
Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neıriyat Mildürü : HAMDI NÜZHET 

Adres : lzmir ikinci Beyler Sokağı 
Abone oaıtlan: Seneli~i 700, altı aylığı 400 kuruo 

eımi ilanlar için: Maarif cemiyeti iffo'iit 
bnroauna milracaat edilmelidir. 

Hususi ilinlar: ldarehanede kararlaıtırılır 
Basıldığı yer: (ANA DÖLÜ) Matbaa11 

e ULUSAL e 

lımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Y uuanistaııın 
Mühim limanlarile adalar1nın 

bir kısmı Ingiliz donaonıası 

için ilssfibahri olacaktır 

Yıl : 3 - No : 590 Telefon : 2776 _ - Perşembe -Tıkinci kanun 1936 Fiatı (100) Para 

Italyan'lar·feci bir mağlftbiyete uğrı-
yarali Malialle'yi boşalttılar 

lstanbul, 9 (özel) - Habeş Sübakanı Ras Mulegetanıo kumanda ettiği ordu, Italyanlara büyük zayiat 
verdiı·erek veAskarilerle ltalyanAvrupa ordusunu feci hir hezimete uğratnıak suretileMakalleyi ele geçirmiştir. 

lstanhul, 9 (özel) - Amerika basın birliği tarafından Haheşistan'a gönderilen muhabiı•ler, gaze
telerine verdikleri radyo haberlerinde diyorlaı· ki: 

-·· Habeş'ler, hiç bir zaman bugünkü kadar muntazam ve kuvvei maneviyesi yüksek hiı· ordu 
teşkil etmemişlerdir. Habeş hükumeti, Italyan'ları mağlti.b etmek için geçen aydanberi büyük icı·aata 
haşlamış bulunuyor. (Diı·edava) istasyonundan ve Cicika'dau en son sistem 150 kamyon, daimi su
rette mühimmat ve cephane taşımaktadır. Habeş orduları, çarpışma için her giln bir taktik tatbik 
etmekte ve Italyaıı'lara telefat verdirmektedirler. 

Şimal, cenup cephelerinde çar
pışmalar devam ediyor 

Suikastcılar Ingilizler Misırda tahşi
Bugnn adalet hu· data devam ediyorlar 
zuruna çıkıyorlar 

Ankara, 9 (Özel) - Sui· Nesimi paşa linc edilen lngiliz zabi-
Ras Desta'nın kumandasındaki ordu general 

Graciyani'nin kuvvetlerin 1 sık1ştırmaktadır 

kastcıların muhakemesine bu 1. • • ' ı· t k b } • 
gün Ankara Ağırceza mah· l 1Çlll mes U ıye ·a ll etmıyor 

De11ie, 8 (A.A) - Noel 
yortuları münasebetile Ne
gllı'ün otlu Harar Dukası 
P.•zarteai günü buraya geti
rılea ltalyan, eairlerini ziya
ret etmıı ve kendilerine 
elbiıe ve yiyecek dağıtmış 

1 mektuplarını göndereceiini 
vadetmiıtir. 

Adiı - Ababa 8 ( A.A) _ 
Gerek Şimal gerek cenup 

~ cephelerinde mühim çarpış
dff malar yapılmakta olduğuna 

u-t lsvec ---
~ -> 

8; hOkOmeti, balya-
• dau tazminat isti-
i~ yecek 

Habrş vcliahtı 

dair şayıalar deveran etmek

tedir. Şimal cephesinde Ras 

Kassa ve Ras Seyyum kuv

vetleri birdenbire başlayan 

yağmurlardan istifade ede-

rek Aksuma doğru ilerleyiş

lerine devam etmektedirler. 
ltalyanlar Blokhauzlara ve 

diğer sabra iıtihkimlarına 
sığınarak şiddetli surette mu-

kavemet a-östermektedirler. 
Cenup cephesinde Ras Desta 
ordusu general Graziani ku
vetlerini Uç muhtelif koldan 

•••• 
Yaş meyva 

lhracatın1 hfikOmet 
yupacak 

ııkıtbrmaktadır. Birinci kol 
yete doiru ikinci Kollugb 
F errandiye doğru, llçüncü 
kol iıe lngiliı kenyasi yakın
- Devamı 4 11cii aahifede -

kemesinde batlanacaktır. Sa

miine dünden kartlar veril
miştir. Maznunlardan Ali 
Saip, müdafaa vekili olarak 
loceoilu Hamid Şevket'i 
tayin eylemiıtir. 

------~·~·-..~-----

ispanya' da yeni bir ka
zan mı kaynıyor? 

------------~~ Meclisin feshini emreden M.• Zamo· 

ra aleyhine bir cereyan haşladı 

ispanya'da nilmayişçilcr 
lıtanbul , 9 ( Özel ) - imzalamıştır. Bu hal, lspan-

lspanya parlamentosu aza· ya'da Zamora aleyhine bir 
ları yeni kabinenin beyan- cereyan uyandırmııtır. Siya· 
namesini beklerken reisicu· sal çevenler, lspanya'da ye· 
mur, (Korteı)in feshi hak- ni hi1diıeler beklenebilece· 
kındaki kararnameyi anıızın ğinden bahsediyorlar. .. ..... ~ 
Japon tehlikesi tasavvur 
edildiğinden büyüktür Ankara, 9 (Ôıel) - Eko· 

nomi Bakanlığı yaı meyva 
ihracı itini üzerine alacaktır. japonyayı cenuba sarkmaktan 

lsveç veliahtı Gtıslav Y ı kında burada bir kongre 

2.ıl~·tanbul, 9 (Radyo) - Kı- toplanacak ve bu iı ballolu- alıkoyun Ingilteredir 
dı-ıç hastanesinin bombar· narak gelecek mevsimde 

'\İnı.' .Iıkandinıvya bükQ- ihracata batlanacaktır. lstanbul, 9 ( Radyo ) - bununla Avrupa'ya hizmet 
me. erını ltalya aleyhi talibatta bulunacaaı ve ltal- (Deyli Herald) gazetesi, uzak ettiğini ileri sürmekte ve 
ç~vırıııiıtir. lsveç l.ıtikQ n.e , • ıark itlerinden babiıle yaz· 
nın, ulusla k metı- ya dan maddt ve manevi dığı bir makalede, lngiltere- Japon tehlikesinin t&1avvur 
buıuı için r b nr~ıııuna bu 1 tazminat istiyeceii s&yle- 1 nin Japonyayı cenube sark· edildiğinden daha büyük ol· 

e emmıyetli mı· aivor. mıktan alıkoyduiunu ve d .. 1• d 1 1- d' , uıuou aay ey emeate ar. 

J11giliz snvarileri 
lstaobul, 9 (Radyo) - in- etmediğini bildirmiştir. 

giltere'oio Mısır'da büyük 
tahşidat yaptığı ve yeniden 
mühim miktarda asker ve 
mühimmat getirttiği Kabi
re'dt?n haber veriliyor. Mısır 
halkı, logiltere'nin bu tahşi
dahndan asabiyet duymak
tadır. 

htanbul, 9 (Radyo) - Mı· 

sır başbakanı Nesimi paşa, 

bir süprüntücüyü kılıçla öl
dürdilğüaden dolayı halk 
tarafından linç edilen lngiliz 
zabitinin hareketi hakkında 
fevkalide komiser nezdinde 
teıebbilsalta bulunmuş ve 
hükumetin mes'uliyet kabul 

Dnn gece ay 
tutuldu 

Birkaç gün evvel yazdığı· 
mız veçbile dün, saat tam 
18,30 da ay tutulmuş ve hu
suf üç buçuk saat ıürmüş· 
tür. 

Pariste }' ağmurlar 
Paris, 8 (Radyo) - Bü

tün nehirlerin suları hafifçe 
inmiıtir. 

Lian, 8 (Radyo) - Yağ
mur sularından bir duvar 
yıkılmış, ankaz altında beş 

çocuk kalmııtır. Bunlardan 
ilçil ölmilf ve ikiıi aiır ıu· 

rette yarılanmıttır. 

Misafirimiz 
Milesseseleriınizi ziya· 

ret ediyor 

Feyzi Muhammed Han 

Ankara 8 ( A.A) - Af
gan dış işleri bakanı serdar 
F eyı Muhammed Han bu 
gün sıhhat enstitülerini, et
nografya müzesini ve Halk 
evini ıiyaret etmiştir. 

Ankara 8 (A.A) - Kabil 
bllyük elçimiz Mahmud Şev· 
ket bugün saat 13,30 da 
Afgan dış itleri bakanıF eyzi 
Muhammed Han şerefine 

Marmara köşkilnde bir öile 
· Devamı 4 nt·a şaJıif ede : 
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(Ulusal Birlik) 9 ikinci Klnun 9~ 

Bir Alman gazetesi Uluslar 
sosyetesine hücum ediyor 1 Cinni Romnn Nakili: KAMl ORAL 1 
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hakkını kaldıran 

mahktimiyetler 
Tekaüd hak ve maaıından 

mahremiyeti müstelzim mah
kumiyete uğrıyanların vefat
larında yetimlerine bağlanan 
maaşlar eski ve yeni tekaüd 
kanunları hükümlerine göre 
mabkümiyetleri sırasında 

bağlanıpta c~zalarının hita
mında kesilen yetim maaıla
rının hini vefatlarında iade
ten tahsisi demek olduğun· 
dan bu gibilerin yetimlerinin 

Kar üzerinde görülen iki sıra ayak ltalya - Habeşistan ihtilafının httyok tehli
keler dot?uracağından endişe ediliyor · izleri, emniyet direktörünün 

nazarlarını çekti 
Berlin'de çıkan ( Doyçe 

diplomatik) gazetesi, ltalya 
Habeşistan ihtillfı etrafında 

yazmış olduğu bir makalede 
Uluslar Sosyetesine şiddetle 
hücum etmekte ve sosyeteyi 
becereksizlikle itham ey
lemektedir. Bu makaleyi 
aşağıya neklediyoruz: 

1919 muahedesile teşkil edi- girmesine mani olmak i, 
len barışı temine imkan tedbirler araştırarak böf 
yoktur. bir hareketin uluslar sosy~ 

Emniyet direktörü, hafiye
ye bir tenbih daha geçtik
ten ve son derece dikkatli 
olmasını emrettikten sonra 
tekrar demir parmaklığın 
yanına dönerek evin civarını 
iyiden iyiye tetkike başladı. 

Bu, bir katlı ve adi bir 
köşk gibi bir yerdi. Sokağa 
bakan üç tarafı, epice geniş 
bir avlu ile sokaktan ayrıl
mış bulunuyordu. Evin pan
curları kapanmamıştı. Tuğ
ladan mamul bacalarından 
duman çıkmadığı için boş 
olduğu besbelli idi. 

Emniyet direktörü, evin 
etrafını tetkik ettikten son
ra, parmaklıklardan karin 
örtülmüş olan bahçenin sey
rine daldı. Karla örtülü 
yollar, zabıta memurları içi~ 
ekseriya birer kitab olur. 
Direktörü, karların üze
rinde görünen ve brudet 
dolayıaile bili vaziyeti asli
yesi bozulmıyan izlere dik
katle bakıyordu. Karlar 
üzerinde müşahede olunan 
bu izler, dört sıra teşkil 
etmişti. iki sıradaki izler, 
geniş bir ayağın ağır bas
masından hasıl olduğu halde 
diğer iki sıranın izlerini daha 
ince ve zarif kondura giymiş 
bir erkek ayağı bırak

mıı idi. 
izler, yan-yana ikişer iki

ıer bulunmakta yani ince 
ayağın izleri, ıceniş ayağın 

izlerinin arkasında görün· 
mekte, ince ayak izleri sağa, 
sağa ve genit ayak izleri 
sola sola doğru gitmekte 
ise de ikisi de taş merdivende 
birleşmekte ve ikiside kapıdan 

evin içine doğru gitmekte 
idi. Demek oluyor ki, eve 
iki defa girilmiş ve fakat 
dııarıya çıkılmamıştır. 

Emniyet direktörü hayli 
daldı ve kendi kendine: 

- Anlaşılmaz bir muamma! 

bu dört izin ikisini başka ve 

diier ikisini de başka bir 
ayak hasıl etmiştir . 

içeriye girenlerin, bilahara 
çıkmamış olmalarına bakı
J1rsa, bu evin diğer bir ka
pısı daha var demekdir. 
Her ne ise onu sonra tetkik 
ederiz. Yalnız bana öyle 
görünüyor ki, şu izleri dil
siz hamal bırakmıştır. Bak
sanıza, ne kadar büyük? 
Herifin sonra ayak izlerini 
bırakan kundraların nalçalı 
olduiu besbelli! Çivi niıan· 
ları olduğu gibı görünüyor. 
Öbür izler de tabii katilin 
bıraktığı izlerdir. Artık bu
na şüphe yoktur. Şu izlerin 
kalıplarını bilihara alçı ile 
alacağız. 

Emniyet direktörü elile ki
lidin bakır topozuna doku
nur dokunmaz kapının açıl

dığını görünce : 
- Anlaşılan istical etmek 

mecburiyetinde idiler ki ka
pıyı tekrar kapamağa vakit 
bulamadılar. Yahut üzerle· 
rinde anahtar yoktu. Katil, 
kendi evine girer gibi kızın 
e•İne gelirmiş. Zira içerden 

kimse gelip te kendisine ka
pıyı açmış değildir. Kar üzerin 

de hizmetkarın ayak işaretleri 
görülmüyor. Dilsiz berabe· 
rinde idi. Besbelli bunlar, 
parmaklık kapısını açık bul-
muşlardır. Şimdi evin iç ka
pısı acaba façıkmıdır? Onu
da şimdi anlıyacağız. 

Dedi ve avludaki ayak 
izlerini bozmamak için du
var dibinden yürüyerek taş 
merdivenin önüne geldi. Ka
pının kanatlarından biri ka
panmamış, aralık kalmıştı. 

Kapıda kilitli değildi. Bu
nun üzerine Emniyet direk
törü kolaybkla eve girdi. 
Kapıdan içeriye girince, ge· 
niş bir dehliz içinde bulun
du. Bu dehlizin müntehasın
da birinci katın merdiveni 
görünüyordu. Dehlizde, bü
yük küçük bir takım san· 
dıklar ve seyahat çantaları 
vardı. Sandıklar arasında, 
içinde güzel kı:ı:ın ıesedini 

l:ıavi olub dilsizin sırtında 

görünen uzun sandık gibi 
sandık vardı. 

Emniyet direktörü kendi 
kendine: 

- Şimdiye kadar zih
nimde bir şüphe vardı. Bu 
müşahede üzerine o da zail 
oldu. Kuvvetle tah~ip olu
nabilir ki, cinayetin vuku 
bulduğu eve gelmiş bulunu· 
yoruz. Şu sandıkları birer 
birer açmak lazım gelecek .. 
Bu sandıkların içinde tahki
katımızı ikmal edecek de
liller bulursak, artık iş 

bitmiş olacak .. 
Direktör, dehlizin her iki 

tarafındaki kapılardan birini 
açınca, garib surette döşen
miş bir salon meydana çıktı. 

(Bove) denilen bir cins 
kumaş ile süslenmiş olan 
on altıncı Lüi zamanında 
kullanılan (Akajo) sandal
yaların duruşu göze çarpı
yordu. Modaya riayet eden 
bir adam, mümkün değil 
bu sandalyaları bu şekilde 
yan yana koymazdı. Salo
nun perdeleri biraz eskimiş 
ipekli kumaştan mamuldu. 
Ocak üzerinde oldukça de
ğerli Japon işi iki surahi ve 

bunların arasında altın yaldızlı 
bir saat yerleştirilmişti. Ta
vanda, modası geçmiş bir 
avize. asılmış, dıvarlara Ve-

2097 ve ~264 numaralı ka
nunlardan istifade edebilme
leri vefatlarının değil, mah· 
kümiyetlerinin 1683 sayıh 

kanunun neşrinden sonra vu
kubulmuş olmasile mümkün 
bulunduğu defterdarlığa bil
dirilmiştir. 

"Gittikçe daha tehlikeli bir 
mahiyet alın ve artık likay
di ile kartılanmasına imkin 
kalamıyan Habeı ihtilafı, o 
derecede ilerlemiştir ki, artık 

Uluslar kurumu konseyinin sine yükJiyeceği soravı I~ 
bundan evvelki hidiselerde önünde tutmamıılarsa, o s' 
hüküm vermek için nasıl man hak ve adaleti tedlf 
tereddüt ettiği, yahut bük- ettiğini iddia eyliyen böf 
münü verdiği zamanda ilgili bir mahkeme, ancak dipfo 
şahısların haysiyet ve itibar- malik bir kolisten ibaret dC' 
larını nasıl gözönünde tut- mektir . 
madığı düşünülecek olursa, Almanya siyasası, bütün b' 
o zaman belki çok feci akı· Habeş mes'elesine hiçbir•' 

Tütünler satıldı fakat 
köylü para alamıyor 

betler hazırlıyan bu ihtilifın retle iştirak etmemiştir. f• 
halli için hissedilen endişe- kat Almanya'da, diğer me9' 
lerin kolay kolay zail olama- leketlerin barış ve refabil' 
yacaiı görülür. sıkı ııkıya bağlı olan ilerle' 

Cenevre hükümlerinin ve- ve yükselme faaliyetine bal
rilmemeıini kararlaştıran si- gelmesini istemediği için .,. 

dereceye kadar alikadardıf 
yasal maksatlar, hiç bir işte bu sebepten dolayı cı 
suretle konseyi~ kendisine nevrenin dünyadaki güven I 
düşen hakemlik ödevini la- mosferini derin bir ıuretlf 
yıkile takdir etmiş olmasın- aarsan kötü usullerine fi 
dan kuvvet almazlar, bilakis, iktidarsızlığına ihtarla işarel 
hatta en önemli unsurları etmek, hem ödev hem dl 
karanlıkta bırakm"ak baha· hakkımızdır. Münferit melll' 
sına bile olsa mes'eleJeri, leketler arasındaki menfaal 
bazı büyük devletlerin lehine mes'eleleriai halletmek ki' 
veya hiç olmazsa zararına gelmez, yapılacak şey, hatt• 
dokunmayacak bir tarzda gene Cenevre'nin kendi b•' 
aydınlatmak adetinden do- tasile bir zamanlar hemef 
ğarlar. Şu halde eğer şim- hemen kaybolan güyeni sof 
diye kadar uluslar sosyete- dakikada bir dereceye kad•' 
sinde temsil edilen devletler, yerine getirmek farsatıol 
en nızik mes'elelerde, sade eline geçirdiği halde bund•' 
paktın hükümlerini daha istifade etmesini bilmiye' 
alestiki bir şekle sokmak ve bir kurumun idamesinden d• 
davanın nahoş bir mecraya daha şiimullüdür. 

Bıınun sebebi, inhisar idaresinin, 
tütün mıntakalarına şimdiye 

kadar eksper göndermemesidir 
Alaçatı, (Özel aytarımız

dan) - Fakir çocukları hi
maye hey' eti faaliyete geçe
rek 25 yetim ve kimsesiz 
yavruyu giydirmit ve iaşe
lerini de temin eylemiştir. 

Kamunbay Fikri ve ıarbay 
Mehmedin kat'i ve güzel ka
rarları neticesinde çoktan 
beri halkı türlü türlü zarar
lara sokan hayvanat sürüle
rinin belediye hududu hari
cine çıkarılması temin edil
miştir. 

Yeni belediye hey'eti, na· 
hiyenin çoktanberi getirtme
meie muvaffak olamadıiı 
son sistem bir yangın tulum
bası ile yedek kancalarını 

alarak evelki gün Alaçatı'ya 
getirtmit ve nahiyenin büyük 
bir noksanını telifi eylemiı
tir . 

Belediye hey'eti bu hiz· 
metinden dolayı takdire 
şayandır. 

Tütünlerin satışı çoktan· 
beri bittiği halde, inhisar 
memurlarının buraya uğra
mamaları yüzünden teslim ve 
tesellüm muamelesi henüz 
baılamamıı ve tütün zürraı, 
malını sattığı halde henüz 
teslim etmediğinden para-

metli ayna yerleştirilmişti. Şu 
eşyaya bir kere göz gezdi
renler, bunların, lüzum üze
rine ve her hangi bir mtiza
yede salonundan alelacele 
alınmış olduğuna hükmet· 
mekte tereddüt etmezlerdi. 

- Arkcısı var -

sını alamamak zaruretile 
karşılaşmış bulunuyor. Bu 
halden, gerek tüccar ve ge
rekse rençper · şikayetçidir. 

Alaçatı ve civarında satıl· 
mamış tütün kalmamışken 
sırf inhisar eksperlerinin 
buraya gelmemesinden tü
tüncüler bugün parasızdır. 
Alakadarların dikkat nazarı 
celbedilmelidir. 

" Ulusal Birlik " - Ayni 
mes' ele hakkında bundan 
iki ay önce Karaburun muha
birimizden aldığımız bir ıi
kiyeti yazmıştık. O vakit
ten tioıdiye kadar bu taraf
lara eksper gönderilmeme

sinin sebebi nedir?. Alaka· 
dar dairenin bizi tenvir et
mesini bekleriz. Eğer Ala
çata ve havalisinde olduğu 
gibi diğer tütün mıntakala· 

~--------------.-.~·~··-~ .. ·-------~~~ 
istikbalde taksim edile-
cek devletler varmış! 

--·--

rına hali eksper gönderil
memiş ise vaziyet incelen

Siyam ve Habeşistandan başka 
Çin devlet~ de taksim prog· 
ramına idhal edilmiştir 

meie muhtaçtır. 

Bertin gazetelerinde okun
duiuna göre, Avrupa'nın 
altı büyük kapitalist devleti, 
son otuzbeş yıl içinde yani 
1876 dan 1914 yılına kadar 
kendi müstemlekelerini 40 
milyon murabba kilometreye 

Kızılay 
Yıllık balosu için ha· 
zırlıklara haşlandı 
Kızılay kurumunun yıllık ve müstemleke nüfusunu da 

balosu, yakında verilecektir. 273 milyondan 523 milyona 
Balonun bu sene daha güzel çıkarmağa muvaffak olmuş
bir ıekilde olması ve daha lardır. 
fazla alika görmesi için Genel savaı sonunda galip 
Kızılay, lzmir'in güzide aile- çıkan devletler, daha taksim 
ferini Şehir gazinosunda bir edilecek bazı küçük devlet-
çay ziyafetine davet etmiştir. lerin mevcudiyetini ileri sür-
Ziyafette baloya aid işler mekte ve müstemlekelerini 
görüşülecek ve bir komite çoğaltmak sevdasında bulun-

istikbalde taksim edilecl" 
ği söylenen küçük d•vletle' 
arasında Siyam, Habeşist•' 
olduğu gibi dünyanın e' 
zengin ambarı olan Çin d• 
taksim programına itb,J 
edilmit bulunuyor, 

Müstemlekeci büyük def' 
Jetlerin, küçükleri taksi-' 
etmek için eskiden taki~ 
eyledikleri siyaset bili hUlı' 
münü sürmektedir. Bu ıiy•' 
set, küçük devletlerin ülke' 
lerinde ikide bir isyan çı' 

kartmağa ve bu devletleri' 
· Derıamı 4 nc:ri ıınhifede ~ 

nedik mamulatından iki kıy- seçilecektir. maktadırlar • 

~rl-------..----------------------------------------------, 
Marangozlar ve 
sanayiciler içi o 

Bir daha ele geçOJ · 
yecek bir hrsat 

Izmir halkının kıymetli rağbet ve teveccOhOnft kazanan 

Tayyare Sineması 
Yeııi sene şerefine iki hüyiik filmle şükran borcunu ödemeğe çalışıyor 

Rugftnden itibaren on bnynk yıldız 5000 gilzel kızın çevirdikleri harikalar filmi 

1 VVONDER BAR 

Fabrikamda mevcud şirİ 
destere, planya, kalıplı 
freze, delik makineleri il 
prese tezgahı, kurutma .,~ 
tutkal furuou ve el tezgib~ 
ları, ilit ve edevat, mobilyl' 

Al Jalson - Kay Francis • Dolarcı Delrio • Ricardo Cortez - Dick Pavell Guy Kibbce • Ruth Doneallay - Hal.ı 
Leray - Hugb Herbert - Fifi Dorsay ve 5000 güzel kız 

keresteleri, kaplamalar, p•' 

peller ve saire sahlı~tır. He' 

gün saat ondan saat altıY' 
kadar Zinet mobilya fabrİ" 
kasına hemen muracı•t 
ediniz. 

2 CI e a v a k n lhl t -n o a o 

i
l Anna Bella ile Jean Gabin tarafından oynanan aşk ve heyecan filmi 

AYRICA FOKS Dünya halterleri (Türkçe Sözlü) 

IJuhaftaya mahsus seans saatleri: ~er .. gün 14-17:2~1 Cumartesi 12.30-14 talebe seansıdır. Pazar 
gunu 12,30 da ılave sea•n•s•ı•v•a•r•d•ır•.•••••------

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 
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Fratelli Sperco \ 7apur Acentası N. v. Olivierve şOreka-

ROYAL NEERLANDAIS 20-1-36 da ROTTERDAM V V. ~~. H. Van 
KUMPANYASI ve HAMBURG limanları sı 1--'imited vapur 

acentası •· HERCULES .. vapuru için yük alacaktır. 1 )er Zee 
21-12-35 de beklenmekte "ROLAND,. motörü 6-1· 
olup tahliye ettikten sonra 
BURGAS, V ARNA ve 36 da ROTTERDAM, HAM-
KÖSTENCE limanları için BURG , COPENHAGE , 
yük alacaktır. DANTZIG, GYDNIA, GO· 

" VULCANUS " vapuru BURG, OSLO ve iSKAN· 
30-12-35 de gelip 4-1-36 da DINAVYA limanları için 
ANVERS , ROTERDAM • yük alacaktır. 
AMSTERDAM ve HAM- SERViCE MARITIM 
BURG limanları için yük ROUMAIN 
alacaktır. 

.. HERCULES " vapuru "ALBA JUL YA,, vapuru 
13-1-36 da gelip 18_1_36 da 9-1-36 da gelip ayni 2'Ün 
ANVEI S , ROTERDAM PiRE, MARSIL YA, ve 
AMSTERDAM ve HAM~ BARsELONE hareket ede-

BURG limanları için yük cektir. 
alacaktır. Fazla tafsilat için ikinci 

SVENSKA ORIENT Kordonda Tahmil ve Tab-
LINIEN liye firketi binası arkasında 

" GOTLAND .. motörü FRATELLI SPERCO vapur 
~ 1 k acentahğına müracaat edil-
._ atı 1 motör mcsi rica olunur. 

l2 beygirkuvetinde (Dizel) Navlonlardaki ve hareket 
markalı az kullanılmış bir tarihlerindeki değişiklikler· 
~otör .satılıktır. Taliplerin den acente mesuliyet kabul 
ıdarehanemize müracaatları etmez.. 
ilan olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

& Co. Cendeli Han. Birinci kor· 

OEUTSCHE LEV ANTE LıNIE don. Tel. 2443 
"HERAKLEA,. vapuru ha

len limanımızda olup AN
V ERS, DiREKT, ROTER
DAM HAMBURG ve BRE-
MEN Jimanlarma yük almak
tadar. 

"MILOS" vapuru 6 son 
kanunda bekleniyor, 10 son 
~.inuna kadar ANVERS, 
ROTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına 
yUk alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
" EXCHANGE 11 vapuru 

balen limanımızda olup 
NORFOLK ve NEVYORK 

:için yük almaktadır. 

"EKSILONA" vapuru 29 
Bci. kanunda bekleniyor, 

BOSTON ve NEVYORK 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG" vapuru 30 
Bci. kanunda bekleniyor, 
ANVERS, ROTERDAM ve 
f;IAMBURG limanlarına yük 
alacaktır. 

"GLUCHSBURG,. vapuru 
6 son kanunda bekleniyor, 
HAMBURG ve ANVERS
ten yük çıkaracaktır. 

JOHNSTON VVARREN LI
NE - LIVERPUL 

0 DROMORE,. vapuru 15 
son kint?nda bekleniyor, 
LIVERPUL, ve ANVERS-
ten yük çıkarıp BURGAS 
ve KÔSTENCE için yük 
alacakbr. 
DEN NORSKE MIDDEL

HA VSLINjE (D-S. A-S. 
SPANSKELINJEN) 

OSLO 
"BANADEROS,. vapuru 

10 son kanunda tbekleniyor, 
DIEPPE ve NORVEC li-

THEELLERMAN LINES LTD. 
" THURSO .. vapuru 7 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SVVENSEADAN gelip 
tahliyede bulunacak. 

"ADJUTANT11 vapuru 8 
ikinci kanunda bekleniyor, 
LONDRA için yük ala
caktır. 

"THURSO.. vapuru 15 
ikinci kanunda bekleniyor, 
LIVERPOOL ve GLASGOV 
yük alacakhr. 

"POLO .. vapuru 10 ikinci 
kanunda LONDRA, AN -
VERS ve HULL beklenip 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE· 
LINIS 

"AGILA11 vapuru 5 ikinci 

2 v~ 20 kcmprımelık ambala jlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan D markasını arayınız. 

~a;~0~: HAANM:E:~~nB~~~ • 11111111111m1111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııiiııııııııı ı11111111111111111111111111İİ1. 
Jiyede bulunacak. =_lzmir yürı mensucatı 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

~Türk Anonim şirketi= 
- tznıir Yiin Mensucatı Tilrk A. ~. nin Halka-
- 41 , -

•·--~11!11111!!1!1111~1111!!~-- 31pmnrdııki kumaş fabrikası mamu~dan olan 5 
DOK TOR =:·ıae,·simlik ve kışlak, 7..Drif kumaşlarla, baumıiyc, = 

Ali Agah = şal ye yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci -
Çocuk Hastalıkları = kordonda Cumhuriyet meydanı civarmda 1861 

Mütehassısı =: numaradaki (~ark Hali Till'k Anonim şİr· 1l·inci Beyler Sokagı N. 6H V 
Telefon 3452 = keti) moğozasmda satılmaktadır. l\lezkur fabrika· ;. = nm metanet ve zerııfet itibarile herkesçe malum = = olan mamulatmı muhteremLf mtışterilerimize;,cbir = 

Alı• Rıza - defa daha tavsiyeyl bir ''azife biliriz. = 
- Perakende satış yeri Toptan satış yeri = = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark 

Mücellı•thanesı· _ Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. = 
- biraderler -= Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza ;; 

Y eui Kavatlar çarşısı - ve biraderleri -
- Yeni manifaturacılarda mimar = 
5 Kemaleddin Cad. Yünlü'mal· = No. 34 
;;;;; Jar pazarı F. KandemiroS?lu 

m~~:iı~:m~~~aaı:;~~·~oE- • •11111111111111111111111111111111111111111111111111111118111111111111111mııı1111ıııııııııııııııııııu• ~!~~ =~•~AYFA için mal . N~:v:~:.l~rı:o°~simleri, gel· ıı---S ümer an {;---ı 
Geliı tarihleri ve vapur· 

me tarihleri ve navlun tarilann isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez.. feleri hakkında bir taahhüde 

Birinci Kordon, telefon giriıilmez . ., 
ı•ııtıım _______ _ 

Ökenrcoler! :Mut· 

laka (Okamentol) ~ 

ökstlrOk şekerle· ~ 

l"İni tecrllhe edi-~ 

ıiz .. ~ 
~ 

:Q 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli ınalların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu eıı güzeli 

Hereke kumaşları 

F esaıı ~ kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakır ~öy bezleri 

Sünıer Bank yerli mallar pazar" 
lzmiı· ş11hesinde hıtlursunuz 

, il il 1111111111 ! l il l l l l l l l l l l l l l l l l il lll il l lll il l l l l l lll il l l lll l l il lll l il l l l l lll l l l l l il l lll I il I~ 

~'f üLrk Hava Kıırumu= 

-~= Büyük Piyangosu = 
Ve Pllrjcıı ~nhııpm ~ 

en ilstftn bir mfts· v ~ Şim.diye kadar binlerce kişiyi -
hil ~ckcri oldujju- >1ff = zeu~iu etmiştir. 

_ N4rA 
ou unutmayınız. ~ _ 

"-" _= 3.nncü keşide 11 ikinci Kanun 935 tedir.-
Kuvvctli mllshil ~ 

istiyeuler Şahap bL ~ Büyük: ikramiye: 50,000 Liradır~ 14' 

o 11 ıu u; 
' - i 

1 .... 

~~/ 
f &lrCJC1l .ClANl.<A'SI j 

Sıhhat nrgfin ~ 5 Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo .. lo,ooo liralık -
haplurıııı Mnruf ~ ~ ikramiyelerle (20,000) liralık bir mü·§ 
ecza depolarmdnn 
''e eczonelerdeu ~ katat vardır 

arasınlar. --•• \nılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, 
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1 Ot ızTahutluAda 
Moris LöblanınEn Meraklı Ronian 

Yunanistan'ın mühim limanlarile ada-•--------Tefr-iha-sa.)'-ISI: """'21 
- Blri0t•i Kısım: VEUONIK -

ıarının hı• r kısmı' U .. SSU .. hahrı• oluyor. Bunlar, kendisine cesaret Herhalde gece yapılan bit 
vermek için fazlaca şarap iş. Fakat gören yok! 
içmiş olan Karaju'dan öğren- iki kadın birbirine manalı. 

Akdeniz' de 
Yunan 

önemli bir kısını, Ingiliz donanmasının 

sularına muvasalat etmiş bulunuyor. 
manlarınıo lngiliz donanması için nssnbahri olacağı 

bir kısmı, Yunan adalarma varmıştır. Hesmi ve salK· ve bu hususta logiltere tarafıoduo vukubulan teklife 

hiyettar çevenler, Yunanistan adalarının ve mObim li- Yunan hOkumetioce muvafakat cevabı verildiği şayidir 

htanbul 9 (Radyo) - iogiliz donanmasının mOhim 

_______ ........ ..... 
Silahsız halka zehirli Rus - Fransız dostluğu 
bombalar atıyorlar 

~------~-----------8 aheş imparatoru, bütün devlet-
lere birer nota verecektir 

lıtanbul 9 (Özel) - ltal· 

yanların zehirli gaz bomba· 

ları atmağa başladıkları son 

gelen haberlerden anlaııl
maktadır, Bu hal, Avrupada 

ve bilba11a Cenevre siyasal 

Habeş imparatoru, uluslar 
kurumu genel sekreterliğine 
gönd~rdiği notanın bir sure
tini de büUio devletlere gön· 
dereeek ve ltalyanİarın, si· 
libsız ahaliyi imha etmeğe 
karar verdiklerini bildirerek 

çevenlerinde ltalya aleyhine bu gayri insani hali protesto 

bir cereyan uyandırmııtır. edecektir. 
~----~-------~··~----------~~-

Şi ma I, cenup cephe-\ 
leriode çarpışmalar 

devam ediyor 
-B~ıarafı birinci sahifede
larında ilerlemektedir. Ru 
Deata böyle bir açılış hare· 
keti yapmakla beraber yan· 
Jardan gelebilecek her hangi 
bir sürpriz hücumuna karşı 
da kendiıini muhafaza eyle· 
mektedir. 

lıtanbul 9 (Ôzel) - Habe· 
ıiıtanın Kocam mıntakasın· 

da bat ı5steren isyan, hü • 
ldlmete tadık halk tarafın· 
dan derhal bastırılmııtır. Bu 
isyanın, ltalyanların teşvikile 
olduğu söyleniyor. 

lıtaobul, 9 ( Radyo ) 
Adis-Ababa'dan haber ve· 
rildiiine göre, ltalyan'lar, 
Habeıiıtan dahilinde isyan 
cıkartmak ve harple yapa· 

Dr. Hulusi 
Yeni saylav namzed

leri arasında 
Ankara, 9 ( Özel ) - C. 

H. P saylav namzedleri ara· 
sanda lzmir'den etki tarbay 
doktor Ahmed Hultbi de 
vardır. . . 

Duello 
Paris'te iki kişi vu· 

ruştular! 
Paria 9 (Radyo) - (Man· 

gel) ve ( Durmen ) adında 
iki Fransız, diln ( Park dö 
Sproteı) te düello etmişler· 
dir. (MaDiel), baımı (Dur· 
men)i kaburga kemiğinden 

yaralamııtır. Her ikisi, 25 
metre mesafeden bir· birleri· 
ne dörder kurıun atmışlar
dır. Yaralı (Durmen) basta· 
haneye kaldmlmışhr. 

lstanbul 9 (Radyo) - Ce· 

ve cihan sulhu 
Rus gazeteleri, iki memleket at'asın· 
da daha kuvvetli dostluklar bekliyor 

Istanbul 9 (Radyo) - Rus 
gazeteleri, Rus - Franııı ti· 
cıuet muahedesini alkııla
makta ve bunun için uzun 

tedir. 
lıtanbul, 9 ( Radyo ) -

Fransız aaylavlarından M. 

(Fertan), parlamento başkan· 
lığa bir istizah takriri ver· makaleler yazmaktadırlar. 

(lsveatiya) gazetesi, bu mu· 
ahedenin, diğer dostluk ve miş ve Rus-Fransız ticaret 
siyasal anlafmalar için bir muahedesi hakkında hükÖ
mukaddeme olduğunu kay· metten izahat istemiştir. M. 
delmekte, Ruı·Franıız ya- Laval, dıı itleri bakanı ıı· 
kanlığının, dünya sulhunu fatile bu istizah takririne 
kurtaracağını zikreylemek- cevab verecektir. 

~----------·-~·_.·~·~·------~~~~-

Hava Misafirimiz 
- Başıarafı 1 inci sahifede

P o s ta fal' I Nisanda yemeği vermiıtir. Bu akşam· 
da şereflerine Afgan büyllk 

başlıyor elçiliğinde bir yemek ziya· 
feti verilecek ve yemeği bir 

lıtanbul 9 (Özel) - Yurd kabul resmi takib ede k· 
içinde hava seferleri 1 Ni tir. Serdar Feyzi Muham:ed 
sanda bıılıyacaktır. Loadra' Han yarın it bankasını cu· 
ya ıımarlanan modern 3 bü· muriyet merkez bank~sını, 
yük posta tayyaresi o vakte sümerbank ve zirıat, emlik 
kada~ ıelmiı olacak ve uçuş· eytam bankalarını ve Yüoiş 
lar ıimdilik lzmir - lıtanbul· müeetseıesini gezecekler 
Ankara arasında olacaktır. öj'le ve akıam yemeklerini 

K 1 d de Ankara palista hususi 
amutay top an 1 surette yiyeceklerdir. 

Ankara, 8 (A.A) - Ka- Ankara, 8 (A.A) - Afgan 
mutay bugün Tevfik Fikret dış işleri bakanı serdar 
Silay'ın başkanlığında top- F eyıi Muhammed Han bu 

lanmış ve matbuat kanununun gün öğleden evvel sıhhat 
9 ncu maddesine bir fıkra enıtitülerini ve nUmune has· 
eklenaıesine dair kanun IA· tanesini ve çiftliğin müzesini 
yı1Jası iktısad encümenine ve imalithanelerini de gezmiş· 
belediye teıkilitı olan yer· )erdir. 

' . 
dikleri hakikat üzerine bu manalı bakııtılar. Her ikill 
telita düşmüıletdi. de ayni endişe içinde idilef• 

Madam Veronlk'e: Hiç şüphe yok, Fransuva il• 
- Manyenok ölmüş. Bu- M. Stefa~ bu motörü çalar•~ 

nu bize haber vermiyorsu· firar etmişlerdi! 

nuz. Çabuk paramızı veri- Veronik bu ihtimal haıe• 
niz biz kaçıyoruz! diye ba · bile oldukça derin bir nefe• 
ğ1rdılar. aldı; fakat Honaria teliş ~• 

Paralarını aldıktan sonra korku ile: 
facianın olduğu yerden ade· - Eyvah .. Dedi. Şimdi o• 
ta koşarak kaçblar. yaparız? 

Bir saat sonra, bu iki ra- Bahkçı: 
hibeden aldıkları haber üze· - Madam, hemen ıimdi 
rioe birkaç kadın daha gel· har~ket liıımdır. Kayıkl•' 
di ve cenazeler için çalış· hazırdır; herkes hazıJanıyorı 
makta olan kocalarını alma· onbirde köyde bir kişi kal• 
ğa kalkıştılar; bunlar da: mıyacaktır. Dedi. 

- Bu yerden heman kaç· Veronik balıkçıya itiral 
mak lazımdır! Mevcud iki ederek: 
kayık hepimizi buradan ka· • 
çırabilir. Haydi, çabuk! diye 
bağrışmağa başladılar. 

Honarin bütün hakimiye
tini ve nüfuzunu kullanmak 
zaruretinde kaldı; Veronik 
do bolca para dağıttı. Bu 
sayede cenazelerin defo me
rasimi çok çabuk yapıldı. 
M. d'Hergemond ile Madam 
Mari, küçük kilisenin yanında 
eski maoaabrın mezarlığına 
defnedildiler. 

Cenaze merasimine itlirak 
edenlerin hepsinde de bir an 
evel buradan kaçmak fikri 
vardı. 

Saat sekize doğru ve 
her it bitmiş idi. 

Veronik, birbirini takib 
eden fakat birbirila arala· 
rında bir münaaebet olmı· 
yan, aklan alamayacağı bir 
ılbii bidise arasınde çok 
bitkin bir halde idi. Babası 
ve aıçı kadın gömtUdükten 
sonra, hali olmadığı için ce· 
naze merasimine iıtirak ede· 
miyerek yatakta kalmış olan 
Madam Honari'nin yanına 

döndü. 
Honarin: 
- Kendi mi biraz daha 

iyi hissediyorum. Bugün ve 
yahud yarın, Fransova be
raber olarak gideceğiz! dedi. 

- Fakat, dedi. Honarill 
henüz hareket edecek haJd• 
dej'iJdir. 

- Mamafih, madam Ve• 
roaik ben ıimdi daha iyiyilll• 

- ihtiyatsızca bir hare· 
kete lüzum yok. Bir vey• 
iki ıün beklemek lizımdıf• 
Siz, Karrejiye yarın tekr 
gelirainiz. 

Ve, balıkçıyı elile kapıf 
dorru itti; 

- Anlaııldı deiilmi? Di 
ye sordu. 

- Evet, yarından ıoor 
gelirim. Zaten eıyanıa hep 
sini de bir seferde nakle i 
kin yoktur. Allahaısmarla 
Bahkçı çıkarken, Honari 
- Karreju, Karrejul Diy 

bağırdı. Ve: 
- Hayar.. Hayır. Gitmcl 

Dedi. Beni bekle. Beni d• 
kayıra ıötürl 

Fakat balıkçının dönme· 
diiini görilnce: 

- Amman Allahıml N• 
kadar korkuyorum! Burada 
yalnız kalmaia muktedir do• 
ğiliml Dedi. 

Veronik, madam Honarİ' 
ni karyolada tuttu. 

madıklarını bu suretle yapa· 
bilmek için tayyarelerle be
yannameler atmakta ve halkı 
alenen imparator aleyhine 
çevirmeğe çalışmaktadırlar. 

nup cephesinde ltalyanların 
uğradıkları mağlübiyet bü· 
yüktür. Birçok efrat ile be· 
raber 7 ltalyan zabiti Ha
beşlerin eline esir düşmüş 
ve derhal Dessiye'ye impa· 
ratorun karargahına gönde· 
rilmiştir . 

l erde muhtar ve ihtiyar -ra_c_a_a-:-tJ:-a-':'"'k-a y-ı-tJ:-a-rı_n_ı _y_a_p_tı-r .- V t:ronik 'in itirazına mey· 

- Fakat. Dedi. Siz Lu· 
rada yalnız kalmıyorsuou• 
ki. Ben ıiıin yanınızda kah· 
yorum. 

iki kadın arasında hakiki 
bir mftcadelc oldu; Hooarİll 
kendisini karyoladan aıağıy• 
attı ve: 

Habeş'ler, kendi dillerile 
yazılmış olan bu beyanna
meleri okuduktan sonra yır
tıp atıyorlar. 

Dessie, 8 ( A.A ) - ltal
yan tayyareleri şimal cephe· 
ainde beyannameler atarak 
Habeş'leri bükümetin ağır 
vergilerine karşı kıyama 

teşvik etmektedirler. 
ltalyan tayyaresi, Habeı 

weliahdı Takari'nin karargA-

Habeı'Jer, ItaJyanlardan 
külliyetli miktarda mühimmat 
ve erzak dahi almışlardır. 

hına da beyanname atmış· 

tır fakat dehıetli ateıle mu· 
kabele görmüşlerdir. 

lzmir muhasebei hususjye mU

dorlOğOnden: 
Bedeli mubammeni 

Lira K. 
3000 00 

Yeri 

Karantina aanat mek· 
tebi arkasında 

Cinsi 

hamam 

ldarei buıusiye akaratından olup yukarıda yer ve cınsı 
· yazılı hamamın mülkiyeti satılmak ve bedeli 4 senede ve 4 

mllaavi taksitte ödenmek üzere 20 gön müddetle ilin edi· 
1 len artırma neticesinde verilen bedel haddi liyik görillmi· 
İ Jerek ihale müddeti on giin temdid edilmiştir. 

; I lste.klilerin fe~ait~ öğr~omek üzere her gün muhuebei 
huıuııye müdilrıyetı varıdat kalemine ve pey ıilrmek isti· 

1 yenlerinde ihale rilnil olan ikinci kinun ayının16ocı perıembe 
ıOntl Hat 9 da depozito veya bank mektubu ile encümeni 
villyete müracaatları. 34 

) 

1 

heyetlerin in kaldırılması hak· mamış oJ.enlarla yoklama 
kandaki kanun liyıhasına ek kaçağı bakaya firari ve 
kanun liyıhası da dahiliye izinsiılerin yazımı ve ceza
encümenine havale edilmiş larının affı hakkındaki ka· 
ve Tunceli vilayeti halkından nun IAyıbası kabul edilmiıtir. 
olupta müddeti içinde nüfus Kamutay Cuma günü topla· 
ve askerlik ıubelerine mü· nacaktır. 

ithalat gümrüğü mndürlOğünden: 
K. G. eıyanın cinsi parça teabit no. 
21 000 ipekli karyola örtüsü 20 34 

Yukarıda yazıla eıya 15-1-36 ncı çarıamba günü saat 
14 de açık artırma auretile dahile satılacağından iıine ge
lenlerin itbalit gümrüğü satış komiıyonuna müracaatları 
ilin olunur. 4093 

-----------------1 z mir evkaf müdOrlOğilnden: 
Alireis mahallesinde senelik kirasına 120 lira tahmin 

edilen 2 no.lu ev 10 gün mUddetle artırmaya çıkarılmıştır. 
ihalesi 18·1·936 cumartesi günü saat 11 dedir. istekli 
olanların müracaatları ilin olunur. 9· 13· 17 57 

Kiralık han 
lzmiı· vakıflar direktörlüğünden: 

. Kemeralh caddesinde liiin bilyllk Salepci oğlu hanına 
kıracı çıkmadıiından bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi 
kararlaıtırılmıthr. Daha fazla malumat almak iıtiyenler her 
ınn varidat memurlujuna müracaatları illn olunur. 58 

dan bırakmadan Honarin 
sözUaii tekrarladı: 

- Evet, Fransuva ve M. 
Stefan ile beraber gideceğiz, 

diyorum size, hem de müm
kün olan sür'atle ben gide
ceğim. Çünkü buraya artık 

ölüm hakimdir. Sareki ter· 
ketmek elzemdir. Hep bir
likte gideceğiz! Dedi. 

Veronik artık bu husustu 
ısrara lüzum görmedi; fakat 

saat dokuza doğru yeniden 
ayak setlerinin yaklaıtığı 
duyuldu. Gelen Karreju idi 

ve k6yden ııeliyordu. içeri 
girer girmez, Adeta baiıra· 
rak: 

- Madam Hona in, ıizio 
motörtl çaldılar! Yerinde 
yok!. Dedi. 

Honarin: 
- Nasıl olur?. Dedi. 
- Kayboldu diyorum ıizel 

Ben ıa ten bu sabah bazı 

feyler hisseder gibi olmuf· 
tum. Fakat bir illi kadeh 
f aıla içtiiim için böyle oldu. 
Arkad~tlar da benim gibi 
1rördtıler, ipler keailmiıti. 

- Korkuyorum... Korku' 
yorum!.. Bu ada uğursuz bil 
yerdir. Mangenok'un ölUaıO 
tehlikenin üzerimizde oldu• 

ğuna delildi,!. Diye bağırdı· 
Sonra, Veronik'i omuılarıo· 
dan tuttu ve ıiddetle ıır· 
sarak: 

( Devnm edecek ) 

istikbalde taksiıJ1 
edilecek devletle' 

varmış! 
-Baştaraf 2 inci sahifede..,.... 
dahili gailelerini artırmalı 
ıuretile zaman zaman 1118-
dahal~ zemini hazırlamalı 
yolu idi. Geçen 17 yıl içi11-
de muhtelif küçük meml•' 
ketlerde bu dahili iıyanJarıll 
daima tekrar ettiği nazarı 

dikkate alınırsa, müıtemıe· 
keci devletlerin eski siy•• 
aetlerini bırakmadıkları me'/" 
daaa çıkar. 


