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lımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Avusturva Nazileri . 
Şuşning aleyhine niimayişler 
yapm1şlar, A \1USlurya'hlar 
Almandır. Yaşasın Bitler diye 
bağırmışlardır. 

Fiab (100) Para 

Frausa'da, lugiltere aleyhine bir cereyan var içinde manevralarına devam 

edeceklerdir. Bu manevraları 

bizıat kral ikinci Yorgi 
takib edecektir. 

Reo'de Alman askerlcı-i 

lıtanbul 3 (Özel)- Paristen mabkiim.oldutiinu ve bi~ 
bildiriliyor: aleyh tekliflerinin bu tekilde 

Bütün gazeteler, Almanya olmaması iktiza ettiiini ileri 
aleyhine ıiddetJi makaleler ailrüyorlar. 
yazmakta ve Hitler'in teklif· Muhtelif kaynaklardan ıı· 
lerioi iayrikabili kabul gör· zan bazı haberlere göre, Al· 
mektedirler . 

Siya11I rical, Almanya'nan 

Kral 
8 ci Edvaı·d'ın taç 

• • giyme merasımı 

Kral 8 inci Edvard 

lıtanbul 3 (Özel)"- Londra 
dan haber veriliyor: 

Kral 8 inci Edvard'ın taç 
aiyme merasimi, 1937 seoeıi 
Mayısında yapılacaktır. Bu 
aıerasim, f evkalide mutantan 
olacaktır. lnıiltere'nin her 
tarafından Londra'ya bey'et· 
Jer ı•ltcektir . 

m1ıınlar, Ren havzasındaki 

kuvvetJerini gizlice ve mille· 

madiyen ziyade'eıtiriyorlar. 

lstanbul 3 (Özel)- Lon~ra 
gazetelerinin, Alman notasını 
müliyim telikki etmeleri, 

fransa'da lngiltere aleyhine 

tiddetli bir cereyan uyandır· 

mışhr. --·----
Belçika 

Fraıısa'dan ayrı· 

lacak mı? 
Istaobul, 3 (Özel) - Loo· 

dra'dan verilen haberlere 

göre, Almanya'nın Ren böl· 

gesinde Belçika hududundan 

askerlerini kısmen geri çek· 

meğ'e rıza a-östermesi, Bel· 

çika kabinesinde ikilik do· 
ğurmuştur. Bir kbısı1m, -~lmba'n 
t kl'fJerinin ka u llou, ır 
e ı ' b' 
kısım da Fransa ya . ta ı 

1 Slnı iıtemektedırler. o unma , 
Baıbakan Van Zellan dın 

P 
. lçı'sini acele Brükse· 

arıı e . . 1 
l 

., rması Parıı ııyasa e çaııı ' · 
1 'nde endiıe uyandır· çeven erı 

mııtır. ı 1 Belçika'oın, Reo mes e e· 
. de f ranıa'dan ayrılmak 

~bınt' ı· bulunduju ve f niil· 
ı ıma ı 1 . or 
tereye uyıcıjı 167 •••Y · 

Atina 2 (R:ıdyo) Yunan 
gazeteleri; son Alman planı· 

nın uınuaıiyet itibarile müsait 
bulunduğunu yazıyorlar. Ka
limerini gazetesi, Almanya· 
nın bu tcklifile samimi oldu
ğundan şiphe etmek caiz ol
madığını yazıyor. 

Geç~n hafta Yanya, Pat· 
ras, Lar ise, Selinik ve Mi
dillı'de yapılan tayyare ma· 
nevraları, Pazar günü de, 
Kavala, Golos, Sakız ve 
Drama 'da tekrar edilecektir. ----.-. ............ ----

Habeş imparatorunun 
ordusu dağılmamıştır 

------Habeşlerin Dehel'eş-Misioda 4 ltal-
yan mevkiini aldıklaı·ı söyleniyor 
lstanbul 3 (Öıel) - Adis 

Ababa'dan relen ve Habeı 
umumi kararkibından veri
len bir habere göre, Habeı 
kuvvetleri Misi o· De bercş'te 
bir zafer kazanmıılar ve 4 
ltalyan mUatabkem me•kiini J 

zaptederek700 ltalyan neferi 
ile 36 zabit ve iki bin Erit· 
reli öldürmüılerdir. 

lıtaubul, 3 (Öz.el) - Ro
ma'dan gelen haberler, Ha· 

edildiği ve Sakota'da bir de 
tayyare meydanı vücude ge· 
-Devamı 4 ı1tıcı1 ~ahifıde-

Amerika, konteraus 
için hazırlanıyor 

ı 
1 
1 

bet zaferini teyid etmemek· t 
tedit. Gondar, Sakota ve 

Debreıio ikinci ve üçüncü 

kolordular tarafından zapt· 

Vaozeland 
Paris sefirini acele 

çağırmış 

lıtanbul, 3 (Özel) - Bel· 
çika başbakanı M. V anze
liod, Belçika'nın Pariı ıefi· 
rini alelacele Brüksel'e da· 
vet etmiıtir. 

ıu. Ruzvelt 

1stanbul 3 (Özel) Vaşing· 
ton'dan haber verildiğine 
göre, Boynos·Ayres'te topla· 
nacak olan bUyUk konferanı 
için hazırlıklara baılanmııtır. -------. ... -.~-------

Budapeşte'de fevkalade hir 
toplantı jyapı lacak 

manya dış~işler 
bakanı M. Ti · 
tülesko, dün 
gt>ce Fransız 
dış bakanı M. 
Flanden ile uzun 
uzadıya konuş · 
tuktan sonra 
Bükreş 'e ruii· 
teveccihen ha· 
reket etmiştir. 
M. Titülesko, 
Avus tur ya'oın 
mecburi asker· 
Jik mes'clesioi 

konuşmak üzere i\I. TitOletiko Fluoden'le konuşuyor 

küçük antanta dahil dev· yanın mecburi askerlik usu· 
letlerin aktedecekleri kon· lünü ihdası hakkında henüz 

hiçbir ıöz söylemiyorlar, fa· 
feransa baıkanhk yapacaktır kat Macaristan'ın da bu ba· 

Çekoslovakya, ıiyaaal me· 
bafiJi, Avuıturya'nın hare· 
kati çok tehlikeli iÖrüyorlar. 

reketi numune ittihazındao 
korkuluyor, her iki bilkümet 

Bükrcı, 2 (Radyo) - Se
libiyettar mahfeller Avustur-

Sen Jormen ve Triyanon 
muahedelerini iblil edecek· 
)erdir. 

' Vaziyet Naziktir --------- -6aldviu, Lokarnocularıu biraıı ev-
vel toplanmalarını istiyor 

lıtanbul 3 (Özel) - in· 
giliz kabinesi, dün gece 

Baldvin'in baıkanhğmda 

toplanmıı uıuiı müddet 
müzakerelerde bulunmuş · 

tur. Başbakan Baldvin, top· 

lantıdan sonra ıazetecile· 

re diyevde bulunmuş ve 
Avrup~nın çok nazik bir 
vaziyette bulunduğundan 

Lokarno misakını imzala· 

yan devletlerin birin e'I · 
vel Brüksel'de toplanma· 
ları liizumundan babseyle· 
mittir. M. Baldvin 

-- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- ) ,..__ ___ _ 
Otobüs işinde araya ikinci, üçüncü 

eller girmemelidir 
Şehirde nakil vasıtası iıletmek hakkı ve imtiyazı, bele· 

diyeınin elindedir. Nitekim ıehir meclisi de dUnkn toplan· 
tısında hemen kat'i kararını verdi : 

Otobllıler getirtecek ve itletıcek .. 
Gerek gazetelerden, ııerekse müzakerelerden IStrendik ki; 

bir takım teklifler bile bazırdtr. Esasen bunun kokuıu tw· 
velce çıkmııtı. Şimdi biz bu fıkramııda sadece, vasıtalı it 
yapmak, ylni bir takım teklifler Ozerinde durmnk mes'ele· 
sine iıaret edeceğiz. 

Bu teklifleri kim yapmııtır, ne çabuk faaliyete ıeçmiı· 
Budape,te'den bir g3rGoft• lerdir, bu da bizi alAkadar etmiyor. Fakat her oo olursa 

Iatanbul, 3 (Özel) - Budapeıte'den alman ıon haber· olsun, ite tam, emniyetli ve nlim bir mecra verilmeıioi is· 
lere göre, Amiral (Horti)nin baıkanhiında fevkalide bir tiyoruı. Şehir, bu hususta bütün dikkat ve hassasiyetini 
toplanh yapılacak ve Malariıtan'ın ulusal müdafaaıı için ele almııtır. Parayı halk ödiyecektir. Bu paradan ikinci, 
alınacak olan tedbirler nıDzak4'r• edilecektir. l OçUocil ellere tav1111ut, komisyon, teklif payı teklinde tek 
Baıbakan GömbOı'tın, bu yalnnlarda Vlyaaa'ya 1ıidecej'l metelik sarfını raıı deiiliı. Bunun içindir ki, araya kimse 

16yilıD1or. · Devamı 4 nc;ü sahifede • 
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}Mi-;iil(ıZI 
ltalyanlar, krediyi millileştirmiye Harkof 

ese eecc t o e ece eeeev s 
ceğini iddia ediyorlar, takat .. Tıp enstitüsO 

Harkof Tıp enıtitüstinlin 
125 inci yılımn ıenei devri· 
yesi kutlulandı. 

Cinai Romnn Nakili: KA~tl ORAL 1 
• -89- m Faşistler, Italyau milletinin, hankala .. a yatırdığı tasar-

Cenazeyı nehre atmak üzre iken ruf miktarının 40 nıilyar liret olduğunu sölüyorl&ı· 
yakalanan dilsiz Lilİ ile Bütün ltalyan bankaları· surette kullanıldıi• kontrol 

' nın bir komiteye bağlanarak edilmektedir. 
karşılaştırılacaktı hükumetin kontrolü altına Binaenaleyh faıist rejimi· 

Bilirsiniz ki, otuz seneden mediğimi esefle beyan ede· alınması, tasarrufu himaye nin bu reformlarla krediyi 
beri, muhtelif yaradılışta bilirim. Billkis, tahkikatın içinmiı. naıyonalize edeceği hakkın· 

Bu meı'ele etrafında uzun da bar"ıçte ç k · d w birçok insanları tetkik etmiş bazı noksan cihetleri vardır. 1 an şayıa og-
bir memurum. Bu sebeple Meseli geceleyin cinayetten bir makale yazan •• Jurnal ru deiildir. Faıist rejiminia 
herşeyi bedahete yakın bir bir gece ıonra kö11ke aeJip, d'ltalya " gazetesi diyor ki: prenıipleri ve bünyesi zaten 

.,. • Kredi refomu mı'Jletı'n harı'rte daı·ma k f ' b' t görüşle görebilirim. Lüi, kendisinin zabıta memurla- T ey 1 11 
•· 

dünyaya gelelidenberi her nndan buluddugwunu söyliyen finanse) ve ekonomik haya· kım mütaleılara yol açmak· 
hnan canh bir hakikati ol· tadır 

halini tetkik etmişimdir.Ah· adam, memurumuza bir kart · 
1 k t b. ti b mu,tur. Bu reformda devlet kapi· 
a anı, a ıa arını ve ütün göstermiı, bu kart, ogwlunu· 

h Bakanlar kurulunun yap- talizmine veyahut tasarruf 
etvaranı er kesten iyi bili· zun evrakı meyanında olması 
· tığı tebliği tebarüz ettiren hürriyetinin tecdidine . dair 

ram. muhtemeldir. tedbı'rlerı'n 'k' h · b' k 
Siz şimdi bana diye bilir· Baba Anri hemen sordu: ı ı veç e11 var· ır uer yo tur. Fakat Libe· 

dır,· evveli Amme menafiı' ralizm bankac 1 w t ıiniz ki, otlunuz, hiddetlen- - Oğlum, böyle bir kartı 1 ıgının yara -
miş olduğu bir sırada bu nereden tedarik etmiıtir? gözile bakarak tasarrufa tığı anarşiye karşı tahdidat 
cinayeti işlemiştir. Buna bir Kendisi, zaptiye nezaretinde izami himaye bahşetmek, yapılmııtır · 

darlar tarafındaiı tanzim 
edilmiyecektir. Hükumet 
baıkanı, bakanlar komitesi
nin bazırlıyacatı bir proje 
ile, bu ıtatuta da a-irinti 
yapacaktır. 

Milletin bankalara yatır· 
dığı tasarruf mecmuu kırk 
milyardan ibarettir. Bu mik· 

tann yirmi milyarı tasarruf 

sandıklarına diğer yirmi mil

yarı• ise muhtelif bankalara 

yatmlmışhr. Hu muazzam 

ıervet hOkCımetin himaye 
ve mliHkabeıini İcabettir· 
miıtir. 

imtihanlar 

1810 da Harkof üniveui

tesinde ufak bir klinik ile 

kUçilk bir Tıp Faknltesi açıl· 

mışb. Halihazırda bu Enıti • 

tü yüzlerce ilim iıyarlarına, 

64 kürsü, kendisine ait 700 
yataklı klinik ve muhtelif 

hastahanelerde 1000 yatağa 
malik olan Sovyetlerin en 

büyilk enstitülerindendir. 

lnkıllphın evvel, 107 yıl 
zarfında 5.863 Sovyetler re· 

jiminde 7.036 Doktor çıkar· 

mııhr. Bugünlerde enstitüde 
3 bine yakın talebe vardır. 

ıey diyemem. Çünkü böyle kimseyi tanımaz. Hatta, kredi ahız ve tevziatını te- Liberalizm bankacılığının 
bir şeyin vukuu muhtemeldir. bundan evvel benim zapti· min eylemek, saniyen bu yarattığı anarıi, her yerde ol- Devam ediyor 
Fakat kendisinin, bir kimıe· ye nezareti memurlarından himayenin b6tün vazifelerini duğu ribi ltalyada da ma- Liselerde ikinci yazılı im. 

Enıtitünlln jübilesi 26-31 
Birincikinun tekerrür etmiş· 

tir. O ıüolerde Rusça ve 
Ukraynca ilmi makaleler 
kitabı ve albüm basılacak 

ve serii açılacaktır. Jübile 
törenine Moıkova Leninırad, 
Kiyef v. s. Sovyetler ıehir· 
lerinin hekim murahb11ları 
davet edilmiıtir. 

yi katletmeği evvelden tas· ol~uğumu da kat'iyyen bil· bir tek urgan istikametine lOmdur. Bir banka tefi mil· tihanlara devam edilmekte· 
. t mıyor. nvketmektedir. yarlarca Lireti iıtediii şc- dir. lmtihanJar bu hafta ı'çı'n· 

mım ve asavvur etmlı ve Emnı'yet dı'rekto"ru··, Baba Buallne '-adar 
.onr d kt 1 d . . • • bu vazife- kilde kullanarak bankaların d b't' 'I k J b a a ma u un cese ını Anri'ain söylediklerine ku- ler d•rt muhtelı'f e J m ece ve ta e eye 
Ortadan k ld k .. b" u kısma ay· iflasına ve taaarruf 1ahiple· ı'kı'ncı' not kara""'sı' verı'l•cek· 

a ırma uzere ır lak vermemiş gibi görü· " ~ 
takım teşebbüsata girişmiş nerek: rılmııh: Finans bakanlığı rinin mahvına sebep olmuş· tir. 
ıd amme hukuku enstitülerinin tur 

o uğunu söyliyecek olursa- - Bir de·dedi·og'" lunuz · 
b - d ı emla" k ban katarını ve borsa F aıist reJ'ı'mı' tasarrufun nız, iıte buna ihtimal ver- enuz i sizle . yüzleıtirilme· • 

· · · E farın kontrolü vazı'feıı'nı' ya himayesini ve inkı'ııfını ı'stı' • mıyerelı: "Hayar, Lüf, biç mışhr. ğtl\r, korktuğqm • 
bir zaman böyle bir iş yap· tahakkuk edecek, yani dilsiz pıyordu. Ziraat bakanhğı ta· yor. Faşist rejiminde datıl-

wl a uf d kla z· t ma ve israf yoktur. Devlet, mamıştır,, diye bilirim. og unuzu tanıyacak olursa 0 s rr san ı rını, ıraa 

E b k k murakabe ve kontrol vazife· 
mniyet direktörü, ihtiyar zaman it bitmiş demektir. an alarını ve iane sandı · 

Anri'nin bu sözlerini kendi Zira o takdirde, oğlunuz için larını kontrol etmekte idi. 
kendine muhakeme ettikten müdafaa imkanı kalmamış Banka d'ltalya diğer biltün 
ıonra: olur. bankaları ve İ. R. 1 ise ltal· 

- fnsaı:, hiddetle öldür· Baba Anri, sevinci andırır ya'nın üç meıbur bankasını 
milı olduğu bir kimıenin bir tavırla: yani Kredito, banka komer· 
cesedini ortadan kaldırmak - Fakat-dedi-dilıizin Lüi'yi çiyale ltalyana ve banka di 
istemesi canıvarcar bir ruh tanımadıtı görülür ve tesbit Romayı kontrol ediyordu. 
taııdıj'ına deJilet etmez, ma· olunursa, vaziyet yüzde yilz Bu gliokü kanun ile bü-

f 'h b bizim lehimize döner de- tün bu kontrol vazifeleri 
ama 1 ' en sizin fikrinize · 
itiraz etmiyorum. ğil mi? bir tek enspektörlllğe tevdi 

H .Emniyet direktörü, Baba edilmiştir. Bu upekUSrlük 
er ne iıe, tevkifhaneye 

aidecek olursanız, siıi lO Anri'yi haklı gördü ve: Duçenin 'riyaseti altında, fi· 
J - Evet bu noktada bak- nanı, tarım ve korporaayon· 

=~~i::~ 1 
odaya göndere· lısınız. lar bakanları ile banka d'ltal-

Dedi. Dedi. ya ııenel ' direkt6rlinden mü· 
Bunun üzerine ihtiyar Anri, rekkeb bir komiteye tabi 

Baba Anri, hafızasını top· 
lamağa çalışıyormuş gibi 
önüne baktıktan sonra: 

- Daha bir söz söyle· 
meme müsaade buyurunuz: 
Her şeyin, zan ile Lüi'oin 
aleyhinde olduğunu iddia 
etmek, bukukan makbul de
iiJdir. Filhakika, eJde edilen 
delillerin bir kısmı Lüi'nin 
aleyhindedir. Fakat bunlar 
meyamnda bazı zayıf nok· 
laların mevcud olduğunu 
ıiz de tasdik edersiniz. 

Emniyet direktörü derhal 
ceva b verdi ve: 

- Ôy'e bir şey farkede· 

emniyet direktörünün elini olacakhr. 
iki elile kavrıyarak: Bu espekUhJük bir deY· 

- O Halde aziz direktö· let organıdır. Banka d'ltal· 
rüm, dilsizin (Lüi) ile birin ya'ya biç benzemez. Vatan· 
evvel yüzleıtirilmesini sizden dııın tasarrufu için devletin 
çok yalvarırım. himayesi temin edilmiştir. Bu 

Emniyet direktörü, baba tedbir ihtiyati mahiyette 
Anri'nin kalbindeki teessür olmayıp esaslı bir ted9irdir. 
ve ıztırabı hissediyordu. Bu· Huıuıi tasarruf bayatını 
nun için ihtiyar hafiyeyi gü· muhafaza ediyor. Çlinkü 
cendirmek istemiyor ve ona huıusi tasarruf akçesi yatı-
daima mümaşatklr davrana· ranlar ne bu hareketlerine 
yordu. Bir dakika düşllndü ne de ta1arruf akçelerine 
ve ıonra, sağ elini baba mlldabale edilmektedir. Yal· 
Anr'inin omuzuna dayaya· nız kredi müessuelerine ya-
rak: tmlan bu gibi mebaliğin bu 

müesseseler tarafından 

Telefon Tayyare 
3l51 Sineması~~ . 3151 

B lYI g lÜI ifil 
HEH SEANSTA 

BQtOn İzmir Halkının sabırsızlıkla bekledikleri sene· 
niu en gftzel en kahkahalı en zarif filmi 

AŞk Band osu 
FERNAND GRAVEY'IN temsil ettiği bu film seyircilerini kahkahadan lurıp 

geçirecek, hatırası yıllarca unutulmayacaktır 
~~~~~~~~~~-

Dik kat: "A~I_<. B~NDOSU,, çok u~un bir film olduğundan sean; saatlannda 
degıııklık yapmak zaruretinde kılınmıştır. Seanslar şu saatlardadır. 

Seaııs saatları 
HergOn: 14,30 • 16,25 • 18,45 - 21,5 Cumartesi günleri 12,10 da baılar 12,10 

ve 14,30 seanslarında talebeye tenzilatlı bilet verilir. Pazar ırUnleri 
12, 10 da başlıyacakhr. 

AYRICA: Türkçe dünya haberleri 

sini uhdesine almıttır. Enı· 
titülerin baılarında bulunan 

mOdürler, büttın hareketlerin· 

den meı'ul tutulmaktadırlar. 
Bunların gayri makul ve 

krediler menfaatine uygun 

olmıyan hareketleri tebarüz 
ttirilecektir. 

Bakanlar komiteai, enspek
t6rlilie direktifler verir. Bu 

komite, bu direktifleri ban· 

ka korporaıy6nlarıaı din
ledikten, ıonra verir ve 
korporasyonların milletin 
ticari, zirai, iktısadi ve mali 
ruhunu temıil etmektedir. 
Bütün bankalar hukuku 
umumiye müe1seıesi halini 
almıılardır. Bundan ıonra, 
bankalwrın Statuto'ları hisse· 

Kambiyo mua
meleleri 

Merkez bankası ıub ~ıeri 
bulunmayan yerlerde kam
biyo muamelelerinin. ziraat 
ve it bankaları ıubelerinde 
yapılmaaı kararlaıhrılmış ve 
alAkadarlara bildirilmiştir. 

lran'lılar 
Maharrem ayında ayi11 

yapmayacaklar 
Iran hükumetinin Mabar· 

rem ayında iyin yapılma· 
maaı hakkındaki kararı üze· 
rine, şehrimiz Iran konsolosu· 
da, lzmir'deki lran'hların 
Mabarrem ayında elini iyin 
yapmamalannı bildirmiıtir. 

Ti ı·e tenezzühü 
TOrlı spor kullibü, yarınki 

pazar günü için Tire 'ye bir 
tenezzül:ı tcrtib etmiştir. 
Bu tenezzühe iştirak ede
ceklerin Torba'h ve Bayın
dırı da görebilmeleri için; 
Alıancak'tan sabahleyin saat 
yedide hareket edecek olan 
tren bu istasyonlarda bir 
müddet kalacak halk ve inip 
kazaları görebileceklerdir. 
Tiren'den lzmir'e aktım 19 
da avdet edilecektir. 

Bağcılaı·a ilan 
Ege bağ mıntakalarındaki satıı acentalanmızın isimleri 

ve acentaların bağcılardan talep edebilecekleri en yüksek 
perakende fiatler şunlardır: Perakende aataı fiatleri 
Satıı mıntakaıı Acente beher torba için 
lımir E1naf ve Ahali bankası , lı.mir 330 kuruı 
lzmir Memurlar kooperatifi 11 330 .. 
Manisa Kadı oj'lu Ahmet ,, 341 ., 
Alaşehir Esnaf ve Ahali bankası , " 3SO ,, 
Turgutlu 11 ,, 11 " 342 .. 
Salihli " 11 .. .. 347 " 
Urla Cezayirli Hüseyin Avni 

ve Fuat 
Çeşme " il " SeferihiHr il ti 

Kemalpaıa Avni Meaerretci 
Soma 

" " " 
Kırka taç il tt il 

Balıkesir " il " 

Urla 345 " 
" 345 " 
" 355 il 

lzmir 348 .. 
" 349 .. 
il 349 " 
" 358 " 

Bergama Hilmi ve Namık biraderler, Bergama 360 ,, 
Meneme Salih Nuri , lzmir 336 ,, 
Akhisar M. Fahrettin Mısırcı , Akhisar 348 ., 

Kükürtlerimiz kurşun mühOrlü (50) elliıer kiloluk torba· 
)arda sahlığa çıkarılmıştır. Beynelmilel ıöhre.ti haiz Lond· 
rada (Daniel Grıffth) laboratuvarında yaptırılan tahlilde, 
klikürtlerimizin, 

yüzde 99,51 safiyetle 
olduju anlaıılmıthr. 

Kükürtlerimiz bağcılık için ıon derece faydalı baasalan 
haiz muzır maddelerden tamamile iri ve en yUksek ecnebi 
kükürtlerine muadildir. Keçiborlu k<lkOrtleri Tftrk 

Anonim tirketi 

Izmir ithalat 
lnğttnden: 

gümrüğü mOdfır-

lzmir ithalit gümrüğü müdürlüğünün umumi çatı öndele 

saçlarının deiiıtirilme&iae ve font yağmur borularının ekme 
kollarının sülyen boyası ile salmashra yapılacaktır. 

Bu iş 5292 lira 78 kuruşluk bedeli krıifli tamir işi 2490 
sayılı kanun hükllmlerine tevfikan açık eksiltmeye konul· 
muıtur. 

ihalesi 6·4-936 pazartesi günü ve saat 15,30 da ithalat 

JıÜmrüili mUdürlüğündo yapılacaktır. Bu iti alacak istekli· 

ler 936 yılanda ticaret sicilinde kayıtla bulunması ve işleri 

yaptıklarına dair nafıa müdürlüğünden muaaddak ehliyet 

ve ticaret odası veaikalarının ihalesi muayyen olan günde 

komiıyona ibraz etmeleri lazımdır. Bu işe aid keıifname 
ve fenni şıutoamesi nafıa ' mOdürlüğünce tasdikli olup doı-

Y'üiiıdadır. istekliler her zaman teraiti ve yapılacak işi 
anlamak ibere ithalit gümrüğü müdürlüğü levazım ve ay· 

niyat servis şefliğine müracaat ederek maUimat edinebil· 
meleri için ketif ve şartnameyi görebilirler. Bu işe iştirAk 
edecek erba .. ı Hn'atın yüzde 7,5 hasehile 396 lira 88 ku· 
ruı muvakkat pey akçesinin lzmir ithallt gUmrOğU veıne· 
sine yatırdıklarına dair aldıklara makbuzlarını ihale1i yuka· 
rıda tayin edilen mllddeti muayenesi zarfında komisyona 
ibraı etmeleri mecburi oJduiu erbabı san'atın malama 
olma" lzere ke1fi1et ilin olunur. 818 
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1 Türk Hava Kurumu~ Vapur Acentası Alı Rıza VV. F. H. Van Si Limited vapur 
il L 5 Rov AL NEERLANDAts Oer Zee 1 Büyük Piyangosu=~-=: ·sA~~:~~~~!!~.u··•·: 
~ yevm limanımızda olup 28-
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ___ § 3·36 da ANVERs, ROT-
~ TERDAM , AMSTERDAM E : 
~ • t • ı· __ := ve HAMBURG limanları 
~ zen~n e mış ır. = için yiik alac.ktır. 
~ = 
li! 6 ini k~ide 11 Nisan 936 dedir.=== "HERCUL.ES .. vapuru 6-1 

""' 4-36 da ıelip 11-4-36 da 

ıBoyok ikramiye: 200,000 Liradır§_= ANVERs, ROTTERDAM, ·---0~011!K~Tlll!!O~R~-~ AMSTERDAM ve HAM-I Ayrıca: 30,ooo, 20,ooo, 15,ooo, 12,ooo, i BURG limanları için yilk Ali AgAb 
ı k • J 1 (50 ) alacaktır. Çocuk Haıtahkluı o,ooo liralık i ramıye er e ,ooo § .. GANYMEDES Mntehaası11 
I• ) d - " vapuru ıra •"- iki mftkAtat var ır. ~ 8 4-36 da beklenmekte olup '"inci Beyler Soka&ı N. 6H 

_ı yilkilnü tahliyeden sonra BUR-ıiıı--•Tı•ellİefi•o•n-34•5•2--
IUllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:P GAS, V ARN A ve KÔS- • 
AtyarıQları lzmir ikinci hukuk mabke· TENCE limanları için yilk ~atı 1 ık motöı· 

V · metinden: alacaktır . 
kayıtlar kapandı pro· Davacı lzmirde oturan ali .. GANYMEDES" vapuru 12 beyıirkuvetinde (Dizel) 

h ) d kızı leman tarafından mild· 20·4·36 tarihinde gelip markah aı kullanılmıı bir 
gram azır an 1 

deaaleyh lzmirde dolaplakuyu 25·4 36 tarihine kadar ""Ot6r satılıktır. Taliplerin 
ilkbahar atyarıtları Pazar kabakçı sokağında 57 sayıda ANVERS, ROTTERDAM idarebanemiıe milracaatları 

~ilnil baıhyacaktır. Koıuya oturan kocası zekeriya aley· AMSTERDAM ve HAM- ilin olunur. 
1

ttirak edecek hayvanların hine açılan dava üzerine icra BURG limanları için fUk -----.. ~---· 
bepıi kaydolmuı ve dün kıhnan muhakeme sonunda: alacaktır. bftrenler! Mut· 
kayıtlar kapaamııhr. Yarıı tarafla11n boıanmalarını ve SVENSKA ORIENT 

Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

acentası 
& Co. Ceadeli Han. Birinci kor· 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNlE don. Tel. 2443 
"AGUILA,, vapuru balen THE ELLERMAN LINES LTD. 

Jimanımızda olup AN ViRS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BREMEN için yilk ala
caklar. 

" ANGORA " vapuru 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERS'ten yOk çıkar
mııtır. 

AMERICAN EXPORT LINE 

"EXMORE,, vapuru ) 2 ni· 

sanda bekleniyor, NEV -

YORK için hamule alacaklar. 

S. A. ROYALE HONG

ROISE DE NAVIGATION 

FLUVIALE ET MARITIME 

" DUNA ,. vapuru 10 ni· 
sanda bekleniyor, GALATZ, 

BELGRAD , BUDAPEŞT , 

BRATISLAVA ve ViYANA 
için yük alacaktır. 

SPANSKELINJE - OSLO 

" MARDINIAN ,, vapuru 

mart nihayetinde LIVER

POOL ve SVENSEA'dan 

gelip tahliyede bulunacak. 

"THURSO,. vapuru aiun 

iptidasında LIVERPOOL •• 
SVVENSEA'dan rellp tab

iiyetle bulunacak. 

"GRODNO" vapuru mart 
nihayetiade LONDRA, HULL 

ve ANVERS'ten relip tabli· 
yede bulunacak Ye ayni 
zamanda HULL için yBk 
alacaktır. 

Not: Vurul tarihleri •• 
vapurların ilimleri iizeriaı 
deiifikliklerden mea'aliyet 
kabul edilmez. 

alacaktır. 

encilmeni, proıramı da ha- kabahat zekeriyada bulun· LINIEN 
ıırJamııtır. Buaene de ıeçen dutundan hükilm tarihinden " ROLAND " motörü 29· 

laka (Okamf!ntol 

öbtlrftk tekerle 

rini te~rftbe edl 

~ " BA YARD ,, motörtl 11 

"Vapurların isimleri, ıel· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhllde 
sririıilmez. " ıeaeki ıibi duhuliye ucuz itibaren bir ıene müddetle 3-36 tarihinde beklenmekte 

~lacak ve Alaancak'tan ha· evlenmemesine ve davacı olup yllkilnll tahliyeden ıoora 
ıuıi tren hareket edecektir. leman için yirmi bet lira ROTTERDAM, HAMBURG, 

manevi tazminat takdirine COPENHAGE, DATZIG, 

zekeriyadan alınarak lemana GDYNIA , GOTEBURG , 
verilmesine ve masarifi mu· OSLO ve ISKANDINAVY A 

hakeme olan 1634 kuruıla limanları için yilk alacaktır. 
davacı •ekili için takdir olu· "ALGERIA,, vapuru 14.4. 
nan onbeı lira •eki!et üc- 36 da beklenmekte olup 
retile birlikte zekeriyaya yük· ROTTERDAM, HAMBURG, 
letilmesine temyiz yolu açık COPENHAGE, DANTZIG, 

M-ozayede ile 
fevkalade bo

yok satış 
S niaan 936 pazar ıllnll 

&iledea evvel Hat 1 O da 
tramvay caddeai Sadık bey 
mevkiinde 687 no.lu Muammer 
beyin evinde maruf iki aileye 
ait fevkallde lükı mobilyalar 
mllzayıde ıuretile ıatılacaktır 

olmak üzere 26-3 ·936 1Un- GDYNIA , GOTEBURG , 
lemecinde müddeaaleyb ze- OSLO ve ISKANDINAVY A 
keriyının gıyabında karar limanları için yOk alacaktır. 
verilmekle H. U. M. K. nun SERViCE MARITIM 

ıiz .. 

Ve Pftrjen ~abapın Fevkallde lllkı aaray mı· 
mulitı 9 parçadan milrekkıp 
oda takımı, 3 aynalı modern 
bllf e; yeni bir bal de iz mirde 
e,JDıali bulunmayan A. Gvınd 
ınarkalı Alman piyanoıu ve 
tabOre.i, tablalı 9 parça Av· 
rupı mamulltından hezeran 
•alon tıkımı, pronz birer 
buçuk kiıilik Avrupa mımu· 
l&tından iki adet iki direkli 
karyola ma ıomya tekrar bir 
•det iki kiıilik nikel karyola 
illa •omya ıam iti ıemıiyelik, 
3 •det ikiıer kapılı aynah 
dolap ceviz kabine 3 aynab, 
2 beyaz karyola, birçok Av· 
rupa yemek iskemleleri, kare 
'11•btarlı yemek ma11ları, 12 
•elet deri iskemle, aervant, 
dıvır ıaatJarı, emNlıiz likı 
''•11dlrle marka salon gra • 
1110foau ve birçok pliklarile, 
~'•iı ıemıiyelik, birçok yajb 

milddei mabJuıHına tevfikan ROUMAIN 
taazim kılınan ihbarnamenin .. ARDEAL" vapuru 3·4-36 en llıUln bir mftı· 
milddeialeybin elyevm bu- da KuSTENCE, GALAZ, bil tekeri olduAo 

0
Y• levhalar, maua ıemine 

:1~•11, 9 parça ipekli kanape 

le~ . ~·· yazı makinesi, bir 
k:la'lc Avrupa mamullb ni· 
•e 'lc•ryola, fevkallde zarif 
iırcÜ'dide elektrik avizeleri, 
Od 11Yera, 9 parça kadife 

• l•kımı, c~yiz ıaybur, 7 
Parça baıır kanape tıkımı, 
t''.teler, kaplan derisi, bahçe 
k 111•Peıi, ipekli ıezlonk, po· 
er IDaıaJarı, komodinolar, 

~~lolar, uılu aynı, marlkın 
1

1r lranape iki koltuk, etejer· 
er, •arı iılemeli ıayet tık 
~••gal, ıirara sehpaları ve 

•rçok taban hahla11, kilim 
"' ıeccadeler veıaire. 

Ayni zamanda ev icara 
"•rilecektir. Fıraatı kaçırma · 
Yı1t11. 

Far11t artırma ıalonu 
Aılı Şı•ık 

lunduğu mahallin meçhuliye- BRAILA ve SULINA hare• 
tine mebni tebliğ makamına ket edecektir. 
kaim olmak Ozere mahkeme "ALBA JUL YA" vapuru 
divanbaneıine talik kdındıtı 16-4-36 da gelip 17-4-36 da 
ilin olunur. MALTA, MARSIL YA ve 

lzmir 2aci hukuk m•bke
meaindea: 

lzmirde oturan büseyin kızı 
münire tarafından kocası de
iirmendaj'ında halit b. mek· 
tebi ıokafında 115 sayılı 
evde tof6r mustafa oilu tab
sin aleyhine açtıtı boıanma 
bakkıadaki tebJiğat ikamet
ıibı meçhul bulunması ha
ıebile ilinea icra edildiii 
halde muayyen tahkikat ru
nlinde gelmemesi yllıünden 
aleyhinde rıyap kararı itti
baı ve karar ıureti mahkeme 
divanbane1ine talik edilerek 
tıbkikata 24·4 ·1936 cuma &il· 
nüne barakılmıt olduiundan 
o ıDn saat 10 raddelerinde 
tabıinin tahkikat ha~imi 
nezdinde hazar bulunması 
aksi halde bu buıuıtan do· 
layı tahkikat ve muh.ak~me 
celselerine kabul eddmıye
ceii busuıu teblii makamına 
kaim olmak üzere H. U. M. 

BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

"PELES" vapuru 21 -5-36 
da ıelip 13·5·36 da PiRE, 

MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

"ALBA JUL YA" vapuru 
7 6·36 da beklenmekte olup 
8-6·36 da PiRE, MALTA, 
MARSIL YA ve BARSELO
NE için yllk alacakhr. 

Yolcu kabul eder. 
llAndaki hareket tarihle· 

rile oavlonlardaki d~titiklik· 
lerden acente me1uliyet 
kabul etmez. Fazla tafaillt 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye ıirketi hinaıı 
arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentaıına mBra· 
caat edilmesi rica olunur. 

T e'efon: 2004 - 200S • 2663 
K. nun teblijat fashna te•· 
fikan tıblii makamuıa kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

~~·!!!!!!~ü!!!!!l!~~~~~~l!!!!!!!!!!!!i!. 
ı BAŞ DURAK 

I• HAMDİ NüZHE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yaluız ı11ze temiz ve ucuz ilAç ve tu

' alet çe~itleri satar. 

.ı~~~~~~~~~-

• 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mtlsbil 
İ8tiyenler Ş.ahap 

Sıhhat ıftrgftn 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

~ nisanda bekleniyor. HAYFA 

~. ISKENDERIYE, DIEPPE ve 
~ NORVEÇ Jimanlarına ylik 

Birinci Kordon. telefon 
No. 2007 - 2008 

mensucatı 

Türk A. Şirkeiillin -
HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRiKASI 
Tarafından mevsim dolay11lle yeni tıkardılı 

kumatlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yapllraca&ınız elbiseler için bu mamul4h 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 18.6 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Caddde•iode FAHRi KANDE· 
MIR oi;Lu . 
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Sahife 4 :(IJhuai Birlik) 

Haheşleı·; Italyan'ın, sulh istemediğini, vakit ka
zanıiıak hevesinde bulunduğunu iddia ediyorlar 

------------------------------~------- - ~------------------------------
Habeşistan'ın Paris elçisi, bütün devletlere verilmek üzere uluslar so~ 
yetesi genel sekreteı·liğine yeni bir nota vermiş Italya'yı protesto etmiştir 

letanhul 3 (Özel) - Habetistan'ıo Paris elçisi (Vatlde kabul eder gibi g3rftndfti0n0 bildirmi~ \ 'C ltalyan 
. Maryan) bntftn devleılere verilmek ilzere uluslar sos· .ordusunun, masuın k1ıonı dökmekle elde ettiği zaferle
yeteıi genel sekreterliğine bir nota vermit ve ltalya· rin, cihan medeniyeti için bir facıa olduğunu ilave 
om sulha yanaşmak niyetinde bulunmadığını, ve sırf etmiş ve ltalya'yı cihan muvaceheBinde bir daha pro· 
vakit kazanmak için 13 1er komiteılnin ıulh teklif ini ıesto eylemi~tir. 

-------·· ............ 1 

Romanya . Avusturya'da Şuşning Hauptman 
Yahudilere ecza· aleyhine gösteri yapıldı 
cıhk yaptırnııyoı· , . ~· , 

Bugün asılacaku11 
lstanbul 3 (Özel) - Lind · 

berg'in çocuj"unuo katili Ha· 
uptmao, bu akıım elektrikli 
sandalyaya oturtulmak .su. e· 
tile idam ediJecektir. Jüri, 

ıstanbuı, 3 (Özel) - Bük· Graç takı nüınayışte: Avusturya jılar 
reı'ten bildiriliyor: A 1 d y · k J f 

Romanya sıhhat ve içtimai ID81J 1 I'. 8Ş8SllJ IDU 8( ( es 
muavenet nezareti. çıkardıiı H .1 d. b • d 1 
yeni bir kanunla Roman· 1 er~ ıye agır 1 aı· 

katil olduj'unu iddia eden Van· 
der'in evrakını tetkik etmiş 
ise de. biJibare V ander bu 
itirafatta tehdit edildiii için 
bulunduiunu, hakiki katilin 
kendisi olmıdıiını söylemiş· 
tir . 

yada bulunan Yahudilerin lıtaobul 3 (ÔzeJ) - ·Viyana· Şuıoing aleyhinde tez.ahü· 
eczacılJk yapmalarını kat'i dan haber veriliyor: Avustur- ratta buluamuılar ve 11Avuı· 
surette yasık etmiıtir. ya'nın muhtelif bölrelerinde l\arya'hlar Almandır, yaıasın 
Şark demiryolları yeniden Nazi harekitı baı· mukaddes Hitler., diye baiır-

Mftzakere iyi bir lamııhr. Dnn Graç'ta Naıiler mıılardır. Zabıta birkaç ki · 
bliylik bir n6mayiı yapmıılar ıiyi tevkif etmiıtir. 

~af hada .... ··~------
Buılln akıama kadar fev· 

kalide bir bidise çıkmazsa, 

lılanbul, 3 (~zel) - Şark 
demiryolJarının bükOmetçe 
ıatın ahnmaıı için yapılan 
mDzakereJer iyi bir safha· 
da buluumaktadn. Nafaa 
Veklleti, bu bat alındıktan 
ıonra Avrupa ekıpreainin 
Anadolu'ya r•ç•eai için Fe· 
rlbot itletecektir. 

Romen saylavlar 
18tanbul'a geliyorlar 

lıtanbul 3 ( Ôzel ) - 50 
Romen aaylavı, mecliı reiı· 
lerinin riyaaetinde pazar 
ıtınl ıebrimiıe ıelecekler 
•• burada 24 aaat kalarak 
t•hri ıeıeceklerdir. Romen 
ıaylavlar, Fili.tine ıeçecek· 
lerclir. 

Tork-Fransı7. 
Modns. Vivendisinde 

değişiklik 
Tlrk·Franıız ModDı· Vi· 

vendiıinin hususi takat hil· 
kimlerine aid talimatnamede 
ufak bir deiitiklik yıpılmıt· 
tır. Bundan böyle, takaı 
tetkik heyetlerine verilecek 
lteyannamelerde, ithal edile· 
cek olan malın cins ve mik
tarı ve bapri tarife poziı · 
yon ana dahil edileceii muf · 
redatlı olarak rlıterilecektir. 

Vilayet meclisi 
Bugftn toplanıyor 
Villyet umumi meclisi 

buılln aııeden ıonra saat 
14 de toplanacak ve encü· 
•••lerden relen evrak liu
rinde konuımalarda buluna· 
caktır. 

Atış talimlerine 
başlanıyor 

Atacılık talimlerine 11 Ni· 
aaa 936 cumartesi gllnü ıa · 
at 3 le kıılanın iç meyda
nında törenle baılanacakhr. 
8Uyük bir allka ile devam 
eden kayıt iti 1 May11 936 
tarihine kadar de•am ede· 
'ektir. Bu ıpora OD yetli 

LiK Maçları ! Mübadillere Hauptman saat 22 de idam 

edilecektir. Trenton halkı 

Altay · Altınordu bu Verilen fazla mallur1n heyecan içindedir. Hapiıha -
hafta karşılaşıyor bedelleri tahsil ne polis kordonu altına 

alınmııtır. BUlndlgl gibi, bôlge ilk maç 
tarı çok beyeceala bir ııf hıy• 
glrmlı balonoyor. Pazar ~tıal 
yapılacak Ahıy-Alt.nordu ara· 
ıındıkl mablm maç bu yıhn 
bıklU flmplyoauoo mrydaoa 
çıkarm•A• yardım tdect1ktlr: • 

Doa ıkıam toplının b61ge 
futbol korala bu bafıı yıpıla 

cık mıçlırto program Ye hı~ 

kemlerlul aıa~adı gGlterlldfğl 

~lbi ıeablt eımlıt ' r. 

A. takımlara 

Al1&ncak alaoanda . 
S11t 11 de Şarbpor - lımir 

ıpor, bıke.n E11t K. S K.. 
S11t 13 de Barana · Demir . 

ıpor, hakem Muıtafı A. O. 

S.ıt 15 de Alıa1 · Ahınordo, 

hıkem Sabri lımlrapor. 

8. takımlan 
Halkevi alanında 

Saat 6 da Şerkapor · bmlr· 
ıpor, hakem Muıılfa Şenkal 

Alhn ~ rdu. 

SHt 10,15 Burnua Demir 
ıpor, hakem Babı Konur Altay 

Saat 1 J ,30 da Ahınordu • 
Ahıy, hakem Ahmed Ôzglrgln 
Bal keti. 

Halkevi likleri 
Halkevi alanında 

S11t 12,30 da Yakıelme • 
Dnrlmıpor, hakem Fnal K•h· 
ramınl1r. 

Saat l5 d~ HıcıhGıeytoler 

Ttpeclk, hıkem Cablt Al61ddio 
Btlll. 

Saat 16,30 dı Parkıpor Ko· 
rollay, hakem Ahmed Balknl. 

Mektepliler ilk maçlara Halk 
11h11ındakl tamirat dolıyıılle 

bir hafta için geri bıralulmıı 

hr. Gelecek baftı Helknl ka· 
IOplerl llklnln ıoa hafıatıdu. 

Ayni rakunlar, Hıl~nl kupaeı 

lçfn, ilk uıolUP. te~rar bir deY 

Hllk mıclera bı,lıyacaklardır. 

yaıında ve daba yukarı aenç 
bayanların da kayıtlara yapıl· 
maktadır. 

olunacak ·----~~ 
lıtanbul 3 (Ô~el)- Mllba- Habeş imparatorunun 

dillere verilmiı olan fazla ordusu duğtlmamışhr 

malların bedellerinin tahsili -Ba.ııarafı 1 inci ıahifede
içia Fiaanı bakanlıtı bir ka· tirilmekte olduiu bildiriliyor. 
nan llyibHı bazırlamıı ve lıtaabul 3 (Özel) - Röyter 

Kamulaya •ermittir. ajaaıındaa: Biriaci te Gçftacii 

--•~· •~· ltalyan kolordularına taarruz 

iş bankası pi· eden Necati kuvvetleri, A· 

yangosu 
aa111l t611l civarındaki mu· 
barebeyi kaybetmiılerse de . 

lzmı·r'dekı· talı'blı·le• &nemli zayiat vermemitlerdir. 
" imparator. aıkerlerioi te· 

lstanbul, 3 ( Ôıel ) - lı lefat verdirmeden ıeri çek
mit ve ı&lln arka lnsmında 
mevzi almııtır. Bu mubare· 

iitede iki binden fazla ltal· 
ya'nın aldiiiG ve Habeı za· 

Sabri Yılmaı'a yDzu lira yiatın da 3200 olduiu bildi-
ikramiye isabet etmiıtir. • riliyor, 

bankHı kumbara piyanroıu 
çekilmlı ve liste çıkmııhr. 

Izmir'den Faik Mebmed ve 

~~~~-----~~---·~~,.-------~~~-
Otobüs isinde araya ikinci, üçüncü 

eller girmemelid;r 
- Baıtarafı 1 ci sayfada -

karıımadan bu itin baıarılaaaıını ileri ıllrllyoruz. 
Bizce, belediyenin rideceti yol açıktır: 
Ankara Şehremanetinin temin ettiii tekilde, 

deli takıitlerle otobUsler getirtmek .. 
uzun va· 

Baıbakanımız. lzmir nakil vaaıtaları derdini konuıurken, 
lzmir'in de Ankara'nın bulduiu kombinezona alınabile· 
celini ı&ylemiılerdir. Ankara Şehremaneti, nakdi, feani ve 
sair cephelerden tam bir tetkikten sonradır ki, ıon 
kombinezonu yapmııtır. lz111ir belediyesinin baıka cephe· 
den y6rl1yerek daha iyi netice alabilecetine akhmız kes· 
miyor. Billkls, itte böyle, ellerinde teklif varakaları ve 
sairelerile bir takım firmalar, ıu veya bu ıahı ortaya çıka· 
cak, bir tehir itinden kendine pay çıkarmata çahııcaktır. 

Aakara Şehremanetinin tuttuia yol, ea iyi, en pil· 
Qullzr en emniyetli yoldur. Belediye, devlet kontrol 
ve tasvibi olmadan hiçbir karar vermemelidir . lıi fir
malar, ıahıslar ve teklifler vaziyetinden tamamen nzaklaı · 
tırmak ve bunun yerine, ber cibetçe emn'iyeti baıarılmıı 
olan ıekli kabul etmek gerektir. Ankara Şehremanetinden 
daha iyi, daha milaait, claha ucuı ıartlar bulabilecek deii· 
liz. Baıbakanımız lımir'i hatırJayıp aakil ırasıtalarımızın for· 
mlllGnü g&ıterirken, elbette kuv•etli bir fikir ve emniyetle 
ı6z ı6ylemiıtlr. Binaenaleylı beletliye ancak bu yoldan gi· 
tlebilir . 

GÖKÇE 

3 Na11n 936 

-

l{adın l{orsanlar 
Haı·ikula<le ve hakiki maceralar 

- Tefrika sayıst : 5 

Kadife gözlü kadın, korsan gemi· 
sinde . 'kalmak istiy.ordu 

Genç kadın, kaplanın ka · 
f aslndao geçenleri biç hesaba 
katmadan ıöılloe devam ~tt i. 

- Adamların ( Kamıı te · 
keti rakıı) Taha ile arhk 
birer bay•ana döndlller; ara· 
larında her in kavra, gU· 
rültU vardır. Ne zaman olsa 
adamlaraodan birisi eksile· 
cek ve ben bunun yerine 
ıreçeceiiml Dedi: 

Kaptan, hali susuyor, bir 
ıey söylemiyordu. Sarhoş· 
luğa, bir de üç baftadanberi 
münascLet peyda ettiii bu 
ıeoç ve liaris k"dının tesiri 
katılmışt ı. 

Bu kadın ı, kadın kıyafe · 

tinde olarak, kocasile bir· 
likte cenubi Karolin 'den 
yolcu sıfatile biodiii gemi
den çıkarken görmüftü. Çe· 
neıi asabındao çok kuvvetli 
olan kocası , yeni Providan · 
sa it ve joıt aramak için 
gelmiıti. Her ikiıi de, bir 
bahkçının ortakçılara yaptır
mıı olduiu kulübeye yerleş 
miılerdi. 
Para kazandılar mı? Kaıa· 

nacaklar mıydı? Bunu bilen 
ve da,ünen yoktu. Fakat er· 
kek, herıBn balık ağlan ip· 
leri çekmekten memnun de· 
tildi. Kendisini sarboıluia 
Yerm~ti, çalıtmata tercih 
edenlerdendi . 
Kadın, ıuhtu, dik baıh idi, 

kocaaını hiçbir Teçhile ken · 
diıine r6re bulmuyordu. 

Rokham kadına hllrmet· 
kir, ıüzel ve kibar kadın· 
)ara çok düşkila bir centil· 
mea dlltkiln6 idi; fakat 
düttliiil bu bayatta, keyfine, 
arıu •• temay6liln• 16re 
kadın bulamıyacaiı tabii 
itli. Bunun için, aahil balıkçı 
veya ıemici kadın ve kııla
r1ndan ıraııra iıtif ade ederdi. 
Sabile yanaıan, limanlara 
demİrJiyen korHn femilerine 
taıe veya kuru !talık, midye 
vesaire satmak içia gelen ltu 
kıı ve kadınlar, muhitin 
kadın ihtiyacını da, iyi veya 
k3tn temin ederlerdi. 

Rokham, baydud ve kor· 
aanlar içinde tıklıia en fazla 
ehemmiyet veren, mHletin 
mllsaade ettiii derecede te· 
mialeameie çahıan bir er
kekti, bunun için, erkek 
kıyafeti altında, civar ka
dınların hepıindea baıka bir 
huıuıiyet ıaıteren bu ka
dınla çok busuıileımiı, Adeta 
aeviımit idi. 

Bu kadın ~ok ıub, çok 
samimi ve ~oook... Cesaur 
bir kadındı; hiçbir ıeyden 
yılmaz, hiçbir ıeyden, hele 
611lmden biç korkmazdı . 

An tesmiye edilen bu ka • 
dın Dereden relmiıti? Kim· 
dı? Diye dOtDnmete mahal 
yoktu? Bu muhitteki inaan· 
ların bepıi de ıuradan, ı-..'u· 
radan, binbir bldiıe veya 
fellket icbarile relmiı, top• 
lanmıı inaanlardı. 

An bir glin bu ıarrını 
kendiıine vermit: 

- Babam, Kork civarın· 
da avukatlık yapan bir lr· 
landalı idi. Sadakatsiıliilni 
aaladıjı kar111acl a ayrıl.tık· 

tan ıonra. bir hizmetçi ka
dınla, beraber yaıamıı ve 
bu kadından bir çocu;u, 
dOnyaya gelmiı .. 

Yani beni Babam bizi, 
dedikoduya meydan verme· 
mek için kırlık bir yerde 
bulunduruyordb. Bir aralık 
zevceaile barıımıı ve beni 
d6rt yaşında iken evine al· 
mııtı. Ben erkek kıyafetin
de idim, babam beni alua • 
basından ~e babası olmak 
üzere bir manastıra kapan· 
mıt dul · bir adamın oilu 
olarak !,ildirdi. Fakat karısı 
bu hiUeyi çabuk sezdi; be· 
nim babamın hizmetçisinden 
olmuı bir çocuk olduiumu 
meydana çıkardı. Bu ıskan· 
dal o kadar dedikodulu oldu 
k: babam bu yüzden bütün 
müıterisioi kaybetti, ıefaletin 
tehdidi altında kaldı. 

Bunun için nesi var, 
neti yoksa ıatdı, anne · 
mi ve beni beraber alarak, 
cenubi Karolini hicret etti, 
yeniden avukatlıia başladı . 
Bir müddet ıonra ticarete 
ve biraz da kaçakçıhia a-i· 
rifti. 

Çarleaton'da ıeniı bir ara
ziye sahip olduiumuz bir 
sırada annem öJdD; ben er· 
kekler ve delikanlılar ara-
sında bir ıanimet addedili· 
yordum. Zengin ve.. Sayle· 
diklerine ı&re de rllzeldim! 
Etrafımızı bir yılın ia1aa ıardı. 
içlerinden biriıi beni almak 
içia o kadar aarar ediyorduki, 
nihayet onu adam-akılh diı· 
lemete mecbur oldum, haıta
landı .. 
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Kadının isteği 
Adının An oldufunu anla· 

dıiımız, erkek elbiseli, kadife 
g6zlll ıenç kadıa, maceruı· 
nın bu kıımında ıustu; birdea 
bir ıurur nöbeti araııada 
Rokbama bir dir11k vurda 
ve: 

_.. Con, ben çok vabti, mer-
bametslı bir kız idim. dedi. 
Bir lnıiliı kadın hizmetçimiz 
vardı, bea bu kadını hiç sev· 
meıdim, birı&n bir bıçak 
daa be1ile kolunu ikiye yar-
dım! Evet, ben bulunduğum 
hayatın insanı deiildlm; ben 
kabına ııtamıyan bir mahl6k 
idim. Bana yeni, bana batk• 

Devamı var 

Mehmed onbaşı 
Yakalanmak Ozeredir 

Tepecik'te karııı Haıibe
yi &ldllrdllkten ıonra kaçan 
jandarma Mebmed Onhaıı, 
Baca civarındaki bir dajda 
çobanlar tarafındaa 16161· 
mllttllr. Zabıta, Mehmed 
onbaııyı takib etmektedir. 
Katilin burna yakalanaca;ı 
llmid ediUyor. 

Buca 
Kamununa bağlanan 

köyler 
Tire'nin Rahmanlar köyil· 

nün ıııklarla birleıtirilmeai 
ve Torbalı'nın Belenbaıı ve 
Kırklar köylerinin de, Tor· 
bah fkazııından alınarak 
Buca kamun una bajlaama • 
farını, vlllyet umumi mecli· 
ılace karar verllmiıtlr. 


