
Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM ULUSAL Yuııan hükumeti 
lngiltere imalatha11elerio

de bir seri torpito ısınarla· 

mıştır. 

Neıriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 
Adres : İzmir ikinci Beyler Sokağı 
Abone ıauları: Seneli~i 700, altı aylıg-t 400 kuru~ 

Resmi illlolar için: Maıırif cemiyeti illioııt 
bürosuna milracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: ldarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: {Af'1Al50[0) Matbaası lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

----------------------------~ Yıl : 3 - No : 600 Telefon: 2776 - Salı - 21 ikinci kanun 1936 Fiab (100) Para 

Italya-HabeŞistan gailesi bitmeden 
bir de Almanya liorliusu çılitı 

lstanbul, 21 (özel) - lngiliz gazeteler;, Avrupa'yı Ah-üst edecek olan tehlikenin, Afrika'daıı de· 
ğil, Almanya'dan çıkaca~ını ileri sürmekte ve Almanya'nın galib devletlerden intikam almak Ozeı·e 
hazırlandığını yazmakta ve endişeli haberleı· vermektedirler. 
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~--------------------------------------1 n g i lt re kralı beşinci Corc 
vefat 

dün 
gece yarısından sonra etti 

hü-Kralın ölnıek üzere o"':""ld~u-g-... u-a-n~la_ş_ı l-ı-nca-,-

tO n eğlence yerleri kapanmışıır 
Londra 21 (A.A)- Kralın 

ııbbati hakkındaki son ra -
por .. tiyatro, sinema ve dans 
salonlar1 ve diğer eğlence 
yelerindeki balk tarafından 
öğrenilir öğrenilmez Veıtend 
ile Londranın bütiln diğer 

mahallelerini bir keder ve 
matem havası kaplamışhr; 

herkes dansı bırakmış, or
kestralar susmuş ve tiyatro
lar ile sinemalardaki halk 
oyun yerlerini terketmişler-

dir. Herkes sür'atle evine 
son haberleri dinlemek üzre 
radyoıunun baıına koşmuş· 
tur. 

''Tevoro 
" Gazetesi tehdid 

savuruyor 
lıtanbul, 21 (Özel) - Ro

ma' da çıkan ••Tevoro" gaze
temi, yazdığı bir makalede, 
zecri tedbirlere iştirak eden 

devletlerin Habeşistan'da bu

lundurdukları sıhhi teşki
lat için ltalya'nın hiçbir şey 

düıünmek mecburiyetinde 
olmadığını ve çünkü, geçen· 

lerde Habeş'lcrin eline dü

şen ve kafaları kesilen tay

yarecilerin bir luh, bu sıhhi 

teşkilibn hepsinden değerli 
olduğunu ve icabederse bu 

teşkiliho imha ında İtalyan 
ordusunun tereddüd etmiye· 
ceğini kaydeylemektedir. 
-- ...... 

Ruzvelt'e 
ti Ağır ınektub gönde· 

'1f ren adanı tevkil edildi 
lıtınbul 21 (Özel) - Nev· 

Yorktan haber veriliy~r: 
Cumur başkanı M. Ruz· 

velt'~ çok ağır bir mektub 
gijnderen mühendis Palmer 
adıbda bir adam, zabıtaca. 
yakalanarak tevkif edilmiş· 
tir. 

- -

tayin etmiş 
lıtanbul, 21 (Özel) Arna

vutluk kralı, eniştesi Abdul· 
bam"d" ı ın oğlunu Demirbisar 
havai' · d llıa e renel vali tayin 
eylımiıtir, 

Mnteveffa kral Corc 
Kulüpler ile büyük otel· 

lerde herkesi ajansların 

teleskriptörleri baıında top
lanmış bulunmaktadır. Bütün 
logiltere aynen Londra' daki 
keder ve matem manzara11 
göstermektedir. Kral yavaş 

yavaş sönmektedir. 

Londra, 21 (A.A) - Res· 

men bildirildiğine göre, kral 
gece yarısı ölmüştür. 

• • • 
lngiltere: Krahnınl ölümü 

münasebetile limanda bulu
nan lngiliz gemilerinde, va: 
pur acentalarında ve lngiliz 
konsoloshanesinde bayraklar 
yarıya kadar ·:çekilmiıtir. 

M. Laval yarın isti 
fasını (verecek 

-~------~--~~ 
Yeni kabineyi, Ra<lik al partisi baş-
kanı Daladiyer teşkil etmiyecek 

• . . 

1\1. 1..aval ı 
Paris, 21 (Radyo) - M. Gazeteler, Laval kabine· 

Laval'ın buglln Cenevre'den sine ölmüş nazarile bak
dönmesi beklenmektedir. M. makta ve radikallerden 
Laval gelir gelmez bakan· 

larla temas edecek ve yarın 

yapılacak olan bakanlar iç
timaında, eier Radikal sos· 
yalist bakanlar Heryo'yu ta
kib ederlerse kabinenin 
müıterek istifas1nı reisicumur 
M. Lebrun'a verecektir. M. 
Lıval, kabineyi teıkil etmi· 
yeceiini kat'i olarak bildir
miıtir. 

birinin kabineyi teşkil etmeai 
ihtimali mevcud olduğunu 
yazmaktadır. 

Dün radikal partisi baı· 
kanhğına seçilen M. Dala· 
diyer bir söyle•inde, intiha
batta faşizmi ve onun men· 
f aatlerini mağliib etmek için 
çalıımamız lizımdır, de
miıtir. 

Haber verildiiinı 16re, 

ltalya Afrika lıarbı 

Almanyadan ben· Cephek umandanlarıara-
zin almış sında deg~ işikliklerolm.uş 

lstanbul, 21 ( Özel ) -. 
ltalya hükumeti, petrola an· 
bargo konacağı mülibazasile 
Almanya'dan külliyetli mik
tarda benzin satın almıştır. 
Alman dış itleri bakanhgı, 
Avrupa gazetelerinin verdik
leri bu haberi yalanlamak· 

tadar. 

1 Ohacı kurt-
lar tarafın
dan parça

landı 

Hacılar, bu feci 
hadiseyi yana·ya· 
kıla anlatıyorlar 

lstanbul, 21 {Özel) - Ha
lep'ten haber veriliyor: Irak 
yolu ile Suriye'ye gelen 
lran'h ve Afgan'h hacılar, 
yoldaşlar1ndan on kitinin 
kurtlar tarafından parçalan· 
dığını haber vermiılerdir. 

Hacılar bu hadiseyi yana·ya
kıla ıöyle anlatmıılard1r: 
1 Kinunuevvelde Afganis· 

tanın merkezinden 16 oto· 
mobil içinde ayrıldık. Yollar 
çok fena olduğundan otomo· 

biller birbirinden çok açıldılar. 
4 Kinunuevvelde Afganis

tanın Hayriaban köyüne var
dık. Ondan sonra sarp dağ· 
lar arasma daldık . 

Çok uçurumlu olan bu dağ· 
Devllnll rlörclıi11ı·ıi snlıifede-

---•---
Polonya 

Nazınnnı katillt!rİ 

idnnulnu kurtul
dular 

lıtanbul 21 ( Radyo ) -
Geçen sene Polonya nazır

larından Piyeraçiyi öldür· 
mek suçundan maznun on 
iki kitinin muhakemesi bit· 
miş ve bunlardan üçü ida • 
ma mahküm edilmiş ise de, 
af dolayısile cezaları müeb · 
bed güreğe çevrilmittir. 

M. Laval kabinenin istifasını 
verdikten ıonra, ne M. He
riyo ve nede M. Daladiye 
kabineyi teıkil etmiyecek· 
lerdir. 

-·-
ltalyan'Jarın Habeş topraklarında 

ilerledikleri kat'i surette 
tekzib olunuyor 

Neeaşi patlamıyan bir 
mermi başında 

topraklarında 200 kilometre 
ilerledikleri kat'i olarak 
tekzib edilmekte; bu yalan
ların, Habeş ordusu üzerin· 
de tesir husule getireceği 
ümidile uydurulduğu anla
şılmaktad1r. 

En son verilen bir habere 
göre, imparator, cephe ku· 
mandanları aras1nda bazı 
değişiklikler yapmışbr. Bu 
arada Vehib paşanın Ras 
Desta'nın yerine getirildiii 
söylenmekte ise de bu ha· 
berin kaydı ihtiyatla telakki 
edilmesi lazımdır. 

Ras Desta, Habeşistan'ın 
en nüfuzlu bir kumandanı 
olduğundan, imparatorun böy
le bir teşebbüste dahi bu

lunmamış olması muhtemel· 
dir. 

Londra, 20 (A.A) - ln

giliz hükümeti Habeıiıtan

daki lngiliz kızılhaç seyyar 
hastanesinin yerini ltalyan 
- Devamı 4 rıcii sahifede -

lstanbul 21 (Özel) - im
parator Dessiye'de bir ltal
yao tayyaresine bizzat ateş 
açmıştır. ltalyaolarlD Habeş ---------·---------
Yunanistanda saylav se-

hazırlıkları • • 
çımı 

-----~--·~~~--------~ Partiler başkanları propagaıida 
söylevlerini veriyorlar Çalda

ris çok nikbin görünüyor 
lstanbul, 21 ( Radyo , -

Atina'dan haber veriliyor: 

Saylav seçimi hazırhk1a· 
rına başlanmıştır. Partiler 
başkanları propaganda söy-

levlerini vermekte devam 

ediyorlar. Eski başbakan M. 
Çaldaris, temsil ettiği ahali 

partisinin büyük bir ekse

riyet kazanacağını ve ikti
dar mevkiine geçeceğini söy
lemiştir. 

Son gelen haberlere göre, 

Paris'te bulunmakta olan M. 

Venizelos, saylav seçiminin 
neticesi alındıktan sonra 
Yunanistan'• dönecek ve 
doğruca Girid'e gidib orada 
oturacaktır. Seçim, bu ayın 
24 neli alinll bııhyacak ve 

M. Çaldaris 
o güo gece yarısı bite· 
cektir. 
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Diyarıhekir mektubu: .................... 

.. 
Cinat Roman Nakili: K.AMI ORAL __ •durum. Üzerindeki . -29--

Emııiyet direktörü evin üst katına 

• • 
tesırı 

çık rak tetkikata haşlamıştır 

--Diyarıhekirin imarı için h~zırla
nan plan tatbik ediliyor 

Suriyenin istikl 
li mes'e.lesi 

·-·-
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Balkan 1 N. v. Olivierve şüreka- --Sümer Bank--
Memleketlerinden ana VV. ~"". H. Van L. ·ı d A·ıı· Rıza sı ımı e vapur 
vatana gelmek istiyen Der Zee Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla· 

mı, en ucuzu en güzeli 

ırkdaşlarımız 
& Co . . 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· Mücellithanesi 
don. Tel . 2443 

Balkanlardan Anavatana 
.dönmek istiyen binlerce ırk
daılarımız, fıraab kaçırma
yarak hergün Köstence yo
me Romanya•dan vesair 
yerlerden hicret etmektedir
ler. Bazı Balkan memleket
lerinde eskiden olduğu gibi 
yabancı unıurlara iyi gözle 
bakılmamakta olduğundan 
ve her millet, kendi memle
keti~~e başkalarının yerleş
mesını hoı görmediğinden, 
Balkanlarda yaşayan ırkdaş
·Jarımır:, kendilerini hicrete 
mecbur edecek birçok se
beplerle karşılaşmaktadırlar. 

66 ANGORA " vapuru 20 
son kanunda bekleuiyor, 24 
son kanuna kadar ANVERS, 
ROTERDAM HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alcakhr .. 

THE ELLERMAN LINES L TD. Yeni Kavatlar çarşısı 
llereke kumaşlaı-ı 

uANDROS,. vapuru 3 şu
batta bekleniyor, 7 şubata 
kadar ANVERS, ROTER-

DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

" THURSO " vapuru 7 
ikinci kanunda LIVERPOOL 

ve SVVENSEADAN geJip 

tahliy~de bulunacak. 

"AD jUTANT" vapuru 8 
ikinci kanunda bekleniyor, 

LONDRA için yük ala
cakbr. 

"THURSO" vapuru 15 
AMERICAN EXPORT LINE ikinci klnunda bekleniyor, 

"EXCHMOTH .. vapuru 2 LIVERPOOL ve GLASGOV 
şubatta bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

yük alacaktır. Bu itibarla oralardaki ırk
<laşlarım'ız, bir an evel ana 
~~tana gelerek yerleşmek 
tçıa fırsatı ganimet biliyorlar. 
Romanya'da emlakini sata
ırak ana vatana gelmek üzere 
hazırlanmış olan a bin kişi
G~D baıka daha birçok 
aılelerde hicret etmek üzere 
bulunuyorlar, bunlarm en 
çoğu Trakya'da fyerleştirile
cekler : ve derhal müstahsil 
haline konacaklardır. Hükü
met lizımgelen bütün ted

JOHNSTON VV ARREN Ll ''POLO., vapuru 10 ikinci 

kanunda LONDRA, AN

VERS ve HULL beklenip 
ayni zamanda LONDRA ve 

HULL için yük alacaktır. 

birleri almış bulunyor. ------Suriyenin istikla-
li meselesi 

Baştarafı 2 inci salıifede 
le arhk kendi başının çare
sini görmek mecburiyetinde 
kaldı ve (Ulusal misak) ola
rak fU maddeleri kabul etti: 

l - Osmanlı devletinden 
ayrılmış olan bütün Suriyeyi 
bütün ecnebi hükümlerinden 
kurtarıp tam istikliline ka
vuşturmak ve bir tek devlet 
bir tek hükümet kurmak. 

1 

2 - Balfur vadini redde
dib Y abudi göçemenliğine 
karıı gelmek. 

3 - Komşu garb memle
ketlerile ittihat temini için 
elbirliğile çahımak. 

4 - Muhtelif anasır ara
sında Hürriyet ve Müsavat 

temin etaıek ve içtimai, ih
tiıadi seviyeyi yükseltmek. 

.. 5 - Bütün milletin bu 
ugurda maddi ve manevi 
kuvvetlerini anık bulundur
masını. 

6 - Bütün milletin bütün 
kuvve_tile .. birleşmesi için 
vatanı kutle siyasi fırkalar 
teşekkülünü bu imalin ta
hakkuka aykırı sayar. 

7 - Bu prensipler millet 
Y•ıayışında ltemeldir. Bunu 
aykırı olanlar bizden değil
dir. Vatani kütle bn beyan-
na · meyı neşrederken on yedi 
y~ldanberi uluslar sosyetesi· 
0~.n öğütlerine ve verdiği 
sozlere güvenerek yapılan 
teşebbüslerin bir faide ver
mediğini ~ve bütün milletin 
bu yaptığımız prensipler üze
rinde birleşik amaca kavuş
m1ak için bütün kuvvetle 
çalaıması lüzumunu ilin eder. 

* • • 
Şam'da toplanmış olan Su-

riye istiklali isteğiyle uluslar 
sosyetesine bir tel çekmiş· 
tir. Ve Habeş istiklalini ko
rumak için bu kadar gayret 
eden akyam cemiyetinin Os
manh devletinden ayrılan 
Arap illerinde istiklale mah
rum kalan Suriyenin de man
da altından kurtarılmasını 
talep etmiıtir . 

NE - LIVERPUL 
"DROMORE" vapuru 18 

son kancada bekleniyor, 

LIVERPUL'dan yük çıkarıp 

BURGAS, V ARNA ve KÖS· DEUTSCHE LEV ANTE-
TENCE için yük alacaktır. LINIS 

Geliş tarihleri ve vapur-

farın isimleri üzerine mes'u' 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurıarın isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hnkkında bir taahhüde 
giriıilmez." 

"AGILA" vapuru 5 ikinci 
kanunda HAMBURG, BRE-

MEN ve ANVERS'ten tah

liyede bulunacak. 
Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet · 

kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ INJÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve lu· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balak yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa ıüziilmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi N Ozhet 

SıoHAT EzANESI 

lzmir ikinci hukuk mah
kemesinden: 

lzmirde göztepe mısırlı 

caddesinde 365 evde oturan 
ali kızı leman tarafından 

kocası lzmir dolaplakuyu ka
vaklı sokağında 57 sayılı 

evde oturan zekeriya aley
hine açılan boşanma davası 

hakkındaki tebliğat ikamet
gahını meçhul bulunması 

hasebile ilanen icra edildiği 
halde muayyen günde gel

mediği ve cevap dahi gön
dermediği aolaşmasile davacı 

vekilinin isteği veçhile aley

hinde gıyap kararı ittihaz 

ve karar sureti mahkeme 

divanhanesine talik edilerek 

tahkikatı 14-2-1936 cuma 

gününe bırakılmış olduğun

dan müddeaaleyh zekeriya
nın mezkur günde saat 10 
sıralarında asaleten veya ve
kaleten baz11 bulunarak da
vaya karşı cevabı liyıhasını 
vermesi aksi halde bu hu
sustan dolayı tahkikat ve 
muhakeme celselerine kabul 
edilmiyeceii H.U.M.K. nun 

tebliğa tfaıhna tevfikan tebliğ 

Marangozlar ,ve 

sanayiciler için 
Bir daha ele geçmi· 

yecek bir tırsat 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya, kabpbk, 

freze, delik makineleri ile 
prese tezgahı, kurutma ve 
tutkal furunu ve el tezgah-
ları, ilit ve edevat, mobilya 
keresteleri, kaplamalar, pa
peller ve saire satabktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabri
kasına hemen müracaat 
ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kı21lırmak 

Gaip pasaport 
17-9-935 tarihinde emni

yet direktörlüğünden aldığım 
84205-2316 numarala pasa
portumu kaybettim. Yenisini 

alacağımdan eskisinin değeri 
olmadığmı ilin ederim. 

Meriyan Anjel 

makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. 

No. 

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
..,otör sablıkhr. Taliplerin 

idarehanemize mfiracaatları 

ilin olunur. 

ketırenler! Mut-

laka (Okamentol ~ 

lJksilrOk ,ekerle· ~ 

rini tecrftbe edi ~ 
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~ 
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~""esaıı~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli ınallar pazar1 

lzmir şubesinde hıılursuııuz 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları 1"'Drk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000rfürk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 
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Ve Pilrjen :;ıahapın 

en nstnn bir mQs

hil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

§ ~lzmif yün mensucatıi 
~ !Türk Anonim şirketii 
~ § ızmir Yfin l\lcnsucatı Tilrk A. ~· nin Halka· § 
~ ~ pınardaki kumaş fabrikası mamulatmdao olan ~ 
Q.) ~ uıevsimlik \'C kışlık, zarif kuınoşlarln, battaniye, ~ 
>OJ:ı ~ şal ve yiln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
l) = kordonda Cumhurjyct meydanı civıırmdu 186 ~ 

-O =: numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şir- § 
Kuvvetli mftshil ~ ~ keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkur fabrika- § 
istiyenler Şahap --....ıı-- = nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum §S 

Sıhhat 8ftrgtın >-. ~ olan mamulatmı muhterem mn~terilerimize bir ~ 
haplarını Maruf cJl5 ;E defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
ecza depolarından ;;;; Perakende satıı yeri Toptan satış yeri § 
ve eczanelerden E Yeni manifaturacalarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark E - -

==ar=u=m=~=~=·=-=====:; s Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. § ii • ~ biraderler § 
D O K T O R E Kuzu oğlu çarıısı Asım Rııa ~ 

Ali Agih ~ ve biraderleri § 
Çocuk Hastalıkları :::: Yeni manifaturacılarda mimar §S 

Mütehassısı = Kemaleddin Cad. Yilnlü mal- E 
t;ı.inci Beyler Sokagı N. 68 = lar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 

Telefon 3452 • illlllllllllfllllllllllllllllllllllll:lllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU • 
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Otuz Tabutlu Ad 
Moris LöhlanınEn Meraklı Roma 

• Yunan hükfimeti lngiltereye bir 
• • • • • • • 

vermıs serı torpıto ıçın sıparış 
' Torpitolar bi~tikten ve donanmaya iltihak ettikteıı sonra deniz altı 

- BlrinC'İ Kısım: 

cck ormandan çıkacak diiş· 
manı be men vuracak 
Fakat ormandan hiçbir kimse 
çıkmadı. 

-6-
Fransuvanın knpel 

Veronik, babasının ,iJ 
boş olan malikinesinin y~ 
tuttu; arkasına bir defa "J 
bakmadan Prüire'ye fi"' 
oldu. 

gemileri için de yeniden siparişler verilecekmiş 
Jstanbul 21 (Özel)- Yunan bOkdmeti, Ingiltere'nin verilecektir. 

(Gla~kod) deniz imalilthanelerine bir seri torpito ıs· Sôylendi~ine göre, Yunan hnkumeti, ulusal mndafaa 
marlamı~tır. Bu torpitolor bittikten ve Yunan donan· i~leri için bu sene bOtçesine ônemli tahsisat koymağa 
masma iltihak ettikten sonra denizaltı gemileri için de \'e tayyare kuvvetlerini milmkOn olduğu kadar seri 
ayrıca ve gene lngiliz destegOblarma yeni siparişler bir surette takviye etmeğe karar vermiştir. ............ ·-------
Uluslar kurumu bugün lsveçte yeni silah tahri-
son toplantısını yapıyor kaları yapılacak 

Bunun üzerine köprü ba· 
şındaki bidonlardan gaz ala· 
rak rastgele etra.fa; köprüye 
döktü; eve bir tek kutu kib-
ritte getirmişti; bununla bir 
kaç yeri ateşledi. 

- Karşı sahilden bu ateşi 
görürler sanırım, amma .. Ha· 
vada bugün ne kadar sisli! 
Dedi. 

Büyük bir duman ve alev 
yükselmeğe başladı ve az 
sonra köprü de tutuştu. 

Veronik buradt daha faz· 
la duramuzdı ortalık adam 

·- • -- akıllı kararmıştı artık! 
Konsey, Italya. Habeşistan ihtila- Yeni fabrikalar, dünyanın en büyük Fakat uzaktan, mahud 

fılllln tetkikini husus"ı bı·r ko- silah imalathaneleri olacaktır hadisenin olduiu yerden bir 
gürültü duydu; oduncuların 

• h ) d • lstanbul; 21 ( Özel ) - nın en biiyiik silih fabrika· odun kesmek için baltaları· 
mıteye ava e e ıyor Krub ıilih fabrikasını idare ları inşa edilecek, bu fahri- . Dl kullanmalarından doğan 

Istanbul, 21 ( Radyo ) - kralın vefatı münasebetile edenler, Isveç'te maden im- kalarda top, tank, ve mü- gilrültüye çok bt-nziyordu. 
Uluslar kurumu bugün son ·tayyare ile Cenevre'den himmat inşa olunacaktır. Veronik, düşmanlarının 

L d ' h k t J • t" tiyazları almış olan Amerika on raya are e ey emış ar. Fabrikaların iıliyecekleri köprüyü geçecek kadar ta· 
toplantısını yapacak ve Ital· d ı ·ı b k Uluslar kurumu konseyi, sermaye ar arı e ir mu a- demir ve çelik madenlerine mir için ormandan odun 
Ya·Habeıistan ihtilafı için Avu•turalya ba~ deleaesı' M ı · ı • 

• ... o • ve eye göre, sveç le dünya· renk te verilebilecektir. kestiklerine zahib oldu; he-
umumi bir rapor hazırlaak ( Bravo ) ın başkanlığında ............. •• ı h d 
üzere hususi bir I.omite teş· akdettiği içtimada mütefer- A • k b · k 13 men si i ını omuzuna aya· 
kil ettikten sonra belki de rlk bazı iıleri tetkik eylemiş merı a Ü ômeti 5 dı, bir kimse görününce kur-
d 1 k L d Ed k .. · d w 1 t ıunu kafasına yapıştıracaktı! 
ağı aca tır. or en, ve a ıam uzerı agı mıı ır. --•• d • • 1 d Bu sebeble bir saat kadar 

Şekerli madelerin ihf8CJ eDJZ tayyaresi ISID8r 8 ) ses dahab~kledi. Uzaktan bir 
j daha geldı. Ormanda kuru 

·-· Bu maddelerin gümrük resim 
leri hokômetçe sahip· 

lerine geri verilecek 
. . 

2785 sayılı kanunun 4 üacü leri tesbit olunan miktar; gös· 
maddesi mucibince ihraç edi· terilen şeker niıbetine göre 
Jecek şekerli maddelerin ter- hesap edilecek ve iıtiblik 
kiplerinde şekere isabt:t eden resmi sahiplerine geri veri· 
istihlak vergisinin iade edi- Jecektir. 
leceği Maliye Vekaletinden Şekerli maddelerin tayin 
valiliğe bildirilmiştir. Kanu- edilen şeker niıbetleri ıudur: 
nua ayni maddesine göre; Sütlü çikulata :yüzde 40 -
Maliye ve iktisat vekaletle- 45, ıütsilz çikulata 45-50, 
rince tayin olunan şekerli biıkövi 15·20, tafıan helvası 
maddelerin isimleri ve şeker 50, lokum 75-85, fundan 70 
niıbetleri de bildirilmiştir. 80, karameli 80-90, badem 
Bu maddeleri ihraç edeni~· şekerleri 35-50, muhtelif re
rin gösterecekleri gümrük çeller 60-70 ve muhtelif Mar
vesikalarına göre ihraç ettik· melitlar 60-70. 

~~~~----·--· ..... ~··-~~---~~~~~ 
Cephe kumandanları Milli kulOpler 
arasında değişiklik· kapatalıyor 

ler olmuş Kudüs, 20 (Özel) - Fran· 
- Baştarafı 1 inci sahifede- sız polisinin milli kulüplere 

hükumetine bildirmiştir. Bu karşı takındığı vaziyeti pro
bastane imparatorun talebi testo için grev ilin edilmiş· 
üzerine Dessiede kurulmuş· tir. Polis bir milli kulüp 
tur. Bu malumatı Suviçe bil· binasını sarmış ve içeride
diren lngiltere'nin Roma kileri zorla çıkardıktan sonra 
maslahatgfizarı logram şar- elde ettiği vesikaları mühür-
ki Afrika'daki ltalyan askeri )emiştir. 

----~-----------------makama tına bunu bilmeme· mek isteyen düşman kolla· 
)eri ihtimaline ve son mües- rıoı dağıtmışlardır, takibe 
ıif hidiseler dolayııile öğren- devam olunmaktadır. 
mekle memnun kalacakları Askerlerimiz kervan yol
zehabile verildiğini öylemiş )arı boyunca firari Habeş· 
Suviç bu şifahi tebliii not lere rastgelmekte ve iltica 
etmiştir. eden bu firariler kendilerine 

Roma 20 ( A.A ) - 101 
numaralı resmi tebliğ kuv· 
vetlerimiz Ganaledarpada 
mağlub edilen Ras Desta 

bir yiye.cek verilmesini iste· 
mektedirlcr. Düşmanın iaıe 
teşkilatı• baştan aşağı bozgun 
bir haldedir. Kuvvetlerimiz 
Daua ve Paruna ve Vebi 
Geslro boyunca gayet seri 
surette ilerlemekte ve her 

Bu tayyareler· 2 milyon 750 hin do

lara mal olacak ve haziranda bitecek 
ler, hazirana kadar bitmiı 
ve donanmaya teslim edil
miı bulunacaktır. 

lstanbul, 21 ( Özel ) -
Amerika hükümeti, 2 milyon 
752 bin 750 dolar n.ukabi· 
linde 135 deniz tayyaresi 
yapmağa karar vermiş ve JtaJya 
derhal tayyare fabrikalarına 

;~;rhvermiş~. Bu 1 tayyare- Habeş h arbının bu 
acı urt ar ta- k d ü a ar uzun s re-

rafınclan par- w. • h . 
ı cegını ta mın et-

ça andı . . . 
Ba~taraf 1 inci salıif ede 

larda ilerlerken bizden evvel 
giden otomoltilin on yolcu
sunun kurtlar tarafından 
parçalanmış ~olduğunu gör· 
dük. 

Her taraf kar içinde ol
duğundan otomobil ilerleye
memiş, dağlardan inen kurt· 
)arla on hacı arasında kanlı 
bir boğuşma olmuştur. 

Biz, uzlaştığımızda kurtlar 
bili bazı ceıetleri parçala-
makla meıgul bulunuyorlardı. 
Karlar üstünde serilen insan 
parçalarının yanıDda üç rü-
velver ile beş kurd leşi de 
vardı. 

Biz, oraya gündüz ulaştı-: 
ğımızdan kurtları kaçırdık ve 
en yakın jandarma merke
zini faciadan haberdar ettik. 

Endüstri planı 
Hey'et don toplandı 

memış .. mış 
Paris gazetelerinde okunduiu 
na göre, Habeş harbı başla
dığındanberi ltalya'nın sllel 
masrafları otuz milyon lngi· 
liz lirasına baliğ olmuştur. 
Bu masraflar, zecri tedbirler 
tatbik mevkiine girdikten 
sonra fazlalaımıştır. 

ltalya bükümeti, Hebeş 
harbının büyük masraflara 
sebebiyet vereceğini ve uzun 
ıilreceğini daha evvel tah
min etmemişti. Bu münate
betle devletin mali kuvvet· 
)erinde açılan rahneleri ka
patmak için çareler aranmak
tadır. 

Almnoyaıuo bor~ları 

gittikçe artmaktadır 
• Başıarafı 2 inci sahijede
tir. Vergiler gittikçe artmak
ta ve ve işler azalmaktadır. 
Geçen .ene ilk üç ayda ka· 
zanç vergisi 290 milyondan 
338 milyona çıkmıştır. Diğer 
vergiler de o nisbette ço· 
ğalmıştır. . 

ot ve çalılar arasından gidip 
gelmeler hissetti, nihayet 
bunların hepıi iıitilmez oldu. 

Yorrunluk ve açlık Ve· 

roniki adam akıllı sarsmağa 
başlamııtı. Köyden hiçbir yi
yecek almadığını bu sırada 
aklına getirdi. Bununla be· 
raber itidalini kaybetmedi. 
Siı kalkınca, diğer bidonlar
daki petrol ile bllyük bir 
ateş yakacak, karşı sahillere 
imdat işareti verecekti. Bu
nun için de en muvafık nok· 
tanın Priüre'deki bahçe ve 
Dolmanların olduğu yer ol
duiunu takdir etti. 

Fakat... Bu anda da tek 
kutu kibriti kÖprünün ya
nında unuttuiunu tahattur 
etti. 

Veronik'i en ziyade en· 
dişe ve korkuya düşüren 
hadise bu olmuştur! 

Bu suretle, her biri birer 
asır kadar uzun birçok 

saatlar geçti. Sis gittikçe 
artmış ve müthiş bir ayaz 
hüküm sürmeğe başlaınııtı. 

Sabah yaklaştıkca bu ayazın 
dehşeti büsbütün artmakta 
idi. 

Nihayet tanyeri hafif ağar-
mağa baıladı, riia doğdu. 

Verooik köprünün tamamen 
yanarak harab olduğunu 
rördü. Beri taraftan kendi 
tarafına artık hiçbir kimse
nin geçmesi imkinı yoktu. 

Veronik kurtulmuı demekti 
Başını kaldırıpta fieri taraf

taki ormanlıia bakınca, deb· 
şetle irkildi: Üç rahibe, d6rt 
dalsız kütüğün ucuna haça 
geril mitlerdi. 

Şimdi Veronik'te tek .,
vardı: Sarek adasını 111~ 
kün olduğu kadar çal" 
terketmek. 
Debşd içinde kalmıştı: , 

birkaç güo içinde yarım 1 
zine cinayet ve katil • 
karşılaşmıt idi. Bilhassa ~ 
mıha gerilen kadınlar ... 
üzerinde derin bir tesir il' 
sule getirmiıti. Artık sıratlı. 
kendisine, geldiğine de k•* 
surette hilkmediyordu. 

Bununla beraber, VeroJ 
bu harikulade görllnen ti 
diseJeri maddi cephed' 
tetkik ediyor ve: 

- Reri ve cinlere inatl 
cak bir kad1n değilinı. GI 
rünilı vakıa harimdir. Fa.-' 
bence bunlar gene in1anlır' 
eseridir!.. Diyordu. 

Fakat bu göze görü11J 
yen, bununla beraber mıdl 
bir sürü cinayetler yıpl 
mahluklar kimler idi?. 

Artık daha fazla dUtll" 
meğe lüzum görmedi; d 
tiindükce akhnıa oynıyı 
ğını anlıyordu. 

Binada biraz daha yiyec.( 
bulmak için taharriyat ~ 
parken, gayri ihtiyarı olar 
babasının bürosunda 
lundul 

Duvarda aıılmıt bir re~ 
gördii, bu resim mabud 111~~ 
ruk kulübede maktul M 
genok'un yanında bulund 
ğunu kırmızı, kan aibi rtJr' 
rekkeple çizilmiş resrıl 
ayni idi. 

Bir resim albumu bunu 1 
açınca kırmızı milrekkeP" 
çizilmiş resimler gördil. , 
risi bir kadın başı idi fi 
altında V. d'H. imzalı di~ 
rinde de babasının, Ant11I' 
d'Hergenond imzası vardao 
Şu halde.. Mankeaolı.-

cesedi altından çıkmıı o 
resmi de babası resmet 
demekti. 

Fakat .. bu resimler ne d 
mekti? Kendisini mahut 
ve imzalarla buralara kı 
getiren bizzat babası mı)' 

Veronik; 
- Kafi .. dedi. Düıtıadll 

delirmek muhakkak!. A 
hiçbir ıey dilşünmiyecef 
ve herıeyi mukadderatın •1 

rine bırakacağım ! 
Malikiaenin bertarafını 

dığı halde açhğını gider 
ğe yardım edecek· hiçbir 
bulamadı. Ayni zam•• 
ateş yakmak içinde ki 
bulamadı. Ik! çakmak ta 
birbirine vurarak ateş • 
etmek istedi taşlar kifi 
recede sert olmadıiıD 

buna da muvaffak olam• / 
Veronik tam üç gil• 

ve bahçeden topladığı 

bani meyvalarla yaıadı. t 
( Devam ed~/ 

ordusunu dinmeden takib 
etmektedir. General Graç· 
yani kumandasındaki kollar 
19 kanunusanide Golla bo· 
rane arazisine gelmiıler ve 
Dolo'dan 230 kilometre 
uzakta bulunan Fiatuyu iş
gal etmiılerdir. 

tarafta düımanı püskürt· 
mcktedir. Eritre cephesinde 
Makalleden Takazza nehrine 
kadar bütün cephe üzerinde 
tayyarelerimizin topçumuzun 
ve keıif kollarımızın büyük 
faaliyetleri bildirilmektedir. 

Ankara 21 (Radyo) - ikinci 
bet yıllık endüstri programı· 
nı tetkik edecek olan heyet 
dBn Celil Bayar'ın baıkan· 
lığında toplaamıı ve iki celse 
yapmııtır . Birinci celsede 
Celil Bayar bir söylev ver
miş, ikinci celsede de encü· 
men izaları seçilmiıtir. 

Alman umumi efkirı, 1936 
senesının, geçen seneden 
daha zorlu bir yıl olacağını 

tahmin etmekte ve endite 
göstermektedir. Hitlerci ga
zeteler, halkı uyandırmakta 
ve tahammül tavsiye eyle
mektedirler. 

lzmir vakıflar direktörlüğilncleJJ: 

balyan kuvvetleri burada 
kendilerine mukavemet et-

Hey'et Cuma günü 10,30 
da bir toplantı daha yapa
caktır. 

Ali reis mahallesi Ali reiı sokağında seneliği l 20 
m.Jıa .. men bedelli 2 no. lu eve istekli çıkmadığındıd 
riln müddetle uzahlmııtar. ihalesi 25-1-936 cumarteıi ' 
saat 11 dedir. lıteklileria mllracaat etmeleri illa olunur. ı 


