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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat m•:diirü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 

ALone şartlan: Seneli~i 700, altı aylıAı 400 kuruş 
Resmi ilanlar için: l\laarif cemiyeti iliııat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~ 

Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

lJLlJ~AL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Almanya 
Kontrol meselesinde 

esas itibarile muvaf a
k at ediyorsa da, ağır şart
lar ileri sürmektedir. 

Yıl : 4 - No : 894 Telefon: 2776 - Çarşamba-=-6 ikinci kanun 1937 . Fiati (100) Para 
------------------~----------------------------------------- ---------~------~------------------------------......;. ______ .._. 

Bul~aristan Silahlanınali istiyor 
- - - - ' --=~~~=============- ~ ~ -~------ - --....-

P. Gurubunda Sancak içinı Hol la da 
Prensesi bugün 

evleniyor hararetli konuşmalar oldu Paris, 6 (Radyo) - Hollan
da veliahdı prenses Julyana, 
Alınan prenslerinden Bernar 
Lip'le bugün evlenecektir. 
İngiltere kralı Sa Majeste 
altıncı Jorju düğünde temsil 
edecek olan Dük Dökend, 
Lahey' e vasıl olmuş ve mera· 
simle karşıllanmıştır. 

---~-----·4--------~~~-Meseler.in nasıl bir şekil alacağını tasavvur et 
mekllıülnkün değildir.M.Ponso talimat istedi 
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edilen ve fili salı ada Lizi tatmin 

' edf'bilr.cek mahiyette zannt'<lilcn 

(Rı·jinıi, adı hilüharc görüşülmrk 

üzrrc) esas itihorilı· nıiııaleıı etmek· 
li~imizi j~ıcmiş ve Lö) le hir S3rilı 

lt'l..lif alıııca azami lıiisnünip•tlt! 

tl'ılkik ve mütalca e<lı·cı•ğiınizi kf'n· 

eli ine SÖ) leıııııct1i üzerine dc:rlıal 

Fransa lıariciyesirm lıilılircn·k lıöy· 

le hir tcklifiıı 'nilf'cf'~ini ,•adet· 
miş olılıığmıu nnkh·tmişıir. 

llugürı Pııri~'t,.rı a,·ıleı etmiş 

~ ( DetJamı 4 ünrü sahifede) 

--- ···- --
Greta Garbo 
taltif edildi 
Stokholm 6 (Radyo) - is· 

veç kralı. mrşhur sinema yıl
dızlarından Grcta Garbo'yu 
büyük lsveç nişanile taltif ey· 
lem iştir. 

Polonya111Fransa pakta 
dün tasdik edildi 

-~---------~ 
'J'ev/ik Rüştü Aras Kolonel(Bek), son anlaşma 

Ankara, 5 (A.A) - Tel~fonla: 
C. O. Partisi kamutay gurubu 

bugün Trabzon saylnı H. Saka'oın 
haıkanlığuıda toplandı. 

Doktor Aras Cenevre'de ve 
Paria'te:..Sancak mea'cleei ilzerinde 

g .. çen müzakereleri Te murahhas 
heyetimizin çalıımaeını G. H. U. 
içtimaında hulasa etti. Bu buliea 
geçen hafta P. G. tebliğinde zikre
dilmiştir. 

Doktor Arat buna ilbe olarak 

Mısır 
Nüfus sayımı 

tecrübeleri ya
pacak 

Mısır kralı Faruk 
.. K~hire, 6 (Radyo) - Mısır 

hukumeti; yakında tahriri nÜ· 
fus t ··b ı .. .. ecru e eri yapacaktır. 
Hukumet bu · · . . d'd ' ış ıçın şım ı en 
halka ~ey·n ı "' name er neşretme· 
ğe ve nüfuslarının adedini 
saklamarrıağı tavsiye eylemeğe 
başlamıştır. ----.···---
Feci kaza 
Mayans 6 (Radyo ) - Dün 

Darmstrag'ta bir trenle bir 
otokar arasında bir müsademe 
olmuştur. Yolculardan bir kişi 
ölmüş ve yedisi ağır olmak 
iiztrı 12 kiti 71ralanmııtır. 

Parie'ten ayrılırken Fransız baon· 
kili ile göril~tiiğiinü Ye müşarüni· 

leyhin hakiki bir hüenüniyet gös· 
ıercrek iki memleket arasında iyi 
münuehatı muhafaza edt>cek bir 
hal aur•·li bulmak lüzumunda ısrar 
<'iliğini Ye yılhaıı münaeebetile bir 
kaç gün iştirahattan eonra Sancak 
İ§İle kenclieioio de i~ıigal t'deceğini 

söylemi§ •e diğer taraftan Sancak 

için Fransa hariciyeeincc tae41nur 

Radek 
Ne ile itham 

olunuyor 
Moskova, 6 ( Radyo ) -

lzvestiya gazetesi başmuharriri 
Kari Radek'in, Rusya'da ka
pitalızmi tesis etmek ve Zi-

hakkında uzun izahat verdi 
Varşo 6 (Radyo) - Polon· 

ya meb'usan meclisi, F raosa 
ile Polonya arasmdaki uzlaş
mayı ve istikraz hakkındaki 
paktı, büyük bir ekseriyetle 
kabul etmiştir. 

Hariciye nazm Koloncl 
Bek uzun izahat vermiş ve 
Polonya - Fransa anlaşmanın 

istikbal için büyük faideler 
vereceğini söylemiştir. 

yonf ile hemfikir bulunmak 
suçile itham edildiği ve mah
kemeye verilmek Üzere bulun· 
duğu, alakadarlarca beyan 
olunmaktadır. Kolonel Bek -------... _. ..... ' .... 

Dün Madridde çok kanlı 
muharebeler oldu 

Harp meydanı, insan cesetlerile doludur. 
Milisler !şiddetli hücumlarda bulundular 

Londra, 6 (Radyo) - Fran· 
ko ordusunun, yakında umumi 
bir taarruza geçmek üzere 
yeni bir emir aldığı ve taar· 
ruzun, (Belşit) mıntakasında 
vukubulacağı Burgos'tan bil· 
dirilmektedir. Yeni taarruz 
muvııffakıyetlc neticelenirse,· 
Madrid şehrinin Katalonya I 
ile olan münasebeti kesile· 
cektir. 

Paris, 6 (Radyo) - Milis. 
ler, dün Kastro Oolriyo cep· 
besinde şiddetli · hücumlarda 
bulunmnşlardır. lhtilalcilerde 
ayni zamanda odbeş tayyare 
ile Madrid'i boombardıman 
etmişler ve muhtelif mahalle· 
lere yangın bombaları da at· 
mışlardır. 

Son gelen haberlere göre, 
dün, her iki taraf arasında 
vukubulan kanlı muharebe 
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ihtilalcılardan bir grup 
neticesinde binlerce insan öl· baları kullanmak suretile Mi· 
müştür. Harp meydanı ceset· !isleri yerleı inden çıkarmış-
lerle doludur. )ardır. 

Salamank 6 ( Radyo ) - Paris, 6 (Radyo) - Bronet-
Fastan ıelen askerler; dün ten alınan son haberlere göre, 
)'•pbkları hü~mda, el bom· [Dnamı 4 iincii .ahi/ede} 

Seferberlik olacak -olur
sa ne kadar asker 
toplıyabilecekler 

---·~-Almanya 13, Fransa 7 ve ln-
giltere 9 milyonluk bir kuv

vet toplıyabileceklermiş 1 

Alman 
Berlin, 6 (Radyo) - Al· -- -manya'nın, 1940 ı.senesine 

harp vukuunda on üç mil-
yonluk bir kuvvet toplıyqpi
leceği ve Fransa'nın, buna 
mukabil ancak 7 milyon as· 
keri seferber edebilmek i.;:-

askerleri,. 
kanını bulabileceji, resmi me

hafilden temin olunuyor, in· 
giltere'ye gelince, 1940 ıeae· 
sinde harp olursa, az zaman 
içinde dokuz milyon askeri 
seferber edebilecektir. 

~-----·~·····...,., .. _________ _ 
Şan Şulyanbeşsene ne
zaret altında kalacak 

Asi ordu, eski yerlerine avdet 
etmeği kabul etti 

Nankin 6 (Radyo)- Şan Şul mahrum kalacağı gibi, başb· 
yan ordusu, eski yerlerine git· mandanlığın nezareti altında 
meği kabul dmiştir. Bu ordu·. bulundurulacaktır. 
~n . iki g~~li, rütbelerinin' A F d •k 
,ten~Uile ce!al~n~~ı!~.1Jlar~ır.ı • re rı 

General Şan Şulyan, beş sene 
8

.• ••k •h ., u 
müddetle askeri haklarından uyu 1 ti a e 

Amerika gömüldü 
Otomobil amelesinin 
grevi devam ediyor 

Vaşington, 6 ( Radyo ) -
Otomobil fabrikalarında çalı· 

şan amelenin [grevi devam 
ediyor. , 

General Motör fabrikasını 
işgal eden amele amele ile 
konuşmak · üzere reisicumhur 
M. Ruzvelt bir vekil gönder· 
miştir. --····----Papa gittikçe 
ağırlaşıyor 

Roma 6 (Radyo)- Dün ya· 
pılan konsultasyondan sonra 
intişar eden resmi bültende, 
Papa 11 inci Pı'nin ağırlaştığı 
bi ldirilmiştir . --- ···---Paris 
Ticaret odasının 

bir kararı 
Paris, 6 (Radyo) - Ticaret 

odası, dün umumi bir toplantı 
yapmış ve şark ınemleketlerile 
olan ticari münasebatın daha 
fazla inkişafına çalışılması ıçın 
t:edabir almıtbr. 

Al/ons 
Viyana, 6 (Radyo) - Umu

mi harpte Avusturya orduları 
başkumandanı olan Habsburg 
hanedanından Arşidük Fred· 
rik, dün, (Mayarorscvar) kö
yünde büyük merasimle gö· 
mülınüştür. 

Cenaze alayında, Macaris'an 
krallık naıbi amiral tlorti, 
Avusturya reisi cumhuru M. 
Miklas, sabık lspanya kralı 
Alfons, Arşidük Üzen, Mare
şal Makenzen, Hitler'in mü· 
messilleri ile Bulgaristan askeri 
ricalinden mürekkep bir heyet 
hazır bulunmqtur. 
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Zabıta Romanı: 

Sağ iken gömülen 
.. -3- .. 

vermemek ve hükumeti meşru 
olan hakkından mahrum et
mek için vaktile Mo.-isin kar
deşi Lefnikston'un başkanlığı 
altında kurulan kaçakçı ve 
hırsız kumpanyasını meydana 
çıkarmak için hükumet tara
fından mezkur mes' elenin bana 
teffiz edildiğini hatırlıyor mu
sunuz? Bu iş için herşeyden 
ziyade indimde bahalı olan 
hayatımı bile tehlikeye atmağa 
mecbtır olduğumu da takdir 
edersiniz zannederim. Uyanık 
bulunup mezkur şakiyi katle 
muvaffak olmasaydım, herif az 
kalsın bir anda taşıdığı taban· 
canın kurşunile beni yere se
recekti. Bugün emin olunuz ki 
beni karşınızda hayatta göre· 
mezdiniz azizim, bunun için 
zannetmem ki Lefinkston'a 
kardeşi Moris'ten başka bir 
kimse hırsızlıkta, hilede, me
harette tefevvuk edebilsin . 
Şimdi anladım ki ishak Mi· 
davs, Morisin en aamimi arka
daşı olduğu gibi Medled·bank 
direktörlüğünde bulunduğu 
zaman dahi harekatının kaffe· 
sinde Morisin emrine ve fik· 
rine tabi olmuştur. 

- Bu bence muhakkaktır. 
- Bunu da bilirsiniz ki 

Moris tevkifhanenin memurla· 
nna rüşvet vererek ishak Mi
davs'ı hapisten kaçırmıştır. 

- Tabii. 
- Acaba Moris'i layıkile 

takip edersek, onun gittiii yeri 
Mlarsak Midc.vs'ı derdest ede
bilir miyiz? 

- Şüphesiz efendim, böyle 
tekrar etmekten maksadınız 
nedir? 

- Maksadım ... Moris'in her 
Jiln ritmiş olduğu hane ile 
ishak Midavs'ın beyninde hu
susi bir vasıtai muhabere var
dır ki fiizcl bir meharetle ya· 
pılmıştır. 

- Likin biz birkaç kere bu 
haneyi teftiş ettik, Lafon dahi 
iki defa ettiyse birşeye mu
vaffak olamadık. 

- Birşey keşfedemediniz mi? 
-~ Efendim gündüz teftiş 

olundu. Her tarafı layıkilP. 
aramldı ise bir kimseye tesa-

düf olunmadı, birşey görül

medi, binaenaleyh ben bu 

mes'eleden bahsdmeıini abes 
addederim. 

- Ne zararı var, bir de ben 
kendim bizzat bu kaneyi ara· 
yayım 1 

- Güzel bunu da biliniz ki 
bu iıin şimdiye kadar tehirine 
sebep ıizin taahhüt edeceğiniz 
olmuştur. 

- Sizin her hususta Lafona 
itimadınız var zannederim. 

- Evet. 
- Mumaileyhin zeki ve fa. 

aliyctine benim de itimadım 
var. Ancak zannımca Moris'in 
hileleri Lafonun dirayetine ga
lebe çalmıştır • 

- Şüphesiz. 
Noris~anlamış ki: a.bedayeti 

emirde Lafon onu tarassut edi
yor, onun için istihzaya baş
lamııtır. 

Nasıl istihza edebilir? 
- Hayır.. Yalınız Lafona 

detil icabı halinde bana ve 
size bile istihza ediyor, hah· 
nnızda detil mi?. Bu ane ka
dar Moriı'in icra ctm1Şolduğu 
roller kendisini kanun nazarın· 
da hakiki bir mGcrim, cina· 

yetkar olduğunu ispat etmiyor, 
yalınız hakkında bir suizan 
uyandırabilir. 

- Sizinle hu hususta iddia 
etmem, lakin bence Moris'in 
hakiki mücrim olduğu muhak
kak ise de dediğiniz gibi elde 
bir delil ve emmare mevcut 
değıldir. Binaenaleyh biz de
laili mulmianm elde etmesine 
teşebbüs edelim ki bu suretle 
merkumu cezalandırabilelim. 

- Şimdi bunlara lüzum 
yoktur. Fikrime kalırsa mes'e· 
leyi bir daha iptidasından mü
zakere edelim ki güzelce zih· 
nıme yerleşsin . 

- Pek güzel.: Söyleyiniz, 
unuttuğunuz şeyleri ben tek
rar ederim • 

- Nikola söylemeke başla· 
dı i 

Medled-Banktan üçyüz elli 
bin dolar sirkat olunmuş ve 
bekçi gece vakti katledilmiş, 
cesedi nehre atılmış, bu sirkat 
iki kişi tarafından vukua gel
miştir, bir polis dahi bu vak'a 
da mecruh olmuş ise de tedavi 
olunarak kesbi sıhhat etmiş, 
göstermiş oluğu hizmetlere 
mükafaten elan dahi maiyeti· 
nizde istihdam olunuyor. 

- Söylediklerinizin hepsi 
hakikate yakındır. Devam edi· 
nız. 

- Sarikler bankaya girmiş
ler, paraların olduğu yere ge· 
lip nükudu sirkat etmişlerdir. 

- Evet. 
• 
- Sonra bizce tahakkuk 

etmiştir ki ishak Midavs ma
hir, dessas bir hırsızdır. Ya· 
kayı ele vermemek için :ken· 
disini Lokamorgan namı meç· 
hulü ile tesmiye etmiştir. Bu 
suretle müteaddit hırsızlıklar 
yapmıştır. Babasının ölümün
den sonra Nevyork şehrine ge
lerek pederinden kendisine İn· 
tikal eden külli bir mirası ala
rak bir banka tesis etmiştir. 
Oradan dahi birçok para ih· 
tilas edip firara muvaffak ol
muş, o halde biz Midavsın 
banka muhafızını katledip külli 
bir meblağ sirkat etmesinden 
bahsediyoruz. 

- Pek doğru, sonra ne ol· 
muş? 

- Banka eshamının Borsa
da düşmemesi için mes'ele
den gazdeler haberdar edil
medi, sabah gazeteleri bu hu· 
susta birşey yazmadılar, Mi-

davs ise hapisten firar ettigi 

gibi kemali metanetle tekrar 

bankaya gelerok 55 bin do· 

lar çalmış ve kimseye birşey 

sezdirmeksizin oradan çıkmış 

ve firara muvaffak olmuş, şimdi 
ise öyle bir yerde gizlenmiş
tir ki, bu ane kadar buluna
mamıştır. Nasıl, güzel tasvir 
ediyormu yum? 

- Çok memnun oldum, la· 
kin Noris'ten hiç bahsetmedi
niz ? 

- Evet; bir maksada mebni 
bahsetmedim • 

- Maksadınız nedir ? 
- Maksadım .. Bu hadisede 

Moris'in alakadar olduğu ka· 
nunen tahakkuk .. etmemiştir. 
Ancak bir _ihtimal ve zanna 
mebni onu tecrim ediyoruz. 

- Bu· kifayet etmez mi? 
- Bizi ikna etmek için ki-

fayet eder, lakin kadılar, ha· 
kimler ikna edilmezler, onlara 

· hwı fl#U• 

ır ik) 6 inci kanun 9~f 

-----· Gerek vilayet ve gerekse par- Altmış kuruş gündelik alan f ahir halk, 

ti, amelenin herşeyden evvel 
sıhhatlı olmasını istiyor 

günde 25 kuruş kömür parası veremez 
Birkaç gün var ki, kömür lerden anlıyoruz ki perakende 

fiatları, ~ünde iki üç defa de· satışlar, adeta keyfe tabi bir 
ğişiyor. Bazı insafsızlar, hava· haldedir. Yukan mahallelerde 

Amelelerimize y~pılmakta parti, amelenin her şeyden 
ların gidişine göre istedikleri ve bilhassa belediye memur· 

olan yardımları fazlalaştırmak evvel tütün imalathaneleri ile 
fiatı tayin ederek kömür satı- larının sık sık uğrayamadıkları 

üzere partimizce başlıyan te· fabrikalarda ve diğer muhte· k 
yorlar. Kömür, bu mevsimde yerlerde yedi buçuktan on u· 

şebbüsler, çok faideli ve şu- lif müesseselerde çalışan işçi· 
halkın en büyük ihtiyaçların· ruşa kadar kömür satanlar 

mullu bir şekilde tatbik saha- !erin, temiz hava almaları ve 
dan biridir. Fakir bir aile, vardır. Bu vaziyet karşısında 

sına girmek üzeredir. hastalandıkları zaman derhal 
günde en aşağı iki üç kilo kö· sabahtan akşama kadar 50-60 

Haber aldığımıza göre, tedavi edilmeleri gibi hususat f k 
mür yakar. Binaenaleyh, kö· kuruş gündelikle çalışan a ir 

amelenin sıhhatı için alınacak temın edilmiştir. 
olan tedbirler, çok faideli ve Amelemizi alakadar eden 

mür fiatları, bir had daire· bir işçi, gündeliğinin yansını 

sinde tesbit edilmek zarureti vermek suretile kömür ihtiya-
iş kanununun istihdaf ettiği bütün bu işlerin başarılması d k 

aşikardır. Zira, havaların so· cmı temin edebiliyor eme • 
maksada uygun bir haldedir. için valimiz Fazlı Güleç aza· h 

ğuk devam etmesinden istifade tir. Bu halin devamı, şüp e 
Gerek vilayet ve gerekse mı gayret sarfetmektedir. d 

---------•~ • ... ~ etmek istiyenlerin, böyle gelişi yok ki fakir halkın zararına ır. 

Sl·r Bazı·ı Zaharof'un ha- güzel bir vaziyeti istismar ey- Belediyemizin, kömür işile ya· 
lemek istiyecekleri tabiidir, kından alakadar olmasını bir 

yatlnda ilk mağlübiyeti .ldar:hanemize gelen ·ıi:~·~ •• ~daha yalvarırız. 

B T.. k d.. - M "I 'I R lhtıyar hamalları Zirai plan 
U ur uşmanı ug a 1 u- Dertlerini d6kü- Tatbikat için ıimdi. 
mun sulh konferansın da yarlar den hazırlıklar var 

çevirdiği dolaplar... y•~~7::1~.~·m~~~~·~:.:~~;: 
Dünkü posta ile gelen in· hiçbir itirazı olmaması lazım verilip kendileri işden affedi

gilizce gazetelerden (The Pe- gelirken bunun hali tatmin liyorlarmış. Dün idarehane
ople) Zaharofun hayatına da- edilmemiş olduğunu görü· miıe gelen ihtiyar bir hamal, 
ir bir yazı neşretmiştir. Bura- yordu. otuziki senedenberi ihracat 
da Zaha of as l b' T"" k Gerçi büyük toprak parça-
düşmanı r old~ğ:nu

1 

ve :en:~p lan almıştı. Fakat hiç şüphe gümrüğünde çalıştatını, bir 
bulunduğu Yunan milletini de yok ki Yunan kuvvetlerinin diğeri de, gümrük binası ya· 
Venizelosla birlikte nasıl bir lzmir'e çıkmasında ve 1919 pılırkcn tq, çamur çağıl 

senesi Nisanında o şehri işgal vesaire taşımak suretile 
dalalete sevkettiğini şöyle etmesinde Bazil Zaharof'un binanın inıasına bile hizmet 
izah edilmiştir: 

,. ı 919 senesi kanunusani· parmağı vardı. ettikten sonra hamallıkla bu 
Paris'teki yüksek şura, sulh idarede iş gördüğünü söylü· 

sinde Versay sarayında açılan (Dn1amı 3üneü salıi/•tl•) 
sul konferansı, bütün dünya 
mümessillerini Paris'te top- Menemen A. Hukuk: H. 
Jamıştı. Menemenin Uzun basanlar 

Gerçi sulh konferansı top· köyünden Ali kızı Cennetin ko 
lanmışsa da harp hali Rusya, cası Hüseyinin 19 senedenberi 
Lehistan ve dığer yerlerde sağ veya ölü olduğu haber 
devam ediyordu. Binnetice alınamadığından bahsile gaip· 
silah komusyoncusu Zaharofun liğine karar verilmesi için mü· 
yapacağı birçok şeyler vardı. racaat edilmiş ve mahkemece 
Filhakika Zaharof Paris'te merkum Hüseyin hakkında ma· 
iken yeni silah siparişleri al- IUmatları olanların bir sene 
mağa muvaffak olmuştu. zarfında Menemen Hukuk mah· 

Yunan başvekili Venizelos kemesine bildirmeleri hususu· 
Yunanistan'ın eski haşmetine nun ilanına karar verildiğinden 
kavuşması ve bir basübadel- işbu karara tevfikan Hüseyinin 
mevt temini şeklindeki eski hayat ve mematı hakkında 
emelini beslemekte idi. malumatları olanların •usulen 

Venizelos harp ganaiminden mahkemeye bildirmeleri lüzu· 
kendisine düşen paya karşı mu ilan olunur. 

İzmir 
den: 

vakıflar direktörlüğün-

1 - fzmir'de Mezarlıkbaşı'nda vakıf arsa üzerine yaptırı· 
lacak 5145 lira 94 kuruş bedeli keşifli gazino binası 
inşaatı 30/12/936 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 19/1/937 salı günü saat 15 te lzmir vakıflar 
direktörlüğünde direktörlük odasında toplanacak ko· 
misyon önünde yapılacaktır. 

yordu. 

Heriki ihtiyar, ameli manda 

bir halde olmayıp şımdi bile 

kendi bedeni kudretlerine 

göre ithalat ve ihracat ıüm

rüklerinde İş ıörüyorlardı. 

Fakat verilen bir karar 
üzerine bu ihtiyarlar, ufak 
birer ikramiye almak suretile 
işten affedilmişlerdir, bu ka· 
ran tenlcid. edecek değiliz. 
Ancak, uzun senelerden beri 
bir dairede çalışmış bir yurd
daşın, birkaç aylık bir nafa-
kadan başka bir şey olmıyan 
bir para mukabilinde işten 

T.N. K 
BÜYÜK 

Ziraat Vekaletinin tanzim 
etmekle meşrut bulunduğu 4 
senelik plan, memleketimizin 

zirai inkişafı noktasından fcv· 

kalade büyük ehemmiyeti ha· 

izdir. Ziraat idareleri, planın 

tatbikatında alınması lizımge

len tedbirleri şimdiden tesbit 

etmekt·dirler . 
Haber aldığımıza ıöre, to-

humlanmızın daha mükemmel 

bir halde yetiştirilmesi ve bii

tün _ mallsullerin nefaseti için 

esaslı kayıtlar konmuştur. 

~ah;;.; edilmesi demek, onun 

az bir zaman sonra aefale· 
te cİÜşmesini tacil etmek 
demektir. Halbuki bu kadar 
genç hamallar arasında birkaç 
ihtiyar da, ömürlerinin son 

demlerini geçirip gidebilirlerdi. 
Temenni olunur ki, bundan 
sonra bu gibi kararlar veri· 
lirken, işin insani noktası da 
düşünülıün. Esas itibarile bu 
it büyüle bir mes' ele de teş
kil etmez, idarei maslahat 
olunabilirdi, zannederiz. 

3 - Bu işe aid imalat ve eksiltme şartnamelerini istekliler 
vakıflar direktörlüğünden bedelsiz alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 385 lira 95 kuruştur. Ek
siltmeye gireceklerin teminat makbuzunu, banka mek
tubunu ve Ticaret odasında mukayyed olduklarına ve 
fenni ehliyeti haiz bulunduklarına dair vesaiki teklifle
rile beraber vermeleri lazımdır. 

~ ~ zee,eee ıMR~rtıvı= 

S - Eksiltmeye girecek müteahhidlerin kendilcrini.a mimar 

veya mühendis olmaları veyahud inşaatın her türlü 
kanuni, idari, fenni mesuliyetlerini kabul ve ifa edecek 
mütehassıs mühendis veya mimarla bütün muamelelerde 
müşterek ve mes'ul olmak üzere birlikte çalı,maları 
prttır. 

Ayni za,nanda bu eksiltmeye girebilmek için laakal 
on bin liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bi
tirmiş olduğuna dair resmi fen heyetlerinden verilmiş 
veya tasdik edilmiş belgeler göstermesi mecburidir. 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale 
kanunu uyarınca yapılacaktır. 

7 - Teklifnameler 2490 sayılı kanunun 32 nci madde· 
sinde yazılı şekilde hazırlanıp en geç 19/1/937 sah 
günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde lzmir 
~lar .diraktörlüpa• veril .. ektir. 30 ~ 6 10 (1629) 
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Birverirscn bin kazanabilirsin. Bir kaybeder~en paran heba 
olmamıştır. Hem yü,.lerce ~vatandaşınızı zengın dmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
•apdeD birinin de 1e11m olmyacQuu kim iddil ıi'ık-ilis. 



Salaife J (Ulusal Birlik) 6 ikinci kinua m - 1 - 1 Sir Baz il z ahrof, un~-......:.-ıNü.ıv-;.--~riiiiiİİİİİİİİİİİiiiıiiim•r.iiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiii--~-~iiiiiiii; 
'Hikdye Karanlıkta tanışanlar ' hayatında ilk mağ- w. F. H. Van lzmir Yün Mensucat. 

Birdenbire yanındaki genç saçlı old11ğunu farketmişti. Biı lubiyeti Der Zee ru·· rk A şı·rketı·n·n kıza doğru eğildi: de, gözlerinin parladığını gör· f Baştara/ı 2 inci sahi/ede J • 1 
- Ben sinemaya bir tesa- müştü.. Şimdi nasıl tanıya· şartları hazırlamakla meşgul· & Co Halkapınar kumaş fabrı·kası 

düf eseri olarak girmiştm, caktı? ken Venizelos, Türklerin lzmir • 

dedi. Maksadım bir saat ge· Gözleri etrafta dolaşırken mıntakasında Hristiyanları kat- AMERICAN EXPORT LINES Tarafından mevsim do/ayısile yeni 
çirmekti. Fakat, şimdi sizin birşey arıyordu. Fakat bild iği Ham ettiğine dair vesika kabi- THE EXPORT STEAMSAiP 
yanınıza oturmuş bulunuyorum. ve tanığı birisini değil, kendi· linden bir şeyle konferansa CORPORATION - NEVYORK çıkardığı kumaşlar: 
Maalesef daha fazla kalamıya- sine dikkatle bakan birisini. çıka-gelmiştir. " EXECUTIV " vapuru 3 s v ı 
cağım. Babam çok sert bir Aklından: "0 da etrafına Bunun "ZaharofçuJuk" mes· ag a m 
d 1 ğ' · b. d'ğ .. x.· ı ikinci kanunda bekleniyor, 

a amdır. Vaktinde evde bu- göz gezdirir ve beni görünce e ının ır 1 er orne6ı 0 • 

1 ht ld. NEVYORK limanı için yük z 
unmalıyım.. Şimdi sizden ileri doğru bir hareket yapar, ması mu eme ır. alacaktır. arı-f 

tekrar buluşmamızı istiyorum. gülümser, ben de tanırım" Her ne halse, bu plan mu· 
ff k ld Y · t "EXMOOR" vapuru 13 ikinci 

O akşamki dokuz buçuk diyordu. va 8 0 u; unanıstana z· v d 
miri işgal etmesi müsaadesi kanunda bekleniyor, NEV- e ucuz ur 

seansı için ayni sinemada bu- Fakat, bakalım o da ken- d 1 V y , I b YORK için yük alac"ktır. 1 ,ı 
luşmak üzere so"zleştiler. d' · ı ver i er. e unan lı ar una c-ısıni tanıyacak mıydı? Bilakis , derhal baş vurdular. 

Genç adam koltuğundan o görüştükleri zaman belki işte bu, Sir Bazit Zaharo· 
kalktı. Sonunu beklemiyeceği hiç başını kendisine çevirme· fon kahir surette ve ilk olarak 
fılme son bir defa daha baktı. · 1 1 '- b k t mış, ya nız ayrı ıraı;en a mış 1• mağlup olduğu bir sıra hadi-
Sonra genç kızın uzattığı eli Bu, sinemada tanışılan biri- senin birinci adımı idi. Ve 
sıkarak kırmızı ışığın yandığı sini sonradan hatırlamak için gene bu, Bazil Zah:rofun 
Yere doğru ilerledı·. kAf· · ·d'? a ı mı ı ı yutms~a mecbur olduğu en 

Şimdi aklından başka bir Bu düşüncelerde iken ka· acı hap olarak kalmıştır. 
film geçiyordu: pıdan içeri sarı saçlı bir ka- Acaba bu yetmiş yaşındaki 

Sinemaya altı buçukta gir· dınm girdiğini gördü. içinden Anadolulu Rum, milyonlarca 
mişti. Film başlamıştı. Onu bir ses: "Ol. Dedi. para atarak Türkiyeye karşı 
bir genç kızın yanına oturt- Bu, ayni zamanda onu gayri açılmış çılgınca bir harpte 
muşlardı. Altı buçuğu beş ihtiyari ilerilemeğe ıevkeden binlerce kişinin ölümüne se· 
geç~, bir münasebetle, yanın· bir emir oldu. Gözlerini ona hep olmayı neden arzu edi-
da~ı bayanla ilk muhavereyi dikerek bir iki adım attı. yordu? 
edıyordu. Yediye çeyrek kala Yanılmamıştı. Genç kadın Şaşılacak şeydir!. 
dostluJari, gülüp söylemeğe da evvela şaşkınlıkla etrafına Türkler neticede muzaffer 
kadar varmıştı. Ondan sonra bakındıktan sonra ona doğru olmuşlardı. Zaharof' vatanpe ... 
biraz susmuşlar ve filmi sey· ilerlemeğe başlamıştı. Demek verliğine ve gururuna indiri· 
retmege dalmışlardı. ki bu 0 idil len bu darbeden asla kendine 

AMERICAN EXPORT LINES

THE EXPORT STEAMS

HIP CORPORATION • 
PIRE'den AKTARMALI 

.. EXETER. vapuru 1 ikinci 

kanun PiRE' den hareket ede

cektir. BOSTON ve NEV-

YORK için kabul eder. 
Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE·NEVYORK 18 gündür 

ARMEMENT H. SCHULDT -
HAMBURG 

·rROYBURG., vapuru 18 
ikinci kanunda bekleniyor. 

ROTTERDAM, HAMBURG 

ve BREMEN için yük kabul 
eder. · Y d'd a-elememiştir. 

e ı en yedi buçuğa kadar Artık ikisi de biribirlerine 
ae Söylendiğine göre Bazil Za· JOHNSTON WARREN LINE • ne yavaş sesle konuşmağa dokru emin adımlarla yakla· S 
ba 1 I barof talihi kendisine yaver LTD LIVERPUL 

ş amış ardı. şınca gülüştüler. olmıyan Anadolu seferinde .-
Bu yarım saatin ilk onbeş Sonra birbirlerine ellerini 7,000,000 sterlin kaybetmiştir. MDROMOS" vapuru 10 ikin· 

dakikasında genç kız, son on uzatarak bonsuvarl dediler. Venizelos'la kendisinin ma- ci kanun, LINERPUL ve AN-
beı dakikasında da genç er· Fakat bonıuvarlardan sôn- nen meıul bulunduğu 200,000 VERS'ten bekleniyor, BUR-
kek, o filmin kalplerinde uyan- ra ilive edilen isimler yanhş· hayat kaybolmasından başka GAS, V ARNA ve KÖSTEN CE 
dırdığı hatıralarla, macerala- bl Kadın da erkeğe, erkek Yunanistan'da terakki saatınm için yük kabul eder. 
nnı anlatmışlardı. de kadına başka isimlerle hi· da on sene .... gcriyc alınmasına •Vapurların isimleri, gelme 

En 1 tap etmişlerdi. ıebcbiyet vermictir. 
son an atanın genç er- y tarihleri ve navlun tarifeleri 

ke .. k o .. ım .. ası iyi olmuc.tu. Çün- O zaman yanıldıklaram an· Hele son zamanlarda Ata-
'- Y 1 d 1 ·· k'" '-) b .. -k b' hakkında bir taahhüde giri-
11:~ gozu kolundaki saate gi· ı ı ar: tur un, uıa .. arı uyu ır 
dıp d' b Sarı saçlı kadın bu sinema· ihata ile gören dehası delile- şiJmez. • 

.. -
ye ı uçuğa yaklaştığını -··- - - - - - -· Birinci Kordon, telefon 

Ya b k 'l'- d f ı· tile yeni bir Türk milletinin go.runce hikayesini kısa kes· u 8 şam 1 
K e • ıe ı· No. 200- 2008 

d · .. k' ı canlanması karşısında Zaha-
mış ve yedi buçux.a bir kala yor u, yanı, ote ı sarı saç ı 
baya d .. ~ kadın değildi. Erkek de yeni rof. Türk'lere karşı olan düş:- Doktor 

n an musaade ve rande- manlığı yüzünden kimbilir ne 
vu alarak ayrılmıctı. gelen saçlı kadının bir gece k d 

• w önce bir tiyatroda, gene böy- 8 ar acı duymuıturl. • .. AJi Agfilı 
Saat doku:. •Aynı' sınema· le karanlıkta tanıştıtı erkek OJivı•er Ve ŞU 

d ğ'ld. • Çocuk Hastalıkları 
nın bekleme sal-..nu. Orada e ı ı. ' u k A L• •t d mütehassısı bu)uşmağa söz vermişlerdi. Fakat, ikisi de karanlıkta re 851 IDll e lkinciBeylerSokağı No. 68 

ille ı b tanışanlardı .ve ~asıl bekledik· Telefon 3452 ge en, ta ii, erkek oldu. t 
Sal d b !erinin yerine geçtiler! Vapur 8CeD8SI • 

8
. on a ekliyenle( çoktu. 

ır yandan da doluyordu. F ratelli Sperco 
Bazıları biribirlerile konuşu· 
yor, bazıları tek başına bir 
aşakJ bir yukarı dolaşıyordu. 

O 
O da böyle dolaşanlardı. 
da b"t·· . . u un o "bekliyenler 

gıbı .. l . " 
k .. goz erı kapıda, etrafta, 
oşede dolaşıyordu. 

Bekliyord F k . 
k

. . u. a at neyı ve 
ımı? 

8
. Kimi beklediğini biliyordu: 
ıraz evvel ayni sinemada 

tanıştıkları ve ismin' "V d'v· k d F ı ogren ıgı 
a ını akat "neyi?" sualine 

cevap . 
. veremıyordu. Çünkü 
sınemanın k yarı aranlığında 
yanındaki kad k 

ının anca sarı 

vapur acentası 
Acentamıza aid te. 
lef on numaraları, 
ikinci kanun 1937 
tarihinden itibaren 
aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir. 
Numara 2004 ye. 

rine: 4143 
Numara L2005 ye. 

4221 

-~~~~~~~~~ Sıhhat Bahkyağ-ı * 
ib~~r~)eçy·a· b~lıkyağlarının en halisidir şerbet 

g 1 ıçı ebılır ıki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: kBüyük Salepçiotlu hanı I 
arşısında . --

Birinci Kordon Recs binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
•AD ]UT ANT. vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

.. LESBIAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL' den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"GRODNO" vapuru 15 ikin· 
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve 'ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LINERPOOL HATTI 
"EG YPTIAN" vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve S W ~ '152.ı\' dn gelip yük 
çıkaracaktır. 

• ALGERIAN " vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVER
POOL ve SWENSEA'dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
• ANGORA,, vapuru lima· 

nımızda olup yüklerini çıkar
maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki de~i-
şiklikJerdcn mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş . 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMiR Oğlu , ___________________________ _, 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• • . ·• • .. . l' 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

oe elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

•• 

1 

79N~A 
Alıılıll" ( 

o~ıur' 
{ 

Pürı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahataız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Kablonun 
parçalanmıştır, çalışmalara başlandı 
Karşıyaka ile lzmir arasında Telefon şirketi, Karşıyaka 

telefon kablosunun tamirine lzmir arasında telefon irtiba-
devam edilmektedir. Bu kab- tını temin için karadan bir hat 
lodan, 1200 metrelik bir par- çekm ği muvafık görmüş ve 
çanın koptuğu tesbit edilmiş Devlet demiryolları 7 inci iş
ve bu parçalar denizden çı· 
karılmış, kopuk olan iki uç ta 
bulunmuştur. Dün; bu araya 

eklenec;:>k olan yeni kablonun 
döşenmesine çalışılmışsa da, 
öğleye doğru fazla rüzgar çık
tığından ve deniz dalgalı ol
duğundan şat üzerinde uğra
şılarnamış ve faaliyetten sarfı· 
nazar edilmiştir. 

Bugün, hava müsaid olursa 
işe devam olunacak ve bu 
hafta içinde hattın ikmaline 
çalışılacaktır. 

o 

)etme müdürlüğüne müracaat 

ederek, idareye aid telgraf 

tifade edilmesine müsaade is· 
temiştir. İşletme müdürlüğü; 
bunda bir mahzur görmedi
ğinden, şirketin bu teklifine 
müsbet cevab vermiştir: , 

Bugün~ bu hattın çekilme-
sine başlanacahe şimdilik Kar
şıyaka ile Jzmir arasında san· 

tral detalctile bu tek hattan 
konuşulabilecektir. 

ar 
e 

ye ç 
s 
ıyor 

e- Konünistleri 
mahkum oldular 

Londra 6 (Radyo) - Ame· 
rikalı Viktor Oliver'le evlenen 
Lord Çurçil'in kızı Sara ba
basile barışmıştır. Sara, bu 
günlerde Londra'nın en bü· ' 
yük ·tiyatrolarından birinde 
bir konser verecektir. 

----····---
Parti gurubunda 

( Başiara/ı 1 inci sahifede) 
olan Franw bliyük dçi~iain bir 
ttklifi hamil olnınrlığını ve lıüku. 
metinden ke) f İ} eti drrlıa] sornrak 
iki üç süne karlar im hususta Lir 

ccvnb vereLilcccğini Lildirnıiştir. 

Doktor Aras'ın beyanatın
dan mes' elenin nasıl bir revis 
alacağını tasavvur etmek müm
kün olmadığı anlaşılıyordu. 

Söz alan hatipler, Fransa· 
nın takibettiği müzakere usu
lünü şiddetle tenkid et.nişler 
açık ve nnlaşılır bir usulü Tür· 
kiye efkarı umumiyesinin daha 
ziyade takdir edeceğini söyle· 
mişlerdir. 

Hatipler hayret ve infialle· 
rini gizlemiyorlardı. 

Doktor Araı tekrar küriÜY• 

Hırsızlık 
lkiçeşmelik Kadriye mahal

lesinde cami arkasmda Ali 
oğlu Mehmed Sadık oğlu 
Mchmed'in kapı kilidini kıra· 
rak içeriye girib hırsızlığa te· 
şebbüs etmişse de yakalan· 
mıştır. 

gelerek beyanatına ilave ede
cek birşey olmadığını mace
rayı sadıkane nakletmekle şim
dilik iktifa ettiğini ve hadisa
tın almış olduğu cereyanı ni· 
hayete kadar soğukkanlılıkla 
takibetmek muvafık olduğunu 
söylemiştir. 

Bazı hatiplerin iki tarafa 
dostluk gösteren devletlerin 
bu mes' cledeki hareketleri hak· 
kındaki suallerine Doktor Arca 
yakın bir zamanda izahat ve· 
receğini vadederek cevabı şim
dilik tehir ettij'ini arzetmiştir. 

~--...;;..----~~--~--~~~~---

ya 
··ruyorlar 

• 1 

civardaki kantar polis kara· 
kolundan derhal bir polis me-

muru çağırtmış ve bu polis 
memuru ile belediye zabıta 

memurlarındnn birini. seyrü· 
sefer kontrolörlüğü dairesinde 
bulunan bir paravananın arka-

sına saklamış ve kontrolör 

Hüseyiıı'i, tekliften haberdar 

Ekmek 
10 para daha 

yükseldi 
Ekmek fiatları bugünden iti· 

haren 1 O para dalıa yüksel· 

miştir. Birinci nevi ekmek, 1 O 
kuruş 30 paradır. ----.. ··---
Bulgaristan'da af 

Sofya, 5 ( A.A ) - Noel 
yortuları dolayısile hukuk mah· 
kemeleri tarafından mahkum 
edilmiş olan 389 mevkuf af· 
fediJmiıtir. 

' spa ya u· 
ah 1 ed· ·yor 

çunu itiraf ederek: 

- Bu beş liradan başka 
param yoktu. Belki bana acele 
bir ehliyetname verirler diye 
düşünerek bu parayı beni im
tihan edecek memura vermek 
istedim. Fakat bu kadar az 
bir para rüşvet sayılmaz. Tek
lifte bulununca memur: 

- Peki! dedi, fakat çağırıb 
beni suçüstü yakaladılar. Ben 
suçsuzum. 
Demi~. ağlamağa başlamıştır. 

Mehmed'in vaziyeti, hakikaten 
acınacak bir hal idi. Mühendis 
Hurşid Çağlar ve diğer şahit· 

ler de dinlendlktcn sonra mah
ke"!lecelMchmed elli lira para 
cezasına mahküm edilmiştir. 

Mehmed, yaşı on sekizden kü
çük olduğundam çok hafif bir 
ceza ile kurtulmuştur. Hakim, 
ceza hakkındaki kararı tefhim 
edince Mehmed: 

- Cel imde beş kuı uşum 
yok. Hiçolmazsa şu beş liramı 
verin de karnımı doyurayım 
ve Ôdemiş'e döneyim. 

Demiştir. Fakat hakim, maz
nunun bu sözünü cevapsız 
bırakmıştır. Mehmed, mahke
mece serbest bırakılınca dışa· 
rıda mühendis Hurşid'in ~Be
rini öpmüş, 

- 8eni affedin, demittir. 

. 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
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Frosini yalnız kalınca, daha fazla 
ağladı ve vaziyetin fecaatini 

düşünmeğe başladı 

ihtilalciler, ileri harekata de
vam ederek Valdemora'yı 
işgal eylemi~lerdir. 

Son gelen , haberler, Milis
lerin de, Madrid'in cenubunda 
taarruz ettiklerini bildirmekte· 
dir. Bu taf'rruz münasebetile 
ihtilalcilerin daha fazla ilerle· 
rneleri mümkün olamamıştır. 

Paris, 6 (Radyo) - ihtilal
cilerin elindeki dodanma, 
taarruz için emir almıştır. Üç 
kruvazör, Keta limanından 
açık denizlere çıkmıştır. 

Paris, 6 ( Radyo ) - Mad· 
rid'de de tayyare bombardı· 
manı dün de devam etmiştir. 
Atılan bombalardan biri, Mad· 
rid' deki Alman mektebine 
düşmüş ve birçok insan telef 
olmuştur. 

Londra 6 (A.A) - Röyterin 
öğrendiğine göre, Moelden bir 
az evvel veya biraz sonra tak
riben 6500 ltalyan gönüllüsün· 
den mürekkep bir kafile daha 
Kadik'te karaya çıkmıştır. 

Bu haber, lngiliz hükume
tince malumdur. Son 15 gün 
zarfında lspanya'ya gelen ftal· 
yan gönüllülerinin miktarı bu 

suretle on bini geçmektedir. 

Londra 6 (A.A) - fspan· 
ya ınes' elesin in velıamet kes· 
betınesi Uzerine sol cenaha 
mensup İngiliz gazetelerin=n, 
bir harbı intaç edebilecek 
bir mahiyetle tedbirler alırı-

m ısını tavsiye etmeleri, Deyi 

Meyi gazetesini korkutmakta
dır. Bu gazete "!Zcümle diyor 
ki: 

"lngiliz hükumetinin müstakar 
ve anti Komünist bir hükume· 
tin Madritte yerleşmesini tercih 
ettiği herkesçe malumdur. ltal
ya ve Almanya, Kızıl bir hü· 
kiimetin tesisini sureti kat'iye· 
de kabul etmiyecekl rini söy
lemekle insanhia hizmet et· 
miılerdir . ,. 

seni ondan sonra haremine 
alacaktır. 

- Allah göstermesin. Beni 
kırk satır ile parçalatabilir, 
fakat haremine alamaz. 

Frosini, Muhtar'ın, bu çok 
sevdiği Türk delikanlısının 
maruz kalacağı tehlikeyi dü· 
şünerek sap·sarı kesildi. 

Kuzeni bunu farkctti ve: 
- Frosini'ciğim. Artık bu 

çirkin dedikodulara nihayet 
veri Bizi böyle büyük ıztırap 
içinde bırakmaz. Dedi. 

Frosini'nin gözlerinden ye
niden sıcak yaşlar boşandı. 

Niçin ağlıyordu? 
Kuzeni bunu bir pişmanlık 

eseri addetti. O, Frosini'nin 
Muhtar paşa ile olan müna
sebetlerine, lsa'nın Meryem'in 
babasız oğlu olduğu kadar 
inanmış bulunuyordu ve artık 
ışının bittiğine hükmederek,,., 
hiçbir şey söylemeden Fro
sini'yi bıraktı, gitti. 

F rosini yalnız kalınca, daha 
fazla ağladı ve vaziyetin fecaa· 
tini düşünmcğe başladı. 

Ortada zeytinyağı lekesi 

ıibi g'.!nişlemi~ bir skandnl 

şayıası vardı. Bundan sonra, 

Ali paşanın canavarca ihtiras 

ve... Bir de hakiki ve belki 
esaslı ve samimi bir aşk bu
lunuyordu. 

Frosini, bu üç cepheli va· 
ıiyet içinde ne yapacağını 
bilemiyordu. 

Ne yapmalı ? Nereye kaç
malı dedi? 

-3-
Muhtar paşanın 

• • 
yemını 

Kuzeninin F ıosini'yi ziyaret 

etliği günün akşamı, bir tesa
düf eseri olarak Muhtar pa~a 
Frosini'nin yanına geldi. 

Frosini, kuzeninin kendisine 

o gün söylediklerine Muhtar 
paşa, babasının ne kadar 

( Arkası var) 

Limanda yeni te
sisat yapılacak 
Elektrikli uinçlerle 
aktarma edilecek 

Liman işletme umum mü
dürlüğüne aid yeni yıl bütçe· 

sinin lktısad Vekaletince tasdik 

edildiğini yazmıştık. Yeni büt· 

çede limanda mihaniki tesİsdt 
vücuda getirilmesi ve bazı in· 
şaat yapılması için tahsisat 
ayrılmıştır. Gümrükteki vinç· 
lcr, elle işliyen iptidai şekil
dedir. Bunlar elektrikle işliyen 
mihaniki vinçlerle değiştirıle
cektir. Şatlardan giimrüğe çı· 
karılacak malların kışın, yıığ
murlu havalarda ıslanmasına 
mani olmak için mallaı ın çıka
rıldığı yerde bir sundurma 
yaptırılacak, güınrüğlin, kışın da 
tamir işlerini başarmak üzere 
gümrük içinde bir tamir atöl· 
yesi vücuda getirilecek, güm· 
rük müstahdemlerinin yıkan· 
maları için muntazam banyolar 
yaptırılacaktır. 


