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İz.mirde çıkar, akıamcı siyasal ıazetedir 

- Cumartesi - 18 Nisan 1936 

~ 

• Kilçük itilaf 
M. St?yadino,1iç'in riyase

tinde Belgrad'da fevkalade 

bir toplantı yapacaktır. 

Fiab (100) Para 

Bulgaristan Nöyi muahedesini bozdu 
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Zağrebte, Galiçyada ve Is- Boğazlar Ooüçler komitesi mes'e· 

Panyada kan l_ı n ümayi~Ier Mes'elesi 11 Ma- leyi halledemedi 
' yısta görüşülecek Pol ·- · --Bonkuı· ihtilafı halletmek 3 bin hırvat, bir saylavın malikanesine hücum ettiler, ' 

Bir Romen gazetesi, • • M '11 l · · · d 
ispanyada endise hükum sÔrüyor AtatDrk Avrupa'da ıçıo 1 et er cemıyetı 1 ea-

savaş tehlikesi gö· lini unutmalıyı7., dedi 
rOyor diyor Kat'i kararı Pazartesi güoQ konsey verecek 

lstanbul 18 (Ôzel)- Boğaz
lar hakkındaki notamıza Sov· 
yet Rusya da müsbet cevap 
vermiıtir. Diier devletlerin 
cevapları bekleniyor. Bu mes· 

ele 11 Mayıstaki konaey 

toplantısında gCSriltülecektir. 

ispanya ibtililcıları 
Zabıta ile nümayişçiler arasında 

gelen kanlı çarpıtmalar da 73 kiti 
surette yaralanmış 20 kiıi almüıtür. 

Bükreş, l 7 (A.A) - Na
tionalul Nou razeteıi boiaz

vukua farın tahkimi hakkındaki 
ağ1r baımakaleaiode diyor ki: 

Loç kasabasında ki amele, umumi ırev 

• 
.J illa edilmiıtir. Amelelerden bir rurub, 

Varşova 18 (Radyo) - Galiçya'da çıkan 

nümayitler neticesinde iki amelenin cena· 
ze meraıimi esnasında baı göıteren kar· 
l'aıahk, bildirildiğinden çok daha fazla 
kanlı olmuıtur. Tramvay arabaları rayla
randan atılmıf, sokak muharebeleri olmuş 

maden fabrikalarından birini işgal etmiı
lerdir. 

Haber verildiiine göre, biitün bu hidi
seler, ipiz ameleye it verilmek istenmedi
ğinden tabaddüı etmiıtir. 

Madrid 18 ( Radyo ) - lspanya'nın her 
tarafında derin bir endiıe büküm sürüyor. 

ve kaldırım taıları sökülerek zabıta me
murlarına iatılmııtır. 

Umumi irev, şiddetle devam etmektedir. 
- - Devamı ~dardüacii ıayhifede-....... 

Yunanistanda milli mü
dafaa işleri konuşuluyor 
~letaksas itimat reyi alamazsa kral 

müdahale edecek ve bir temerküz 
kabinesinin teşkilini isteyekti'r 

Kral Yorgi 
Atina 17 (Özel )- Hava 

bakanlığında Baıvekil ve Ma· 
liye Vekili, bava erkinıhar· 

biye reisi ile koouımuılardır. 
Bu içtimada milli müdafaa 
kredisi üzerine müzakeratta 
bulunulmuıtur. 

Atina 17 ( Özel ) - Bah
riye bakanı yeni dört torpito 
111ubribi için bir münakasa 
açacak ve muhtelif ioıaat 

tezalblarına tartnameleri 
g6nderecektir. 

Atina 17 ( Özel ) - Me· 
lak1aı kabineaine yalınız 
Abrar fırkaııaıa itimat reyi 

vereceği anlaıılmııtır. Diğer 
Partiler Parlimanter bir ka-

bine ittemektedirler . 
Ati na 17 ( Ôzel ) - Mali· 

ye Bakanı Parti reiılerini 
davet ~d !rek düyunuumu
miye me1'elesi ile milli mü
dafaa tabsiıatını milzakere 
edecektir . 

Ayın sonunda borçlar mea · 

eleıini bal için Londra'ya bir 

bey' et gidecektir. 

lstanbul 18 (Ôzel) - Me
takıaa kabinesi Parlamento
dan itimat reyi almana Kral 

mlldahale edecek ve bütün 

Partilerin iıtirakile bir te

merküz kabinesinin teıkilini 
istiyecektir. 
---i~·--t--

lsviçre de 
SiUihlanmağa karar 

verdi 
Cenevre 18 (Radyo)- lı· 

viçre Federal meclisi, ulusal 
müdafaa için 235 milyon lı· 
viçre frangı ayırmııtır. 

GönOllOler 
Roma, 18 (Radyo) - DDa 

ltalya'nın muhtelif limanla
rından Doju Afrika'ıına 

16aiUlli kıt'at HYkedilmiıtir. 

Katolik 
Matbuat kongresi 

Papa 
J oma, 18 (Radyo) - Va

ti kanda toplanacak olan 

Katolik matbuat kongresine 
Fraasa'dan SS gazeteci iıti
rik edecektir. Bunlar, don 

Vatikana geJerek papa ta

rafından kabul edilmiıler ve 

billürden yapılmıı 250 kilo 
ağırlıiında Hazreti lsa'nın 
bir büstünü V atikana ietirip 
hediye etmiılerdir. 

Japonya 
Habeşistao'daki men· 

faatini muhateza 
edecek 

Tokyo, 17 (A.A) - Do· 
mei Ajanıı bildiriyor: 

Japon bükümeti ltalyaa 
Ha bet ihtillfının inkitafını 
büyiik bir dikkatle takib 
etmektedar. Milletler cemi
yetinin veya Fransa ve in· 
iiltere'nin bu ibtilif etrafın· 
daki hMttı hareketleri her 
•• oluraa olıua Japoaya 

Türkiyenin yaptıiı jestler ba
rııa inanla bailı oldupnu 
ve Balkan antaah azası gibi 
bu antantı:ıı kurulmasında 
eaas tutulan prensiplere sa
dık olduiunu gösterdi. Bu 
vaziyette Türkiye Romanya
aın efektif yardımına müı
tabaktır. Türkiye bUkCimeti
nin boiazları tahkim huıu

sunda kararı iki buıuıiyet 
arzetmektedir. Bunlardan 
birisi Cumur Reisi Kamil 
Atatürk'in Avrupa'da ıavaı 
tehlikesi rCSrmeai Ye diğeri 

legal bir yol takib edilmek-
tedir. 

Italfa 
Kral ve kraliçesi has
tahaneleri gezmişler 

Roma, 18 (Radyo) - ltalya 
kralı Viktor Emanuel ile 

kraliçe Elena, dOn Roma 

hastahanelerine riderek ya

rahl•ıı ziyaret etmiılerdir. 
••••• 

Raldvin 
Bugün siyasal bir 

söylev verecek 

M. Baldvio 

Londra, 18 ( Radyo ) 
lngiltere baıbakanı Baldvin, 
buiÜD (Vuçester) de buıün
fÜ ahval hakkında ıiyaaal 
bir s6ylev verecektir. Bu 
sCSylevi, Radyolar her tarafa 
verecektir. 

Habeıiıtan 'da ki ekonomik 
menafiini mulaafaıaya çalı· 

ı•caktar. 

Uluslar ıo8yetesi içtima halinde 
lstanbul, 18 (ÔzeJ) - Ce· Jantın gayet gizli olmuıtur. 

nevre'de siyasi faaliyet dnn Komiteye dabiJ azalar, be
de devam etmiıtir. Onüçler raberlerinde ancak birer 
komitesinin öjleden sonra ki müıavir getirebiJmiılerdir. 
toplantısından evvel M. Ma- Müzakere çok çelin ol
daryaıa, Aloizi Ye Maryam; muı, evveli M. Madariyaia 
Lord Eden de Pol Bonkur ve sonra da, M. A•enol 
ile temaılarda bulunumutlar müzakereler için teıebbüs· 
Aloizi, Muaaolini'ye Eden de lerini anlatmıılar ve ltalya· 
Londra'ya telefon etmişler nın, sosyetenin kontrolu ba
ve vaziyeti bildirmiılerdir. ricinde müzakere istediğini 
Onllçlerin 1aat 16 daki top- -Devamı 4 ı1ncıi ~ahifide-

r ' L ( Ulusal Birlik ) e Göre 1 

Biz ne · idik, ne olduk? 
Çocukluğumuzda bir marı söylerdik: 
Biz ne idik, ne olduk, 
Şimdi hürriyet bulduk! 
Yaıaıın adalet, milsavat ilbl.. 

~ 

Baıım avuçlarımın içinde, ben de bu marıın ilk masraj'ını 
ıöylilyorum: 

Ne idik, ne olduk!. 

Hududu, Arnavutluk dağlarından Yemen'e Tunula 
dayanan koı-kocaman bir ülke içinde, meyvaaız, dalları 
kurumuı büyük ve ihtiyar bir çınara benziyorduk. Her 
taze dalımızdan bir devlet doidu. 

Cihanda adımız •Haıta adam"dı. Eski düveli muazzama 
kadroıu içinde, bir putu andırıyordu. Garp politikasının 
oyuncajı bir devlettik. Pazarlarımız açıktı. Muaarif yok, 
yol yok, ıimendiferler baıka ellerde, kapitülasyonlarla bai· 
lanmıı, paditabın kul kölesi bir memlekettik. Ne ..ordumuz.
dan hayır vardı, ne de donanmamızdan?. Türkiye yurd 
değil, Nubun gemiıine benziyordu. Her çeşid millet, her 
çeıid dil, Oımanb bankası kadar Türk yaııyordu. 

Ab, biz ne idik, ne idik? 
Şimdi gözlerimiz gururla, sevinçle dolmuı vaziyettedir: 
Göğılımüzü, gere gere dünyaya söz söylüyoruz. Bir bo

iazlar mes'elesini ileri sürdük. Sanki büyük bir çalgının 
tellerine dokunmuıuz gibi binbir güzel ses çıktı. 

- Model olabilecek Türkiye! .. V arJıklı, kudretli Türkiye!.. 
Bllyük ıefinin arkasında yep·yeoi bir ilem olan Türkiye 1 

Dediler ve diyorlar. Buhran, her millet gibi bizi de ııkıı· 
tarıyor. Fertlerin kazancı azalmııtır. Yoksulluk ve sefalet 
çekenler vardır. Evet amma, bugün bayrağı şerefle dalra· 
lanan, dünya kürJülerinde söz söyliyen, alkıılanan, sevilen 
bir milletiz .. 

Atatlirk, tarihin ne bahtiyar simasıdır ki, hiçbir kulun 
ermedij'i murada ermiıtir, bir yoktan bir {var) çıkarmııtır. 

Biz ne idik, ne olduk ? .. 
Ve daha aeler olacıiıı? 

GÖKÇE 

• 
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~ R k k Ö d J 1 d Jd daki Lokarno görünüıünüll 
H f. · ı d•J · · ı·kk f k"b d en mıuta asına az as er g il erı ecegı emıo e 1 I· akislerini biliyorsunuz. Fran· a •}1e1er, ı sızı c ı at e ta ı e e· . . . . . d"ld.' b 

ki k • 1 ki d ğı halde, lnr anda ı 20 bJO kışı Sevke 1 le l!llZ gazetelerinden iri me• 

c~ er' açmasına manı o aca ar 1 
(Ren) mes'eleıi münase· karnoyu bozduğunun ifade işgal ettikten sonra Fransa:. ~İ;uk~~mi~st hk:ı~dan ha~~ı;: 

Affedersiniz. direktö- seninle Pigaş, Maza hapis- betile methur ve selihiyettar edilmesi daha ziyade zahiri ya 25 yıllık dostluk teklif kimselerin bu işler için fikir-
rüm, biz.e saat sekizde bu- hanesinin öbür tarafında ve muharrirlerden " M. Kari bir sebepten başka birşey etmekte ve kendisine şarkta leri ne olduğunu anlamak 
rada bulunmamız emredil· duvarm dibinde bulunacak, Radek" lzvestiya gazetesin- değildir. Ve Almanya'nıo serbesti istemektedir. istemiş; suall~rinden biri fU· 
mişti. Halbuki şimdi saat birbirinizle konuşuyormuısu- de çok önemli bir makale zaten mukarrer olan hare- Çünkü bir taraftan Po- dur: "Lokarno nedir?,. 
henüz yedi olmadı.. nuz gibi 1' örüoeceksiniı; ora- yazmıştır. Bu makaleyi ter· ketine bir vesileden başka lonya, diğer taraftan Lit- Biri cevap vermiş: "Lok~ır-

Emniyet direktörü, me- da bekliyen karakola malü· cüme ve aşağıya nakledi- birşey olmadı. Zaten Hitler vanya kendi sınırlarını Sov- no, ltalyanlarla Fransızlar 
murlarına haksız yere tariz· mat verileceği için size biç Versoy muahedesinin bu 42 yet'ler aleyhine Almanya'ya arasında ve Almanya a ley· 
de bulunmuı oluyordu. Bu- birşey söylemiyecektir. yo~~:rsayın 42 ve 43 üncü 43 üncü maddelerinin feshe- kiralamış bulunuyorlar. Eğer hine bir andlaşmadır." H ri, 
nu Çabuk anladlgwı ı'ç'ın Jafı - Zaten kar '-ol bı'zı· ya Fransa buna razı olmazsa Strezmanla Briyan arasuıda " maddeleri, Ren'in işgalini dileceğini daha mecburi as-

1
• d 

degwiştı'rdı' ve·. görür ya göremez. Çu'"nk .. u F k 1. . . d k b' Almanya Ren'e kuvvet ı imzalanan bir pakt ol uğunu 
bir taarruz addeder. on er ığı tesıs e er en ır d l - d k l b k d · 

G .. ü t"' v .. il adam orada saklana biliriz. or u ar gon erere 00 arı söylemiş, bir aş ası emıı 
- or ş UiUn z Noraht'ın Fransız sefirine arada tatbik etmediğine tehdid edecek mamafih eğer ki: "Lokarno bir ltalyan hu-

kimdi? - Tam saat sekizde, an- Ren işgalinin sembolik ma- teessüf ettiiini söylemekte- kabul ederse gene ayni şey kukçusudur ki şimdi ölmüı· 
Diye sordu. tadınız mı? Tam saat sekiz· hiyette ve az askerle yapıla- dir. yapılacak, çünkü Fransa bir t'" p· d d' ur.,, ıye 0ı cevap ver ı: de pilsizin, hapishanenin uğını temin etmesine rağ· Çünkü o vakit lngiltere bitaraf mmtaka ihdasına razı Daha geniş ölçüde halk 
- Şimendifer amelesin- men bu mıntakaya 120 bin ltalya aleyhine inilteveccih olmıyacakbr. BinaenaleyJı k ı k' büyük kapısı civarındaki içine girece o ursamz, ım 

den birisi, eskiden keodisile asker aevkedilmiştir. Halbu olduğ'u için derhal Alman- hakikatte Almanya mütema- bilir daha ne cevaplar kar-
d t .. b t b 1 küçük kapı<Lln salıverildig" ini d k t hd'd d k 0

• ane munase et e u un- ki Versay muahedesinin larla vaziyeti tesviye etmiş iye şar i e ı e er en şısında kalırsınız . Düşününüz, 
duğu bir kimse için benden göreceksiniz, ayni saatte, yukarı ki maddeleri buı ala- ve hiçbir tedbir almamışh. Asıl tazyikini garbe yapmak- Fransa'nın en büyük emni· 
bazı malumat istedi. Şaşkın M. Tolbiyak'ta arabasından rın askerileştirilmesini savaş F;aosı:z: parlamentosunda tadır ve şark bir maske yet davası için halkın bilgisi 
bir adam olmuş olsaydım, inip dilsize işaret verecektir. telAkki eder. Geçen sene Sovyetler aleyhinde son olarak kuUanılmaktadır. Bu , bu; ya ikinci derece mesele· 
muhatabım, benim kumpan- işte, sizin basiret göstere- Almanya ilk tecrübe olmak Fransın Rus muahedesinin itibarla şimdi bütün Avrupa- ler için acaba ne biliyor? 
ya memurlarından olmadıgw ı- u-zere Versayın be•inci mad. taadiki esnasındaki nutuk- nın mukadderatı lngiltere, Daha tuhafı var: Şimdi ceğiniz vakit, tam o za- ..: F B ı ·k ' h 
mı kolayca anlardı. Fakat mandır. desini çiğnedi ve aıkeri lar da Hitlere çok cesaret ransa ve e çı anın are- vereceği reylerle Fransa 
ben buna meydan bırakma- mükellefiyeti kabul etti. in- vermi•lerdir. Hitler ara ketine bağlıdır. Eğer bunlar hükumetine nasıl bir iç ve 
dimi - Piyedoş, emniyet di- v kendilerini •koruma yollarını k l' 'k üd 

·ı d'W d l ti in d Ç k l k R l dı• güvenli poıtı ası g e-rektörünün vtrdiği emri te- gı tere ve ıger ev e er yer e e os ova · us an aş· derhal bulabilirlers o vakıt v Ne yapalım, vazifemiz .. 
Adamcağız, fazla olarak ta 
karşıdaki koltukta bir iki 
kadeh şarap içmekliiimizi 
tekJif etti. Ben de onu şüp
heye düşürmemek için bu 
teklifi kabul ettim. 

Emniyet direktörü, Piye
doş'un ıöylediği faidesiz 
Jikırdıları daha fazla dinle
mek istemiyordu, bunun 
için: 

Kes artıkl 
Diye haykırdı ve devam 

etti: 

- ilk defa g~rdüğün bir 
adamla gidip koltuk meyha
nesinde şarap içeceğinize, 
vazifeniz başında buluna
cakhnı!'. Eger bundan sonra 
da vazifede böyle laübalilik 
gösterecek olursanız ceza 
görürsünüz! 

Piyedoş, emniyet direktö

rünün bu sert muamelesini 

kendisi için bir nevi haka
ret telakki etti. Ne olursa 
olsun sükut etmemeğe ka
rar ~erdi ve sonra: 

- Lakin - Dedi - daha 
dün beni tebrik ediyordunuz, 
zannedeuem, böyle bir mu· 
ameleye maruz kalacak de
recede kusur işlemedik. 

Dedi. 
Tolbiyak, emniyet direk· 

törünün kulağına bir şeyler 
fısıldadı. Direktör, Piyedo· 
şun yüzüne bir kere bak
tıktan sonra, birkaç adım 
yürüdü ve: 

- Sözünü kes te söyJiye· 
ceklerimi dinle. 

Dedi ve devam etti: 
- Karşıda duran kupa 

arabayı iÖrüyor musun? 
- Evet, zaten öteden 

ielirken ona iyice dıkkat 
ettim. Atları güzel, araba
cısı kürklere sarılmış, bu 
araba artık ıöz.ümden ka· 
çamaz. 

- Pek iyi, biz şimdi o 
araba ile gideceğiz. Saat 8 
den beı dakika evvel araba 
tekrar buraya dönüp tam 
tam şimdiki noktada tevak
kuf edecektir. 
• - Emriniz başüsttine, ara
bayı burada bekleriz. 

- Tabii, yalınız evvelki 
talimatımı tekrar edeyim : 

Jikki ettikten sonra; bu maddenin çiğnenmesi masının da Çekoslovak hu- Hitler'in cür'eti tevakkuf ::f ~;;,de gene o öğrete
aleyhinde kat'i harekette dutlarının Sovyet askerleri edecektir. Aksi takdirde bu 

- Merak etmeyini!' müs- d Al Avrupa'lıların bizi bilip 
yü direktör. bulunmamaları şim i man· tarafından tutulup Almanya devletler bir tereddüd ve bilmediklerine kızmayahm. 

ya'ya yeni hareketler cesa- aleyhine harekete geçeceğini anlaşmazlık vaziyetinde de- Kendileri hakkında malu· -ArkasıvfJT-,_ ' 
1 Askere davet 1 

ihtiyat zabitler ça
ğlrılıyor 

lzmir askerlik şubesin· 
de.o: 

1 - Yedek subay ye
tişecek kısa hizmetlilerden 
332 doiumlu ve bunlarla 
muamele görenler ve daha 
evvelki doğumlulardan 
olupta muhtelif sebeplerle 
geri kalmış deniz sınıfın
dan aayri sınıflara ayrılmış 
olanlardan yalnız askeri 
ehliyetnamesi olmıyanlar 1 
Mayıs 936 tarihinde yedek 
subay okulu komutanlığı 
hazırhk kıt'asında bulun· 
mak üzere sevkedilecek
lerinden 24 Nisan 936 
gününde hüviyet cüzdanı 
(nüfus tezkeresi) ve mek
tep şahadetnameleri bera· 
berlerinde olduğu halde 
şubeye müracaatları. 

2 - Tam vaktinde ye
dek subay okulu komu
tanlığı hazırlık kıt'asında 
bulunmıyanlar hakkında 
kanuni muamelenin tatbik 
olunacağı ilin olunur. 

retini verdi. söylemekte ve bir Çekoslo- vam ederlerse Avrupa'oın matları bu olanlardan ne 
Şimdi mühim olan bu son vak tehlikesi göstermekte- gar binde yeni bir savaş ate· beklersiniz? Gene onun 

hareketin sebebi ne olabil- dir. Halbuki Çekoslovakya şioin parlaması yakındır. içindir ki her vasıtaların 
diğidir. Bunun cevabını kıs· ile Sovyetler arasında hudut lzmir ikinci hukuk mab- faydalanarak, kendimiz hak-
men Hiiler son Rayştah birliği yoktur. Buna muka- kemesinden: kındaki malümatı Avrupa-
nutkunda vermiştir. Bu nut· bil Almanya'dan Çekoslovak Izmirde Namazgah Yapıcı laların ayağına kendimiz gö-
ka göre ilk sebep devletler devlet merkezine havadan oğlu yokuşunda bacı Hüse- türmemizi istiyoruz. 1937 
arasında seviye ve hak mü· 25 dakikada gidilir ve Çe- yia ı. 12 no.lu evde Keriman Paris sergisini büyük fırsat-
savatının tesisi arzusudur. koslovakya içinde 3,5 milyon kızı Kerime tarafından ayni )ardan biri sayışımızın se-
Hitler'e göre Fransa ile Alman yaşar· hanede oturur kocası Raşit bebi budur. • 

Maamafih Hitler hakiki 
So\fyetler birligi arasındaki oğlu Tevfik aleyhine açtığı Brüksel sergisinde hükumet 
anlaımada Lokarno, uluslar fikirlerini de herşeye; rağmen boşanma davasını~ muhake- yalnız bir inhisarlar pavyonu 

. if•a etmektedir. Ona göre, · d -dd · ı h T .. · k" d'"k sosyetesi nizamnameıı ve Y meaı sırasın a: mu eıa ey kurmuştu. ütun ve ıç ı u • 
Almanya menafii aleyhinde· Sovyet toprakları daha az Tevfikin bu evden çıkıp kinı! Buraya gelen ziyaret· 
dir. Binaenaleyh bu anlaşma halkla meskun: olduğu için nereye gittiği bilinemediği çilerden bir çoğu, kapıdan 

ona taarruz edilmelidir. Bol· h k d' · bl' w t d k' "T.. k Lokarno ıisteqıini bozmuş- ci etle en ısıne te ıga çıkarken diyor u ı: ur • 
tur. Halbuki daha 1933 te ıevik fırkası, Hitlerin düş· yapılamadığından bu husus- ler eskiden halı da yaparlar 
Hitler Ren'de kendi fırka· manı olarak hücuma layık- taki tebliiatıo ilioen yapıl- idi. Şimdi demek. onu bile 

tır. Hatti Hitler Almanlara h k · · B ıının askeri bir teıkilibnı maaına ve mu a emesının bırakmışlar ! ,, u pavyona 
meydaaa ıetirerek kendisi diyor ki .. beher Rusa düşen 11-5-936 pazartesi saat 14 yaptığımız masrafla sadece 

toprak, beher Almana düşen k t t k için orada seferberliie lizım bırakılmasına karar verilmiş memleketi az ço anı aca 
olan bütün zemini hazırladı. topraktan 18 misli fazladır." ve bu kararın bir suretide fotoğraflar teıhir etmiş ol-
21 V 1935 nutkunda Hitler Bunun içindir ki Hitler Ren'i mahkeme divanhanesine asıl- saydık, faydalı olmaz mı idi? 
Lokarno mqkavelesini boz· lzmir Birinci icra memur· mış olduj'undan mumailıy- Çünkü nihayet bu halk 
mak niyetini bildirdi. Buna· luğundan : hanın o günde ve saatta yığınlarının bilmemesinin za· 
da sebep olarak Fransız Bir borcun temini için mah- lzmir ikinci hukuk mıhke- rarı ve bilmesinin faydası 
ıilihlanmaaının artışını göa- cuz ve paraya çevrilmesine mesinde asaleten hazır bu· vardır. Bunun için de onla-
terdi. karar verilen 260 liralık Ak· lunmaıı veya bir vekil gön- rın en çok toplu olarak ·bu-

Bu itibarla efkarı umumi- seki Ticaret bankası hisse dermesi aksi takdirde hak- lunacağı fırsatları göz önünde 
ye bu ıon harekete hazır· senedi açık artırma ıuretile kında gıyap kararı çıkarıla- tutmak, istifadesi mahdud 
laomıya başlandı. Binaen- 21·4-936 Salı günü saat 10 da cağı hukuk usulu mubake- ve az olan teşebbüslere ya· 
aleyh şimdi ıonSovyet-Fran· sarraflar çarıısında tellal va· meleri kanunun tebliğat fas· pılacak masrafları biriktirip 
sız muahedesinin ve lngil- sıtasile satılacaktır. Taliple- lına tebliğ makamına kaim hepsini böyle fırsatlara has-
tere ile Fransanın İtalya rin ° saatta hazır bulunma- olmak üzere ilan olunur. retmek lizım. • 

aleyhine anlaşmasının Lo· lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Lira 

T;!~;00 Tayyare Sineması~ 
D. oo: 
171 Tepecik kiğıthane caddesinde 91 eski meydan 

sokağında 4·6 taj no.lu 29,20 metre murabbaı 
arsa 

172 Tepecik kiğıthane c. 91 eski meydan s. 8·10 
58,40 

_.....,..._~...._ 

Bugtüfil lh1e1r seansta 

l(önigs Ma~l{. 
Elisa LANDI. Pierre FRESNAY - Jean LODGE • Jean MAKS - J. YONEL 
J. DEBUCOURT - Georges PRıEUR - Andre DUBOSC gibi en tanınmış 

Fransız artistlerinin temsil ettikleri büyük ve ince bir aık romanı 

Sarayların iç yüzü ·Taht ve Taç Yilzün-
d en Yapılan Cina)'etler 

AYRICA: Türkçe sözlü t'OKS dünya haberleri 

Seans saatlarr Göoig~ Mark ~ilmi .ço~ ~zun olduğu için seans 
• şu şekılde teabıt edılmıştır. 

Hergün:t4, 16, 18,30 21, Cumartesi veya Pazar 

saatJarı 

taj no.lu 31,40 metre murabbaı arsa 62,80 
173 Üçüncü sultaniye mahallesinin komiser meh-

met ef. sokağında 1-1 no.lu 158,5<1 metre mu-
rabbaı arsa 47,55 

174 Karantina iskele yokuşunda 70-58 no.lu ada 773 
parsel 22 metre murabbaı 374 ada ıso,ooo 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile 
ödenmek üzere onbeş glln müddetle arttırmaya konulmuş· 
tur. ihalesi 27 Nisan 936 pazartesi günü saat 16 dadır. 
Alıcıların milli emlak müdüriyetine müracaatları. 960 ,.. 

lzmir Eşrefpaşa hastanesinden: 
Eşrefpaşa hastanesinde yapılacak olan mutbak ve çama

şırhanenin tamir işleri 7-4-936 güolemecinden itibare'! 15 
gün müddetle münakasaya konulmuştur. Şartnameyı v~ 
yapılacak işleri görmek istiyenler hergün hastane heyetı 
idaresine ve ihale günü olan 23-4-936 perşembe günü 
saa 9 dan 12 ye kadar vilayet encümenine müracaatları 
ilin olunur. i7-11-15·19 897 

t 

D 

p 

c 
h 
c 
r 
Ji 

r 
y 

t 
t 
1 
g 
a 

g 
11 

a 
y 

p 
k 
ti 
il 
h 

b 

m 



._._.._...la~k~lf~•~'----~----·---~~~~-~--~~~--~----~~~~-<~OJuaal7B __ ~U_k~)---------------------------......... ----...------~~1~8;,_;N_aı_a_n __ 9S6 __ __ 
Olivicr ve şüreka- Fı·atelli Sperco \ 7 apnr A~entas1 Nevyork 

Cihan ticareti 
panayırı 

1936 Yıh Mayısmın 18 in
ci gününden 30 uncu günü
ne kadar sürmek üzere 
Nevyork'ta Vorld-Vay Tra· 
de F air adı al tanda bir pa· 
nayır açılacakhr; panaymn • 
Nevyork liman idaresi tica
ret dairesinde kurulması 
kararlaıtmlmışhr. Panayırın 
açılması tarihi ile devamı 

müddetinin tayininde bir fi
kir ıüdülmüştür ki: Bu da 
panayırın (Milli harici tica· 
ret ve denizcilik haftası)oa 

tesadüf ettirilmesidir. 
Paoay1r teşkilata "BirlP.şik 

Amerika fabrikatörleri ihra
cat sosyetesi,, ile irtibat 
ha1ine konularak, fpanaymn 
cihanın l bütün memlehetle
riodeki endüstri ve ticaret 
liderlerinin toplanacağı bir 
merkez olmasana çahşıla
cakhr. 

Panayır teşkilatı, geniş bir 
mikyasl üzerinde arsıulusal 
ticaretin bfitüo ülkelerin men 
faatlerini temin edecek su
rette olgunlaşmasına doğru 
yürüyecektir . 

Panay11da, her memleket
ten srelecek eşya ile müs· 
tahsilatın halka ve ilgili olan 
lara gösterilmesi o kadar 
göze çarpacak ve o kadar 
anJayışh surette temin edi
lecektir ki: gerek halkm ve 
gerek kuvvetli tevzi ajan)a
riyle alıcılann azami şekilde 
alakadar olmamaları imkanı 
yoktur. 

' . 

2 ve 20 komprimelık a mba lajlarda bulunur 

Ambala1 ve kom primelerin üzerinde ha lis· 

lıg ı n tım s ali olan ® markasını aray ı n ı 2
1 

ıZlVliH . 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmir'de Halkapanardadır 
Yt-rli Pamuğundan At, 1'ayynre, Kôpekbaş, Değir

men, Geyik ve Leylak l\larkalurım havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub mallara Avrupanın 

ayni tip mensucahna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: 

Panayır teşkilatı arsıulusal 
poliçelerin tanınmasını da 
kolaylaştıracağından · cihan 
tibaretini umumi şekilde 
ilerletmekle ayn ayrı da 
her memleketin, her endüstri 
ve tecim hareketinin ve en· 
düstri adamlariie tecimenlc
rin büyük faydalar görerek 
çalışabilmesine hizmet ede· 
cektir. 

lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına 

göre haczedilen mesudiye mahallesinde 2 nci kordonda 
kain 461 sayılı hanenin tarihi Handan itibaren 21 gün müd-

American Manufacturera 
Eksport Assocation yani 
(Birleşik Amerika fabrika· 
törleri ihracat sosyetesi) 
panayır teşkilatını himaye ve 
yardımı altına almıştır. 

Otomobil sahip
leri okusun 

(Zinet) 
Otomobil garajı açılmışhr. 
lsmetpaşa ve F evzipaşa 

bulvarlar1 üzerindedir. 

Rahatlık, emniyet, temizlik, 

bol su mükemmel karaatha

nesi. Makinelerin benzin, yağ 

vesair içeriden tedarik edilir. 

Garaj geceli gündüzlü açık

tır. Görüşmek arzu edenler 

müdür lbrahim'e müracaat 
etsinler. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastahkları 
Mütehassısı 

'"inci Beyfor Sok<ıgı N 68 
1'el<'f on 31-52 ----------~atı lık motör 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markab az kullanılmış bir 

"T!Otör satJbkbr. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

detle sabhğa çıkarıldığandan pey sürmek istiyenlerin defter-

darhk tahsiJit kalemine gelmeleri. 7-11-15-19 895 

fı - ' lzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 

f,ABRIKASI 
Tarafından mevsim 

kumaşlar: 

dolayısile 

SAGLAM 
ZARiF 

yeni çıkardığı 

VE UCUZDUR 
Yeni ynptaracağımz elbiseler için bn mamul4tı 

tercih ediuiz. 

SA'"f iŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesiode FAHRi KANDE
MiR OCLU 

BAŞ DURAK 

H AMOİ NüZHJi:1~ 

Sıhhat Eczanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

Si Limited vapur ROY AL NEERLANDAIS "ALBA JUL YA" vaparq 
KUMPANYASI 7-6-36 da beklentı1ekte olup 

acentası .. SATURNUS" vapuru el· 8-6-36 da PiRE, MALTA, 

Ceadeli Han. Birinci kor· yevm limanımızda olup 28- MARSlL YA ve BARSfü.~O'll 
don. Tel. 2443 3-36 da ANVERS, ROT- NE için yük alacakhr, 

THE ELLERMAN LINES LTD. TERDAM • AMSTERDAM Yolcu kabul eder. 
ve HAMBURG limanlan ıı.ı:. d k' h k t t ı'blo "THURSO,, vapuru nisan .. n a ı are e ar • 

iptidasında LIVERPOOL ve •_İçin yük alac ıkhr. rile navlonlard•ki d~iitiklik" 
"HERCULES.. vapuru 6- l d t li t SVVENSEA'dan gelip tah- er en acen e meıu ye 

Jiyede bulunacak. 4-36 da gelip 11-4-36 da kabul etmez. Fazla tafıillt 
Not: Vurüt tarihleri ve ANVERS, ROTTERDAM, için ikinci Kordonda Tahmil 

vapurların iıimleri üzerine AMSTERDAM ve HAM- ve Tabliye ıirketi bina•t 
değişikliklerden mes'uliyet BURG limanlan için yük arka11nda FRA TELLi SPER· 
kabul edilmez. alacakhr. CO vapur acenta11na müra-r 

• u GANYMEDES " vapuru caat edilmesi rica olunur, 
8-4-36 da beklenmekte olup Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

Alı. Rıza yükünü tahliyeden sonra BUR- N. \ '. 
GAS, V ARN A ve KÔS· 
TENCE limanları için yük V V • F • H. Van 

Oer Zee Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Mut· 

laka (Okam<'ntol) 

öksnrnk şekerle· 

rini lecrftbe edi 

uz .. 

Ve Pn.rjen ~ahapın 

en Qstnn bir m08· 

bil şekeri olduğu· 
ou unutmayınız. 

Kuv,·etli mDshil 

istiyenler Ş.ıhap 

Sıhhat eOrgftn ~ 
baplarmı Maruf cıı5 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

alacaktır. 

" GANYMEDES " vapuru 

20·4-36 tarihinde gelip & Co. 
25-4 36 tarihine kadar DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
ANVERS, ROTTERDAM 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanlan için yük 

alacakbr. 
SVENSKA ORIENT 

LİNİEN 
" ROLAND " motörü 29-

3-36 tarihinde beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden soara 

ROTTERDAM. HAMBURG, 
COPENHAGE, DA TZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanlara için yük alacaktır. 

"ALGERIA .. vapuru 14-4-
36 da beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVYA 

limanlar1 için yük alacakhr. 

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 tla 

MALTA, MARSIL YA ve 
BARS EL O NE hareket ede
cektir. 

"PELES" vapuru 21-5-36 
da gelip 13-5-56 d• PiRE, 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede-
cektir. 

"AGUILA,, vapuru halen 

limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BREMEN içio yük ala· 
caktar. 

., ANGORA " vapuru 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERS 'teo yük çıkar· 
mıştır. 

"DELOS " 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 ai· 

• 
sanda bekleniyor, NEV-
YORK için hamule alacaktır. 
S. A. ROYALE HONG· 
ROISE DE NAVIGATION 
FLUVIALE ET MARITIME 

" DUNA " vapuru 10 ni· 
sanda bekleniyor, GALATZ, 
BELGRAD, BUDAPEŞT, 
BRA TISLA VA ve VIY ANA 
için yük alacaktır. 
SPANSKELINJE - OSLO 

" BAYARD " motörü 11 
nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE vf' 
NOR VEÇ limanlar1na yük 
alacakbr. 

.. Vapurlar1n isimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taabhiide 
girişilmez." 

Birinci Kordon, 
No. 2007- 2008 

telefon 

N~A 
( 

; o 11 ıu ıı-· 
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:(Ulusal Birlik) 

gar standa (Nöyi) muahedesini 
tanımamağa k.arar verdi 
ulgar kabinesi, uzun bir müzakereden sonra hudutları 
tahkime ve askeri teşkilata başlamaga karar verdi 

1 tnnbul 1 8 (Özel) - Sof ya'dan hnber veriliyor : ı zarıdikkote alarak Nayyi muahedesini tanımamağa ve 

Bulgar kabinesi, dan gece fcvkalude hir toplantı yap- derhal askeri teşkiluta ba11lamağa ve Bulgar hudutla
rını tahkime karar vermi~tir. 

mış ve uzun mC:ddet de\·am eden mOzakerelerden " Bulgaristan'an bu kararı, Balkanlarda derin aki8ler 
onra sen iya al lıudiselerin doğurduğu vaziyeti na· yapmıştır. .......... 
Fı~ansız'lar, Pazartesi 

gü ü noktai naza-
r uı söyliyecekler 

Fransa, iki 

memek 

tarafı da gücendir· 

tedbirlere • • • 
ıç111 zecrı 

iştirak etmiyecektir 
Paris, J 7 ( A.A ) - Ovr 

gazetesi Cenevre' den aldığı 
bir haberde diyor ki: 

IJk defa olarak Milletler 

cemiyeti emrivaki karşısmda 

boyun eğmek temayülünü 
gö teriyor. Fransız'lar her 
şeyden evvel Afrika'da bar
bm durmasmı istemekle 

tedbirlere iştirak etmemeğe 
karar vermiş olduğudur. Çün-

kü bu Avrupadaki ekonomik 

krizi artırmaktan baıka biç 

birşeye yaramıyacaktır: Ma· 

amafih Iogiltere paktın 16 

ıocı maddesi mucibince daha 

şiddetli zecri tedbirler f'at· 

beraber lngiliz ve Habeş'Je- bikiode ısrar edecek olursa 
rin tamir kabul etmez hadi· Fransa buna derhal muhale· 
seye ahşabilmeleri için de fet etmiyecek, fakat lngilte
vakit kazanmak lazım geldiği re'nin merkezi ve şarki Av· 
mütaleasıodadırlar. Fransa rupa'da ne gibi taahhütlere 
18 ler komitesinin Pazartesi girişebileceğini öğrenmek 
gür.kü toplantısmda kabine istiyecektir. Esasen Fransa
tarafmdan tesbit edilen oın Lokarno devletlerinin son 
noktai nazarın1 izah ede- toplanhsıoda logiltere'ye tev-
cektir. di etmiş olduğu mahrem no· 
Şimdiye k dar malilm olan taya muvafık cevap verilmiş 

birşey varsa o da Fransaoın olması da lazımdır. Şimdiye 
lngiltere veya ltalya'dan bi- kadar lngiltere bu notaya 
rini tercih etmek ızbrarın- cevap vermek ' şöyle dursun 
dan kurtulmak için yeni zecri temas bile etmemiştir. 

~~~~-----..,_..-.~~----~~~~-
ıı a ı evi Okullar Zagrep'te, Galiçya"da 

Jik maçları 
19 Nisan Pazar günü Al· 

sancak sahasında lzmir Er· 

kek Lisesinin yapacağı "Li-

se günü,, atletizm bayramı 

münasebetile bu hafta böl-

ge lik maçları tehir edilmiş· 
tir. 

Bugün Halkevi okul· 

lar lik maçlarile pazar 

günü Halkevi takımları ara-

srnda maçlara devam edile

cektir. Bu maçların hazır-

lanan programı aşağıya ya· 

uy o ruz. 

Bugfin Haklc\'İ alanında 

Okullar liki: 

Saat 14,30 da San'atlar· 

Erkek öğretmen hakem Ok-
yay Buca okul öğretmeni. 

Saat 16 da Ziraat - Kar· 

şıyaka ortası hakem Musta

fa Şenkal. 

Pazar gürıQ Holkc,·i ala-

umdn: 

Saatl lde Yükselme · 9Eylül 

,, 13., Parkspor· Devrim 

,, 15" Hacıhüseyinler-Kah· 
ramanlar, 

ve lspanya'da kanlı 

nümayişler 
Baştaraf 1 inci salıif edc 

Başbakan müsyü Azana, 
şiddetli tedabir alınmasma 
karar vermiş ve bu kararı
nı derhal tatbik ederekMad
rid polis müdürü ile emni
yet genel direktörü Ajolu 
azeletmiştir. lspan'da dün 
gece ürfi idare ilan edilmiş· 
tir. 

Partiler, aldığı tedbirler
den dolayı başbakan Aza
naya teşekkür etmişlerdir. 

BeJgrad 18 (Radyo) - Zağ· 
rep'ten gelen ~aberlere gö· 
re, Hırvatlardan üç bin kişi 
müselleban Mibailoviçin ma· 
Jiklnesine hücum etmiıler· 
dir. Hırvatlar, saylav Masa
viçin kumandası altında bu
lunuyorlardı. Vak'adao ha
berdar olan hükumet, der
hal zabıta kuvvetleri gön· 
dermiş ve mütecavizleri da· 
ğıtmak istemiştir. Bu esna
da kanlı bir müsademe ol· 
muş, 11 kişi ölmüş ve bir 
çok kimseler de yaralan· 
mııtar. 

Zagrep'te asayiıin muha· 
fazası için ıiddctli tedbirler 
ahnmışhr. 

Fransa'da kar 
Paris, 18 (Radyo) - Fransa'nın muhtelif kasabalarında 

tiddetli soğuklar vardır. (Belfur), (Savua) ve (Pirene) ka· 
sahalarına kar yağmaktadır. 

~-~-------·~-............... _______ _ 
Kü«;ük itiiat 

lstanbul, 18 (Özel) - Kllçük itilif devletleri konferansı, 
siyasal ahvali tetkik eylemek üzere mayısın 6 ıncı günü 
Belgrad'da fevkalade bir toplantı y•pacaktır. Toplantı, 
Yugoslavya baıbakanı M. Stoyadiuoviç'io baıkaohğında 
olackatır. ---------· ..... ·~-------

Treni soydular 
Nevyork: 18 (Radyo) - Diio gece, Nevyork civarında 

ve Notley istasyonunda 6 milıelJih çapulcu bir yolcu tre· 
nioi durdurmuılar ve yolcular1n liıerlerinde bulabildikleri 
56 bin doları alarak otomobillerle kaçmııJardır. 

~-~-~----•ı ................ _. .. __ ~----
Y eni m.ubacirler 

lstanbul, 18 (ÔzeJ) - Bulgaristan'dan anayurda 2elecek 
olan onbin muhacirin sevkiyatına yakında baılanacaktır. 
Hükumetimiz, bu hususta Bulgar hllkfımetile mutabık kal· 
mışhr. Yugoslavya'daki Türk malları için aldığımız 17 
ml'lyon dinarı, Trakya'da iskan edilecek olan muhacirlerin 
müıtabsil hale konmaları işine sarfedilecektir. 

Terhis etmiyorlar 
Pariı 18 (Radyo) - Nisanın 15 inde terhiı edilmeleri 

lizımgelen Fransız askerlerinin terhisi geri bırakılmııtır. 
Harbiye nezareti, gerek efrada ve gerekıe zabitana iziJ1 
verilmemesini emreylemiştir. 

~-------... -·~·~·~----~-~-
O o üçler komitesi mes' e-

leyi halledemedi 
-Baştarafı birinci sahifede
ve hatti mütareke akli için 
de, ancak iki taraf askeri 
makamatının görüşebilece
ğini bildirdiğini, biltüo israr· 
larına nimen Mu11olini'yi 
bu fikrinden döndüremedi· 
ğini, Habeşistan'ın ise bir 
nota vererek bu teklifleri 
reddettiğini anlatmış, bundan 
sonra Avuıturalya delegeıi 
ve Lord Eden vaziyeti 
izah etmiılerdir. Fransız de· 
legeıi M. Pol Bonkur söz 
alarak, Franıa'nın ıulh iste· 
diğini, Habeş mes' elesine ar
tık bir nihayet) vermek için 
milletler cemiyeti idealinin 
unutulması lizı mgeldiğinde 

ısrar eylemiş ve Fransa, Ha
beıistanı mağlup olarak ka • 

bul ediyor, sulh iıtiyor, ica
bında herşeyi yapacaktır de· 
miştir. Lord Eden, Bonkurun 
bu iddiasını ıiddetle tenkit 
etmiş, Uluılar ıoıyeteıinin 
uçuruma doiru yuvarlanmak· 
ta olduiunuJ bildirmiıtir. 

Komite, saat 17,30 da 
toplantıya ıon vermiı ve 

bir tebliğ neşrederek, arhk 
vazifesinin nihayet bulduğu
nu, bütün çahımalara ra&-men 
hiçbir netice elde edilemedi-

ğindenMilletler cemiyeti konse
yinin pazartesi günü toplana
rak mes'eleyi tetkik etmesi 
lazım geldiğini bildirmiştir. 

Konsey pazartesi ıiinü 
toplanacak ve belki de ltal
ya 'ya karşı zecri tedbirlerin 
arttırılmasını iıtiyecektir. Bu 
takdirde ertes~ günü 18 Jer 
içtimaa davet olunacak ve 
kat'i bir karar verilecektir. 
13 ler de pazartesi sabahı 
toplanarak dağılma kararı 
vereceklerdir. 

Suriye' de 
Vaziyet çok naziktir 

lstanbul 18 (Özel) - Suri· 
ye'c!e vaziyet çok naziktir. 
Her tarafta nümayiıler ya -
pılmaktad1r . Umumi grev 
ilin edileceği söyleniyor. 
Franıızlar, ini hidiıelere 
meydan •ermemek için Bey· 
rut'a mühim miktarda asker 
mitraly6zcü Ye topçu ıön· 
dermiıtir. 

l(adın l(orsanlar 
Harikulade ve hakiki maceralar 

Tefrika sayısı: 16 

Korsanlaı·ıı1 reisi, Anna'yı bir başka-
sile görünce tabancasını ateş etmişti 

Rokbam, An'ın uzun müd· 
det ve böyle gece vakti· dı· 
şırıd.- kalmasından ıüphe· 
lenmiı ve bir erkeğin koy· 
nuna girdiiini sanmııh. Bu
nunçün kamarasından elinde 
kocaman bir tabanca olduğu 
halde gilverteye çıkmış, bin 
bir küfOr .savurarak An'ı 
anyordu. 

Rokbam remide ve gemi 
tayfaları arasında bir anar· 
tiye meydan vermeden bu 
muaşakaya ıöz yumuyor, 
bazı kolaylıklar da gösteri· 
yordu. Ve, hidiıeler göster· 
mişti ki, böyle müsaadeler, 
bu tabiatta olan kadınları 
makul ve manbkı yoldan 
uzaklaştıramaz! 

An BoDni, Rokbam'ı gö· 
rünce hemen ileri fırladı, fa· 
kat Rokham kendisini ıenç 
tayfa - yAni Ye hakikatte 
Mari~Read • ile birlikte ıör· 
milı bulunuyordu. Rokham 
tabancaıını hemen Anın üzeri
ne doğrulttu, ateş etti. 

Sarhoı korsanlar, taban· 
casile yerlerinden kalkmağa . 
çalaıırlarken, An, tabanca 
kurıunundaa kendiıini kur· 
taracak bir hareket yapmaia 
muvaffak oldu. Ve ayni za
manda Rokham'ı kollar1ndan 
sardı? Onu kamaraııba doi· 
ru çekmeğe baıladı. Ve bu 
aralık, Rokham'ı temin ve 
teskin için de kulağına: 

- Bu, benim ltıkım de· 
iil o da benim ıibi bir ka
dındır? Sakin ol fakat sakın 
geyezelik etme!. Dedi. Rok
ham çok serhoıtu. Bu 161-

lere inanmamak iıtedi, ye
niden küfürlere baılamak 
üzere idi. 

Aa, ne keodiıioin De de 
Mari'aiD kadın olduiunun 
ko11anlar arasında ıu1uunu 
istemiyordu. Bunua içia, 
Rokhamın kulaiına: 
t - Dur, acele etme! De· 
di. Şimdi onu bulur, aaaa 
getiririm ve kadın olduiunu 
gözlerinle ıen de 1Ciril110a! 

Rokham eaa1en slikün 
bulmuştu; T emiaat kar· 
ıııında, gemide ikin· 
ci bir kadıa daha bulundu -
duiuau anlamıı ve çok 
memnun olmuıtu. Ne ili! 
bu sert ve haıia hayatta, 
iki metresi nesine yetmezdi? 
Ve sevincinden ıllldii. 

* • • 
Fakat ertesi sabah, omu· 

zundaki yaranın ıızlamalarile 
uyaadıiı ve ıerhoıluktaa 
•yıldığı zamaa,vaziyeti dalia 
esaslı düıündO. Bu korsan 
gemisinde böyle iki kadının 
tebdili kıyafet etmiı bir halde 
bulunmalarını biç to muvafık 
bulmadı. Bu vaziyet ne vakit 
olsa, ıemiıiade bldis_lere 
ıebeb olacaktı. Barut fıçı· 
!arını ateıio baıına koymak 
ve bundan emia olmak 
mümkün mil idi, biç? 

An Boani, Rokhama 1-fari 
Read'ıa gemide marangoz ile 
mu•ıakaıını aerbeıt bırak· 

maktaki tehlikeleri izah etti. 
Fakat Rokham her fırsattan 

istifadeye çalııar•k Mari 
Read'ın ve sevdiiinin kama· 
rasına yakın bulunuyordu. 

Mari, Flamana yap-
tığı gibi bir erkek olmayıp 
kadın olduğunu maranıoza 
ihsasa muvaffak oluyordu. 

Korsan gemiıi, kırılan, 
dökülen ve açılan rahneleri 
tamir için 11111 bir k6rfeıe 

rirdiği vakit, aııklar daba 
iyi bir fırsat bulmuılardı. 

- 13 -
Bir dOello 

Fakat her maceranın bir 
sonu, her madalyonun birde 
ters trafı vardır. 

Mari Read'n doıtu, itıkı 
marangoz Morisoa, ıemi de 
haydutlardan ·biriıi ile etmiıti. 

Yüzü, vücudü bir sürü 
yara aişanelerile garib bir 
şekil almıı olan bu adım 
Rokbam'ın korsan ve tay
faları içinde en huysuz en 
zalim ve en fena bir adamdı. 

Korsanlık usuı ve adetleri 
mucibince, bu ibtillfın ka. 
rada ve evveli tabanca ile 
tabancalar patlattıktan ıonra 
kılıç Ye hançerle düello 
yolile halledilmesi lizımdı! 

Robam, bu aık macerası
nın artık bir ıoaa ermesini 
istemekte idi. Bu ibtilifı 
fırsat bildi, ve körfeze · 
demir attıkları zaman, 
Morison'u birkaç kiti ile bir
likte ormana, bir iıe göa • 
derdi. Mari Read, bin bir ma -
cera içi1ade bu hayata iyice 
alıımıı: bu hayatın bütlia 
gizli ve ince noktalarını bili· 
yordu. 
Rokbam'ın bu hareketin· 

den hakla olarak ıüphelendi. 
Arkasından mahut korkunç 
haydudu da ıöadererek itı· 
kını öldürteceiiqi anladı. 

Ve ııalunıa hayatını tehli· 
kede 16rünce, bu aerıüzeıt 
ıerseri kadının rubunda 
ıiddetli bir infial kabardı, 
korkunç haydudun yanına 
gitti, hiç yoktan mllkemmel 
bir meı'ele ihdas etti. 

Zaten geçimsiz, hırçın bir 
adam olan baydud, ıenç 
delikanlı kıyafetinde olan 
Mari Read'a bir tokat at· 
mak istedi. 

Mari: 
Devamı va, 

• •• 
Borcunu 

Bin senede ödeye
bilecekmiş! 

Amerika mahkemelerinin 
verdiği kararlar bazan ıara
betin bile haddini aımakta· 
dır. Birinden iki bin ıekiz 
yilz ıeksen dört sterlin 

liraıı alacaiı olan bir adam 

Nöy· Jeraey'de Nevark mah
kemesine müracaat eder. 
Dava neticesinde alacak 
ıabit olunca mahkeme borç· 
lunua haftada sekiz ıilio 
vermek ıuretile borcunu 
ödemesine karar verir. Mah· 
kemenin verdiği bu mllhlet 
hesap edilince aıağı yukarı 
bin yıla varmaktadır. Borç
lunun bu kadar zaman ya· 
ıamaaı ve alacakliaın büyük 
bir ıabır ıalıibi olmaıı il· 
lnadır . 
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