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lzmirde çıkar, akıamcı ıiyaıal gazetedir 

- Sah - 14 Nisan 1936 

ispanya 
Sosyalistler lideri, lspauya

uııı ne zaman olsa Bolşevik
liği kabu 1 edeceğini öyle
miştir. 

Fiatı (100) Para 

ln.giliz- Fransız Gerginliği Artıyor 
Fransa ile 

gittikçe 
lngilterenin 
gerğinleşi yor 

:-==EE:::===::~~~==::~~~~~~~~~~~~~====~~ 
Kamutayda arası 

1 

Evkaf direktörlOğft he
sabı tetkik edildi 
Ankara 13 (A.A) - Bu 

gün Nuri Conker'in başkan· 
lığ1Dda yapalan kamutay 
toplantııında evkaf genel 
direktörlüğünün 1931 ve 
tahlisiye genel direktörlü
ğünün 1932 yılları hesaba
tına ait mütabakat beyanna
melerilc mart, mayıs 1935 ~ 
aylarana ait üç aylık rapor
lara ait mazbata okunmuş, 
hudut ve sahiller sıh\ıat ge

20 bin arab, f ilistin hu
dutlarına dayandı 

Vaziyet vahim görünüyor, Lord Eden 8erline gi~e

cek. logiltereııin Almanva ile birleşmesini istiyorlar 
ol 

lstanbul 14 (Özel) -Loo
dra'dan gelen haberle göre. 
Liberallarıo; Fraosa'mn zec
ri tedbirler aleyhine tutmuş 
olduğu yolu tehlikeli gör
melde ve lngiltere'niıı, Fran· 
ıa'yı bir tarafa bar akarak 
Almanya ile biri, şmesini 
teklif etmektedirler. 

Londra gazeteleri, Fransız 
matbuatına karşı ateş püs
kürüyorlar. Vaziyet, gittik
çe vebamet kesbediyor. 

Loodra, 13 (Radyo) - lo
giliz dış itleri bakanı Lord 

Eden'in, Hitler'le konuşmak 

ve kendisine dostane bir 

ziyarette bulunmak üzere 
'" Berlin'e gideceği söyleniyor. 

lstanbul 14 (Özel) - Loo
dra Liberallan, Fransa'oın 
ıimdiye l.:adar Habeı mes· 
elesinde daima Italya'oın 
tarafını iltizam ettiğini ve 
bu sebeple hem muharebe
nin fazla sürmesine ve hem 
de Avrupada yeni yeni ha- __ J 

diselerin zuhuruna sebebiyet J..ord Eden 

verdiğini ileri sürüyorlar. dikkatle ve hiçbir fikir der-
Alman diplomatlara, in- meyan etmeksizin takip edi-

giltere ile Fransa arasında yorlar. ~ . 
tahaddüı eden &'erginliği lstanbul, 14 H Özel ) -

------~ ...... ..... 
Japonlar harb hazırlıkla-
rına devam ediyorlar 

---------·~-~-----~~ Ingiliz gazeteleri, Rus-japon haı·-
bını muhakkak görüyorlar 

askeri harekat için hususi 
4 

pz '• .., bir bütçe istenmektedir. 

lstanbul 14 (Özel) - Ja
ponya erkanı barbiyei umu
miye riyaseti, Kuanton or· 
dusuoun bemao takviye 

Japon askerleri 
lstanbul 14 (Özel) -Tok

yo 'dan alınan son haberlere 
göre, bergüo biraz daha 
çoğalan Rus • Mongol hi· 
diseleri dolayııile Japonya 
harbiye nezareti, 937 ve 
938 seneleri için aradığı iki 
aıilyar (Yen) miktarındaki 
fazla tahıi1ah timdi iste· 

' mektedir. Bundan baıka, 
Mançuri'de açılacak olaa 

edilmesini istemiştir. 

lstaobul 14 (Özel) - Bir 

Rus Japon barbının pek 

yakında başlayacağını lngi· 

liz gazeteleri yazıyorlar. 

Kilğıt 
Fabrikası yarın 

törenle açılacak 
lıtanbul, 14 (Özel) - iz. 

mit'tc kurulan kij'ıt fabri
kası yarın Başbakan ismet 
lnönü tarafından açılacaktır. 
Ankara'dan kalkacak hususi 
trenle saylavlar da lzmit'e 
gidecekler ve törende bulu
nacaklardır. 

Kiğıt fabrikasının senevi 
mamulitile memleketimiz 
kiğıt ihtiyacının hayli aza
lacaj'ı alikadarlarca temin 
cdilmittir. 

Londra' dan bildiriliyor: Bu

gün toplanacak olan lngil

lere nazırlar mecliıi, zecri 

tedbirJeı in fazlalaıhrılması 

iÇin Franıa'da başlayan ce

reyan etrafında müzakere

lerde bulunacaktır. 

-------~ 

Panayırı dOn açaldı 
lıtanbul, 14 (Özel) - Bul

gar başbakanı Köse lvaııof, 

dün Filibc panayırını törenle 
açmnştar. 

nci direktörlüğünün 1936 
yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
Yeni bütçe ile mezkur ida
renin 1936 yılı masrafları 
için 466791 lira tahsisat ve· 
rilmckte ve bu masraf
lar karıılığı olan geliri de 
682300 lira tahmin edilmek
tedir. ltalya ile mün'akit 

- Deı•amı dördiinrli ,.,J,~fed,•-

---,----------a...·····~~--~--~-

lngiliz donanmasının 
ikinci filosu da döndü 

----~--.... -.__, ... ______ _ 
CeheJüttarıktan Geçen gemiler, 

heı• torpitolardan ibareltiı· 

lngiliz donanması 
lstanbul, 14 (Özel) - Is· 

kenderiyc'dea ayrılan lnıiliz 
donanmaaının ikinci filosu, 

lnıiJiz sularına doğru yol 

almıştır. Bu filo, hep torpi· 

Cebellittarık'tan ıeçmit ve toJardan •mürekkeptir. 

--------------·-~·~-··~-----------

Göçmen aile reislerine 
verilecek karneler geldi 

--·--Muhacirlere 
kaı·nelere 

neler verilmişse 

kaydedilecektir. 
hu 

Her muhacir aiJe reisine 
verilmek üzere Sıhhat veka
letince baıbrılmıı olan kar
nelerden 500 tanesi Veki · 
Jetten viliyete ıef miıtir. Bu 
karnelerin nasıl kullanalacağı 

bakkınd.. bir de tamim gelmit 
tir. Bunda deniliyor ~ i : 
1 - Bu karoeluden tim· 

diye kadar relmit ve yerleı
miı olan ber mubacir aile 

reisine bir tane verilecektir. 
Bu karneler verilmeden ev
rilmeden evvel iskin memuru 
tarafından karnede yazıh ıu· 
aller kayıtlara tamamen mu· 
tabık olmak surctile doldu
rulacak ve iile reisinin fotoi
rafı da yapııtırılarak mllbür
lenecektir!. 

Bu karnenin birinci sabi
-Devamı 4 üncil ıahifuh-

--------------
Suriye ~illiyetperverleri, f"'ilistiıı 

Araplarına yardım ediyorlar 

Suriye fevkalilde komiseri 

Kont Dô Marten . 
lıtaobul, 14 (Özel) - Şam· 

dan bildiriliyor: 

Suriye milliyetpcrverlerinin 
hazırlayıp sillblandırdıkları 

20 bin kiıiJik bir kuvvet, 

Filistin hudutlarana dayan

mıştır. Bu hareket, Filistin , 
Araplar1nın yakında vere-

cekleri bir notayı lngiltere 'ye 
kabul ettirmek için ihtiyar 
edilmiıtir. 

Suriye milliyetperverleri, 
Filistin Araplarına yardım 
ediyorlar. 

Berut'tan gelen haberlere 
göre, Suriye Arapları, balen 

Alman elçisinin 
• 

cenazesı 

lstanbul 14 (Özel) - Lon· 
dra'da ölen Alman elçisi 
Fon H6ı'ün cenazesi çar
şamba günü bir torpito ile 
Almanya'ya götürülecektir. 

ı Paris'te bulunmakta olan 
kendi heyetlerine ve Fran
sa'01n Suriye fevkalade ko
n İser i "Kont dö Martel ,, e 

bir telgraf çekerek Filistin 
A ra p laumn, Yahudilerden 
çok fazla oldukları halde 
Yahudilerin onlardan fazla 
io tiyazlara malik olduklarım 
bildirmişlerdir. 

l)enıircis illdn ----· .. ·---Metaksas başbakan \ ' e 

ı dı~ hakanı oldu ___ ._. ___ _ 
Hugnu \' unaoiı;lurı "da 

matem tutuluyor 

Istanbul, 14 (ÖzeJ) - Ati

na 'dao bildiriliyor: Yunan 

başbakanı M. Demircis, dün 
sabah yatağında ölü bulun
lunmuş; doktorlar mide ve 

General 1\letaksas 
kalbinden rahatsız bulunan 
bakanın nüzul isabetile öldü
ğünü tesbit etmişlerdir. Kral 
ikinci Yorgi, ölüm haberini 
alınca derhal Demircis'in 

- De1_ıa1111 dörd üne;; ~ahifede -

(- ~ 
_ _._ ( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 

~ ~ 
Boğazlar üzerindeki dileğimiz 

neden ileri geliyor? 
Türki.ye cumuriyeti, balkın içinden gelen temiı, garaz ve 

ıva111z bir arzu üzerine, alikalı devletlere bir nota vermiı 
ve Boğazlar mukavelesinin, kendi mülki tamamiyeti ile 
beraber, cihan vaziyetinin bugünkü icaplarına i'Öre değiı
tirilmesini istemiştir. Şüphesizdir ki, kendi istiklallerine ve 
toprak davalarına karşı hassas olan milletler, Türkiye 
ıibi dünyaaın en sulhperver bir milletini, sad,ce tedafüi 
ve ihtiyati olan bu dileğine de hürmete mecburdurlar, Biz, 
devlet miinascbetlerinde ve muahedelerde, en salim, en 
emin bir yol seçmişizdir. Evveli haber vermek, sonra id
diamızın doğruluj'unu isbat etmek ve c:laha sonra tatbikat!. 

Boğazlar üzerindeki dileiimiz, hiçbir devletin hareketi 
ile allkadar ve bunlardan mülhem değildir. Çünkü bu 
tez, daha evvelce de muhtelif vesilelerle ortaya .sürülmiiıtü. 
Maksadımız açık ve dürüsttür: 

Herbanıri harb vukuunda, herhangi devletler arasında 
• Devamı 4 ncıl sahifede • 



l 

a 

il 

l 

(Dlaaal Birlik) 14 Niıa n 936 

· -•__ •Tütün eksperleri hakkında h zırla

M:~(;~ ~~~z( inan nizamname hükümleri nelerdi ? 
il.Cinai Roman Nakili: KAMI ORAL • 

FIKRA 

Bilen ve yiyen 

81 -95- - -1 Eksper olmak için orta mektep 
ToJhiyak, dilsizin Lüi ile kar- mak şarttır. Her sene Izmir, 

mezunu 
Sam.sun 

hulun· 
ve 

şılaşması için serbest hıra- Istanbul'da imtihan 
kılmasını isıeyordu. 

yapılacaktır 

A. T. T.,.. Bu harfler, 
Amerikan telefon ve telgraf 
kumpanyaaaaın remzidir. BQ 
kumpanyan ıermayesi .üçyüz 
bin dolar kadar bir ıeyken, 
hiçbir para eklenmekıizin, 
5 milyara çıkarılmıştır. Hi· 
kiyenin daha garib tarafı, 
bu kumpanya adamlarının, 

çalııarak kazanmak huıu· 

rekor kırmış ohnalarındad ır. 
Hatta bütftn kumpanya 
adamlarının, çalıımadan ka
payıp gitıeler, gelecek 28 
ikincikanuna kadar servis
lerden hiçbirine zerre kadar 
halel gelmezmiş! Çünkü şir· 
ketin bir sürü çocuk ve 
torunları varmış ki, esasen 
onlar uğraşır, durur, başta· 
kiler de sadece kazanır, 

Çünkü Lüi'nin masum ol
duğundan eminim. Kendisi 
burada bulunacak olsaydı, 
bakkında vaki ittihamın 
hükümsüzlüğünü gösterecek 
olan böyle bir tecrübenin 
icrasıoı o dahi sizden rica 
edecekti. Böyle bir tedbiri 
bulduğu için, gerek oğlum 
adına ve gerek kendi adıma 
meslektaşım müsyü Tolbiyaka 
arzı teşekkür ederim. 
T olbiyak, giilümsiyerek de

di ki : 
- Bu tecrübenin, sizi mem· 

nuo edecek surette netice
lenmesini candan dilerim. 
Zira oğlunuzun uğradıtı fe
laketten, ben de sizin kadar 
müteellim bulunuyorum. 

Emniyet direktörü, bir lihza 
düşündü ve sonra : 

- Şimdi - dedi - ne yolda 
hareket etmek lazım geJece
iini üçümüz oturalım da tes
bit edelim. 

ToJbiyak ayağa kalktı ve 
odanın içinde biraz gezin
dikten sonra: 

Bence - Dedi - bun
dan kolay bir şey yoktur. 
Meseli bu akşam saat se
kize doğru siz buradan maz
nunu alıp evine götürür ve 
hanede kendisinin huzurile 
bazı tetkikat yapılacağını 
söylersiniz. Zira dilsizle yüz

leştirileceğini maznuna söy

lemek muvafık olmıyacağı 

fikrindeyim. Zannedersem 

mlistantik dahi bu fikrime 
ittirak eder. 

Baba Anri, Tolbiyak'ın bu 
sözlerini tasdik ve: 

- Yüzleştirmenin bir işe 
yarayabilmesi için bu şekil
de olması lazımdır. 

Dedi. 
Tolbiyak, tecrübeli baba 

Anrinin muvafakatini anla
yınca elini kendisine uzattı 
ve: 

- Bravo, siz de benim 
fikrimdesiniz demek. 

Dedi. Ve emniyet direk
törüne dönerek devam etti: 

- Müsyü Lüi'yi Montabor 
sokağına zatıaliniz götüre
ceksiniz. Saat 8 buçukta 
oraya vasıl olursunuz. Yal
nız, Müsyü Lüi'nin mevkuf 
olduğundan kapıcının haber
dar olmamasına dikkat 
etmek lizımdır. 

Maiyetinizdeki memurları 
dışarıda bırakmalı ve bun
lardan yalnız bir kişi sizinle 
beraber eve girmelidir. 
Tabiidir ki, bu memurun Ii
yakatlı ve zeki olması ikti
za eder. Eve girildikten son
ra, refakatıoızdaki memuru 
koridorda bırakır ve Lüi 
ile birlikte salona girerek 
bir şeyler arayormuşsunuz 
gibi g~rfinlir, mümkün ol
duğu kadar meşgul olmağa 
gayret edersiniz. 

On dakika ve yahut bir 
çeyrek saat sonra dilsiz 
geleceği ıçın, koridorda 
bekJiyecek olan memur, der· 
hal kapıyı açacak ve gelen 
adamıD, hizmetkar olduğu 
babasile kendisinin salona 

girmesine müsaade edecek
tir. işin ondan sonrası tama
men size aittir. 

Emniyet direktörü elini şa· 
kağına dayadı ve birkaç sa
niye düşündükten sonra: 

- Bütün bu tedbirler iyi
Dedi - fakat dilsizi Maza 
hapishane!linden çıkarıp Lüi
nin Montanbor sokağındaki 
evine kadar getirmeğe kim 
memur olacaktır? 

Tolbiyak derhal cevap 
verdi: 

- Eğer bir mahzur 
görmüyorsanız, ben memur 
olurum. Dilsiz beni tanımaz. 
Bu münasebetle iş kolaylıkla 
görülebilecektir. 

Dilsizin, hüsnü rızasile 
beni takib etmesi, beheme
hal lazımdır. 

Emniyet direktörü sordu: 
- Bunu temin etmek için 

nasıl hareket edeceksiniz? 
- Dilsiz, bu sefer daha 

Maza hapishanesinde iken 
kendisinin tahliye edileceğini, 
yakından anlamalı ve buna 
kanaat hasıl etmelidir:Bunun 
ıçın, şimdiden hapishane 
müdürüne buna göre talimat 
vermeniz lazımdır. Bunu za
t.ıalinizden şimdiden rica 
edeceğim. Sebili tahliye 
olunan bir adam hakkında 

bir gün önce ne gibi mua
mele yapılırsa, ayni muame· 

lenin, dilsiz hakkında da 

tatbiki elzemdir. Zira dilsiz 
tahliye edilirken, kendisine 

ciddi muamele gösterilmiye
cek olursa, kendisi, bu tah
liyenin cifi olduğunu anlıya· 
cak ve ona göre haı eket 
edecektir. Bahusus ki bu 
adam, zekidir. 

Dedi. 
Emniyet direktörü hafifçe 

glildü ve şunları söyledi: 
- Evet, hiç şüphe yok ki, 

böyle olmak lazımdır. Zira 
unutmamalıyız ki ıeçenlerde 
de yalancıktan tahliye etti
ğimiz ve birkaç saat sonra 
tekrar yakaladığımız için dil
siz ihtiyatkar hareket ede
cektir. 

Lakin, kendisi sokağa çıka
rıldığı zaman, siz ne bahane 
ile onun yanına sokulacak· 
sınız? 

Ben yanına yaklaşmadan 

Tütün eksperleri hakkında 
hazırlanan nizamname, bakan
lar meclisi tarafından kabul 
edilmiştir . Bu nizamname 
esaslarına g8re, ehliyetname 
almadan hi~ kimse tütün eks
perliği yapamıyacaktır . 

Her sene Temmuz başında 
lstanbul, lzmir ve Samsonda 
eksper imtihanları yapılacak
tır. Eksper olmak için orta 
mektep mezunu olmak, Türk 
olmak ve amme hizmetlerini 
yapmaktan mennedilmiş ol
mamak şarttır. Nizamname 
eksperlerin yapabilecekleri 
işleri ve eksperlerin mesleği 
mes'uliyetlerini mucip olacak 
haller ayrı ayrı göstermek
tedir. 

Mesl~ki mes'uliyeti mucip 
harekette bulunan eksperler 
birinci defasında bir aydan 
üç aya kadar, ikincisinde 3 
aydan 6 aya kadar, üçüncü
sünde 6 aydan bir seneye 
kadar işten menedilecelder, 

dörtlüncüsünde ise ehliyetna
meleri ellerinden alınacaktır. 
Inhisarlar idaresi eksperleri
nin Lise tahsili görmüş ve 
memurluk vasıflarını haiz bu
lunmuş olmaları lazım gel
mektedir . 'ficaretodalarına 

kayıtlı ticarethanelerde en 
az yedi sene çalışmış olduk· 
)arı anlaşılanlara mütehassıs 

oldukları mıntakalar için eks
per ehliyetnamesi verilecek· 
tir. Nizamnamede, eksper -------··-· --

ihtiyat zabitlerinin mec
buri hizmet kan unu 

iki senede bir çağırıldıkları zaman 
d~irelerince izinli sayılacaklardır 

projeleri dün kamulaya ver· 
miştir. 

Yedek subay ve askeri ı 
memurlar kanununun 14 ün

cü maddelerinin ikinci fık

rasında yazıldığı gibi ihtiyat 

subayların talim ve terbiye 
maksadile ve iki senede bir 

en çok 45 gün devam et

mek üzere bakanlar meclisi 

kararile çağrılmaları gerek

li ise de kanununun bu bük-

münün tatbikine bu iÜne 
kadar bütçe dolayısile im
kan bulunamamış idi. Hüku
met bu defa muayyen bir 

· formül içinde bu hükmün 
tatbikine imkan görülmüş 
ve bu formülün kanun hali-
ne gelmesi için hazırladığı 

karşıdan kendisine işaret 

edeceiim. 
Emniyet tlirektörü, yanında 

oturan baba Anri'nin yüzüne 
baktı ve sonra : 

- Rica ederim -dedi- fik
rinizi biraz daha açık izah 
ediniz ki yapacağımız ışı 

ona göre kavramış olalım. 
Tolbiyak, tebessilm etti 

ve sağ elini cebine koyarak 
Emniyet direktörünün yanı 
başındaki koltuğa iliştikten 
sonra: 

-Arko.~ıt"ır-

Bu projelerle yedek su
baylardan devlet ve devlete 
bağlı müesseselerde memur 
memur olanlar esasen maaş 
almakta olduklarından iki 
senede bir talim maksadile 
çağrıldıkları zaman dairele
rince izinli sayılarak maaş
larını dairelerinden tam 
olarak almaları, serbest mes
lek şahiplerine de rütbele· 
rine göre maaşlarının milli 
müdafaa bütçesinden veril
mesi temin edilmektedir. 
ihtiyat subayalarının bulun

dukları yerlerden garnizon

lara sevkinde harcirah adile 

bir para verilmiyecek yalnız 
zaruri masrafları ödenecektir. 

Bundan başka hükümet 
gerekli ıebepler projesinde, 
talime çaiırılacak yedek 
subayların\n hepsine birden 
çağırılmasının mümkün ola
mıyacağı için sınıf, rütbe 
ve doğumlarına göre, ordu
nun muayyen talim safhala
rında her yıl bir kısım ça
ğırılacaiını tasrih ederek 
dairelerdtki işlerin bu yüz· 
den aksamıyacağına işaret 

etmektedir. 

Telefon Tayyare 
3151 

~Ygüfil lt=Derr sea1111sta 
Aoua Bella, jean Murat, jean Pierenand, Şarl Haner gibi en 

yüksek Fransız ~an'atkarlarıoın temsil ettikleri şaheser tilm 

SoN Uçu- ş 
Bflyfik bir aşk macerası; heyecanla tayyare muharebeleri 
----------------• ...... +----- -~~-

AYRICA: Türkçe sözlü FOKS dfinya haberleri 

Seans saatlaı·ı 
8ergün:1s, 17, 19, 21,15 Cumartesi veya Pazar günleri 13 te başlar. 

namzetliği imtihanı ıtajlar 

ve staj müddetleri laakkında 
da hükümler vardır. 

••• 
Bir • 

serserı 

Eı·meni Türkler 
için ne di.yor 

Suriyede çıkan ,,El Kudüs" 

gazetesinde . macera perest 

Ermenilerden (Jorj Hayin) 

adında bir şahis, bir mek

tup neşrederek, Arapların 

dini mes'eJelerde müsame

hakir olduklarını kaydettik

ten sonra Türklerin de ta
assubundan bahsetmektedir. 

"Jorj Hayin" 'in kim oldu
ğu hakkında Arap gazete

lerinde gördüğümüz malu

matla (J orj Hayin) 'in mek· 

tubunu aşağıya kaydediyo· 
ruz: 

Kapiten Jori Ha.yin büyük 

harpte memleketinden sürü

len bir Ermeni gencidir. 

Buradan Azruka kaçmış 

ve Arap istiklilcılarına işti

rak etmişti. Sonra Ameri

rika 'ya giderek Müttehid 

Amerika ordusuna intisap 
etti. 

Amerjka harbiye mektc:

biı:ıi bitirerek Amerika or

dusuna zabit oldu ve kapi
tenliğe terfi etti. Mumaileyh 

dört ay evvel Suriye'ye 

ıelmiştir. 

Burada birkaç Amerikan 

gazetesine muhabirlik yap

maktadır. 

Mumaileyh; Suriye'deki 

Ermenilerin nasıl bir siyaset 

takibetmeleri lizımgeldiğine 

dair bize bir yazı gönder

miştir. Neşrediyoruz: 

"Bazı vatandaşların Suri

ye'de Ermenilerin nasıl bir 

siyaset takib etmelerini bana 

sordclar: Ben, Ermenilere 

istediğimi yaptıracak vazi

yette değilim. 

Yalnız fikrimi ııöyliyeceğim. 

Ermeniler bu memlekette 

misafir olduklarını hiçbir 

unutmamahdır. 

Suriye Arapları daha Fran

sız mandasının bulunmadığı 

devirlerde bile Ermenilere 

misafirperverlik göstermiş· 

lerdi. 

Ermeniler Suriyeyi kendi 

vatanları gibi sevecek kadar 

bu memlekete ısınmışlardır. 
Din ayrılığına gelince, Türk· 
ler Ermenileri işte bu ayrılık 
yüzünden eziyorlardı. Fakat 
Araplar mutaassıp değildir· 
ler. Dinlerinden olmıyanlara 
düıman olmazlar. 

Araplar, Fransızlarla nasıl 

bir münasebette buJunurlarsa 
bulunsunlar, Ermeniler miH
fir misafir bulundukları ve 
sahibi ile beraber yürümeli
dirler. 

Fransızlar bunda Ermeni-

. 
yermış. 

Geçenlerde kumpanyanın 

reisini Vaşington' da hesaba 

çekmişler. Fakat yalnız iki 

şey anlıyabilmişler: Biri, 

kumpauyanı Amerika tele· 

fonlarının yüzde 85 iai elde 

tuttuğunu, öteki de bütün 

hisse vesaire kazançları gayri 

olmak üzere, bu adamcağı· 

zın 200 bin dolar yıllık al· 

dıiınıl Üçilncü birşey daha 

meydana çıkmıı; tröstün iş· 

letme tekniğine aid üç su· 

alin üçüne de reis efendi: 

- Bana salahiyetim dışın· 

da sualler soruyorsunuz. Si
ze ne cevap verebilirim? 
demiş. 

Bu haberin arkasından 

gazetelerde şu havadisi 

okuduğunuzda Norveçlilere 

hak vermezmisiniz? "Nor· 

veç hükümeti, memleketin 

bütün ekonomik faaliyet

lerini devlet kontrolu altına 

koyan bir kanunu meclise 

teklif etmiştir. Projeye gö
re vücuda getirilecek olan 

yüksek ekonomi meclisi, 

şimdi üretimin hakimi ola

rak tröstleri, kartelleri ve 

bütün hususi teşebbüıleri 

kontrol edecektir. Bu yeni 

· meclistir, ki şu veya bu 

maldan ne kadar üretilece

ğini tesbit edecek, yeni te

şebbüslere de ancak o izin 

verecektir." 
Bu hikayeler duyulduğu 

vakit, liberalizm, masumlar 

tarafından son damla yağı
na kadar ağırlığı altınla 
tartılan Ağahan'ın mezhebi· 
nı andırmıyor mu? • • 

Hariciye 
Memurlarından terfi 

ettiler 
Sekizinci derece hariciye 

memurlarında Triyeste kon· 
solosu Talit Kaya Alp, 
Bükreş elçiliği başkatibi 
Cevdet, hariciye vekaleti 

' memurlarından Kadri Rıza, 
müktesib haklarına binaen 
yedioci ve onbirinci dereceye 
ve Tibriz Kançeları Kimi ile 
hariciye veklleti memurla
rından Ismail Uşaki 10 ncu 
dereceye çıkarılmışlardır. 

leri suçİ• bulmazlar. Yüksek 
bir medeniyet sahibi olan ' 
Fransa'dan kimse böyle bir 
hareket beklemez." 
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Vatandaşlığa ilave Otomobil sahip- Olivier ... ,e şüreka- fratelli Sper,~o \ ' p ır Af· n1ası 
Kabulü mOoasib Artırma, eksiltme ve J • k · L. ·ı d ROY AL NEERLANDAİS "ALBA JUL YA,, vapurq 

erı O USllll SJ IIDI e vapıır KUMPANYASI 7-6 -36 da beklenmekte olup 
görOldQ ihale kanununa iJave (Z• ) acentası "SATURNUS"· vapuru el- 8-6-36 da PiRE, MALTA, 

Türkiye'de, bec yıllık olunan fıkra J Il et yevm limanımızda olup 28· MARSIL YA ve BARSELQT 
T Cendeli Han. Birinci kor-

oturma müddetini doldura- A k h 3-36 da ANVERS, ROT- NE için yük alacaktır. rtırma, e siltme ve i ale Otomobil ~arajı açılmııtar. don. Tel. 2443 
rak vatandaşhg~ a alınmasını kanununun 68 ncı' madde- THE ELLERMAN LINES LTD. TERDAM, AMSTERDAM Yolcu kabul eder. 

''ıtı'yen ve fena bı*r halı' ol- lsmetpaşa ve Fevzipaşa ve HAMBURG limanları Ilandaki hareket tarihle" · ~ d 1 f k bulvarlara üzerindedir. "THURSO,. vapuru nisan sıne aşagı a yazı ı ı ra :,için yük alac .:ı ktır. rile oavlonlardaki d~ğişiklik• 
madığı anlaşılan 1904 do- eklenmi1:1tir. Rahatlık, emniyet, temizlik, iptidasında LIVERPOOL ve "HERCULES,, vapuru 

6
_ 

7 
!erden acente meıuliyet ğumlu Vilomeroğlu Arpat "Belediyelere aid artırma, bol su mükemmel kıraatha- SVVENSEA'dan gelip tah· 4-36 .da gelip 11-4-36 da kabul etmez. Fazla taftilit 

K f Ek •· Tü k · M k 1 b liyede bulunacak. 8 
ça rem ın, r vatan- eksiltme ye ihale, bu kanu- neaı. a ine erin enzin, yağ ANVERS, ROTTERDAM, için ikinci Kordonda Tahmil 

Not: Vurut tarihleri ve daşlığına alınması, Dahiliye nun bükümleri içinde doğ· vesair içeriden tedarik edilir. vapurların iıimleri üzerine AMSTERDAM ve HAM- ve Tahliye şirketi binası 
Vekaletinin tezkeresi üzerine rudan doğruya belediye en- Garaj geceli gündüzlü a~- değişikliklerden mes'uliyet BURG limanları için yük arkasmdn FRA TELLi SPER· 
icra Vekilleri heyetince ka· cümenlerince yapılır.,. tır. Görüşmek arzu edenTer kabul edilmez. alacaktır. CO vapur acentasına müra~ 
rarlaştırılmıctır. • "GANYMEDES ,, vapuru caat edilmesi rica olunur. 

'il' • müdür lbrabim'e müracaat 
Zayi etsinler. 8-4-36 da beklenmekte olup Teıefon: 2004 - 2005 - 2663 Zayi 

Malatya idadisinden ~26 
senesinde aldığım şahadet

nameyi zayi ettim. Yenisini 

alacaj1mdan hükmü yoktur. 

Eşref oilu Arif 

Askere davet 
328 piyade ça

ğı rı lıyor 
İzmir Askerlik şubesin

den: 

1 - Şimdiye kadar as
kere çağırılmamış veya 
çağırıldığı halde muhtelif 
sebeplerle geriye bırakıl
mış ve yahut davete ica
bet etmiyerek bakayada 
kalmıı piyade sınıfından 
ili 328 dahil doğumlular. 

2 - Muzika sınıfından 
316 ili 329 dahil. 

3 - Jandarma sınıfın
dan 316 ila 330 dahil do
ğumlular 20 Nisan 936 
Pazartesi gününden itiba
ren mürettep oldukları 
yerlere sevkedileccklerin
deo tayin edilen günde 
nüfus hüviyet cüzdanlarile 
birlikte şubeye gelmeleri 
gelmedikleri takdirde 2850 
sayılı kanun hükmüne 
göre hapis cezasile ceza
sile cezalandırılacakları. 

4 - Hizmetlerine karşı 
bedel vereceklerin 20 Ni
san 936 Pazartesi günü 
akşamına kadar bedelle
rini vermeleri bugünden 
sonra bedel alanmıyacağı 
ve 2850 sayılı kanun mu-
cibince hapis cezasile 
kıt'a ya sevkedilecekleri 
ilin olunur. 

ihtiyat zahitler ça
ğırıhyor 

926 yılında Tokad askeri '··------··--·- Alı· Rıza yükünü tahliyeden sonra BUR- N. v. 
Jisesi sekizinci sınıfından al- DO K T O R GAS, VARNA ve KÖS- V V l.., H Vaıl 
dığım tasdiknameyi kaybet- Ali Agah TENCE limanları için yük • . ~ • • 

tim. Yenisini alacağımdan Çocuk Hastalıkları Mucellithanesi alacaktır. 1 er Zee 
eskisinin hükmü olmadığı Mütehassısı "GANYMEDES., vapuru 

ilin ederim. tı.inci Beyler Sokağı N. 68 20-4-36 tarihinde gelip & Co. 
lzmir: Gaziemir tayyare Telefon 3452 Yeni Kavatlar çarşısı 25·4 36 tarihine kadar DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

def'i birinci batarya traktör ---------• N 34 ANVERS, ROTTERDAM 
başçavuşu ve Kangal asker- Zayi ınakbuz O. AMSTERDAM ve HAM-
lik şubesinden izzet oğlu 2245 numaralı on liralık • BURG limanları için yük 
Süleyman. lzmir Esnaf ve Ahali banka-

0aJacaktır. 

~atılık motör sının kıymetli makbuzu kay- ôkenrenler! l\tut· SVENSKA ORIENT 
bettim. Yenisini alacağımdan LİNİEN 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

eskisinin hükmü olmadığı laka (Oknm~ntol) " ROLAND 
11 

motörü 29-

ilan olunur. öksürilk şekerle· !:: 3-36 tarihinde beklenmekte 
Seferihisar kazasının Ula- '9\ııl 

rini tecrOlw edi· ~ olup yüküoü tahliyeden sonra 

müracaatları 
mış köyünden bacı Abdul· ~ ROTTERDAM, HAMBURG, 

lah oğJu Kerim uz.. ~ 
11 13 14 ~ COPENHAGE, DATZlG, 

~ GDYNIA , GOTEBURG , 

ı Z Mı 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmir'de Halkapınardadır 
Yt-rli Pamuğundan Al, Tayyare, Köpekbnş, Değir
men, Geyik ve J ... eylak .lUarkalarmı havi her nevi 
Kabot bezi imal cylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: 

BAŞ DURAK 

H AMDİ NJ ÜZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz Hiç ve tu

valet çeşitleri satar. 

Ve POrjen ~ahapın 

en Qslfln bir mils

hil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mnshil 

istiyenler Şahap 

Sıhlıat snrgnn 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

aras.ınlar. 

~ OSLO ve ISKANDINA VY A 
~ "ı limanlar1 için yük alacaktır. 
~ ''ALGERIA,, vapuru 14-4-
.....,.. 36 da beklenmekte olup 
~ ROTTERDAM, HAMBURG, 
ilı-ıl COPENHAGE, DANTZIG, 
~ GDYNIA, GOTEBURG , 
~ OSLQ ve ISKANDINAVYA 

~ limanları için yük alacaktır. 

~ SERViCE MARITlM 
~ ROUMAİN 

"ARDEAL., vapuru 3·4-36 
da KuSTENCE, GALAZ, 

BRAILA ve SULINA hare
ket edecektir. 

"ALSA JUL YA,, 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 13-5-56 da PiRE, 

MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede-
cektir. 

"AGUILA,, vapuru halen 

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

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXMORE,, vapuru 12 ni-

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

" DUNA .. vapuru 10 ni
sanda bekleniyor, GALATZ, 
BELGRAD, BUDAPEŞT, 
BRATISLAVA ve ViYANA 
için yük alacaktır. 
SPANSKELINJE - OSLO 

.. BAYARD " motörü 11 
nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE ve 
NOR VEÇ Jimanlarına yük 
alacaktır. 

.. Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez ... 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

Izmir askerlik şubesin
d~n: 

1 - Yedek subay ye
tişecek kısa hizmetlilerden 
332 doğumlu ve bunlarla 
muamele görenler ve daha 
evvelki doğumlulardan 
olupta muhtelif sebeplerle 
geri kalmış deniz sınıfın
dan gayri sınıflara aynlmış 
olanlardan yalnız askeri 

fızmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin · 

HALKAPINAR KUMAŞ 

ehliyetnamesi olmıyanlar 1 
Mayıs 936 tarihinde yedek 
subay okulu komutanlığı 
hazarlık kıt'asında bulun
nıak üzere sevkedilecek
lerinden 24 Nisan 936 
gününde hüviyet cüzdanı 
(nüfus tezkeresi) ve mek
tep ~ahadetnameleri bera· 
berlerinde olduğu halde 
şubeye müracaatları. 

2 - Tam vaktinde ye· 
dek subay okulu komu
tanlıj'ı hazırlık kıt'asında 
buJunmıyanlar hakkında 
kanuni muamelenin tatbik 
olanaeağı ilin olunur. 

· FABRIKASI 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağımz elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesinde F AHRi KANDE
MiR OtLU 

·. ,.> . 
N~-. 

' ollıu~·· 
1 
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ispanyanın, ne zaman olsa holşe-
vikliği kabul edeceği söyleniyor 

bir söylev, ortalığı 

zenginler kaçıyor 

(Habeşistao'da yapılan istila ve Av
rupa nizamına vurulan darbe ol·· 

masa idi. Türkiye bu kadar 
erken hareket etmezdi .. ) 

- B~taraf 1 inci sahi/ ede -
fesine muhacirlerin berabe
rinde zetirdiği eşya ve laay
vanlar da aynen kayıt olu· 
nacaktır . 

2 - Bu suretle evvelce 
gelip viliyetinizde yerleımiı 
ve iıkin yardımına tibi tu
t ulan her muhacir ailesine 
yapılan nakten iaıe ve veri-

Londra, 13 (A.A) - Ha
vaı ajansının muhabiri bil
diriyor: lngiliz matbuatı Lo
&an muahedesinin Çanakkale 
ve Karadeniz boğazlarında 
tahkimat yapılmasını meoedeo 
ahkimının feshini istiyen 
Tilrk ootHını müsaid bir 
şekilde karşılamaktadır. Mat
buat bilhassa Almaoya'aın 
battı lıarekitile bir tezad 
teıkil eden Türk talebenin 
dllrllat bir tarzda yapılmış 
olmasını ehemmiyetle kay
detmektedir. Times diyor ki; 

- Geçen Haziranda Habe
şistanda yapılaa istili ile Av· 
rupa nizamına vurula• darbe 
olmamış olsaydı, her halde 
Türkiye bu talebi bu kadar 
erken yapmazdı • 

Bu gazete kanuni yolları 
takip eden Türk talebiyle 
bazı direr devletler tarafın· 
dao takip oluna• usul ara· 
sındaki tezadı tebarüz ettir
mektedir. 
MornİDi Post ı:-azeteai de 

şöyle yazıyor: 

- Türkiye'nin Balkan aa
taah azasından bulunması 
milzakereleri kolaylattaracak
tır. Diğer taraftan öyle an
laşılıyor ki, evvelce Karade
niz.le Akdeniz arasında ser-
best büyiik yolun müfrit ta
raftarı olan Rusya tarafından 

Kamu tayda'. 
- Başıurafı 1 inci salıif ede

ticaret mukavelesi ve klering 
anlaşmalarının :meriyet müd
detlerinin uzatılmalarıoa an· 
Jaımaların tasdiki hakkın
daki kanun liyihaıı da buıü• 
kamutayın kabul ettiği ka
nunlar arasında bulunmak
tadır. ___ .,.. ... __ _ 
ihtiyat zabitleri 

Memur olanlar Teın· 
muzda davet edilecek 
Ankara 14 (Özel) - ihtiyat 

zabitlerinden memur olanlar 
bu sene Temmuzda 45 gün 
için vazfieye davet edilecek
lerdir. Bunlar 45 günlük ma· 
aılarını mensup oldukları 
idareden alacaklardır. 

Serbest meslek erbabı 
ihtiyat zabitleri gelecek sene 
davet edilecektir. 

da muhalefete uğramıyacak· 
tır. 

Daily Telgraf iazeteai di
yor ki ; 

- Bo;aıların gayri askeri 
bir halde bulunmasının bü
yilk bir ehemmiyeti yoktur. 

Çünkü ıayri askeri mın · 
takanın dışında harb leva
zımı bulunduruluyor ve her 
hangi bir gerıinlik halinde 
boalar süratle civarlara yer
leıtirebilir. Boğazların ağır 

toplarla ve mayıalarla süratle 
tahkim ediJebileceii ma"ul 
olarak farzedilebilir. Herhalde 
Türkiye'ain noktainazarını 
büyük bir anlayıı zihniyetile 
tetkik etmemiz lizımdır. 

len y"meklik ve tohumluk 
lluiday miktarile diier yar· 
dımlar dahi karnenin 4 üncü 
Hhifeainde yazılı izahat 
Yeçbile tamamen ve ekıikaiz 
ve resmi kayıtlara uyzun 
olarak yazılacaktır. 

3 - Bu karnelerin veril· 
diği tarihe kadar yapılan 
yardımlar, bu ıuretle kay
dedilmekle lberaber bundan 
böyle yapılacak her yarllım 
yapıldığı esaada karnesine 
kayolunacaktar. 
· "Bundan sonra hudutlardan 
içeri a-iren her muhacir aile 
reıııne ilk kapılardan bu 
karnelerden birer tane be· 

~----------·M~~·~·••~••.-~ff• ... ----------
F ra n sa' da kar 

Paris, 14 (Radyo) (Bermiyanson) havaliıinde ıiddetli 
fırtınalar hllkllm sürmektedir. Kar mütemadiyen düımekte 
ve müthit bir ıoğuk devam etmektedir. Hararet derecesi, 
aıfma altında6 derecededir. 

18 ler komitesi 
lstanbul 14 (Özel) - Cenevre'den haber verildiğine ıöre 

18 ler komitesinin öniimüzdeki toplantıııada, hiçbir karar 
Yerilmiyecek, yalınız ltalya aleyhine tertip olunan zecri ted
birlerin ne netice verdiği tetkik olunacaktır. 

Çin , komünistleri 
lıtanbul 14 (Özel) - Şanghay'dao gelen ıon haberler, 

Çin Komünistlerinin, Pitiru boğazını ele geçirdiklerini ve 
ve Yunanpu'ya doğru ilerlediklerini bildirmektedir. 

Çin milli orduları ile Çin komünistleri arasında kanh 
çarpıtmalar devam etmektedir. 

··~·~------~~~ 
Boğazlar üzerindeki dileğimiz 

neden ileri geliyor? 
- Baştarafı 1 ci sayfada -

çıkacak ihtilaf karıısıcda boj'azları kapayabilmek, yani 
harbı sirayet ettirmemek, sulhu korumak ve bu suretle de 
kendimizi müdafaa edebilmek •. 

Boğazların coirafi vaziyeti açıktır. 
Hiçbir devlete karşı taarruz noktasından ıevkülceyıi 

vaziyeti yoktur. Yani kimse çıkıpta: 
- Türkiye'nin bundaki maksadı bir taarruz yapmaktır. 
Diyemez. Bizim, "dışarıda, içeride sulh" prensibine da· 

yanan miruf ıiyasamız buna müaait olmadıiı gibi, boiaz
ların malum lrısmıoın askerileştirilmesi de böyle bir itiraza 
vesile olamaz. Çünkü bu, yersiz, mantıksız bir iddia olur. 
Biz en yakın komıularımızdan baılıyarak bütün devletlerle 
ıiyasi münaaebatını mütekabil esaslara iıtinat ettirmiı, ıul
hün fayda ve zaruretini takdir eylemiı bir •illetiz. Ayni 
zamanda beynelmilel akitlerdeki imzamızın da hayıiyet ve 
ıerefioi anlıyoruz. 

GÖKÇE 

men doldurulup her aile 
reisine verilecek, ıayet yardım 
yapılmıısa bunlarda yazıla· 

caktır. 
Kapılarda verilecek olan 

bq karnelere aile reisinin ve 
babHının, küçük ve büyük 
aile efradı adedi ve ilk gir
dikleri kapı, adı ve tarihi Ye 

sevk tarihile muhacir kiğı· 
dının tarih ve numarası, 
verildiii yer ve beraberinde 
retirdikleri eıya, karnelerine 
tamamen yazılmıı olacaktır. 

S - MahalH milrettebi 
baıka yer olcluiu halde Yİ· 
Jiyet hududundan içeri giren 
ve miHfirhanede muameleye 
tabi olup mllrettep yerlerine 
iÖnderilecek muhacirlere 
ıerek miıafirbanede ya-
pıla• [iaıe Y• rerekıe 
yol için Yerilecek nakdi 
yardım 41ahi aynen, Kilnü 
gilnllne bu karneye kaydo· 
lunacaktır. 

6 - Viliyette yerleıtiril
mek üzere yenitlea gelen 
her mllaacir iile reiıinden 

bu karneler istenilecek ve 
bu karneler de yaıılmıyan 
viliyeti, kazHı, nahiyesi, 
köyü, ve köye i ~ldiği tarih 
haneleri doldurulduktan ıoa
ra villyetlerce yapılan yar· 
dımlarda her def aıında sı· 
rasi '.e huıuıi hanesine kay
dolunacaktır. 

2 - Şayed herhangi bir 
suretle karne zayi edilmiııe 
ilk girdiği kapıdaki iıkin 
dairesile muhabere edilerek 
yapılan yardımlar sorulacak, 
hakikaten ziyaa u;radıiı 
anlaıılırsa alınacak maluma· 
tı da ihtiva etmek üzere 
yeniıi doldurulup verilecek· 
tir. 

8 - Serbest iıkina tibi 
olanlara bu karneleri ver· 
meie lüzum yoktur. 

9 - Muhtelif ıebeplerle 
dahilden nakledilenlerdea 
muhtaç olup iıkinca yardım 
edilmiı ve edilecek olanlara 
dahi bu karneden Yerile
cektir. 
10 - Resmi dairelere mü

racaat eden her muhacirden 
bu karneler iıtenecek •e 
muhacir kiiıdı ıörülerek 
muamelesile beraber tetkik 
olunacaktır. Bunun için re· 
rek bu karneyi ve gerek 
muhacir giğıtlarını temiz ve 
iyi bir surette saklamaları 
liıımdır. Bunları kaybettik· 
leri takdirde mlltkilllta ut-' 
rıyacakları kendilerine anla· 
tılmaaı icabeder. 

14 Naıan 9.S6 

l{adın l{orsanlar 
Harikulade ve hakiki maceralar 

'l'efrika sayısı: 12 

Ana, sevdiği erkeğin üzerine atılmış 
ve kadın olduğ~nu itiraf etmişti .. 
Yaralı olan kaptanı gemi· 

nio direğine bailanmış idi. 
Korsanlarda merhamet 

his yoktu. Zaptettikleri ge· 
milerdeki insanlara böyle 
zalimane hareket ettikleri 
gibi, kendi mecrublarına da 
iyi .muamele etmezlerdi. Rok 
bamın da mecrublarına hiç
bir kimse bakmıyordu. Böyle 
bir vaziyette bir mecruh, 
kendisini ancak en ziyade 
seviıtiii bir adama baktıra
bilirdi. Bundaa baıka hiçbir 
kimseden küçük bir yardım 
bile iÖrmezdi, 

Buaun için, koraan gemi· 

sindeki mecruhla.rla dorru· 
dan doğruya alakadar ve 
meıgul olan yoktu:Baıı mec
rublara, en yakıa arkadaşı 
tarafından ıöyle böyle bir 
pansıman yapılmııtı. 

Beri tarafta, yakılan ge· 
miden elde edilen içki va
rilleri açılmakta, korsanlar 
birer öküz gibi içki içmekte, 
ıarkı söylemekte ve tepin
mekte idiler . 

Rokbam'da bir taraftan 
omuzuna rakıya batırılmıf 
sünger koyduruyor, beri ta
raftan da bol bol içiyordu. 
Zafer, güç olmuıtu . Fakat 
çok kirlı idi!. 

Konanlar, parasız pulsuz 
ve pek bol buldukları içkileri 
pek nefiı bulmaılardı. 

Bu iemi de her ıeyin 

iliıı Yardı. Paralar bile hep 
doka altınlarından mürek· 
kepti! Bunun için mntema
diyen içmek suretile sııma· 
ğa baılamıılardı. 

içlerinde ıuur ve iradesi
ne en ziyade ıahip olan, da· 
ha doirusu ihtirasın teıiri 
altında bulunan ıenç kadın 
An Bonni idi. 

Gemideki bu fevkalide 
karıııkhk arasında, ekseri
yetin sızdığına emin elan 
Ao Bonni, aevdiii kumral, 
bıyıklı delikanlıyı, aramak 
için yerinden kalktı! Deli
kanlıyı, sanki elile koymuı 
zibi, geminin ÖD tarafında 
burun güvertesine arka llstn 
azanmıı, oldukça ıarhoı ve 
uyur bir halde buldu. 

An, delikanlıyı bulunca 
biraz durdu, sonra ej'ilerek 
bir mllddet yüzüne baktı. 
Delikanlı, mutat bir Hrhoı· 
luiuD tesiri altında ıakin ve 
sakit uyuyordu. Kumral saç
ları kıvır kıvır enıe
ıine, kulaklarının etrafına 
dökllmilıtü. Bu halde deli 
kanlı ıenç •e hariı katlına 
çok gilzeJ ve! cazip ıöründll. 

Birden ihtirasına mailfıb 
oldu ve ağzını delikanlının 
yarı açık Ye beyaz diıleri 
görlllmekte •lan dudaklarına 
yapııtırdı. 

Delikanlı, biranda yerindea 
fırladı ve kalktı; her zaman 
müdafaa ve hücuma hazır bir 
kuıku altında uyuduğu aıi
kirdı Ye.. . Karıısında, epey 
zamandanberi kediıine ma· 
nah ve iarlp bakıılarla ba· 
kan Rokham'ın yaYerini 
16rdG. 

Kadın oldutuau bilmiyor
clu. An, delikanhaıa aiııaı 

elile kapattı, bu suretle ba
ğırmasına mani oldu ve: 

- Beni dinle, seni çok 
seviyorum. Hayatımı bilsen 
uirunda feda edecek kadar 
seai seviyorum. Ve artık 
Hn de bilmelisin, ben bir 
kadınım, anlayor muıun; 

Bir erkek deiil, bir ka
dın! Seni ıeviyorum!. 

Dedi. 

Ve, birden 2öiıünl açtı; 
ıeniş, bol 2emici ceketinin 
açılan yakaıından iki topao, 
taze ve iÜZel meme ı:-ö
rtlndli! 

An Bonni bir adım ıeri 
çekildi, delikanlıaıa bu va
ıiyet karıısında yapaca;ı 

hareketi merak ve helecanla 
bekledi. 

Delikanlı, ı•tırmıı gibi , 
korkmuş gibi bir tavırla 
bir an için ne yapmak liıım 
geldiiini takdir edemedi. 
An, delikanlıaın bu tered
clündeai ailaayetsiz bir ıstırap 
ve hiddet bisaetti. 

Devamı var 

Demircis öldo 
lı 

-~tar<ifı birinci sahifede-
evine iitmiı ve ailesine be· 
yanı taziyet eylemiştir. Buıao 
Atina'da lıer taraf kapalı 
kalacak ve milli matem 
tutulacaktır. Demirciı'ia ce· 
nazeai için b6yük merasim 
yapılacaktır. 

Istanbul, 14 ( Özel ) -
Atina •dan bildiriliyor: 
Baıbakan muavini Metak

saı, kabineaia istifasını krala 
vermit ve kral, kendisini 
yeni kabinenin teıkiline me• 
mur eylemiıtir. 

M. Metakıas, yeni kabi
nede baıbakaa Ye Hariciye 
Vekili ııfatile yemia etmiı· 
tir. Diier bakanlar değiıti· 
rilmemiıtir. 

Cumhuriyet iliıa edildiii 
zaman, M. Demirci• te Cu
mur reiıi namzedi ıasteril
miı ve fakat Panıaloı da 
ıaamzetliğini koyduiu için, 
kendisi ismini listeden çı
kartmııtır. M. Demirciı bun
dan sonra Atina Üniveraitesi 
Roma hukuku profeıörliliilnü 
deruhte eylemiı ve soa za
mana kadar bu vazifesini bı
rakmamııtır. Demircia, Kral 
tekrar a-elince muvakkaten 
bir kabine kurmuş, intiha· 
battan ıonra Partiler araıın· 
da a•laıma hasıl olamadığın
dan tekrar baıbakanlıiı der
uhte eylemiıtir. Keadiıi her
kese kendini sevdirmiı, iyi 
kalpli bir hukukşinaı idi . 

Ankara, 13 (A.A) - Yu
nan baıbakanı Demirclı'in 
vefatı dolayııile cumuriyet 
bilkQmeti taziye telgrafları 
göndermiıtir. 

Demircis kimdir? 
Mliteveffa M . Demirciı, 

harbıumnmiden evvel Veni
zelos kabinesinde Bahriye 
Nazırlığı yapmıı ve Kral'Ja 
Venizeloı araıında ihtillf çı · 
kınca hem Nazırbktaa ve 
bem de Liberal Parti.len iı • 
tifa etmiıtir. 
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