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Almanya, (Ren) havzasındaki askeri- Hitlerciler 
-.,,,,- ay;- c~ ?? 

Hi11denbnrg jeplini 
Amerika'dan Avrupu'ya dlJ. 
ııerken yolda kazaya uğra· 
mış ve iki motörO sakatlan 
mıştır. 

Fiah (100) Parm 

l __ , • • >> 

Ingiliz-Mısır müzakere-
ni geri çekmezse, Fransa tekrar Lokarnoyu i.mza· 

lıyanlara kızı-
(Sa r) mıntakasını işgal edecek yorlaı· 

leri dün durdu 
·-. -- :e 

Na has paşanın tekliflerine karşı mn
said~talimat geleceği zannedilmiyor -- J S ' h k lstaabul 10 (Özel) - Ber-~,ı·ansız kabinesi~ bugün A her aro uun as an· Jin'den haber verildiiine 

lıg"'"ıııda mObim hiı· toplantı yapıyor, M. Flan- ıöre, Lokarno muahedesini 
imıalamıı olan Alman mu-

den el~İlllİ7ıle tekral' konuştu rabbaıları için Hitlerciler 
~ derin bir infial beslemeğe 

sız-Alman barıımı kolaylaş· başlamıılardır. O zaman Al· 
tıı:acak derecede havayı tes
kin edecek mahiyette olma· 
dığanı ehemmiyetle . kaydet
mektedirler . 

man dıı itleri bakanı aıf a tile 
bu muahedeyi imzalayan 

lıtanlı.ul, 10 
(Özel) - Ka
hire'den haber 
verildiğine gö· 
re, lngiliz· Mısır 
mü ıa kere Jeri, 
dün tevakkufa 
uğramıştır. Pas
kalyadan ıonra 
tekrar baıla· 
ması mukarrer 
ise de, Ingiliz 
fevkalide ko· 

M. lı~Jaoden gazetecilerle konuturken 
1'11 Cenevıe 9 (A.A) - M. sefiri ve ıosyete Türk dele

Flaadea, eter Almanya Ren· gesi Suat'Ja görütmiiıtilr. 
de tahkimata baılarsa Fran· Bu koauımaJar, bir 11atten 
•aaıa Sar bavıaaını yeniden fazla devam ctmiıtir. Ce
itı•I edeceiiae dair Deyli nevre çevealeri bu mülakata 
teJ111.f ... 2•zeteaini11 kendiıine önem veriyorlar. 
atf~ttıaı beyanata tekzip ey- lstanbul 10 (Ôael) - Pa
lemıı ve ltalya Hıbeıihtili - ris elçimiz Suad, dftn gece 
fıada da lnıiltere ile Fraıi- Fransız dıı bakanı M. Flan · 
sa noktai nazarlara arasın- deri'Je tekrar konuşmuıtur. 
daki bllyük ayralıitn devam Berlin 9 (A.A) - Alman 
eltiiini söylemiı ve Fransa· matbuah, Fransız planını 
nın kanaah, konsey rolünün şiddetle tenkit ederek bu
bir müıabit olmaktan ibaret nun Avrupa'da Fransız Ege· 
kalması merkezindedir, de- monyasının tesisini istihdaf 
miıtir. eylediiini yazmaktadır. Ga· 

Cenevre, 10 (Radyo) - zeteler, Fraasız muhtırasına 
Fransız dıt bakanı M. Flan- bakim olan zihniyetin Fran

lstanbul 10 (Öıel) - Pa
ris'ten haber veriJiyor: 

FransJZ kabinesi, bugün 
Baıbakan müsyU Alber Sa
ro'nun baıkanhiında topla· 
nacak, Fransa'out iç ve dıt 
meı'eleleri hakkında önemli 
miizakerelerde bulunacaktır. 
Kabinenin, gece bir resmi 

M. Alber Saro 
tebliğ neııedeceii tahmin .. 
olunuyor, 

- lhvamı '1ör<lıincıi ~ulı~fede-

müteveffa Strezman'ın iil~
sine verilen tekaüd maaıı, 
Hitler'ia emrile kesilmiştir. 

Zehir.ti gaz 
Mes'elesi konseyde 

görOşOlecek 

Cenevre 10 (Radyo)- Tali 
komite; Habetiıtaadaki aey· 
yar Kızılbaç hastahaneleri 
doktorlarının imzalarına at
fea ltılyan tayyarelerinin 
ıehirli ıaz kullandıklarını 
teabit eden komisyon rapo· 
ruau tetkik etmiı ve bu şi· 
k•yetleria evreJ emirde kon· 
ıeyde tetkik edilmesini ka · 
rarlaıtarmııbr . 

3 devlet 
Delegelerinin 
toplantılara 

lstanbullO (Ôzel)>- Avus
turya - Macaristan, ltalya 
arasında imzalanan muahe· 
deye ıöre, Uç devlet mümes 
silleri daimi görüşmelerde 
bulunacaklardır. ilk toplanta 
Paskalyadan sonra Romada 
yapılacak ve ekonomik mes· 
eleler tetkik olunacaktır. 

den, diln TDrkiye'nin Pariı 
~~~~~-------~--...~ .. ----~~~~~-

. lngiliz 
Kralı fıkaralara 

para da~ıttı 

Kral 8 inci Edvard 

lıtanbul, 10 ( Özel ) 
Londra 'dan bildiriliyor: 

Kral 8 inci Edvard, adet 
olduiu veçhile dün fakir, 
alil ve ibtiyar olan kaclJa ve 
Urkeklere kendi elile idilli· 
Y•W paralar dıjıtmııtar. 

14 ltalyan'lar, muhasamatı 
Nisanda durduracaklar mı? 

Italyan'lar, barba 
Habeş orduları 

bizim ordumuz değil, 
başlamıştır diyorlar! 

Brikos'ıa beş gOodenberi şiddetli 
Cenevre, 9 (A.A) - M. _, 

muharebeler oluyor 

Eden bu sabah Habeıistan 
delegesi Marium ile görüı
miiştur. Habeı delegesi bü· 
kümetioio sulh müzakerele
rine girmei'e imade oldu
j'unu bildirmİf. Ancak ltalya 
ile müoferid müzakerelerde 
bulunamıyacaiını ve ltalyan 
delegeai ile yapılacak müza
kerelerde 13 ler komiteai 
reisi ile Milletler cemiyeti 
aenel sekreterinin de hazır 
bulunmaaını iıtemittir. 

Adiı·Ababa 10 (A.A) -
BugOn ltalyan tayyareleri 
Saaabaneh ve Daialtur ıe
hirlerini ve civarındaki Ha
beı kuvvetlerini bom bardı· 
man etmiılerdir. 

Cenene, 9 (A.A) - Hu· 
kaki komite, harb kanunla
rının ihlali meselHinin tetkiki 
konıeye ıit oldupaa karar 

1 

Bir Ha bet nele. i 
vermiıtir. 

Roma, (Radyo) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 13 ler ko· 
miteai bir karar verH bile 
ltalyan kuvvetlerinin 14 Ni· 
ıandan evvel harbı tatil 
etmeleri pek muhtemel de· 
iildir. Çünkü ltalyan'iar ıu 
mlHıleaları 1erdediyorlar: 

1 - Mubııamata ba1lı-
7an ltalyaD ord11111 detil, 

mitralytsz batında 
Habeı ordusudur. 

2 - Son harplarda ltal· 
yan kuvvetleri, yerli Habeı· 
ler tarafından bir kurtarıcı 
ıibi _ karıılanıyorlar. Yerliler; 
kuvvetlerimizi iaıe bile et
mektedirler. 
Adiı·Ababa 9 (A.A)- Bu· 

raya ıelen haberlere 16re; 
Cenup budacluadı Gabretlar· 
-Devamı 4 tınctJ ıahiJüJ._ 

imiserinin, Na- Nahas pa'a bir arkadaşile 
llaas paıa tarafından vuku· } Londra'dan mUsaid cevad 
bulan teklifler hakkında beklemediği söyleniyor. 

~~~------~··~·1~ ... ------~~~ 
. !"Rihentr9p f Brezilya 
!fell'~e Hfile?Tec Almanya'yı pro-
~~ ~.konuştu ~~1: - testo etti 

lıtanbul, 10 ( Ôzel ) 
Brezilya hfikumeti, Brezil
ya' daki Alman'ları silih al-
tına davet : ettiiinden do fayı 
Almanya 'ya bir nota vererek 
protestoda bulunmuıtur. 

ita) yan se.yyahlar 
Budapeıte 9 (Radyo) 

Bugün Roma 'dan 800 ltalyan 
seyyahı buraya gelmiş ve 
büyük tezahüratla karşılan 
mışlardır. 

re ile Ren havzasındaki ko
lonya ıehrioe inmiş ve orada 
bir fabrikatörün evinde mi
safir bulunan Hitler'le uıua 
miiddet konuımuı, Londrada 

Von Ribentrop edindiği intibaları bildirmiı-
lstanbul 10 (Özel) - Lon- tir. 

dra'ya ıitmit olan Alman Ribentrop'un mDıavirleri, 
baı deleaeai diln ıece tıyya· doğruca Berlin'e gitmiılerdir. 

C._::_-_<_u_ı_u_sa_ı __ e_ı·r_H_k_)_e_G_ö_re_~-_-=__J 
Türk çif tçisiniu hakkına, alın 

terine hOrmet etmiyenler 
Hilkiimet ve rençber, pamukçuluaumuzun ıslahı için ne 

yapmak llzımsa yapıyor .. Daha geçen sıün valimiz, bir iç
timada bu mes'eleyi açtı. Çünkü hem bir taraftan ihracat 
yapacaiız, hem de diğer taraftan yeni pamuklu sanayiimi
zin iptidai madde ihtiyacını karşılayacağız. 

Devletin, tüccardan isledii'i 'ey, ilıracat maddesini milli 
bir eser, milli bir mahsul ve kıymet olarak tanımaaıdır .~ 
Bunun tatbikat. da ıöyle olur: 
Matıuı mal satmamak, ıpekülisyon yapmamak, çiftçiye 

hakkını vermek, harice karıı taabbiitlerini yerine ıetirmek 
az klrlı çok sataı siıtemini kabul etmek 1 

Bunu Baıkanımız da, Ekonomi Bakanımız da her veıUe 
ile tekrarladılar, söylediler. ÇOnkil mea'ele, bir memleket 
menfaati ve ticart hayıiyeti mes'elesidir. Halbuki ıeçenlerde 
Mersinde ve daha sonra baıka bir yerde iki mUesaeae, 
TUrk mahıulil üzerinde bileler yapmıılar. Bir ilçüncil mU
eueae de lzmir'de çıktı : 

lı resmiyete, tahkikata düttü, karara da bailandı. Anla· 
ıılan ıudur : 

Bu mBe11ese, pamuiumuzu ıslatmış, karııtırmıı.. Preae 
cibetiDi de tamamJamamıı .. Halbuki bu hareket, yalınız 
pamuklar hakkındaki nizamnameye dejil, ticaret ve umu· 

• Devamı 4 ncS ıahif ed• : 
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•Profesör Pikard, bir mil- Cihan pamuk durumu 
yonu toplamakla 

Cinai Roman Nakili: • -92- meşguldür 
Baba Anri oğlunun yanından ~~---------~~-Belçika hükumeti Pikard'a yardım 

edecek amma, kendisinin hu yardı-
ayrıldığı zaman Onıit vaı' 

görün~yordu . 
mı kabul edip etmiyeceği belli değil Senden - Dedi - şim· 

diye kadar üphe etmediğim 
halde bundan sonra da asla 
etmiyeceğim. Emniyet direk
törü, seninle dilsizi bugün 
yüzleştireceğini vadetti. Dil
sızın seni tıınımadrğı bir 
kerre tesbit edilsin; ondan 
sonrası kolaydır. 

Yüzleştirme muamelesi bit· 
tikten ve senin lehine teza
hür ettikten sonra, diğer it
hamatı birer birer yıka bi· 
lirim. Hem de böyle birşey 
zor değildir. Çünkü bütün 
deliller, bir-birine kuvvet 
verdiği içio, hey'eti mecmu
ası çürütülemiyecek birşey 

değildir. 

Likin lüzumsuz sözlerle 
vakit geçiriyoruz. Halbuki 
şimdi benim kaybedecek 
vaktim yoktur. Şimdilik gel 
kucaklaşalım da ayrılalım, 
cesaret ve metanetini kay
betmel Biraz sonra emniyet 
direktörünü göreceğim ve 
dilsizle bir an evvel yüzleş
tirilmenizi istiyeceğim. Be· 
raber bir karar vereceğiz. 
Ondan sonra da Bolooiye 
gidip madam (Lö Konnt) u 
tatmin etmeğe çalışacağım. 

Lüi, pederile müsafaha 
ederken, derin bir elem için· 
de idi. ihtiyar Anri ise, ağ
lamamak için cebri nefsedi
yordu. 
Vedalaşma uzun sürmedi. 

Çönkü Müsyü Anri, iyi bir 
halde bulunacağını zannet
tiği emniyet direktörünü 
birin evvel görmek arzu· 
sunda idi. 

Fakat oğlunun neıdinden 
ayrılıpta Emniyet direktörü 
ile buluşunca ümidi biraz 
azaldı. Zira direktör kendi
sini görlb görmez : 

- Oğlunuzla aranızda ce
reyan eden konuşmaları işit
tim. Llkin şunu ıöyliyeyim 
ki, kanaatımı değiştirecek tek 
bir ıöz işitmedim. Bu müla
kat esnasındaki harekat ve 
ifadatı kendisini daha fazla 
itham etmezse de masum 
olduğunu da isbat etmiye
cek derecede bulunduğunu 
ıöylemeğe mecburum. Hatti 

gayriihtiyari, bir itirafta bile 
bulunduğunu ıöyliyebHirim. 
Dedi. Müsyü Anri derhal 

ıordu : 

- Benim odamda bulduğu 
kartvizitten mi bahsetmek 
istiyor sunuı ? 

Fakat bunu bulduğu anda 
ocağa atıp yakmış olduğu 

cihetle kullanmağa meydan 
bulmadığı aşikardır. 

Emniyet direktörü cevab 
verdi: 

- Kendisi öyle diyor, 
fakat bakalım adliye buna 
inanarmı? Şu mühim nokta· 
ya da dikkat ediniz ki, sizin 
kartınız, bittabi eski idi. 
Lakin, cinayetin ferdasında 
gece yarısından sonra mak
tul kadının köşküne gelen 
meçhul adam da, Piyedoı'a 
gayet eski bir kart göster· 
mişti. Buna ne diyelim? 

Baba Anri, inkisarı hayale 

uğramıı gibi idi. Bununla 
beraber metanetini muhafaza Brükael - imal ettiği ba- olmadığından dolayı bu te· 
ederek dedi ki: 

- Piyedoş iyi bir çocuk· 
tur. l\akat biraz mübaleıaya 
meyyaldir. Bunu siz benden 
iyi bilirsiniz. Halbuki müba
Jeraya meyleden daima al

lonla feza.la 30 bin ıebbüsll relecek seneye ta
metre yükselerek tetkikat lik etmiıtir.Pikard, kendisin~ 
yapmıı olan Belçika'lı pro· lizım olan bir milyon Belçika 
fesörPikard, kendisinin tesis franğını tedarikle mefgul 
ettiii bu rekoru kırmak için bulunmaktadır. 
yapacaiı ikinci yük.elit te- Belçika hUkümetiniu, prc· 

danır. 

- Her ne ise, ben bu 
hususta münakaşaya giriş· 
mek i tem em. Y alnıı, işin 
iyi kötü cihetlerini nazarı 

şebblisllne büyilk ltir önem fesöre nekden yardım ede
verilmektedir. Gazetelerin ceği söyleniyorsa da, pro
telgraf haberlerinde okun· festirün bu yardımı kabul 
duju ü:ıert profHör Pikard, edip etmiyeceii henOz ma
lüzumu kadar paraya malik 16m değildir. 

dikkate alıyorum. Mesela ~~~~-----~~~·~ .... ··-~~-------------~ 
oğlunuzun naklettiği aık 
hikayesi mesmuu olabilirse 
de, bunun isbah gllçtilr. 

Müsyü Anri muterizane 
bir tavurla: 

Almanya, 
da fazla 

Roman yadan 
m.al almıştır 

- Niçin milşkül olıun doı
tum? Bunu teabit etmek, 
bilakis çok kolaydır. Zira 
oğlumun sevdiği kız, baıgiln 

Berlin ticaret odamızın genel du
rum hakkında gönderdiği rapor 

sağdır ve Berlin'dedir. Bu Berlin Ttirk ticaret odası, 
kıza bir mektup yazmak ve Alman piyaaalarında Törk 
izahat istemek kafidir. ve ecnebi üriinlerinin genel 

Dedi. durumu hakkında şu raporu 
!maiyet direktörü hafifçe göndermiıtir. 

tebesanm etti ve ıonra fun- Yunaniıtan'dan olduğu 
ları söyledi: gibi, Almanya, Romanya'dan 

- Haydi CSylo olaun. Likin dahi fazlaca mal almış ve 
yedi sekiz sene evvel başın· fakat Romanya'ya ayni nis
dan geçmit olan bir aşk bette mal satamamııtır. Bu· 
macerasını bu kız itiraf et• nun neticesi olarak Reichs· 
mek istiyecek midir?. Hele bank nezdinde Romanya 
evli olursa böyle bir itirafa milli bankası lehine büyük 
nasıl yanaıabilir? Sonra bir yek(in toplanmııtar. Bil
mllıtantik, oğlunuzun lngil· dirildiğine göre Romanya 
tere'de bulunduğunu ve 61· · fıükümeti Almanya'dan itha
dilrülen güzel katlının da lita timdiye kadarkinden 
lngiliz olduiunu tesbit et· daha çok kontinkent vermek 
miştir. suretile Reicbsbank nezdin· 

Baba Anri, emniy ~t di· deki matlubun istimaline 
rektörünün bedbinlik veren 

çalışacaktır. ~ 
ıözlerind•n i,çin için kızıyor 17 Mart 1936 Sah günü 

ve fakat hissiyatını iÖsler· Zagrepte Almanya ve Yu-
mek istemiyordu. Bir Jabze 
düşündükten sonra dedi ki: goılavya murabbaıları ara

ıında yeniden bazı müzake
- Pekili amma, yanke· 

relere başlanmııtır. Şimdiye 
sicinin de lngifiz oldug· unu 

kadar mer'i bulunan Alman
nızarı dikkate almıyorsunuz 
ya? ya· Yugoslavya ticaret muka· 

- Yan kesici hakkında da veleainin bu yoldaki hiikllm-
derin tahkikat yapılacaktır. lerine göre kurulmuı Alman 
Bu adam, en aıaiı altı ay Yuroılav komisyonu müza· 
hapishanede kalacaktır. Bu kerelerinde iki ülke ticaret 
müddet zarfında kendisi için 1 _v_e_ö_d_e_m_e_m_ii_n•_ı_e_b_e_tl_er_in_i 
elbette tahkikat devam 
edecektir. Onun hakkında 
malümat almak imkanı olur
H bittabi bunda kusur edil· 
miyecektir. Şu kadar ki, bu 
malümatın, oğlunuzun aley-

bine çıkacağından korku-
yorum. 

- Orası sonra anlaşıla
caktır. Bence, asıl tetkike 
şayan bııka noktalardır. 

-ArkaswtJr -

1 
ilrilendiren büttin mes' eleleri 
gözden ıeçirecektir. Konut· 
maların bir hafta~ süreceği 
ve her halde muvaffakiyetle 
biteceiJ zannolunmıktadır. 

Almanya ile Polonya ara· 
sındaki mukavelenin hüküm· 
!erine göre, ki bu hususta 
vıktile mal6mat vermiştik. 
Tıpkı Yugoslavya ile Al· 
manya arasında olduğu gi· 
bi daimi bit Almanya - Po
lonya komisyonu kurulmuı· 
tur. Vazifesi mer'i mukave· 
lenin püı nzsnz bir surette 
tatbikine çahımakta olan 
bu komiıyon ıon hafta için· 
de Varıova'da yeniden top· 
lanmııtır. Gazetelerin yaz· 
dığına göre komisyon, her 
iki taraf ticaretinin, yani 
gerek Almanyanın Polonya· 
dan ithalltının, gerekse Po · 
lonyaaın Almanyadan itba
lltının Mart ayına niıbetle 
Mayııta ylizde kırk kadar 
çoğaltılmasına karar vermiı
tir. Söylendiğine göre gö· 
re g&rliımt:ler de bir aıem· . 
leketten ötekine uzun vade· 
li kr~di ile olan aatıılar da
hi mevzuubahsotmuıtur. 

Bu mesele hakkında!elde 
edilen itilifa göre uzun va· 
deli kredi Dzerinden satışla· 
ra 1 Nisan 1936 dan itiba· 
ren ce~az verilecekfr. Fa
kat ödeme müddetinin 1 
şubat 1937 den faıla olma-

- Devamı dördüm·ü ahifede -

reıefon Tayyare Sineması Telef~ 
3l51 ~1 

~\Ylgürn tiler seansta 
Anna BelJa, jean Murat, jean Pierenand, Şarl Hauer gibi en 
yüksek Fransız ~an'atkarlarının temsil ettikleri aheser film 

SON uçu· ş 
8üy0k bir aşk macerası; heyecanlı tayyare muharebeleri 
------------~~~-~~-~··~·--------..__----~~~------~ 

AYRICA: Türkçe sözlO FOKS dünya haberleri 

Seans saatları 
Hergün:t5, 17, 19, 21,15 Cumartesi veya Pazar günleri 13 te başlar. 

-·-· 35-36 kampanyası :ilk yarısındaki cihan pa· 
muk istihliki 12,514,000 balya tutmuştur 

"lnternational Federation Şubat 1936 da 4,482,000 
of Maıter Cotton Cpinnners balya diye tahmin edilmittir. 
Manufactures Asaociation" Almanya ve ltalya'da da-
adındaki arsıulusal birliğin bil olmak üzere tekmil mem-
Mart başında neşrettiii bir leketlude çalışan iğilerin 
istatistikten 6grenildiğine 
göre, cihan pamuk durumu sayısı da l ıubat 1935 te 
1935-36 kampanyası ilk ya- 153,778,000 ve 1 şubat 1936 
rısında müsaid surette in ki- da 153,046,000 olarak tesbit 
taf etmiştir. Bu iıtatistik edil mittir. 
pamuk istihlaki ve ıstokları ---• ••·------
hakkında tahminleri ihtiva A 1 maıı ya 
etmektedir, latok miktarı 31 
lkincikinun 1936 vaıiyetini 
göstermektedir. Yalmz adı 
geçen iıtatistik, mühim mik
tardıı1 pamuk istihlak eden 
Almanya ve halya'oın pa
muk vaziyeti hakkında ma
l6mab ihtiva etmemektedir. 

Bu istatistikten anlaşıldı
iına göre 1935-36 kampan· 
yası ilk yarısındaki cihan 
pamuk istihliki 12.514.000 
balye lutmuıtur Geçen kam
panyanın ayni mtiddetindeki 
iıtihlik ise 11.826.000 balya 
yapmııtı. Ancak genel istih· 

ı~panya ile bir ticaret 
muahede~i akdetti 

Son haftalar içinde Mad· 

rit'te ispanya ve Almanya 

murahhasları arasında ylbü

tülen görüşmeler milspet bir 

sonuca varmış ve iki büku-

met arasında yeni bir ticaret 

anlaşması imzalanmıştır. Mu· 

kavele 1 Mart 1936 dan 

itibaren muteber sayılacak 

ve ilkönce 1936 yılı sonuna 

kadar tatbik olunacaktır. 

ilkin böylece yükselmesine Anlaşmanın ondan sonra 
karşı menşe bakımından bazı muayyen olmayan bir zaman 
tilke pamuklarının sarfiyatı için uzatılması şimdiden tes
ayni veçbile artmış, bazıla- bit edilmiştir. Mukavelenin 
rınınki ise azalmıştır. Söz 
gelimi doğu Hindistan pa- muhteviyatına gelince: 21 
muklarının sarfiyatı 141.000 Birincikinuo 1934 tarihli 
balye nisbetinde azalmıştır. anlaşmadaki esasların alıkon
Buna mukabil Amerikan pa- duğu ve mukaveleye 1935 
muğuuun iıtibliki 5.221 .000 yılında edinilmit olan tecrü· 
balyeden 5.747.000 balyeye belere göre yeni bazı hü· 
çıkmıştır. Amerikan pamuğu küm)erin illve olunduğu bil· 
istiblikinin bu müsait inkişa· diriliyor. Haber verildiiine 
fı Amerika'da ekonomik du- iÖre her iki hükümet, biri-
rumun iyileımeaiain bir ne· nio ötekine ihracatını çoj'alt-
ticesi sayılmaktadır. mak için karşılıklı kolayhk-

lstoklara relince, Ameri - lar sr6stermeği taahhlid et· 

kanın 1 Şubat 1936 daki mittir. 
pamuk mevcudu 2,089,000 Alman hükümeti bu ara· 
balya olarak bildirilmektedir. bk ltalya ile dahi önemli bir 
1 Şubat 1935 deki mevcut mukaYele imza e~miıtir. Bu 
iıe 1,935,000 balya idi. Bu· mukavele, bir memlekette 
aa mukabil doğu Hindistan verilen adli hükümlerin öte
pamuk)arının istok mevcudu ki memlekette taıdik ve 
1 Şubat 1935 te 1, 154,000 icrasına aittir· ita) ya için 
balya iken 1 Şubat 1936 da bizzat Musaolini, Almanya 
927,000 balya olarak tesbit için iae Roma bUylik elçiıi 
edilmiştir. Fabrikalar elinde- Von Hasseli tarafından imza 
ki mal mevcudu ise 1 Şubat edilen mukavele, yalnız me-

1935 te 4,463,000 bal.:y_a:.., _ı ___ n_e_ı:_"_m_• _3_n_cr_, _~a_h""'.i'.:"'fe_d_"_ 

lzmir ithalat gomrüğU müdnr

lüğünden: 
lzmir ithalat gümrüğü müdüriyetinde dahili yangın tesi

satı yaptmlacaktır. Bu iş 629 Jira ve 98 kuruş bedeli 

keşiflidir. 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan acık 
eksiltmeye konmuştur. ihalesi 15·4-936 çarşamba günü saat 
15;30 da yapılacak ve lzmir ithalit gümrüğünde olaca~br. 
Bu işi deruhte edecek istekliler herhalde 936 yıl.ın~a ti~a
ret sicilinde kayıtlı bulunmaları ve bu işleri yapabıldıklerıne 
dair nafıa müdürlüğünden tasdikli vesikalarımn muayye~ 
gününde behemehal eksiltme komisyonuna ibraz etme!er~ 
lazımdır. Bu ite ait keşifnamcsi nafıa müdürlüğünce taıdıkh 
olup dosyasındadır. .. .. 

istekliler her zaman yapılacak işi anlamak üzere soıµ 

a-eçen müdüriyetin levazım ve ay.,iyat şefliiine müracaat 
ederek malumat edinebilecekler ve bu işin keşifoamesinide 
göreceklerdir. Bu münakasa işine iştirak edecek erbabı 
san'•t yüzde 7,5 hesabile 47 lira 25 kuruş muvakkat pey 
akçesini lzmir ithalat veznesine yatırıldığına dair aldıklara 
makbuzlarını ihalesi yukarıd• tayin edilen günde behemehal 
eksiltme komisyonuna ibraz etmeleri mecburi olduğunu erbabı 
san'atın malumu olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 836 

lzmir Eşrefpaşa hastanesinden: 
Eşrefpaşa hastanesinde yapılacak olan mutbak ve çama-

111hanenin tamir itleri 7-4-936 gilnlemecinden itibaren 15 
gün müddetle münakasaya konulmuıtur. Şartnameyi ve 
yapılacak işleri görmek istiyenler hergün hastane heyeti 
idaresine ve ihale günli olan 23-4-936 perşe.mbe günü 
saa 9 dan 12 ye kadar vilayet encümenine müracaatları 
ilin olunur. 7-11-15-19 897 
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Manııa aıUye laukuk mab- lzmir milli emlik müdOrlüiUnden: 
kemeainden: Sabf D. no. Ura 

Maniaanın Haki baba ma· 165 Buca yukarı geniş zafer s. 2 eski no.lu 86,52 Alı• Rıza 
halleıinden 25 sene evvel metre murabbaı kahvehane arsası 44 
vefat ~den topal Htııeyia 166 Göıtepe çankaya ı. 2 no. tajh 401 metre mu· 
çavuıun verHeti karııı Ha· rabbıı demir kapulu dıvarh arsa 1320 
tice ile otlu Aliye ve Hıti· 167 Reşadiye çiçek recai zade ı. 1 eski ve 3 taj 
cenincle 13 ıene evvel yefa· no.lu azmi ve mUıtecabi zade ı. 23-33 ao.lu 
tile otlu Aliye ve Hüseyin ıkifin vereseslne ait evler araıında 1 parsel 

no.lu 297 metre murabbaı arsa 370 
çavuı 0 ilu merkum Ali de 168 Tepecik k•iıthane caddesi bahçe ı. 9-11 no.lu 
harbi umumide aıker olarak 

Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çar~ı8ı 

No. 34 70 75 metre murabbaı araa 
lnt'aıına ıevkolunmuı ve 157 Tepecik hamam ı. 25 taj no.Ja 160,93 . metre 
halen reriye relmemiı lıayat murabbaı arsa 160,93. 
ve memata •eçhul bulunmuı 158 Tepecik meydan ı. 33 eski 27 ve 23-1 taj no.Ju 
oldutundan Alinin almOı 139 metre murabbaı arsa 139 
addile •eraseti anaaının kar· 160 Tepecik yavru s. 15·9 eski no.lu 55,50 metre 
deıi hacı Mebmede menuı murabbaı arsa 55,SO 
oldufu bacı Mehmet tara• 161 Bornova merkez sokağında 91 taj no.lu 233 
fından iddia olunmuı olmakla mere murabbaı ana 69,90 
askerde kaybolduiu iddia Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peıin para ile on 

bet giln mOddetle artırmaya konulmuştur. lbalesi 20-4-936 
olunan merkum Ali hak- pazartesi rfinü aaat l 4 dedir. Alıcıların milli emlik mü· 
kında malumatı olanların dOriyetine müracaatları. 855 

·--o•o!!!ll!!ll!!k•t-'ollll!!!!R!!llml•• 
Ali Agah 

Çocuk Haıtalıkları 
Miltebaasııı 

''-inci Beyler Sokakı N. 68 
Telef on 3452 

İİll .................... __ 

~alılık motör 
tari bi ilin dan itibaren bir A\\\111111111 Hlllfl il il l il l l il l l lll fi il lll l llf l l l l f l l l l l l l il l l il l l il l l l l l lll l il l lll l il l l l l l il l l l:IV&_ 
ıene içinde Manisa mabke· ~ ·~ 12 beygirkuvetinde (Dizel) 

ID••i aıliyeaine mllracaatla ~'f u·. rk Hava Kurum usa markalı aı kullanılmı, bir 
bildirmeleri kanunu medeninin § L i .,,ot6r ıatıhktır. Taliplerin 

32 inci maddesine tevfikan S B k p • 5 idarebanemize müracaatları 
ilin olunur. 920 1 üyü ıyangosu !.i.li·n·o·lu.nu.r •. ------

Fratelli Sperco i Şimdiye kadar binlerce kişiyi I ' •arenlerı Mut· 

Vapur Acentası ~ • ~ laka (Okam~otol) 
ROYAL NEERLANDAIS 5 zen~in etmiştir. § akstırftk tekerle- ~ 

KUMPANYASI 1 6 ini keşide 1 l Nisan 936 dedir. ~ rini tet'rftbe edi ,....._. 

N. V. 

VV. ~~. H. Van 
Oer Zee 

10 Naıan 9S6 

OJivier ve ştıreka
sı Limited vapur 

acentası 
& Co. Cendeli Han. Biriad kor-

OE UTSCHE LEVANTE L1NIE don. Tel. 2443 
11 AGUILA 11 vapuru halen 

limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BREMEN için yilk ala
caktır. 

" ANGORA ,, vapuru 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERS'ten yük çıkar-
mıştır. 

"DELOS ,, vapuru 13 ni· 
sanda bekleniyor, 18 nisana 
kadar ANVERS, ROTTER-
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yUk ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXMORE" vapuru 12 ni

sanda bekleniyor, NEV • 
YORK için hamule alacaktır. 
S. A. ROYALE HONG
ROISE DE NAVIGATION 
FLUVIALE ET MARITIME 

.. DUNA " vapuru 10 ni· 
sanda bekfeniyor, GALA TZ, 
BELGRAD , BUDAPEŞT , 
BRATISLA VA ve VIY ANA 
için yük alacaktır. 
SPANSKELINJE- OSLO 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
" MARDINIAN ,, vapuru 

mart nihayetinde LIVER
POOL ve SVENSEA'dan 
gelip tahliyede bulunacak. 

"THURSO" vapuru nisan 
iptidasında LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah
liyede bulunacak. 

"GRODNO" Yapuru mart 
nihayetinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip tabii· 
yede bulunacak ve ayni 
zamanda HULL için yilk 
alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurlann ilimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DllPPE ve 
NOR VEÇ limanlarına ytUc 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, ıel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahbGde 
giritilmez." 

Birinci Kordon, telefon .. SATURNUS,, vapuru el· = = tiz •. 
yevm limanımızda oıup 2s- ~Boyok ikramiye: 200,000 Liradır~ 
3·36 dı ANVERS, ROT· = :C 

ITERDAM t AMSTERDAM 1 Ayrıca: 30,ooo, 20,ooo, 15,ooo, 12,ooo, § 

No. 2007 • 2008 et:$ " BAY ARD ,, motöril 11 

~ fızmir Yün mensucatı 
~ Türk A. Şirketinin t~~ HkAM

1
BURkG limanları İ§ 10,000 liralık ikramiyelerle (50,ooo) ~ 

•çın yD a acı tır. = . . . = 
"HERCULES" vapuru 6- 5 lıralık ıkı mDkAfat vardır. § 

:4-36.da"'' gelip 11-4-36 da ... _ _,İ§ 
ANVERs. RorrERDAM,t •11u11m1111111111111111111111u11111111111111m1111111111111111111111111111m11111111111:1\\Y 
AMSTERDAM ve HAM· 
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

.. GANYMEDES " vapuru 
~-4·36 da beklenmekte olup 

yukOnil tahliyeden ıonra BUR
GAS, VARNA ve KÔS
TENCE limanları için yBk 
alacaktır. 

" GANYMEDES o vapuru 
20-4-36 tarihinde gelip 
2S- 4 36 tarihine kadar 
ANVERS, ROTTERDAM 

BAŞ DURAK 
H AMOİ NüZHE1, 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ,.e ucuz ilaç ve tu· 

valer ~itleri satar. 

AMSTERDAM ve HAM- ) • k fi 
BURG limanları ~in yok zmır va ı ar direktörlüğünden: 
alacaktır. Açık bulunan 10 lira asli maaıh Tire vakıflar idaresi 

SVENSKA ORIENT ı kitip ve veznedarlığını müsabaka ile bir memur alınacak· 
LINIEN tir. Müsabaka imtihanı 13-4-936 pazartesi ,Oa6 aaat 15 de 

•• ROLAND ,, motöril 29- ' vakıflar direktörlUğünde yapılacağından memurin kanunun· 
3-36 tarihinde beklenmelde ' daki evsafı haiz bulunanların ellerindeki vesaiklerile birlikte 
olup nkü n t hı· d müracaatları ilin olunur. 927 yu Du ı ıye en sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DATZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için ytik alacaktır. 

"ALGERIA,, vapuru 14-4-
36 da beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANfZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
lioıanları için yük alacaklar. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.. ARDEAL,, vapuru 3-4-36 
da KuSTENCE, GALAZ, 
BRAILA ve SULINA hare
ket edecektir. 

"ALBA JULYA" vapuru 
16-4-36 da gelip 17-4-36 da 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede
cektir. 

.. PELES,, vapuru 21 -5-36 
da gelip 13-5-36 da PiRE, 
MALTA, MARSIL YA ve 

BARSELONE hareket ede
cektir. 

"ALBA JULYA,, vapuru 
1-6 36 da beklenmekte olup 

1 MiR 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve F •brikası: lzmir' de Halkapmardadır 
Yt-rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekha,, Değir-
men, Geyik ''e Leylak lUarkalarım havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanm 
ayni tip mensucatana faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
11elgraf ad resi: 

8-6-36 da PiRE, MAL TA, 
MARSIL YA ve BARSELO
NE için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d<!titiklik
lerdea acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafıilit 
için ikinci Kordonda TahmiJ 
ve Tabliye ıirketi hinaıı 
arkaıında FRA TELLi SPER· 
CO vapur acenta11na mlira
caat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004 - 2005 -12663 

Bayrak lzmiı· 

_t\lmanya 
ispanya ile bir ti~aret 

muahedesi aktetti 
• BU4tarafı 2 inci sahifede • 

deni ve ticari mevzulara mfi
tedair hllkOmleri · ıamil bu· 
lunmaktadır. Bilba11a her 
iki taraf tacirlerinin birbir
lerine kartı itimatlarını pek 
ziyade yilkseltmeai itll>arile 
ye~i Alman-ltal~an mukave· ı 
leaıne ~bllytik bır önem n
rilmektıdir. 

Ve Pftrjen ~abapır 

en ftılfln bir mfte

bil tekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat tJftrgftn 

hapların1 Maruf 
ecza depolanndan 
''e eczanelerden 
aruınlar. 

Q HALKAPINAR KUMAŞ 
~ FABRiKASI 
~ 

~ 
Tarafından mevsim 

kumatlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

dolayııile yeni çıkardılı 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbieeler için bu mamnlAb 

tercih ediniz. 

SATIŞ Y ERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALl 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeıiode f4~AHRI KA DE
MİR otLU 

NCA 
' 

}-·K nJ ru ./ ., o ll ıu ı~ 
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Romsnyanın her tarafında müthiş Yahudi aleyh
tarlığı başlamış, ve yağmalar :olmuştur 

Romen gençleri, üniversitelerin kapularını tutmakta ve Yahudi 
talebenin jçeriye girmelerine müsaade etmemektedirleı~ 

lstonbul 10 (Özel) - Bnkreş'tcn haber veriliyor : pılarını tutmakta ve Yahudi talebenin içeriye girme· 
lerine mani olmaktadırlar. Romanya'orn her tarafmda mQthi bir Yahudi aleyh· 

Basarabya'da birçok kasabalarda mağazalar ya&ma 
rarlığı başlumışhr. Yahudileri istemiyeo Romen genç· edilmi tir. Ticaretodaları, hOkumete mnrucaatla bu 

leri , BQkrP.Ş ve diğer şehirlerdeki Oniversitelerin ka· Yaziyeti proteeto etmişlerdir. .............. 
Hiodenburg jeplininin Ç~n milli hükftmeti de, 
iki motörü sakatlandı Japonya'nın cereyanı-

--·-· jeplin, yoluna devam ediyor fa· 
kat feci bir akibet ihtima· 

tinden korkuluyor 
lıtanbul, 10 {Özel) - Av· fenalıktan endiıe edilmiştir . 

rupa'dan Amerika'ya iİtmit 
olan (Hindenburg) adındaki 
büyOk Alman jeplini, dö· 

Bunun için, telsizle Mar

ailya 'ya haber verilmit ve 

Fransa üzerinden Jepliain 
nUttc Cebclüttarık Ozerinde 
çok ıiddetli bir rllıglra tu· Almanya'ya geçmeaioe mü· 
tulmuş ve motörlerinden ıaade istenilmiştir. Fran1a 
ikisinin pistonları baaara hükümeti, derlıal muvafM· • 
u;ramııtır. jeplin dnn icce kat cevabı vermiştir. 
yarısından sonraya kadar jeplinio feci bir aklbete 
tehlikesiz olarak yoluna de- uiramaaı ihtimalinden kor· 
vam etmiı ise de ani bir kuluyor. 

~~--~--.... ·~·~e...-·····-~~-.. --~~~~ 
Sanksiyonlar arttırılırsa 
Italya mukabele edecek 

--·--Avusturyanıo silahlanması, Alman · ltalyau 
mnuasebatını ku vvetlendirecekm_iş 

Roma, 10 (Radyo) - Ce
nevre'de ltalya aleyhine bir 
karar verilecek olursa, ltalya 
bük6meti, Avusturya ile daha 
ııkı bir siyaaet takip ede
cektir. 

Roma, 9 (A.A) - iyi ha· 
ber alan mabıdlerin ıöyle

diiine ıöre, zecri tedbirlerin 
ıiddetlendirilmesi derhal si· 
yasi mukabil tedbirlerle 

karıılanacaktar. Bu mabfel
ler ltalya'nlD siyasi durumunu 
esasen deiiıtirdi{ıini ve İcab 
ederse Avusturya ile daha 
sıkı surette teıriki mesaide 
tereddüt etmiyeceiini, Avus· 
turya'nın tekrar ıilihlanma· 
sının ise Italya'yı Almanya· 
dan ayıran engelleri aon 
derece azaltacajını söyle
mektedirler. -··-Kral Fuad 

1.,ekrar hastalandı 
lskenderiye - Geçen sene 

hastalanmıı ve uzun müddet 

yatakta kaldıktan sonra iyi· 

Jeımiı olan Mısır Kralı Fuat, 
bugilnlerde tekrar yatağa 

dtişmllştUr . 

Kahire gazeteleri, lniilİZ· 

Mııır mllzakerelerinin devam 

ettiii ve batta nazik bir saf
hada bulunduiu şu zamanda 

Kralın tekrar haatalanma11nı 

tee116rle karşılamakta ve 

Fuad'ın, Mısır'1n mukadde· 

ratile olan büyük allkaıı · 

bakkmda uzun makaleler 
yazmaktadır. 

Mısır Kralı, doktorların 
tavsiyesile tam bir istirahat 
halinde bulunmakta ve bele 
ıiyaai işlerle biç meşgul ol· 
mamaktad1r. ---·-··-Vilayet mecli~i 

Viliyet umumi mecliıi bu 
ıılin öğleden sonra saat 14 
te toplaaıc:aktır. 

Almanya, Romanya· 
dan da fazla mal 

almıştır 
-Ba§tarafı 2 inci sahifede
maıı şarttar. Kredi üzerin· 
den satışlar dahi Almanya 
Polonya kliringi üzerinden 
ödenecektir. Bundan daha 

uzun vadeli satııların tanzi· 

mi için Almanya ve Polon· 

ya hükümetleri arasında ya· 

kında hususi bir aota taati 

olunacaktır. 

Brezilya hükumeti Alman· 

ya ile 1930 yılanda akdetmiş 

olduiu mukaveleyi feebet· 

miştir. Bunun gibi 22 Birinci 

teırin 1931 de yapılan bir 

munzam mukavele dahi 30 
Haziran 1936 da mer'iyetten 

çıkmak llzere fesbolunmuıtur. 

lıte Brezilya hükumeti yeni 

bir mukavele akdetmek ar· 
zuıunda bulunduğunu Alman 
bükümetine biJdirmiıtir. Yeni 
mukavelenin en ziyade mü· 
saadeye mazhar kaide11ine 
mllstenit bulunması Brezilya 
hllkumetiace teklif olunmuı-
tur. 

na tabi oldu 
~~~--------~~-japouya, (Uragı) ele geçirmek 

ve Rusya'nı~ Sibirya ile olan 
alakasını kesmek islİ)'Or 

Paris - Rus • Japon ih- mahafil, Japoaya'aıa, Japon· 
tilifı yeni yeni safhalara ya'nın, Mongolistanın payi· 
rirmektedir. Bu ihtilaf., soıı tahtı olın Urıa'yı işgal et· 
zamanlarda Çin milli hübu· mek ve b6ylelikle Ruıya'nın 
meli de karaımış ve Mon · Sibirya ile olan alikaaını 
goliıtanla Ruıya arasında keımek istediiini iddia edi· 
imıalınan muahede, Çin-Ruı yor. 
münasebatını sarsıntıya uf· Japonya, Uııa'yı ele ge· 
ratmııtır. Çin büktlmeti,Ruı· çirdikten sonra Gobi vadi· 
ya'ya bir nota vermit ve ıiain yollarını da tutmuı 
ıon muahedeyi protesto et· olacak ve Sibirya'nıa damar 
miıti. Bu bidiıe, Japooya'da noktalarına oDfuz etmit 
memnuaiyeti mucip olmuı- bulunacaktır. 
tur. Siyaaal mahafil, Çin Bu vaı.iyet, Ruıya'nın dik· 
miUi hükilmetiaia de Man· kat nazarından uıak kaç-
çuko gibi Japonya'•ın cer· mamakta ve Moıkova çe-
yanıaa tabi olduiu kanaa· veolerini ilıileodirmekten 
'tinde bulunmaktadır. Ayni hali kalmamaktadır. 

~~~~-----~~ ...... ·~·~··-~~-.. --~~~~ 
Almaııya Ren'deki as· ltalyanlar, muhasa· 
kerini çekmezse, Fran· nıati 14 Nisanda dur· 
sızlar Sarı işgal edecek duracaklar mı 

- Baştaraf 1 inci sahifede - -BQlıcıraji 1 inci sohifede-
lstanbul 10 (Ôzel) - Bel- re civarında Birkoıda beş 

çika baıbakaaı MUsyll V•a· ıUndeaberi ıiddetJi bir mu· 

zeJand, dün tece tayyare harebe cereyan etmektedir. 

ile Pariı'e gelmiı ve Belçi· Her iki taraftan da çok fazla 

ka elçisi tarafından karıı· telefat vardır. Muharebenin 

lanmııtır. Müıyii Vanzeland neticesi hakkında henüz 
derhal trene binmiı ve bu kat'i lıtir haber yoktur. 
aabıh Cenene'ye va11I ol-
muştur. Jetlerden Belçika delegesi 

M. Vaazeland, Lokarno sıfatile buıünkll toplantıya 
miaakını imzlamıı olan deV'- ittirlk edecektir. 

~~~~~------~------~~~~ 
Türk çiftçisinin, hakkına alınterine 

hürmet etmiyenler 
- Baııarafı lci sayfada -

mi menfaat nizamına aykırıdır. Oturduiumuz dalı kendi 

elimizle kesiyoruz. Bunda, Türk çiftçiıinin alın teri ve hakkı 
vardır. Zarar, dBne dolat• o çiftçiye sıelecektir. Oradan da 

devlete ve memleketin iktisadi hayatına kadar teair yapa· 

caktır. Topraklarla boiuıa boiuıa bir lokma ekmeiini çı· 
karmak istiyen Türk çiftçiıiain karıııında, blitQa ferdi 
menfaatlerin ayağa kalkıp sellma durmaıı llıımdır. 

Mahsullerimizle, mamulAhmızla oynamak cür'etinde bu· 
lunanları affedemeyiz. Fikrimizce bir kara liıte usulQ ibdaı 
edilmelidir. Bu liste veya tahta, Tilrkiye'de ıcbirlerin ahı 
veriı yerlerine, Boraalarıaa asılmalı ve memleket mıhıul· 
lerine kıyan tacirler buralarda teıbir edilmelidir. Ayni za· 
manda, bu ıibi firmalar, matbuatın huıuai sntunlarında 
balkı bildirilmelidir. Hulisa; hDkftmetçe, milletçe, kanunca 
adaletçe, ttıccarca, bu it üzerinde bütün ha11asiyetimizi 
takınmalıyız . 
· Ahmet, Mebmeti Y ako; Cakoi Salto, T aranto, Ltıi, MUi, 

Türk mabsulU Ue, Türk çiftçisinin hakkı ile oynıyamaıı:. 
Bu hususta •• milll hiyanet,, dım1raıına kadar cHaretle ha· 
reket etmeJiyiı . 

GÖKÇE 

=-
l{adın l\.orsanlar 
Ha.rikulade ve hakiki maceralar 

1'efrika sayısı : 10 -

Rokham, kumandasına verilen Bri-
ke korsan 1 bayrağını çekmişti 

dOtUlkleri takdirde beynel
milel ıiyaai barb hakların· 
dan iıtif ade edecekler ve 
hemen ıemilerinin direkle· 
rint asılmak tehlikesinden 
masun kalacaklardı. 

Rokham da bu 1ayede 20 
toplu bir Brik kumandanı 
sıfatile , yeni ve namuıkar 
hayatın mukadderatına ken~ 
diıiai bırakmıştı. Sabık kor
sanın maiyetinde eaki 
adamları vardı. Bundan bat· 
k•, iltica eden diier kor· 
sanlarla da takviye ediJmit· 
lerdi. 

Fakat huylu huyundan vaı: 
geçer mi? Eli altında, 20 
toplu, bol mermi ·ve baruta 
malik güzel bir brik olduk
tan sonra, fırHtı kaçırmak 

doj'ru oJur muydu? Bütün 
bunları, bu fırsat ve kuvvet· 
Jefini, valinin kasuıoı dol-
durmak icin kulla.11mak bir 

ve tatmin edemiyordu! Yeni 
atklar, genç ve kuvvetli er· 
kekler istiyordu. 

Delikanlı, mahçup, az rakı 
içer, hattı pekaz konuıur, 
kendi halinde bir korsan 
idi. Rokham bu delikanlıyı 
yeni Providanıtan almııtı. 

An Bonni'oin bu delikan
hya içinin aktıiı, ruhunun 
titretliği aıikirch. En kilçük 
bir fıraatta bu delikanhya 
yakınlaşmaia çahııyor, onun
la aıkı, sıkı görllımek istiyor· 
du. Garüıürken, ıenç kadının 
gözlerinden ihtiraı kı•ılcımları 
ıaçılıyordu. Bazı öyle bir bal 
alıyordu, ki herkes içinde bu 
delikaahyı kucaklamak çıl
gınhjından kendisini pek 
rüç zaptedebiJiyordu. 

Devcımı ııa r 

Sovyeı'Jer 
az da alul11zhk olmaı mı Çin 
idi?. Bunun için, brik sahil · 
den iyiden iyiye açıldıkt11n 

ıoara, Rokbam iagiliz bay· 
rağını indirmiı ve yerine, 
tez elden haaırlan!Dıf . olan 
kara bayrağı çektirmittiL 

protesto ootasuın 
cevap verdiler 

Kara bayrak çekilditi an· 
daa itibaren ıarlar atılmış 
demekti. Artık açık r6z 
olmak, fırsatlardan adam 
akıllı istifade etmek lizımdı. 

Rokbam ilk it olmak iiıere 
Kilba'ya dilmen tuttu; bir· 
kaç ına ıonra; An'ın bulun· 
dutu yıre vardı. Genç ka
dıaı tekrar r•miy• aldı. 
Fakat, An'ın doiurduiu 
~ocuk, ebenin batası yiizün· 
elen daba doiarken ölmUıtü. 

Bu çooujun bu kadar 
emek ve ıztıraba mukabil 
dataa doiarken, ölmesi, Aa 
Boani için çok elemli olmuıtui 
bu elem ve matem, ruhunda 
daima isyan ve hareket fır· 
bnaları yaııyan genç kadını 
yeni bir bayata hazırlamıı 
oldu. 

An Booni; eevıiliıi Rok
bam 'ıa konan ıemisine 
tekrar ve muavini olarak 
bindi. Yeniden boiuıma, 
kahır, zulllm ve ka~ baya· 
tına ıirdi. 

Brik, Bermli yolunda kor
sanlıklarına devam ediyordu. 
Haftada bir iki kayık veya 
remi vuruyorlar, ge~inip 
ıidiyorlardı. 

Fakat .. Gün geçtikçe fen 
ve 1Bçlll, kuvvetli olan Rok
ham da yeni bir hal peyda 
oluyor, neı'eeini kaybedi· 
yordu! 

Evet, Rokbım luskanı· 
yordu. Hayatını karııbrmış 
olan bu genç kadını delice· 
sine ıeviyor, fıakat baıına 

relen bu hali bir beli ad· 
ediyordu. 

Rokbam, rllnden gilae 
artmakta olan kııkaaçlık 
ızhrapları arasında, gllzel ve 
vahti Aa Bonni'ain mahcup, 
kumral bir delikanlıya, kendi 
halindeki ıenç kor1ana meyi 
ve hissini adam·alulh farke· 
diyordu Bu dinç .. e kuvvetli, 
hadden fazla erkekci kadın, 
kalbinin •ık, vllcudunun 
sevilme ihtiyaçlarını bir er· 
kek ile ebedi ıurette temia 

IıtanbuJ, 10 (Özel) - Sov· 
yet hllkümeti, Mongol-Sovyet 
karııbkh yardım paktını 
protesto eden Çin notasına 
cevap vermiıtir. Bunda, 924 
tarihli Çin·Sovyet muahede
sinin ihlll edilmecliii ve 
Çin'in hakkı h6kllmraniaine 
aykırı bir harekette buluDul-
madı;ı •e muabedenin mev· 
kii meriyette kalclığı bildi
rilmektedir. ...... 

Knçok zabit 
Olmak istiyeoler için 

1 - Konya iedikJi kllçUk 
zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabulüne baılanmıı 
ve Mayıs 936 sonuna kadar 
clevam edecektir. 

2 .- Do;umları 333 ve 
334 (askeri yoklamaları ya· 
pllmamıı) olanlardan ve ilk 
okulun 3, 4, 5 nci 11nıflarını 
bitirmiı olanlar (köylii ço
cukları tercih edilecek) ala· 
nacakbr. 

3 - Kayıt ve kabul tart
ları 18, 19 yaıında olanlar. 

A - Mektep ıabadetna· 
me1i veya taıdiknameai (tah· 
sil gördüiil halde veaikaaı 
olmıyaolar imtihanla alınır. 

8 - Kendisinin Ye aileai • 
nin ıüi töhret ıabibi olma· 
dıklarıoa dair mahalli hilk6· 
metten alınacak ·fotoirafh 
bnsn6hal kiiıdı. 

C - Bir Hneyi geçmemiı 
aıı kiiıdı. 

D - Fototrafh nilfuı eilı· 
danı. 

E - Gedikli küçllk zabit 
hazırlam• mektebine ıirmek 
iıtedilderine dair pullu istida. 

H - lıtekli 18 yaıını bi~ 
tirmit ise kendiıinden bitir· 
memiı ise kendisinden ve 
velisinden alınacak taabaüt 
senedi. 

F - Talebenin velisinin 
kim olacafı. 
' K - Sıhhat raporu be· 
yeti sıhhiyeden. 

1 - iki adet vesika fo. 
toirafı . 

4 - isteklilerden kayıt ve 
kabul ıartlarını taııyanların 
lzmir askerlik ıubHioe he
men mllracaat eylemeleri 
ilin olunur. 
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