
kaydile muhakPmeyi bir başka 
bir güne talik etmiştir. 

• 

kında ne düşündüğünü sordll· 
F rosini haki katı inkar ec.k 

medi, Muhtar paşayı bütii ~ 
gayretine rağmen sevdiğin• ~ 

söyledi. 
1 

• il 
Bu sırada dışarıdan .,ır 

gürültü geldi. iki kadın yer
lerinden heyecanla kalktılar. 

Açık bulunan pencereden so· 
kağa baktılar. 

Kira irini telaşla: 
- Frosu gizlen, çabuk sak· h 

lan, o geliyor! Dedi rica ede· r 
rim, çabuk saklan, beni burıı· 

da görmesin! 
Frosini, bu güzel fırsatı ka· 

çırmak istemiyordu. Fakat bet 
ihmali hesaplıyarak bitişik 
odaya geçti. Bu odada hrisfr 
yanların usul ve adetleri üze· 
re İsa ve Meryeıniıı tasvirJeıİ 
vardı. 

Frosini, kalbini Muhtarın 
tesirinden kurtarmak için 
odada tasvirlerin önüne kadar 
gitti. Fakat gözlerinden ihti· 
yarsız olarak yaşlar döküliİ"'l 
yordu. 

Muhtar paşada, Kirya İrini· 
nin evinde Frosini bulınsk 
ümidile geliyordu. 

Odaya girince sukutu hayale 
uğradı, çünkü, Frosini - sebe· 
bini bildiğimiz şekilde - yok 
idi. 

Bundan başka Kirya İrioi· 
nin de kendisine karşı sağıl~ 
davrandığını anladı. Fakat bıl' 
nun sebebini bir türlü ta~~ 
edemedi. 

Kirya irini, Frosini - Muhtsf 
muadelesini ortadan kaldır" 

mağa karar vermişti. Bu işill 
sonunun çok çirkin ve fecı 

olacağını anlıyordu. . 
Muhtar paşa, her zaman ı1: 

yaret ettiğini bu dost evin• 
bu defa, çok meyus bir halde 
terketti . 

* * • 
Muhtar, Frosini'yi böylece 

ve ara sıra yakından görmek 
fırsatını kaybetmiş bulunuyordtl 

- Arkası var - ___, 

iz mir vakıflar direktörlü-
ğünden: 
Lira Vakfı Mevkii No. Cinsi 
500 Natır zade camii vak. Çümez so. 8 küçük ev 
800 Hisar camii vak. lrgat pazarında 91/95 dükkan 
400 Esnaf şeyhi vak. Hastahane arap fırını c. 62 küçük ev 
250 ,, ,, ,, ,, 11 ,, 62/ 1 dükkan 

250 il il il ,, " ,, 62/2 " 
1500 Bczmi alem vak. Sürmeli so. 4 büyük e'I 

400 ,, 11 41 kahvehane 

50 11 Armutlu sokağında 9 arsa 
50 ,, il 11 il 

50 il il 13 " 
200 11 Altay sokağında 25 dükkan 
150 ,, il 23 ,, 
150 Kırım mescidi vak. Debağ Ahmet ağa sok. 3 ev 
150 il il 5 ,, 
150 il il 7 il 

300 ,, Kara kapı caddesinde 222/216 arsa 
250 Aziziye camii vak. 11 11 

218 harap ev 
Yukarıda mevkii vakfı numara ve cinslerile muhammen be:· 

delleri yazılı ev dükkan ve arsalar paraya çevrilmek üzer~ 
mülkiyetleri 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 249 . 
sayılı artırma eksiltme ihale kanunu dairesinde muamelele~'. 
bitirilecek olan akaratın ihalesi 24-12-936 perşembe güntJ 
saat 15 de Kemeraltındaki evkaf direktörlüğü binasında yapı· 
lacaktır. Satış peşin para iledir. istekli olanların hususi şart· 
!arını öğrenmek üzere her gtin evkaf direktörlüğü varidat 
memurluğuna ve ihale günü de % 75 teminat akçelerile birlikte 

to~)lanacak olan konı!syona müracaatları ilan olunur. 
3 10 17 24 1400 


