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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal ra2etedir 

- Cuma - 17 Nisan 1936 

lngiltere 
Boğazların tahkimi hakkın· 

daki notamıza muvafık bir 

surette cevah \'ernıiştir. 

Fiatı (100) Para 

Mussolini, taleplerin.de ısrar ediyor ve 
m·üzalierelerin Oşi) de haşlainası111 
istiyor, Afrilia harhının Avrupa'ya 

sirayet etmesi tehliliesi var 
Cenevre siyasal , çevenJeri, son 
vaziyetten nevmit bulunuyorlar 

ltalya, 13 ler komitesinin, müzakerelere müdabal~ et .. 
memesini, yalnız ihtilaf çıkarsa araya girmesini istiyor 

OtaOya meycdlan okuyor 
Iıtanbul, 17 (Özel) - Ce- ltalya tarafından dermeyan 

aevre'den haber veriliyor: olunan şartları Habeıistan'a 
13 ler komitesi başkanı M. bildireceği zikredilmektedir. 

Madaryaka ile Uluslar sos· ltalya başbakanı Sinyor 
yeteıi genel sekreteri M. MuHolini, Aloiıi ile yaptığı 
Avenol, düa iece geç vakit telefon mubaveresinde, ıulb 
tekrar Baron Aloizi ile ko· müzakerelerinin (Oşi) de 
DUfmuılar ve Mussolini'den ve yalnız iki muharip dev-
ne cevap aldığını sormuılar- Jet arasında baılamasuu 
dır. Baron Aloizi, aaat 18 de teklif etmiı ve müzakereler 
bildirmİf olduiu ıarllar üze- devam ederken 13 ler ko· 
rinde ısrar ettiğini beyan -=~--=-:- ;.ı_, _.u ,._ı. _ ı _ - "-

edince; M. Madariyaıa, lngiliz meksizin konuıula~ları ya-
dıt bakanı Lord Eden'i ziyaret kından takib etmesine ve 

tarafeyn ihtilifa dilıerse ko· 
etmiş ve keyfiyeti bildir- mitenin araya ıirmesiae ri· 
miştir. Eden, bu vaziyet M. Avenol za ıöıtereceiini bildirmiştir. 
karşısında 13 ler komiteıi Aloizi ile iÖrüımüı ve mü· Mussolini, mulıasamatm 
nill' heyeti umumiye halinde teakiben bir tebliğ neşret· heman durmasına mu· 
toplanmasını ve sulh için mittir. vafakat edilmediği tak· 
vukubulan temasların akim Bu tebliğde, müzakerele· tirde ileride daha ağır 
kaldığı hakkında üye devlet· ıin, buırün de saat 16 da ıartlar ileri süreceğini ilive 
ler murabhularıaa malumat devam edeceii bildirilmekte •tmiı ve mütarekenin ilinile 
•eri'meıini teklif etmiıtir. ve uluslar sosyetesi genel berabor Habeı ordasunun 
M. Madariyaia, tekrar Baron sekreteri Müsyil Avenol'un, ıilihtan tecrit edilmesi bu· 

• .._ ... • •• suıuada koıtuj'u ıarttaa fe· viya na, yakında gizli dakirhk yapamıyacatını bil· 
dirmiştir. 

ı 
Ceoevre siyasal çevenleri; m üzakeı·e ere ın.er· vaziyetin miişkiil bir safbaya 

girdiğini ve ltalya • Harbmın 

k ı k Avrupa'ya sirayet etmesi ez o a ca m 1 ş tehlikesinin baı gösterdiğini 

o~teu Çeınberlayn'ın Avusturya 
ricalile yapmış olduğu temaslara 

buyuk ehemmiyet veı~iJiyor 

rur. "'_ __ · ... _ Viyana'dan bir görllnDş 

lstanbul, 17 (uzel) - Pa- çevenlerinde büyük bir ehem· 
riı'ten baber verili)ror: miyet verilmektedir. Viyana· 

ln2iltere Fin11nı bakanı nın, eskiden olduğu iİbi ya-
Oıten Çemberlayn'an, Avus- kıada çok miihim ve gizli 
turya ricalile yapmıt olduiu konuımalara merkez olıcatı 
tımaılara Avrupa ıiya11I ıöyleaiyor. 

iddia etmektedirler. 

Roma 16 .(Radyo) - "Po· 

potu Di Roma,, gazetesi, 
yazdıiı bir makalede diyor· 
ki: 

"ltalya, bütün maniaları, 

kendi kuvvetile yenerek Ha· 
beşistan' da muzafferane iler· 
lemekte devam ediyor. Bu 
emelimize ·nail olmak için 
icabederse yolumuza çıka· 

cak olanları ( kim olursa 
o:su:ı) ezecek ve geçeceğiz. 

Roma 16 (Radyo) - (M\!· 
sacero) gazetesinin, yazdığı 
son maLaledc şunlar vardır: 

"Ne 13 ler ve ne de 181er 
komiteleri, Badoglio ordula· 
rınan ilerlemesine mani ola· 
maz. Eden rüya iÖrüyor. Ve 
ltalyan ordularını durdura· 
cağını zannediyor. Halbuki, 
ltalya, icabederse Londraya 
karıı da durabilir. Biz, he
defimize varmadan ordula· 
rımııın harekibnı durdura• 

- Devamı dlSrdüncü ıahif IKH -

Mısır 
Zecri tedbirler 
için ne karar 

• 
vermış 

Kahire, 17 ( Radyo ) 
Mııar hlikOmeti, zecri ted
birleri değiıtirmeii ve bazı 
maddelerin ltalya'ya çıkma-
11na mUaaade etmekle bera
ber ltalya'dan da bir takım 
emteanın Mı11r' a girmesine 
izin vermeği kararlafırmııhr. 

Mısır, hilkilmeti Italya' dan 
en çok otomobil getirtmek 
istiyor. ---···---Almanya 

KüçOk çocukları satı· 
çıhktan menetıı 

Berlin 16 (Radyo) - Al· 

manya, mekteplerden geri 

kalmamak için k6çük ço · 
cukların yollar da aatıçılık 

yapmalarını sureti kat'iyede 
yasak etmittir. 

' .. 
Arabistan 
8irleşmeğe doğ· 

ru gidiyoı~ 

lbnissuud 

Bağdad'dan 7 Nisan 936 
tarihli Taymis gazetesine 
bildiriliyor: 

Irak ve Suudi Arabistan 
arasındaki kardeşlik ve itti· 
fak muahedesinin kararlaş· 
mış ıekli burada bütün bir 
hoınutlukla karıılanmıı ve 
bu, arab birliğine doiru 
atılmıt ilk ve gerçek adım 
olmak üzere telikki edil
miştir. 

Bu muahedeye göre iki 
taraf Kralları, biribirleriain 
teprak hlitOnlliiUnU koru
mayı, biribirlerinin menfaa· 
-Devamı 4 rlnciJ ıahifide-

Fransada saylav seçimi 
hararetle deysm ediyor 

--------------.·----------~ Seçim, bu ayın 26 sında bitecek-
tir. 4 bin namzet vaı·dır · 

• 

Fransa'da Parlamento binası 
Paris 17 (Özel)- Saylav se- olacaktır. 

çimi hararetli bir surette de- Şimdiye kadar namıetlikle· 
vam ediyor. Seçim, bu ayın rioi koymuş olanlar, dörtbin 
26 sıoda tamamen bitmiı kişiden fazladır. 

r--- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- ) 

\...~----------------·-----------------
Radyoda bir kadın a~lıyor 

ince bir kadın ıeıi.. Kimbilir hangi istasyonun içinde 

durmuş, derin derin ağlıyor ve ona bir küçük kızcağızın 

ıeai de ittirak ediyor .. 

Bu, muhakkak bir operadan gelmiyor. Bir operetten hiçi. 

Her baogi bir radyo spikerinin muzipliği de böyle olamaz. 

Evet, bir kadın ağ'lıyor. Arz dediğimiz yuvarlağın kimbi· 

lir hangi noktasında gözleri yaşarmış, dudakları titriyen, 

dizleri bükülmüş, elleri kavuşmuş bir kadın hıçkara hıçkıra, 
ciğerlerini yırta yırta ağlıyor . 

Bu nokta neresi? 

Bu kadın kim? Meçhul! ... 
Fakat arada, baıka sesler, ıslıklar, parazitler duyuluyor 

ve ağlıyan kadının hıçkırık sesleri ve söylediği sözler, 
layıkile duyulmıyor. 

Ağlamak bir tesellidir. Doya doya ağlamanın verdiği 
inşirah ve zevk ne büyüktür? Kaç para eder ki ınsanın 

bıçkınğını da, feryadına da, istimdadmı da işittirmiyorlar .. 
lnsanhk değil, Allah bile dcymamıştır; Zavalh kadının 
söylediklerini!. 

* • • 
Ben bunları kendi kendime mırıldanırken biraz sonra 

bir başka istasyon şu haberi verdi: 
- Demin, Habeş kraliçesi dünyaya hitaben söz söyliye· 

rek istimdad etmiş! 
- Beşeriyet namına yardım diliyorum! 
Demit ve yanındaki kız çoc:uğu ile beraber afrlamışhr. 

* ... 
Demek ki ağlıyan kadın, Habeş kr1ı!içesi imiı. Hayır 

kraliçe deiil, Habeı anaları! . Yal on: anaları mı ya, Ha bet 
çocukları, Habeı erkekleri ve Habeş milleti.. 
insanlık rahat döşeğine uunmış. Milletler cemiyeti uyku· 

da ... O bili aihyor. Aila kadınım aila, yirminci aıırdır bu!. 

GÖKÇE 



• " .ızıl 1 
(Oluaı Birlik) 

Türk 
Vatandaşlığından 

çıkarıldı 

17 Niıa n 936 

Negüs, '"Tana" mıntakal!! 
sında niçin savaşmadı 

Nakili: KAMI ORAL • 
-98- ~ 

Resmen ir:in almadan, ya

bancı devlet tabiiyetine gi
ren Karııyaka'da Alaybey 
mahallesinden Gergük'lü 

______ _...._.. __ _,,,_..~_.._..,. ...... ...., __________________ ..,_ __ __ 
sonra ltalyaolar, ister· 

kqrutabilirler 
(Tana ) gölünü aldıktan 

)erse Mısır ile Sudanı 
1,ol iyak, Lüi fena çapk nlardandıı·, 

Şemsiddin, 1312 numaralı 
kanunun 9 uncu maddesine 
göre V ~killer heyeti karan 
ile Türk vatandaılığ'ından 

başı ke i ec ğ"nd n emin·m diyor 
Kahire - ltalyanların Ta· 

na gölünü ele geçirmif bu· 

lunmaları, Mısır'da gittikçe 

- Bu hususta müsterih 
ola bilirsiniz. Ben buradan 
infikak etmiyeceğim cihetle 
arabacıya lazımgelen emri 
veririm. 

- Arabncı, nefsine em· 
niyet olunur bir adam mıdır? 

- Evet, hem emniyetli
dir, hem de boşboğaz değil
dir. Altı aydanberi hizme
timde bulunduğu halde hiz
metkarlarımla bir defa olsun 
konuştuğunu görmedim. Eğer 
konuşmuş olsaydı, hizmet· 
karlarım, behemehal bana 
haber verirlerdi. 

- Kendisini bir ·gecede 
iki defa Maza hapishanesi 
önünde durdurunuz, şüphe· 

sini davet etmiyecektir? 
- Liyon trenile gelecek 

olan bir dostumu istikbal 
edeceğimi kendisine söyle
dim. 

.....: Pek iyi öyle ise, şim· 
di iş kararlaştı. l'i me· 
murumuz gelip te ken
dilerile konuştuktan sonra 
beni zabıta nezaretine gö· 
türüp siz buraya avdet eder
siniz. Fakat tam saat sekiz· 
de burada bulunmanız la
zımdır. Çünkü o zgman dil
sizi dışarıya salıvermesi için' 
hapishane müdürüne emir 
verdim. Dilsiz, maznun ile 
yüzleştirildikten sonra ken
disini araba ile haoishanmev

1
$ ..... ö"'"''\;"'Ç~~ıuıt'" oegu . 

Onun tekrar hapsile de ben 
uğraşmayayım. 

·- Kendisini memurları
nıza ben teslim ederim. Fa
kat, dilsizle yüzleştirilme· 

sinden hasıl olunacak netice 

hakkında fikriniz nedir? 
- Bu bapt henüz mu-

ayyen bir fikir hasıl ede
memiş olduğumu itiraf ede
rim. Neticenin, maznun Lüi
ye muvafık olacnğı ümidini 
demin dermeyan eylemiş 

isem de bu sözlerim, deli
kanlının pederini meyus et
mem ek maksadile idi. 

- Ben ise bilakis bu hu-
susta muayyen bir fikir 
edinmiş bulunuyorum. 

Müsyü Anri, hakikaten 
muhterem adamdır. Kendi· 
sini sever ve ben de aurım, 
ancak oğlu Lüi, en keskin 
ve fena çapkınlardandır.Ba
şı kesileceğinden eminim. 

Tolbiyalt'ın şu sözleri, em· 
niyet direktörünün ruhi ha· 
Ji üzerinde oldukça mühim 
bir tesir yapmıştı. Biraz dü· 
şündnkten sonra: 

- Herşey yüzleştirmeden 
sonra belli olacak. 

Dedi. 
- Evet dilsiz kendisin; 

tanıyacak olursa rtık şüp· 
heye mnhnl kalmamış olur. 
Bu deJikanh, Londra'd da 
bulunmuş, bu münasebeti 
bir mektub yaznral· Londra 
zabıt sından izahat istedim. 
Ben de öyle tahmin ediyo
rum ki, bu adamın Maça Kı· 
zı cin yetinde birinci dere· 
cede rolü vardır. Şayed, 

Londra'dan ümid ettiğim şe
kilde cevab alacak olursam, 
size yeni bazı malümat daha 
verecegim. 

- Teşekkür ederim. 
• Tam bu sırada memurlar 
karşıdan göründü. Emniyet 

direktörü, bunları görür gör
mez, sevinçle: 

işte memurlarımız da 
geldi, bizi arıyorlar. 

Diye eslendi. 
Filhakika, istasyon civa

rını tenvir eden havagazı. 
lambalarının ynrdımile uzak
tan, komisyoncu ve şimen
difer kıyafetli iki adamın 
gelmekte oldukları farkolu
nabiliyordu. Komisyoncu kı
yafetli adam, Pigaş ve şi

mendifer memuru kıyafetli 
adam da, Piyedoş idi. Her 
ikisi, şimendifer amelesinden 
olduğu ulaşılan bir şahısla 
konuşyorlardı. Emniyet di
rektörü bunları görünce de
diki: 

- Çok fena oldu. Her 
ikisinin kulağını bükmeliyim. 
Bir asayiş memuru, bir 
yerde bulunmağa memur 
edildiği ve Liyon istasyonu 
memurlarına mahsus elbise 
giyinmiş bulunduğu halde 
yolda herhangi bir şahısla 
konuşamaz. Bu, i?İzli bir 
asayiş memuru için affedil
mez bir kabahattır. 

Bu sırada Piyedoş, uzak· · 
tan emniyet direktörünü 
görmüş olmalı ki, konuşmak· 
... __ , 1 .. .. .. ,., 

lesinden alelacele ayrıldı ve 
Tolbiyakla emniyet direk
törünün bulundukları nokta· 

ya doğru ilerlemeğe bRtla

dı. Pigaş ardaşıoı takip edi -

yordu, duracakları noktaya 
yaklaştıkları zaman emniyet 

direktörünün sesi işitildi: 

- Hele Maşallah gelebildiniz; 
çoktnnberi burada bulunma-

nız lazımken hali ıokaklar· 
da dolaşıyorsunuz! 

Piyedoş, emniyet direk
törünün bu sözlerinden son 
derece kızdı ise de, amirine 
karşı hürmetsizlikte bulun
muş olmam k için hissiyatını 
göstermek istemedi, zira 
kendilerine emredildiği saat
ten çok evvel vazifeleri ba
şında isbatı vilcud etmiş bu· 
Junuyorlardı. 

Piyedoş, emniyet direk
törüne yaklaşınca 

- A rkasr var -

çıkarıl mı çtır. 

--------------•ımtP--~•·-~~-----~---------

M acar i sta n 'da Turan di-
nine avdet cereyanları 

Geç~ıılerde Macaristao'da eski usul
lerle bir nikah merasimi yapıldı 
Macaristaıı'da eski Turan 

dinine ve bu dinin an'ane· 
)erine dönmek için yeni bir 
cereyan başlamıştır. 

Londra gazetelerinden biri 
tat'Bfmdan verilen malümata 
göre, bu cereyana rehper 
olanlar "Milletler ailesi için· 
de mevkiimizi geri a)mak 
ıçın, tabiatin ilhamlarına 
dayanan eski dinimize dön· 
memiz ve hıristiyanlığı bırak
mamız lazımdır" diyorlar. 

Macaristan'da eski Turan 
dinine dönüt cereyanı res
mi makamlar tarafından mu
kavemetle karşılandığı halde 
mütemadiyen ilerlemekte ve 
taraftarlarını çoğaltmaktadır. 

Bu hareketin gayesi Hun· 
lara, Macarlara ve sair Tu· 
ran milletlerine ait an' an eler 
sayesinde eski Turan dinini 
canlandırmaktır. 

D--- - 1 ı • ~ 

Almanya'da tesadüf olunu-
yor ve orada eski Almanla· . . 
rın din ve an'anelerine dön-
mek için çalışılıyor. 

Fakat Macaristandaki ce· 
reyan hükumetin mukaveme· 
tile karşılaştığı halde Al
manya' da öyle~ değildir. 

Geçenlerde ~acarlar bir 
nikah kıyma meraaimini eıki 
Hunlar, Macarlar, Iskitler ve 
Etrüıbler usulü dairesinde 
yapmışlar, yalınız bu mera· 
ıimin modern şerait ve fenni 
terakkilere göre başarılma· 
sına da ehemmiyet verilmiş
tir. An'aneye göre, AtiJJa, 
karı-koca arasında bir kan 
bağı bulunmasını isterdi. Ma
carlar bu an'aneyi zamanı· 
mızın sıhhi şeraitine uy· 
gun bir ıekilde yenile • 
mişlerdir . Bir Opera -
tör karı ile kocanın damar
ların1 açarak birkaç damla 
kanı bir bardağa akıtmış, 

dalıa sonra bu bardağı şa· 
rapla doldurarak yarısını 

erkeğe, yarısını kadına içir
miş ve bu suretle erkek ve 
kadın kan· koca olmuş ve 
kanları biribirine k:uış

mıştır. 

Merasimi yapan operatör, 
eski. Turan kihilerinin elbi· 
sesini giymiş ve bir kahin 
ııfatiJe bu merasimi yapmış· 
tır. 

Londra gazetelerinden bi
ri bu münasebetle şu ma
lümatı veriyor: 

''Macaristan'daki Turna· 

cılar, ilahlarının "Hadur., 
adını taşıdığını söylüyor. 

Bunlar bu ilaha tapmak için 

Peşte civarında "Attila ku
lesi,, adını taşıyan bir ma-

bet yapmışlardır. Bu kule 
Attillanın hatırasını yaşat-
__ ... :.: .. ı,. ..... ı ..... , .... _ 

Macar Turancılarının reis

lerinden biri şu sözleri söy

leıniştir: 

"Hunların ve Macarların 

kuvvet ve bilyüklüğü atala

rının itikatlarını, adet ve 

an'anelerini, bir Allaha inan· 

mayı ve tabiat kuvvetlerine 

saygı göstermeği emreden 

dinlerini bırakıp bıriıtiyan· 
hiı ve Akanimi seliseyi 
kabul etmelerinden sonra 
diişmeğe ve tedenni etmeğe 
baıladı ... 

Macarların bugünkü alev· 
lenmiş bir halde olan milli 
hisleri bu yeni cereyana 
kuvvet vermektedir. 

Vilayet meclisi 
Bugün toplanacak 
Viliyet umumi meclisi bu 

gün öğleden sonra saat 14 
te toplanacaktır. 

Telefon Tayyare Sineması ~.2!! 3is1 3151 
~ 

~lY~lYını lhleır seali'ilsta 

önigs Marli 
Elisn LANDI, Pierre FRESNA Y - ]can LODGE - Jean MAKS - j. YONEL 
j. DEBUCOURT - Georges PRıEUR - Andre DUBOSC gibi en tanınmış 

Franıu:ı nrtistlerinin temsil ttikleri bllyük ve ince bir aşk romanı 

Saray]arın iç yüzü - Taht ve Taç Y Ozün-
den Yapılan Cinayetler 

-----------------------~--------------...... ··~·...--------·---.----~-------------~~-
AYRICA: Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Seans saatlarr Göoigs. Mark ~ilmi ~o~ ~zun olduğu için seans saatları 
• şu şekılde tesbıt e~hlmıştır. 

ergün:14, 16, 18,30 21, Cumartesi veya Paznr günleri 12 te başlar. 
: 4\..i~ • ' • . ...... ı. .. .. • • ":'.'. 

artan ve bütün temin•tlara 
raimen tesirini kaybetmiyen 
bir endişe doğurmuştur. 

Tana gölü, Mısır'ı yaşatan 
Nil nehrinin kayna{ıı mesa
besindedir. ltalyanlar, Tana 
gölünün sularını isterlerse 
Nile akıtmazlar ve Habeşis
tan topraklarını bu sular sa
yesinde ıervet kaynağı ha
line koyabilirler . 

Alakadarların verdikleri 
malumata göre, Tana gölü
nün o mebzul suları olmazsa 

Nil nehiri, Mısır'ı sulaya· 
mıyacak dereceye gelir ve 
bütün Mısır' da bir çöl haline 
dönmüş olur. Şu bale ıöre, 
gerek Mısır ve gerekse 
Sudan için gösterilen endişe, 
yersiz değildir. 

Mısır gazetecileri, Mısır 
başvekili Mahir paşadan bu 
hususta malumat istemişlerse 
de, başvekil, izahat vermek· 
ten çekinmiş, yalnız şu 
sözleri söylemiştir; 

:-- Şüphe yok ki, (Tana) 
gölü, bizi, ehemmiyetle ala
kadar eder. Fakat ltalyan
lar, (Tana) yı henüz ele 

geçirmiş değillerdir, bu gölü 
alH larsa o zaman bizde 

yapacağımızı düşilneceğiz. 
ltalya hükümeti, Kahire 

ıefiri vasıtasile Mııır hüku
metine teminat vermiı iıe de, 
Mısır bükiimetince tatmin
klr görülememiı ve başve• 
kil Mahir paşa, lngil t c re 
fevkalade komiseri Sir (Ka· 
yil Lampson) u ziyaret ede
rek uzun müddet konuş
muştur. 

iyi malumat alan çevenler
de iddia olunduğuna r göre, 
(Tana) gölü, ileride ltalya, 
Mısır ve lngiltere arasında 
büyük ibtiJifJar doğracak 
kadar ehemmiyetli bir mes' e
ledir. Bir rivayete inanmak 
lizımgelirse, Habeş impa· 
ratoru, lngiltere ile Mııır'ı 
daha fazla alakadar kılmak 
ve bu iki de~leti ltalya 
aleyhine harekete getirmek 
maksadile (Tana) gölü mın
takasını boş bırakmış ve bu 
mıntakanın, kolaylıkla ltal
ya'nların eline geçmesini 
temin eylemiştir. 

Bu rivayet, biraz güliinç 
ise de, Negüs'ün, (Tana) 
cephesinde hiçbir harp ka
bul etmeden çekilmesi de 
büsbütün manasız değildir. 

--------~--~-·......._..__. .. ________ ~-
Askeri ve m.ülki tekaiid 
k:ınnnıınıın değişiş şekli 

·-·-· Otuz sene ve daha ziyade hizmet 
edip te tekaüd olmadan ölenlerin 
ikramiyeleri varislerine verilir 

Askeri ve mülki tekaüd 
kanununun bazı maddeleri 
tadil etlilmiştir. Muaddel 
şekle göre, zabitlerle askeri 
ve mütki memurlardan ah
lak noktosından bükmen ve-
ya nizamnamesi mucibince 
sicilen tekaüd edilenler dev· 
Jet, hususi idare ve belediye 
hizmetlerinde ve hususi ka
nunlarla teıkil edilen veya 
sermayesinin enaz yarııı dev
lete aid olan banka ve mü
esseselerde ve menafii umu

miyeye hadim cemiyetlerde 

istihdam edilmezler ve hak
larında 1076 numaralı kanu
nun 23 Uncü maddesi hlik· 
müne göre muamele yapılır. 

Bilfiil otuz sene ve daha 
ziyade hizmet ifa edenlere 
tekaüd oldukları zaman al· 

makta bulundukla~ı maaşla
rın emsalı hasıhoın bir se· 
neliği ikramiye olarak veri· 
lir. Otuz sene ve daha 
ziyade bilfiil hizmet · edipte 
tekaüd olmadan ölenlerin 
müstahak oldukları ikrami· 
yeler kanuni mirasçılarına 

veriJir. 
Zabitine askeri memur- . 

lardan hükmen veya ıicillen 
tekaüde sevkedilenlerin hiz
met müddetleri 15 sene ve
ya daha fazla olursa bu 
müddet nisbetinde tekaüd 
maaşına müstahak olurlar. 
Bu gibilerin hizmet müddeti 
15 ıeneden aşağı iıe beher 
hizmet ıenesi için birer ay
lık hesabile son aldıkları 

maaşın emsali hasıla defaten 
verilecek alakaları kesilir. 

MilJki memurlardan sicillen 
veya Memurin kanununun 
77 inci veya 2919 sayılı ka
nunun 3 üncü maddeleri mu· 
cibince tekaüde sevk edilen
ler hakkında bu kanunun 
26 ıncı maddesi bükümleri 
tatbik olunur. 

:Garib 8ir Vak'a 
l 

Kraliçe ıe~ilmek tizere 
bulunan kızın üstünde· 
ki elbise başkas1nınmış 

Geçenlerde lngiltere'nin 
büyük endüstri şehirlerinden 
biri olan Hül'de hırsızlar bir 
evi soymuşlar ve ayni za-
manda ev sahibi olan kadı
nın garderobuou da boşalt-
mıtlardı. Bir iki gün ıonra 
Hül şehrinde güzellik kraJi· 
çesi seçiliyordu. Evi ıoyulan 
kadın da jüri heyeti azasın-

dandı. Güzeller birer birer 
geldiler. Kadın, ençok rey 
alan bir güzel kıza hayretle 
bakıyordu. Çünkü çalınmış 
olan tuvaletlerden birini onun 
üzerinde görmüştü. Tabii 
hemen rezalet çıktı. Gftzel 
kız para vererek bu tuva
·~te satın aldığını ıöyledi 
ve bunda ısrar etti. Çağm
lan polis kızın gösterdiği 
izler üzerinde yürüyerek hır· 
sızlan ele geçirdi. 

Kadın çok memnundu. Bu 
işin meydana çıkmasına ıe
bep olan önce hırsız diye 
iftiraya uğramıt bulunan kıza 
bir ziyafet vermek hakşi
naslığında bulundu. 
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Milli müdafa kara bütçe· o o K T ffR 

2 1 
- Olivier '.'e şüreka- Fratelli Sper('O 'apur ! ccntac 1 

Ali Agah Si Limited vapıır ROYAL NEERLANDAIS "ALBA JULYA,, vapurq • •ıA ı h • KUMPANYASI 7-6.36 da beklenmekte olup 
SJOe J ave 0 Ull3Il ta SIS8İ Çocuk Haıtalıkları acentası "SATURNUS,, vapuru el- 8-6-36 da PiRE, MALTA, 

Mütehassnıı d J 28 MARSILYA ve BARSELO--. . . . • yevm limanımız a o up - -· 
·-, -• tı·inci Beyler Sokağı N. 68 Cendeh Han. Bırıncı kor- 3_36 da ANVERS ROT- NE k k 

il"' } h• ·ı 1 · )" Telefon 3452 don. Tel. 2443 ' için yü alaca hr. ave O Ull8D ır mı yon ra, azım._ __ ._ _____ THEELLERMANLINESLTD. _TERDAM, AMST~RDAM Yolcu kabuJ eder. 

olan kısımlara tevzi edildi ~atılı k motör "THURSO,, vapuru nisan ve HAMBURG lımanları ilandaki hareket tarihler 
iptidaaında LIVERPOOL ve ._içiu yük alacıklır. rile navloolardaki d<!ij'itiklik• 

Milli Müdafaa Veklleti 
kara bütçeıine bir milyon 
lira eklenmesine dair olan 
kanun Kamutaydan çıkmış
tır. Bu kanuna göre, milli 
müdafaa Vekaleti kara büt· 
çesinin 787 inci faslının bi · 
rinci tayinat maddesine 650 
bin, ikinci hayvan yem be· 

Bir şoförDn sarhoş 
olmadığı nasıl 

aulaşıhr 

Kanton belediye meclisi
nin verdiii bir karara göre, 
benzinciler sarhoş şoförlere 
benzin satmıyacaklardır. Fa
kat bu karar müşkülat do
ğurmuştur. Benzinciler, bir 
şoförün sarhoş olup olma
dığını kat'i bir surette tayin 
edebiJirler mi? Bu mes'ele 

uzun müzakP.re ve münaka
şalardan sonra nihayet hal· 
lediJmiştir. 

Benzin dükinlarının civa
rındaki sokak zikzaklı bir 
surette beyaza boyanacak. 
Eğer şofÖr hiçbir hata yap· 
madan bu zikzağı takip 
ederek dükkana gelebilirse 
sarhoş oJmadığma hükme
dilecek ve o zaman kendi
sine istediği benzin veriJe
cektir. __ .............. _., __ 

Koçük zabit 
Olmak istiyerıler için 

1 - Konya gedikli küçük 
zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabulüne başlanmış 
ve Mayıs 936 sonuna kadar 
devam edecektir . . 

2 - Doğumları 333 ve 
334 (askeri yoklamaları ya· 
pılmamış) olanlardan ve ilk 
okulun 3, 4, 5 nci sınıflarını 
bitirmiş olanlar (köylü ço
cukları tercih edilecek) alı
nacaktır. 

3 .- Kayıt ve kabul şart
ları 18, 19 yaşında olanlar. 

A - Mektep şahadetna· 
mesi veya tasdiknamesi (tah· 
sil gördüğü halde veaikası 
olmıyanlar imtihanla alınır. 

B - Kendisinin ve ailesi
nin sili şöhret sahibi olma
dıklarına dair .mahalli hüku
metten alınacak fotoğraflı 
hüsnühal kağıdı. 
• C - Bir seneyi geçmemiş 
aşı kağıdı. 

O - Fotoğraflı nüfus cüz· 
danı. 

E - Gedikli küçük zabit 
hazırlama mektebine girmek 
istediklerine dair pullu istida. 

H - istekli 18 yaşını bi~ 
tirmiş ise kendisinden bitir
memiş ise kendisinden ve 
velisinden alınacak taahhüt 
senedi. 

F - Talebenin velisinin 
kim olacağı. 

K - Sıhhat raporu he
yeti sıhhiyeden. 

1 - iki adet vesika fo
toğrafı. 

4 - isteklilerden kayıt ve 
kabul şartlarını taııyanların 
lzmir askerlik şubesine he
men müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

deli maddesine 250 bin ve 12 beyııirkuvetinde (Dizel) 

üçüncü mahrukat, tenvirat markalı aı kullanılmış bir 
ve teshinat maddeıine de yüz ~otör satılıktır. Taliplerin 

bin lira tahsisat ilive edil
miştir. 

idarehanemize 
ilin olunur. 

müracaatları 

------------------------------~----.._. ____ __ Milli Emlak müdürlüiünden!; 
Satış 
Sıra No. 

175 Pınarbaşı köşk içi 526,75 
Lira 

metre mu nar ve şef 40 
mevkiinde ,, 11 rabbaı tali bahçesi 

176 " 807,05 
177 Pınarbaşı tekke ben 633 " 

" 

nar bahçesi 30 
tarla halinde 30 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 ' 

,, di mevkiinde 
,, toprakçayır bir dekar 11 

mevkiinde 364 
11 Köprüaltı bir dekar il 

mevkiinde 306,15 
il kırbahçele bir dekar ,, 

ri mevkiinde 350 
,, kır bahçele· 752, 15 

ri mevkiiode 
" kır babçele- bir dekar " 

ri mevkiinde 128,40 
,, uluyol mevki bir dekar,, 

inde 542,85 
11 tepecikaltı bir dekar 11 

mevkiinde 59, 75 
" gece suyu 

mevkiinde 
,, gece suyu 

mevkiinde 
,, narlı kahve 

bir dekar,, 
120,64 
bir dekar,, 
555 

il 

mevkiinde 4916,25 

11 Yukarı bağlar 6940 
" 

nar bahçesi 
ayva il 70 

nar " 60 

nar " 50 

şeftali ,, 45 

" " 50 

bahçe 45 

nar bahçesi 35 

il " 40 

ayva ,, 70 

zeytinlik 170 

" 327 188 
189 ,, ulu cadde 1456 

mevkiinde 

190 Reşadiye Üçkuyular 

" çayır halinde 45 
bahçe zeytinlik 

26 eski 22 taj nu- ev 50 
mevkiinde maralı 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya 
ikinci tertip tasfiye vesikasile tediye edilmek üzere onbeş 
gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 27 Nisan 936 
Pazartesi günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak müdü-

riyetine müracaatlara. 933 , ~ 

llzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Tarafından mevsim dolayısile ye_ni çıkardiğı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağımz elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birim~i Kordoudo 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesiode FAHRİ KANDE· 
l\liR o~ı.u 

BAŞ DURAK 

lHI AMOİ . NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu

valet çeşitleri satar. 

"HERCULES,. vapuru 6- ferden acente meıuliyet 
SVVENSEA'dan srelip tah-
liyede bulunacak. 4-36 da gelip 11 -4-36 da kabul etmez. Fazla tafıiJit 

Not: Vurut tarihleri ve ANVERS, ROTTERDAM, için ikinci Kordonda Tahmil 
vapurların iıimleri üzerine AMSTERDAM ve HAM· ve Tabliye şirketi binası 
değişikliklerden mes'uliyet BURG limanları için yük arkasında FRA TELLi SPER· 
kabuJ edilmez.. alacaktır. CO vapur acentaaına müra• 

"GANYMEDES,, vapuru caat edilmesi rica olunur, • 
Ali Rıza 
l\'I ücelli thanesi 

.Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

• -ôkeftrenler! Mut-

laka (Okam~ntol) 

öksnrnk şekerle- ~ 
rini tecrftbe edi. -....ı 
lİZ • . ~ 

ctS 
:o 

Ve Pilrjen ~abapıo ~ 

en ftsUln bir mils· ~ 

bil ~ekeri olduğu· >bJ.) 
nu unutma ymız. J.) 

-o 
Kuvvetli mftshil fllllllli 

ietiyenler Şdhap b.JJ 
Sıhhat stırgftn ~ 
haplarım Maruf ~ 
ecza depolarmdan ın 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

J 

8-4-36 da beklenmekte olup Terefon: 2004 - 2005 - 2663 
yükünü tahliyeden sonra BUR- ı,. V. 

GAS, V ARNA ve KÖS-
TENCE limanları için yük V \ 7 

• F • H • Van 
1 er Zee alacaktır. 

" GANYMEDES il vapuru 
20-4-36 tarihinde gelip & Co. 
25·4 36 tarihine kadar DEUTSCHE LEV ANTE LıNİE 
ANVERS, ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LİNİEN 

" ROLAND ,, motörü 29-
3-36 tarihinde beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DATZlG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve lSKANDlNAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

"ALGERlA,, vapuru 14·4· 
36 da beklenmekte o)up 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ARDEAL,. vapuru 3-4-36 
da KuSTENCE, GALAZ, 
BRAILA ve SULINA hare· 
ket edecektir. 

"ALBA JUL YA" vapuru 
16-4-36 da gelip 17-4-36 da 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede
cektir. 

"PELES" vapuru 21-5-36 
da gelip 13-5-56 da PiRE, 

MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede-
cektir. 

"AGUILA,, vapuru halen 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

11 ANGORA ., vapuru 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERS'ten yük çıkar· 
mıştır. 

.. DELOS 11 vapuru 13 ni
sanda bekleniyor, 18 nisana 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanlarına yük ala-
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXMORE., vapuru 12 ni-

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

" DUNA ,, vapuru 10 ni
sanda bekleniyor, GALATZ, 
BELGRAD, BUDAPEŞT, 
BRATISLA VA ve VIY ANA 
için yük alacaktır. 
SPANSKELINJE • OSLO 

" BA YARD ,, motörü 11 
nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE ve 
NOR VEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

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

Birinci Kordon, 
No. 2007· 2008 

telefon 

•N'-f 

; o 11 ıu u·· 



E(Utuaal BlrUk) 

-

Londrada toplanan üt; devlet erkilnı-
harhiyeleri mutabık kalmışlar 

Bugün biı.. toplantı daha yapacaklar ve ana hatlar .. 
üzerinde mndaveleiefkarda bulunacaklardır 

lstanbul l 7 (Özel) - Londradao haber veriliyor : bulunacaklardır. l\'lnşktUAtla Bızao haberlere göre, 'İm· 
Burada toplanan Fransa, logiltcre "·e Belçika erkanı diye kadar geçen konuşmalar, tam bir fikir mutaba-

harhiyeleri, dün akşama kadar dôrt toplantı yapmış kata ve mftsait hava içinde geçmittir. 
bulunuyorlardı. Bu sabah, umumi bir toplanh daha ~ . . . , 
~ npacaklar ,.e ana hatlar nzerinde mOdavelei ef kArda Fransız erkAnıharbıyesı, yarm Parıs te buluna•·akllr. 

1 ............ ··------
Afrika 

Sevkiyatı yeni· 
den başladı 

lngiltere notamıza Arabistan 

Cevah ·verdi Birleşmeğe doğ· 

Istanbul, 17 (Özel) - Ital- -- b k 
yanlar doğu Afrika'11na ye- Başbakan ismet Inönü ugün amu-
niden asker, mühimmat ve d • h k 
amele sevkine başlamıılardar. tay a ıza at verece 
Dün, (Prenses Yulanda), Iıtanbul, 17 ( Özel ) - lngiltere hOkumeti, Boğazların 
(Atlantı), (Arapya), (Eki· tahkimi hakkındaki notamıza cevab vermiı ve diğer dev· 
taoya) ve (Zavyana) vapur· Jetlerle beraber bu meseleyi müzakereye amade olduğunu 
larile aaker, mühimmat bildirmiıtir. 
amele v~ zabitan sevkedil- Ankara 17 ( Özel ) - Kamutayın buıün öğleden son· 
miştir. ra yapacağı toplantıda, baıbakan Genral ismet lnönli, 

Sevkiyatın yeniden hara· boğaılann tahkimi hakkında devletlere verdiğimiz notaya 
retlenmeai dikkate şayan gelen cevaplar etrafında izahat verecektir. 
görlllmektedir. Ankara 17 ( özel ) - Boiazlar komiıyonu, 

E • muahedesi ahkimı deiiıeceiioden fe1bedilecektir. 
Loyoa 

. rganı ·~·~· .. ~----
• • • Cenevre siyasal çeven· ffarb 

Tabvıllerı pıyan· leri son vaziyetten 

gosu çekildi· nevmid bulunuyorlar Cenupta mubaı .. e· 
Aokıra, 16 (A.A) - Yozde -B~ıarafı 1 inci sahifede- • 

dôrt f•lzlf, ikramiyeli 1933 cak değiliz." be devam edıyor 
Ergani dahlli lıtiluız t•h•~lle· Roma, 16 (Radyo) - P~- Iıtanbul, 17 ( Özel ) -
rlolu bugOn y~pılıo ketıde· pahk .. maka~ının Bern. mü~ Londra'dan gelen haberlere 
etnde aıığıdakı oumınlar measıb, Vabkana gelmıı v göre, cenup cephesinde Ras 
kezanmıotar: ve Cenevre müzakcratı bak· N 'b V h'b d 1 k d · h t · t' ası u- e ı paıa or u arı :30,000 lirayı 42466 namı ın a ıza a vermıı ır. . . . 

Paskalya yortuıuna rağmen ıle Graçyanı kuvvetlen ara· 
ralı, 15,000 ltralak ikramiyeyi 
1 ~4184 numaralı tah•lller 

kezınma~tır. 156614, 63229, 
6738, 44301, 44301, 69480, 
96750 oomarah tahviller de 

909 şar lira ikramiye k11ın· 
mıo1ardır. Bundan baıka-ıS ı 

tıbvile 120 şer lira lkrımlye 

büytık devletlerin Vatikan· ıında baılıyan muharebe üç 
daki sefirleri, mütemadiyen gilndenberi devam ediyor. 
ve ıık sık P.apa ile Cenevre Italyan'ların taarruzu daima 
müıakerelerı etrafında te· püıkürtillmektedir. Habeı'ler 
maalarda bulunmuılardır. k b'I k Jk 
P ' R - ·ı· mu a ı taarruza a ma. apa oın oma mumessı ı k d f k. 
K il d M 1• • •1 ma ta ve mil a aaya çe ıl-

apaçe o a usso ını ı e . b 1 k d 1 k kt d Bütü b mıı u unma ta ar ar. 
onuıma a ır. n u ş· ld 1 l '1 ' 1 

temaılara büyük önem ve· ıma e ta yan ar ıür at e 
leabeı eylemlo n 5000 tab•ll rilmektedir. ilerlemektedirler. Bu vaziye· 
de amorti olmuetor. tin ileriıi için çok müşkül 

Hayret! 3 kişilik köy ! olacağı ıöyleniyor. ltalyaa 

Son zamanlara kadar Fran· ordula11nın arkaıında Habeı 
ltalya, Habeşistaoa git· 
ınek İetiyenlere mü

saade vermiyor 
lstanbul 17 (Özel) -Ital· 

ya hükOmeti, Habetistana 
yerleımek üzere gitmek is
tiyen ltalyanlara müsaade 
etmemektedir. 

çeteleri bulunmaktadır. ltal
yan 'Jar De11iyi l 5 kilometre 
geçmilerdir. 

de bulunuyor~. 
Bu köyün adı Morto'dur. 

Bütün nüfusu üç kitiden iba· 
rettir. En az aüfuı rekoru 
bu köyün üzerinde bulun· 
ma)dadır. 

ıa'oıo en küçük nahiyeleri· 
nin Baa·Alaptaki Leven1 ve 
Feisal olduğu zannediliyordu. 
Bunların bütün nüfusu dör· 
der kiŞiyi geçmiyordu. Fakat 
ıon yapılan nüfus sayımında 
bu hata düzeltilmiıtir. Artık 
anlaıılmııtır ki Fransa'nın 
en küçük köyü Hot • Marn ........................................................ 

SON DAKiKA: ------------- . Fransa,Italyayı iltizam etmekte devam 
ederse,lngiltereCenevreden çekilecek 

vrupada yeni bir vaziyetin hasıl olması ve Frausanı 11 

içinden çıkılmıyacak bir hate düşmesi muhtemeldir 
Istanbul, 17 (Özel) - Cenevre'den haber veriliyor: 
Italya • Habeş meselesinde Fransa'nın gösterdiği tarafgirlik, Londra'da fena akisler 

uyandırmağa başlamıştır. Zecri tedbirlerin şiddetlendirilmesinde Fransa muhalefet ederse 
lngiltere Uluslar sosyetesinden çekilecek ve buodırn sonra Avrupa itlerine kat'iyyen ka· 
rışmıyacaktır. Bu takdirde, Avrupa'da yeni bir vaziyet basıl olaca;ı ve Fraoaa'oın, için· 
den çıkılmayacak bir bale düıeceği ıöyleniyor. 

Fr nıız iazeteleri; Fransa'aıa kuvvetli olduğunu ve kendiıini müdafaaya kadir olmakla 
beraber müşterek emniyetin muhafazası için Uluılar ıoıyeteıine sarılmıı buluoduiuou ve 
•fkat bu kurumun, son bldiHlerle mıal'eıef aarsılmata bııladıiını yazmaktadırlar. 

ru !gidiyor 
Baştaraf 1 inri sahifede -

tine uymıyacak şekilde Uçün • 
cü bir parti ile anlaıma yap· 
mayı ve arada bir ihtilaf çı · 
kacak oluraa bunu clostça ko 
ııuşmalarla kotarmayıf2kabul 
etmektedirler. Bundan baıka 
üçüncü bir devletle barba 
yol açabilecek bir lbidiaenin 
de barıt yoluyle yatıştmlmaaı 
taahhlld edilmektedir . 

iki devlet, kendi hudutları 
içinde bir takım iıyanlar 

çıktığı zaman, karşılıkla ola· 
rak bunu bertaraf etmeğe 
çalııac~k •e asilerin iki 
taraf topraklarından fayda-
lanmalarının da önilne ıeçe· 
cekler. Kendi tebaalarının 
komıu de•letteki isyan ha· 
reketine iıtirakini menedecek 
ve topraklarına aıileri he· 
men silihlanndan ayıracak· 
lardır. 

iki taraf da Yemen krah· 
nın bu muahedeye ıirmeai 
:çin çalııacaklardır. 

Bundan sonra ki madde· 
ler, iki tarafın karıılıkh 
olarak birbirlerine asker ve 
kültilr heyetleri aönderme· 
leri hakkıntladar. Her iki 
devletin dııardaki konıoloı 
ve milme11iJleri icabında, 
diğer tarafın menfaatlerini 
de koruyacaktır. 

Bu muahedede ne Millet· 
ler cemiyeti paktına, ne de 
lngiliz· Irak ittifakına uymı· 
yacak hiçbir madde bulun• 
mıyacaktır. 

iki taraf bir · yıl içinde 

aıağıdaki maddeler üzerin· 
de bir anlatma yapmayı da 
teahhild ederler: 

ikamet ve pasaport mea· 
efeleri; ekonomik, finansal 
ve ıümrlik itleri; muhabere 
ve Cmuvaaala vaııtalarının 
organize edilmeıi. 

On ıenc müddetle mute· 
ber olacak olan bu muahe· 
denin parlamentonun yarın 

taıdikinden geçme1i bekle· 
niyor. 

Erkek Lisesi 
jimnastik bayramı 

19 Nisandadır 
lzmir Erkek Liseıi jimnas· 

tik bayramı 19 Nisan Pazar 
iÜoüdür. 

O gün AJsancak stadyu· 
muna ıeleceklerin, mekte· 
bin davetiyesini hamil olması 
ıarttır. Liıeli izciler ve at· 
!etler evvel& bir ıeçit rcımi 
yapacaklar ve müteakiben 
atlamalar ve koıular yapı· 
lacaktır. 

l(adın l(orsanlar 
Harikulade ve hakiki maceralar 

Tefrika ·ayısı: 15 

Mari, biı· Fransız harp gemisinde de 
nefer olarak hizmet görmOşttt 

- Fakat, dedi . Ben ni· . 
hayet renç bir kız idim. 
Sırtımda kalın, aiır erkek 
bahriye elbisesi olmasına 
raimen göğıümde • demin 
sana da göstermiı olduğum 
memeler vardı. Bu kadıo 
kaİbi, aşk ibtiyacile çarp· 
makta idi. 

"Bilhusa bir ıaman geldi 
ki, genç bir Flamona gönlümü 
kaptırmaktan kendimi ala· 
madım. Bu genç benim 
aıiumı ve bir kız olduiumu 
biç bilmiyordu. Bu bal, bir 
çadırda birleıtiğimiz zamana 
kadar sllrdü. Benim kız 
olduğumu anlayan Flamon 
aıkımı reddetmedi, o da 
beni sevdi! 

"Evlendik. Bütun tayfalar 
bu hidiıeyi memnuniyetle 
kartıladılar, diyebilirim ki 
günlerce şenlik yaptık. Ve 
bana bir maişet vasıtası 

olmak üzere Bredo ıatoıu 
civarındaki bir yerde bir 
lokanta açtılar, bu lokantaya 
"Üç Nal,, ismini verdik. 
MDıterimiz boldu. Saadeti· 
miz çok biiyliktn. 

Fakat hangi ıaadet uzun 
müddet devam edebilmittir. 
Saadetler ne kadar btıylik 
olursa feliketlerde o kadar 
çabuk ve büyllk olarak &elirl 

Kocam Flaman öldU. Bu 
yetmiyormuf gibi harpte 
çıktı. Aıkerin Bredo şatosu 
civaranda kalmaıına llizum 
ıörlllmedi; aık er çekildi, 
zabitler aitti, beaim "Üçnal .. 
lokantasında ıiaeklerden 

baıka mlltteri kalmadı! 
"Aç kalmak, yeniden se· 

falete dlltmek mukadderdi. 
Bunun için lokantayı ıattım, 
yeniden erkek kıyafetine 

girdim. Bu ıuretle hudud 
civarında mllıtahkem bir 
Hollanda mevkiine mUracaat 

ettim, piyade neferi yazıl· 
dım! Fakat ıulh zamanında 

askerlik hiç te kirla bir it 
değilt kıtlı hayatı hoıuma 

gitmedi. Ben faaliyet, ma · 

cera, hareket ve zengin 

olmak istiyordum. 
.. Hind, garbi (Amerika) da 

macera çokluiundan ve bol 
altınlardan bahıediliyordu. 
Ben de bu taraflarda talih 
denemeie karar verdim. 

"Bu ıırada bllyllk bir 
Hollanda ıemııı Ameri· 
ka'ya hareket ediyordu. He· 
men aemiye bindim ve 
·Amerika yolunu tuttum. 
Fakat remi Amerika'yı bu· 
lamada; Yolda kuvvetli bir 
korsan ıemiıinin taarruzuna 
uiradı; korsanlar ıiddetli 
bir barptan sonra ıe· 
miyi ıaptettiler?. içinde 
ne buldulaua aldılar, 
tayfa, yolcu ve zabitlerden 
pek çoiunu öldlirdüler; bu 
koraan ıemiıi lnriliz korsan· 
!arına menıuptu. Nedenıe 
beni öldürmediler . Çnnkü 
kendiJerine lnriliz elduiumu 
iıbat etmiıtim. Beni ıerbeat 
bıraktıkları zaman : 

- Fakıt • de.tim • benim 
dünyada hiçbir kimsem yok. 
itim de yok. Amerikaya iı 
ve macera bulmak içıa ıidi· 

yordum. Bana aranızda bir 
İf vermez misiniz?. 

Genç idim. Kadın oldu
ğum için, yaıımdan daha 
az yaıta sıörünüyordum. Be· 
nim yaıımın kliçiiklüiüne 
raimen kor1anlık yapmak 
huıuıundaki arzum, kapta
nın hoıuaa &itti, beni de 
maiyyeti efradı arasına ka· 
bul etti. 

Mukadderat, timdi yeni 
bir cepheden kendisini ıös
termeğe baılamış demekti. 
işte, Rokbam beni bu su
retle ve bir kadın olduiu· 
mu biç farketmeden gemi· 
ıine kabul etmiıti. Fakat, 
bu iemi de benim ıibi bir 
kadının daha erkek kıyafe· 
tinde bulunacaiını aklıma 
bile retirmiı değildim! 

Read Mari itiraz daha 
sustu. Sonra: 

- Ve şunu da ıöylemek 
mecburiyetindeyim. ÇGnkU 
biz bir nevi ıuç ortakları
yız! Bana ilanı ıtkına lnzum 
yok, çünkü ıeç kaldın. 
içimde ltir baıkasına •tk 
ateıi yanmakta ve bunun 
için ıözllme uyku İirmemek
tedirl Decli. 

- 12 -
Kadın robu 

Kalbinin ibtiraılarını teskia 
edeceğiniıandığı delikanlının 
da kendiıi ıibi bir kadın ol· 
dujunu An Bonni iıte bu 
ıuretle öirenmiı oldu. Ayni 
zamanda da, Rokbam'ın ıon 
bir vurıunda eair aldıjı bir 
marangozun renç Mari Rea • 
dın kalbinde ıaltanat snrdil • 
iilaü iSjreadi. Mari Read : 

- Sevdijim erkek Morri· 
ıoa'dur. Bu adamı tanıyor 
musun?. Tanıyorsun 

1

dej'il 
mi?. 

Kadogan r•miıini zaptet
tiji zaman kaptan bu ma· 
rangozu belki bir iıe yarar 
diye alıkoymuı ve öldOrtme· 
mitti. Dedi. 

An Bonni, henüz bir ka
dın olduğunu bilmediii için, 
Mari Read'ın bu maraDiO· 
zun batından hiç ayrılmama· 
sıaa bir mana verememiıti. 
Hakikati şimdi anlayordu. 

iki kadın birden ıustular. 
Orta direğin albndan bir 
ıemici feneri yanmakta, et· 
rafı hafif bir •tıkla aydın
lanmakta =di. Buradan bir 
küfDr dalıaaı gelmekte idi. 

An Bonni, bu kllf llrleri 
r okham'ın ıavurduiunu be· 
men anladı. 

Devamı va' 

İzmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

(Alımet Münir Sert~l) ~i
caret anvanHe lzmirdo kllçük 
Karclicalı .hanında 8 numa· 
rada ticaret ve komisyoncu· 
l~k yapan Ahmet Mllair 
Sert~lin iıbu ticaret unvan• 
ticaret kanunu hilkümleriao 
ıöre ıieilin 1604 numarasına 
kayt ve lHcil edilditi ilin 
olunur. 

lımir ıicilli ticaret me· 
murlutu reımi mtıhllrü 

ve F . T eaik imıaıı 
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