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lugi liz'leı-
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Mısır'dan çekmek istemi· 
yorlar. 
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• • d kt vranıyor . Gazeteleri ş.iddetli konç bir kasırga koptu 
ıçın e eevap verıyorlar - ----

lstanbul 4 (Özel) - Ber· Yüzlerce ev apartman parçalanclı.400 
Almanlar, istihkam yapmıyacaklarına dair teminat 
vermiyorlar. Fransız hudutlarında tertibat alındı 

naeı nedir? Askeri kuneal,re 
bava kuvvetleri d•hll midir? 

lia ıazeteleri, Fraaıız mat- k • • öldü B •1 d I 
buatıaın IOD DCfrİyab Öze· JŞJ • mJ yon 0 ar zarur Var 
riae tiddetli ce•aplar ver- Semada kırmızı ve ;.avi ışıklar belirdi! 

Iıtanbul 4 (Özel)-Paristen 
baber veriliyor : 
Almanya'nın, Ren mınta· 

kasında istihkimlar yapmı
Yacatına dair teminat ver· 
mek iıtememeai, Fransa'da 
endiıe uyandırmışlar. Fransa 
trkiaı barbiyei umumiye da· 
irtti, hudutlarda seri tedbir
ler almııtır. 

B•gün Elize sarayında 
cumur baıkanı Müsyü Leb· 
rin'ün bakanhfıında yapıl· 
IDHı muhtemel olan toplantı
da Fransız aakeri ricalinin 
de baıır bulunacakları ıöy· 

leniyor. 
lstaabul 4 (Özel) - Londra • 

dan haber yerildiğine göre, 
ıulhti kurtaracak en büyük 
kuvvet, logilterenin çevire· 
ceii roldür . 

lariliz Dıt itleri bakanı 
M. Eden'in, ,imdiye kadar 
olan mesaiıi siyasal çeven
Jere ümit verebilecelıt mahi
yettedir. 

Iıtanbul 4 (Özel) - logil· 
tere biikfimeti, Alman ceva· 
bındaki bazı noktaların iıab 
edilmesini iıtemiş ve M. Eden 
Fon Ribentrop'a bir mektup 
vererek, M. Hitler'io aıaiı· 

Lord Eden 
daki auallere cevap verme
sini talep etmittir. Bu sualler 
tunlardır : 

1 - Kıtaat kelimesinin ma 

~-----~-------··--~---------~--

Negüsün yeni bir ta 
arruzu bekleniyor 
V eh ip paşa, kararg8hm bombardıma 
nını mOtaakkıh Guallaya sığındı 

=~·--Habeşler M.cemiyetinden mali yardım istedi 
Iıtanbul, 4 (Özel) - Roy- sında yeniden ~ir taarruza 

ter ajanıı bildiriyor: Asangi geçmesi beklenıyor. Raı 
2ölBnl1n cenubi garbisinde Seyyum ve Pas Kassa, 
toplanan imparatorluk ordu- Negüs ile sıörl\ımüt· 
sunun Neıüs'iln kumanda- - Deuamı dördüncü sahifetk -

-------~~ ......... 
Yunan'hlar~ 4 torpito ısmarlıyorlar 

Yunan harb gemileri 
btanbul, 4 (Öıel) - Atina'dan haber veril~iiine ıöre, 

Yunan milli müdafaa komitesi, deniz bakanlııı~ın ı~m:r~ 
lamak iıtediii dört torpito için IAzımseleu tahıı~katı1 • ... u 

. . 
8 

. 
1 1 •1. d · · patı fabra a arın•• 

etmııtır. u torpıto arın, nıı ız eaız ıa 

'apdacatı a6yl1Di7or, 

melde ve Almanya'nıa, şe· 

2 - Almanya mDstemleke 
kelimesini ortay• atmakla ne 
demek istiyor; tayin edilecek 
makul mllddet ne ktdar olı 
bilir? Altı •y mı, bir eene mi· 

lıtanbul, 4 
refile yaşamak iıtiyen bir ( Özel ) _ 
millet olduiunu, Fransa'nın Nevyork ve 
bili galibiyet iddiasında Vaşingtondan 
bulunmasına kartı sulhun gelen haber· 
muhafazası için tedbir alma· lere göre, t 

nıa çok ıor olacaiını yaz- cenubi Ame-
maktadırlar. rika'da şid-

btUilo mD:ıte"'lekelerl mi lad· 
yor, yoku bir kuımını mı? 

3 - A•uıturya fe Çekoılo· 
vakyanın •eziyeti ae olacaktır 

---•. detli bir ka-
t 

hanlarla ademi teenQz mlHk· 
~ları yapılacak mı? 

ı1 - Beynelmilel bıkem df. 
.anından mık!llt nedir? Lıbl 
adalet divanından bışka bir 
teş~kkiU mD isteniyor? 

Şansoyun Hitler'in bu 811 _ 

-Det1amı 4 üncü sahijide-

Atrika'ya yeni 
sevki yat 

Pariı 3 (Radyo) - Doğu 

Afrikasına gitmek üzere bu 
gün Trento'dan bir miktar 
asker ve zabitan hareket 
eylemiştir. 

·~·~·~---------~~ 

1\tısır-lngiliz müzakere-
leri eyi gitmiyor 

--·-· lugilizler, ltalya-Habeş barhından 
sonra da askerlerini Mısır-\~ 

• .gww 

dan çekmek istemiyo .. lar 

Mnzakereyi idare edenler 
lıtanbul 4 (Özel)- Kabi- ıonra lngiliz aıkerlerinin Mı-

re'den laaber veriliyor: ıır'dan çekilmHi hakkında 

Mııır - lngiliz müzakerele- Mııır delegeleri tarafından 
riain ıon günlerde d&küldDğü vukubulan teklifi kabal et
miitkül safha, bili devam mımekte ve battı m&naka
et•ektedir. lngilizler, ltalya· faya ıayan görmemekte ısrar 
Habeıiıtan barbı bittikten ediyorlar . 

~~·~·-~~-... --------~ 
Flauden 

Pot Bonkur'la konuQtu 
" 

Paris, 3 ( Radyo ) - M. 
Flindcn bu sabab M. Pol 
Bonkur'u kabul etmiştir. 

M. Laval matbuat kulübü 
küşad resmini yapmış ve: 

"Ben, şimdiki buhran ve 
oıüşkülitı mevki iktidardan 
düşmeden evvel bitirmek 
iıtiyordum. Vaziyet timdi 
daha vahamet keıbetmittir. 
Fakat umumi menafiimiz, 
ıulhua mubafazaııdır." Do
IDİf ve alkıflıamııtar. 

Anti Faşistler 
Ateş 1;alip mensubini 

ile çarpu~tılar 
Pariı 3 (Radyo) - Faist 

aleyhtarları ile Ateı Salip 
Partisi taraftarları arasında 

bir çarpışma olmuş birkaç 
kiti yaralanmııtır. Hadise, 
Ateı Salip reisinin tiyatroda 
verdiii bir •öylevden ıonra 
çıkmıı, Aoti F aıiıtler tiyatro 
binası etrafında barikatlar 
kurarak tiyatrodan çıkanlara 
taı yatmuraaı tutmutlardır. 

ıarga kopmuş 

ve birçok şe
hir, kasaba 
ve köy harap 

olmuştur. Yüz· 
lerce ev, apart· 
man yıkıl
mııtar. Ölen
lerin sayun4 
yüzü bulmak
tadır. Kasır· 
ga o kadar 
şiddetli es
miştir ki, bir 
çok evler 
ideta parça· 
lanmıı vazi
yettedir.IAa
kaz altında 

yüzlerce ce· Nevyork'tan bir gôrllnllş 
Hd vardır. Kaıırgadan hu- haberlerden anlatılmaktadır. 
ıule gelen ıararın 7·8 mil- Trans PoJ'da kaıırı• eser· 
yon dolardan fazla olduiu ken, ıemada kırmızı ve maYİ 
muhtelif viliyetlerden gelen ıııklar ıörillmüştür. 

~----~-----~ ........ ·~·~···-... ~·------------
Su d~n'a akan sular 

Roma, 3 ( Radyo ) - (jurnale d'ltalyı) srazeteıi yaıdıj'ı 
bir makalede diyor ki: 

"ltalyan orduları (Gondar'ı) iıgal etlikten aenra ltalya 
aleyhine yeni Lir cereyan baılamııtır. Diyorlar ki. ltalya 
Sudan'• riden ıuları, Eritre'ye çevirecek ve Sudan'ı SUlllZ 

bırakacaktır. Bu ıayialar, ltalya aleyhine bilitizam çıkarıl· 
mııtır. Böyle bir hareket, budalalıktan baıka birıey 

değildir." 

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- ) ..._ __ _ 
Gazetelerin İrşad ve tenkidlerinden 

sinirlenenler şunu bilsinler ki .• 
iyi ıazete, balkın dilidir, balkın kulaiıdır, balkın iıliyea 

dimaiıdır. 
Bizde razete, Avrupa'da olduj'u gibi, bir zlimrenin, bir 

kapitaliıt kuvvetin veya bir siyaset adamının organı de· 
jildir. Sadece ticaret metahıda biç de(ildir. O, memleket 
ve millete mal olmut gibidir. Bunun içindir ki, halk bizim 
samimiyetle konuıtuiumuzu ve açıkça yazdıiımızı' ister .. 
Günlln bir itine, bir derdine dokunduğumuz zaman emi• 
niz ki, halk ta bizimle beraberdir ve o dakikada, vicdanı· 
~·~da, bir ioıarab duyarız. Vazifeyi yapmıt olmanın sevin· 
cını tutarız. 

Türk!ye, .içi~de politika ve menfaat ihtirasıolmıyan büyük 
ve lemız bır aıle yuvasına benzer. Orada her şey, aile efradı 
araıanda şuurlu, müspet ve samimi şekilde kenuşulmak 
ıerektir. Bu aile içinde gazetenin rolü ise başta gelir. 

Memleke.tin büyü~leri,. ıefleri, bunun içindir ki, gazete 
ve. sr~ı~tecıye m~vkı ve~ırler. Halkın dileklerini, düşündük· 
lerımızı yazmakhrımııı ısterler. Bizi on1ar, kendiliklerinden 
tahrik ederler. Bunun mi111leri çoktur, fakat uıundur 
yazmak için yerimiz azdır. ' 

Yalaıı ıu vırki, bazı küçllk memurlar, onuncu derece· 
• Devamı 4 ncü sahi/ede : 
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-. Yiyecek bedeli mahkôm- Suriyelilerin talepleri 

~--*'"~·z ~o ~,~0 ~ ... ~ 1 lardan nasıl alınacak kab_u_l_e_~~-~~-c_el{ nıi'! 
Cinai l?omnn Nakili: KAl\li ORAL 1 • . 

111• -9o- mi Parası olup ta yişecek bedelinı veı· .. 
Baba Anri ile oğlunun hapisha- ıniyenler ,-oz kuruş içiu bir 

nedeki mü13katları çok g(, 0 hapis yatacaklardır 
hazin olmuştu 

- Bu iş, behemehal ya
rın olacaktır. Müvaceheyi 
müstantikin odasında mı, 

yoksa başka bir yerdemi 
icra etmek Jizım releceğini 
henüz tesbit ve tayin ede
medik. Zira her iki sureti de 
iltizam edenlar vardır. 

ihtiyar Anri ıordu: 
- Dilsiz şimdi nerededir? 
- Maza hapishanesinde, 

oğlunuz da kırksekiz saat 
sonra oraya nakledilecektir. 
Lüi'yi, diJıizle istediğim yer
de ve istediiim surette yüz
leştirmek için mutlak ve ie· 
nit seJihiyetim vardır. Bu 
hususta, yalnız, (Tolbiyak) la 
2öreıeceğim. 

- Tolbiyak mı dediniz? 
Ben de kendisini ıörmek 
isterdim. 

- Kendiıi, bir ııat son· 
ra burada bulunacaktır. O 
da ıizi fÖrmek istiyormuı. 
Görüşmenizden her halde 
memnun olacak. 

Tolbiyak, size candan acı· 
yor. İı, oilunuzun lehine bir 
cereyan alacak olursa çok 
sevinecektir. 

Velhasıl dostum, görliyor
sunuz ki, size karşı olan 
saygım dolayııile her şeyi 
size açıktan açığa söyliyorum. 
Nizamat ve kavaninimiz hi
Jifına hareket etmiyeceği
mizi siz de takdir edersiniz. 
Şimdi gidebiliriz. Oilunu

zun yanında yarım saat 
kadar yalnızca bulunabilir
siniz. 

Bu mülakatı, benim dani 
görüp işitmekte olduj'umu 
oilunuz anlamamalıdır . Bu 
noktada, işaretle ve yazı ile 
olsun oilunuzu haberdar et
miyeceğ'inizden eminim. 

ihtiyar Anri derhal dedi ki: 
- Beni eskiden tanırsı· 

nız. liöyle birşey yapmıya
caiıma dair teminat vermeğe 
lüzum görmem . 

ÖyJe ise buyurunuz bera
ber gideJim. Fakat unutma· 
yınız ki, oğlunuz hakkında 
böyle bir tecrübe yapılma
sını bizzat kendiniz istedi
niz. AIJah göstermeıin, şa
yed oğlunuz herşeyi itiraf 
ederse, evvelce arzetmiı ol
duğum veçhile berşeyi bit
miş olacak. 

Emniyet direktörü bu ıöz· 
leri ıöyledikten ıonra tev
kifhanenin kapısına hafifçe 
iki defa vurdu. Kapı, derhal 

açıldı. Baba Anri, emniyet 
direktörünü takib ederek 

hapishaneye ıirdi. ihtiyar 
hafiyeyi de Piyedoş takib 
etti. 

Baba Anri, zaptiye neza
retinden ayrıldığından biri 
blltfin hapishane memurları 
deiişmiş, yeni yeni kimseler 
tayin edilmişti. Eskilerden, 
yalnız hapishane katibi iJc 
kapıcı kalmııh. Kapıcı, em
niyet direktörünün verdiği 
işaret üzerine Baba Anri'yi 
10 numaralı odaya götürmek 
üzere koştu. 

10 numaralı oda, taşla 
~ 0:şenmiş, dıvularında pcn-

cereler açılmış olan bir sa
lonun sol tarafında idi. Öyle 
ki, bu salona ıiren kimse, 
kendiıini Bahri Muhitte iı
liyen vapurların kamara 
salonunda sanırdı. 

Lüi, cinayetle itham edil
miş lıtulunduiundaa, kendiıi 
ağ11 cezalarla mahkfım kim· 
seler için ayrılan ktıçtık oda· 
lardan birinde bulunuyordu. 
Tevkif edildiii andanberi, 
onu mllstantikia yanına gi>
türen iki jandarma neferin· 
den başka kimıenin yüztınn 
görmemiıti . 

Küçük •e rutubetli odası
nın kapısı açılıpta birdenbire 
pederi karııaına çıkınca, fev· 
kalide bir hayret içinde 
kaJmıı •e babasının ıefkatle 
açılan kolları araaına atıla

rak aj'lamaia baılamııtı. 

ihtiyar Anri, oilunu bairıaa 
basıyor ve onu teselli et· 
me;e çalışıyordu. 

Baba Anri ile oilu Lüi, 
araaındaki bu kucaklaşma, 

uzun ıiirmcdi. Çünkü M. 
Anri, kaybedecek vakti ol
madıiını hesap eylediiinden 
asıl sebebi ziyaretini oiluDa 
anlatmak Ye oau ıöyletmek 
istiyordu. Bu Hbeple meta· 
netini muhafaza ederek bir 

an evvel söze başlamaia 

karar verdi. Tam bu ıırada 
bitiıik oda da hafif IDir İü·
rfiltü iıitildi . Emniyet direk· 

tör6, Baba Anri ile otlu 
araıında cereyan edecek 
olan mükllemeyi aizlice din
lemeğe ıelmişti. Baba Anri, 
Lüi'nin lıaberdar olmadıiı 
bu plinın tamam oldu;unu 
anlayınca hemen ıözc baı
lıyarak dedi ki: 

- Lüi, burada ne emni
yet direktörfi, ne müıtantik 
ve ne de sivil bir memur 
var. Sen ve ben varız . Seni 
bir yanlışlık üzerine tevkif 
etmiş olduklarına inandım. 
Binaenaleyh ıenin tevkifini 
intaç eden sebebi bana an
lat, r.aahçup elacağım diye 
çekinmiyerek hakikati hali 
söyJe ve hiçbir ıey Hklama. 

- ArktıS11Jar -

Yiyecek bedelinde11 borçlu 
olan mahkümlar bakkanda 
yapılacak takibata dair Fi
nans bakanlıiı Defterdarlıia 
bir tamiı.a göndermiıtir. Bu 
tamime ıöre, mahkômlar ; 
yiyecek l.edellerini kendi ih· 
tiyarlarile ödemeılerae ikti· 

darları olup olmadıiı kanun
da yazıla tekilde tahkik ve 
tesbit edildikten ıonra aeti
ceye göre haklarında mua-
mele yapılacaktır. Bazı borç

larını CSdemeie muktedir bu

lundui.ı anlaıılan mabk6mlar 
ceza müddetleriai bitirdikten 
ıonra ıalıverilmiyerek beher 
bir lira ve kliıur borç için 
birınn hapsedilmek suretile 
tazyik olunacaklardır. 

Ancak hapis mliddeti otuz 
günli geçmiyecektir. Yiye· 
cek bellerini 6demeie kud· 
retleri olup ta vermedikle
rinden dolayı hapıen tazyik
leri cihetine gidilen ve bu 
müddeti de doldurarak ce· 

za evinden ~ıkan mahküm 
Jarın borçlan sukut etmiye
cektir. Bu itibarla kendileri, 
icraya müracaat edilmek su
retile takip edileceklerdir. 

• Borçlarını ödemek için 
mali iktidarı bulunmıyan mah· 
kümlara gelince; bunlar hak
kında hıpsen tazyik bllkmll 
tatbik edilmiyerek eaaa ce
za ıaliddetlerini bitirir bitir
mez tabliye olunmaları muk
tezi ise de yiyecek bedelle
riaden dolayı borçlu bulun
dukları para gene keadile
rinden istenecektir. Bundan 
makaat borçlunun aczini usulü 
dairesinde icradan alınacak 
(aciz vesikası) ile tevıik et
mektir. Çnnkü icra ve ifJis 
kanuau mucibince aciz vesi
kasına bailanan bir borç, 
borçluya kartı müruru u
mana tabi deiildir. Ne ıaman 
eline mal ieçerae haciz olu
narak alacaiın tahsili dhe· 
tin• ridilebilir. 

Gümülcineyi telaşa dü
şü ren bir haber 

Bulgarlar, hudutlarda şenlik 

yaparak meş'aleler yakmışlar 
Gfimülcine 1 (Ôıel ayta· 

rımızdan) - Evvellıi rece, 
Bulıar aıkerlerinden mürek· 
kep kuYvetli bir müfreıenin 
Yunan topraklarıca girdiii 
haberi ıayi olmuıtu. Bu ha
ber, birinda Gömülcine'nin 
her tarafına yayılmıı ve bu
radaki Yunan fırkası, seri 
tertibat almak suretile kuv
vetlerinin bir kısmını hudut· 
lara göddermiıtir. 

Tire tenezzfthtı 
Demirapor kulübünün, ter· 

tib etmiı olduiu Tire tenez· 
zühü, yarın olacaktır. Hava
nın güzelliiinden iıtifade 
etmek istiyen birçok aileler 
ve talebe kümeleri, bu te-
nenübe ittirak etmeie ka
rar vermişlerdir. Tenezzühün 
çok güzel olması için her 
tUrlU tertibat ahnmııtır. Ti
reliler de lzmirli misafirleri 
karşılamağa bazırlanmıtlardır. 

Farka, bu tedbirlere baı 
vururken, G6mülcline ahaliıi 
de hayli korku geçiriyor ve 
telit içinde btılunuyordu. 

Aıkeri tedbirler alındıktan 
birkaç saat ıonra, Bulıar· 
ların Yunan topraklarana 
girmedikleri ve yalnız hu
dutlarda tenlik yaparak 
meı'aleler yaktıklarından or· 
talıiı velYeleye veren habe· 
rie, buadan çıktılı anlatıl· 

mıttar. 

Yunanistan'da 
Bağlar zarara uğradı 

!on poıta ile relen Atina 
gazetelerinde okuduiumuza 
göre, Yunaniıtan'ın birçek 

yerlerindeki .. ailar mühim 
ıararlara uğramııtır.' Bu iti
barla buıeneki mahsulün 
ytızde 30 aisbetinde nokaan 
olacaiı söyleniyor. 

Teı.1on Tayyare 
3151 Sineması~r 

B n n fRl n• İl ~ BftUln f z~ir Halkının sabır ızhkla bekledikleri sene· 
~ ~ \WI U U oio en gflzel en kahkahah en zarif filmi 

HER SEANSTA 

Aşk Bandosu 
FERNAND GRAVEY'İN temsil ettiği bu film seyircilerini kahkahadan kırıp 

geçirecek, hatırası yıllarca unutulmayacaktır 

Dikkat· 0AŞK BANDOSU., çok uzun bir film olduğundan seans saatlarında 
• değitiklik yapmak zaruretinde kahnmııtır. Seanslar şu saatlardadır. 

Seans saatları 
Heroün• 14,30 • 16,25 • 18,45 - 21,5 Cumartesi iünleri 12110 da başlar 12,10 

~ • ve 14,30 seanslarında talebeye teazilitlı bilet verilir. Pazar günleri 
12,10 da başJıyacakhr. 

· AYRICA: TOrkçe 

Parise giden Suriye hPyeıi bu hu
susta nikbin göriinnıektedir 

Berut: (Husu5i . aytarımız · kanı M. Flandcn; Suriye 
dan) _ Suriye'yi alakadar halkının mütalebatını hüsnü 

telakki etmektedirler. eden mühim işler hakkında 
Suriye fevkalade komiseri 

Fransız ricalile konuşmak Kont 06 Martel, Müsyli 
üıere Paris'e ıitmiş olan Alber Saro'yu bütün mes· 
Suriye heyetinden gelen eleler hakkında tenvir etmit 
malOmata rlre, Fransız ri- bulunduiuna r6re, Suriye
cali Suriye için yeni bir te· lilerin talepleri bu sefer 
kil dOtllnmektedirler. esaıından tetkik olunacaktır. 

F ranaa \,aıbakanı müsyü Heyet, bu huıuıta nikbin 
Alber Saro ile dış iıleri ba · bulunuyor. 

~~~~~------ .-.-.~--~~~~~-
SPOR 

Lise 
Atletizm bayramı 
Her aene tekrar edilmek 

üzere lzmir Erkek Lisesinin 
bir spor bayramı hazırla· 
makta olduğunu haber al
dık. Nisanın on dokuzuncu 
günü Alaancak ıladında ya
pılacak olan bu ıpor hayra· 
mında, mektepliJer arasında 

muhtelif atletizm müaabakaları 
tertip edilmiıtir. Ayın on do· 
kazuna raıtbyan lik maçları, 
Lisenin haıırladıiı bu ııüzel 
ıüa için geri bırakılacaktır. 

Demirspor geliyor 
Eskiıebir Demirapor futbol 

takımı ıehrimize gelerek De· 
mirapor ve difer takımları· 
mızdan birisi ile iki maç ya· 
pacakhr. 23 ve 26 Ni11an ta
rihlerinde yapılacak olan bu 
maçlar için atad Demirspor 
kulühDne verilmiıtir. Maçlar
dan birinin Demirapor diğe · 
rinin de Altay veya lzmir
spor takımlarından biriıi ile 
olmaıı çok muhtemeldir. Bi· 
Jindiii ribi Eskitelah Demir 
ıpor takımı çok kuvvetli bir 

ekiptir. Bu itibarla ıehrimiz
de yapaca(ı maçlar allkalı 

olacaktır. 

Kürek talimleri 
Öntımlizdeki pazar ıünft 

öğleden evvel aaat 8,30 da 
cleniz ıporları yurdunda 
kürek talim miisahakalarına 
baılanacaktır. Kuliip idare 
heyeti tarafıadan hazırlanan 
pro2rama g6re 7 çifteden 
ibaret olan talim kayıiında 
ondört sporcu kllrek çeke· 
cektir. Her hafta yapılacak 
olan bu talimlere kulftbün 
ve İzmir'in btitin ıpercuları 
girebileceklerdir. Yüzme ve 
yeJken kullanma talimleri de 
pek yakında başlayacaktır. 
----+-~ı-----

Konferans 
Bu akıam saat 20,30 da, 

Dr. Kemalettin Akgüder 
tara.fından, C. H. P. a1anıör 
ocağı salonunda (Hastalık ve 
aaihk) konusu etrafında hir 
konferanı v !rilecektir. 

Otomobil sahip
leri okusun 

(Zinet) ' 

Otomebil garajı açılmıştır. 
lımetpaşa ve F evzipaşa 

bulvarları üıerindedir. 
Rahatlık, emniyet, temizlik, 

bol su mükemmel kıraatha~ 
nesi. MakinelerİD benzin, yağ 
vesair içeriden tedarik edilir. 
Garaj geceli gUntlüzlü açık · 

M o za yede ile 
fevkalade bil· 

yük satış 
5 nisan 936 pazar günü 

öğleden evvel saat 10 da 
tramvay caddesi Sadık bey 
mevkiinde 687 no.lu Muammer 
beyin evinde maruf iki aileye 
ait fevkalide lüks mobilyalar 
müzayede ıuretile satılacaktır 

F evkalide liikı saray ma· 
mulih 9 parçadan mürekkep 
oda takımı, 3 aynalı modern 
büfe; yeni bir halde lzmircle 
emsali bulunmıyan A. Gvand 
markalı Alman piyanosu ve 
tabüresi, tablalı 9 parça Av
rupa mamulatından beıeran 
salon takımı, prooz birer 
buçuk kişilik Avrupa mamu· 
litından iki adet iki direkli 
karyola ma ıomya tekrar bir 
adet iki kişilik nikel karyola 
ma somya ıam iti şemsiyelik, 
3 adet ikiter kapıla aynalı 
dolap ceviz kabine 3 aynalı, 
2 beyaz karyola, birçok Av
rupa yemek iskemleleri, kue 
anahtarlı yemek masaları, 12 
adet deri iskemle, servant, 
dıvar saatları, emsalsiz lüks 
grandiirle marka salon gra· 
mofonu ve birçok pliklarile, 
ceviz ıemsiyelik, birçok yaih 
boya levhalar, maun temine 
aynası, 9 parça ipekli kanape· 

takımı, yazı makinesi, bir 
kişilik Avrupa mamulih ni
kel karyola, fevkalade zarif 
ve nadide elektrik avizeleri, 
jardinyera, 9 parça kadife 
oda takımı, c~viz saybur, 7 
parça ha11r kauape takımı, 
perdeler, kaplan derisi, bahçe 
kanapesi, ipekli şezlonk, po
ker masaları, komodinolar, 
vazolar, uşlu ayna, marüken 
bir kanape iki koltuk, etejer
ler, sarı işlemeli rayet şık 
manga), sigara sehpaları ve 
birçok taban h11hları, kilim 
ve seccadeler vesaire. 

Ayni zamanda ev icara 
verilecektir. Fırsatı kaçırma
yınız. 

Fırsat artırma salonu 
Aziz Şınık 

T eJefon: 2056 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Y eoi Kavatlar çarşısı 

o. 34. 

tır. G6rtiımek arzu edenler 
müdür lbrabim'e mGracaat 
etıinler. 
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Si Limited vapur Vapur Acentası Ali Agah ~'r·· rk Hava K r • 
Çocuk Haıtabklar1 -=~ UJ. u umu-= ROY AL NEERLANDAJS 

VV. )."'. H. Van 
Der Zee 

K MOteha11111 

"SAT~:~~~?'!!~uel· 'Hnci:ez;:. 5';:/;N.68
- ~=~ Büyük Piyangosu 1 

yevm limanımızda olup 28· lilı .... lllıiiiıım........ _ ~ 

3-36 da ANVERs, ROT· ~atılık motör _==_5 Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~== 
TERDAM , AMSTERDAM ' = :c: 

ve HAMBURG limanlara 12 beyrirkuvetinde (Dizel) -~ zeu~İD etmiştir. ~ 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

acentası 

CenfleJi Han. Birinci kor· 
don. TeJ. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. .. AGUILA" vapuru balen 
liınanımızda olup ANViRS. 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BREMEN içia ylllr ala· 
cakbr. 

" ANGORA " vapuru 
HAMIURG, BREMEN " 
ANVERS'ten ytık çıkar· 
ınııtar. 

için yük alacddtr. markalı a~ kullanılmıt bir = :;: 
gelip tahliyede bulunacak. 4•3~H~~C~e~i!S"ıı::~;~u d6a· .,,otör satıhktır. Taliplerin ~ 6 ini keşide 11 Nisan 936 dadir. i 

idarehanemize müracaatları -9 k Jk • 200 000 ı· d _m 

" MARDINIAN ,, vapuru 
mart nibayttinde LIVER· 
POOL ve SVENSEA'dan 

"THURSO,, vapuru nisan ANVERS, ROTTERDAM, ilin olunur. ~ üyü ramıye: , ıra lr:: 
iptitlaıındı LIVERPOOL n AMSTERDAM ve HAM· = 1 

AMERICAN EXPORT LINE 
SVVENSiA'dan gelip tab· BURG limanları için yük -•k•.,•nr•e•n•ıe•r,•. •M•0•,• ..... '! ~ Ayrıca: 30,ooo., 20,ooo, 15,ooo, 12,ooo, -= 
liyede bulunacak. ala .. c~k~ı~YME~ES laka (Okam4}ntol) ~ lo,ooo liralık ikramiyelerle (50,ooo) 1 

"EXMORE" vapuru 12 ni
eaaada beldeaiyor. NEV
YORK için hamule alacaklar. 
S. A. ROYALE HONG
ROISE DE NAVIGATION 
FLUVJALE ET MARITIME 

11GRODNO., vapuru mart " vapuru ~ § liralık iki mftkiUat vardır. .~ 
nibayeti•tle LONDRA, HULL 8·4·3' da ~eklenmekte olup 3keftr0k tekerle ~ - ~ 
ve ANVERS'ten gelip talali- y~~;ti ~hlıyeden sonra BUR· r1i1·~.·.·. ıecrllbe edi ~ \,llUllllllUlllllllHlllllHllllUllllllllllllllllllllHUllllllHllllllllllllllllllllllllJ 
yede bulunacak Ye ayni • ARNA •e .Kös. ,. ~ 
zamanda HULL için yBk TENCE limanları için yilk ~ ' 

alacaktır. ,..,,... [ıl y alacakhr. 

" DUNA " vaparu 10 ni· 
sanda bekleniyor, GALATZ, 
BELGRAD , BUDAPEŞT , 
BRA TISLA VA ve VIY ANA 
için yDk alacakbr. 

Not: Vural tarihleri H 

•apurlaraa m.leri izeriae 
dejiıiklilderdea mes'uliyet 
kabul edilmez. 

alacaktır. 

SPANSKELINJE • OSLO 
.. BAY ARD " moti5rü 11 

nisanda bekleniyor. HAYFA 

ISKENDERIYE, Dl!PPE ve 

NORVEÇ limanlarına ,ak 

..Vapurların isimleri, ıre1· 
IDe tarihleri ve naYlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 
giriıilmez." 

Birinci Kordon. telefon 
No. 2007 - 2008 

BAŞDURAK I 

HAMDİ NüZHE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz \'e ucuz ilAç \'e lu· 

valet çqitleri satar. 

Bağcılara 
Ege bai mıntakalarındaki sallı acentalarımızın isimleri 

ve acentalar1n bağcılardan talep cdebiJccekJcri en ylksck 

Perakende fiatler fUDlardır: Perakende .satış fiatlcri 
Satış mıntakaıı Acente beher torba için 
lzmir Eınaf ve Ahali hankası , lımir 330 kuruş 
lıaair Memurlar kooperatifi .. 330 " 

Manisa Kadı otlu Ahmet ,, 341 
Alaıehir Eınıf ve Ahali bankası , " 350 " 
Turgutlu ,, ,, ,, ,, 342 ., 
Sılilali ,. ,, .. " 347 .. 
Ürla Cezayirli HOıeyin Avni . 

ve Fuat Urla 

Çeşme ,, ,, " " 
Seferibiıar ,, ,, " " 
Kemalpaşa Avni Memerretci lımir 
Soma " .. " " 
Kırkaiaç ,, " " " 

345 
345 
355 
348 
349 
349 
358 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, Balı kemir ,, " " " 

Bergama Hilmi ve Namık biraderler , Ber~amı 360 " 
•• 1 336 l'fleneme Salih Nuri zmır " 

Akb. 348 
Aklaiıar M. F abrettin Mısırcı , ııar " 

KGkOrtlerimiı kurıun mühürlü (50) ellitcr kiloluk terba
lırda sallhia çılrarılmııhr. Beynelmilel şöhreti haiz L~nd
rada (Daniel Grıffth) laboratu,arında yaptırılan tabhlde, 
le tı ktlrtlerimizia, 

yüzde 99,51 safiyetle 
olduiu anlaıılmııtar. ı 

Kükiirtlerimiz l»aicıhk için son derece faydah bassa a~~ 
haiz muzır maddelerden tamamile iri ve en yüksek ecne ~ 
lcükOrtleriae muadildir~ KeçihurJu ktkOrtleri Tftr 

. . Anouiaa tirketi 

"GANYMEDES" vapura ~ il Zffiİf Üfi mensucatı 
20-4-36 tarihinde gelip ~ 

2s.4 36 tarihine kadar • > Türk A. Şirketiflin -
ANVERS, ROTTERDAM 

::~ERı~!~ıa~e içı~~~W: = HALKAPINAR KUMAŞ 
alacakbr. ~ F ABRIKASI 

SVENSKA ORIENT ~ 
LlNIEN •'-1 

"ROLAND" motörü 29· ~ 
3-36 tarihinde beklenmekte 
olup ylkünü tahliyeden ıonra 
ROTTERDAM, HAMBUltG, 
COP,ENHAGE, DATZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINA VY A 
limanları için yOlı alacaktlr. 

"ALGERIA" v•puru 14-4-
36 da beklenmekte olup 

ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için yllk alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

11 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, MARSILY A ve 
BARS EL O NE hareket ede· 
cektir. 

..PELES,, vapuru 21·5-36 
da gelip 13·5·36 da PiRE, 
MALTA, MARSIL YA ve 

BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

"ALBA JUL YA,. vapuru 
7-6 36 da beklenmekte olup 
8-6-36 da PiRE, MALTA, 
MARSIL YA ve BARSELO
NE için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
llindaki hareket tarihle· 

rile oavlonlardaki d~tiıildik
lerden acente meauliyet 
kabul etmeı. Fada taflflit 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye tirketi binası 
arkaıında FRA TELLi SPER· 
CO vapur aceata11aa mllra· 
caat edilmesi rica olanar. 

Telef on: 2004 - 200S - 7663 

e Pftrjen ~ab .. pın 

en ft•tftn bir mfts· 

bil ,ekeri olduju 
na uoutmayımz. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Ş.ıhap 

Sıhhat ıftrgOn 

haplarmı Maruf 
ecza depolarında 
ve eczanelerden 

araıınlar. 

Tarafından meYıim 

kuma,tar: 

SAGLAM 
ZARiF 

dolayııile ye11i 

VE UCUZDUR 
)'eni yaptaracatınız elbieeler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK BALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeıiode f.'AHRİ KA D&
~ıiR ol;Lu 

1 ~ 



Sahife 4 :(UluaaJ Birlik) 

SON , TELG,AAFLAQ 
.. .. \ ~ " . . .· . -

Japonya; Rusyaya verdiği bir notada, Rus asker
lerinin hudutlardan geri çekilmesini istedi 

-----------------------------------~-------------------------------Sibiryadaki Rus askerleri geri çekilme7.se, ( Kavan Tonk )ta bu
lunan boıon japon orduları hudutlara akın edecektir 

lıtanbul 4 (Özel)- Don gece saaat 24 ten sonra Tok- daki askerlerini çekmezse, Kavan Tonk'taki bOUln Ja
yo'dan alman son haberlere glıre, Japonyc1, Rusya'ya pon ordularının hudutlara akın edecekle, i ıôyleniyor. 
mOstacel bir nota vermiş ve Sibirya hudutlarındaki Alikadarlar, vaziyetin çok nazik olduğunu iddia edi· 
Rus askerlerinin derhal geri çekilmesini kal'i bir Ji. yorlar. 
sanla Rusya'dan iıtemi~tir . Mançuko siyasal çevenleri, Japonya'nıo Almanya ile 

Japon notası çok şiddetlidir. Sovyet Rusya, Sibirya· beraber olduğunu sôylemekten çekinmiyorlar. 

1 .......... ·-------
Kamutayda On üçler toplanıyor· Italya 
Arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu kabul 

edildi 
A•kara 3 (A.A) - Ka· 

mutayın h•itin Refet Canı
tez'in baıkanlıiında yaptıiı 

toplantısında mtılga seyriıe· 
faia idaresini• 1932 yılı IOD 

laeaabıaın mutabakat beyan· 
aamesine ;ait maıbatalarla 

arttırma, ekıiltme ve ihale 
kanuauaa ve aıkeri mektep· 
Jer talebesile ihtiyat ıubayı 
namzetlerine •erilecek maaı 
Ye talasiaatı fovkalideyo da-
ir kanunlar tek liyihaları 
•e mBtahuııs doktorlarla 
kimyagerlere ve aair ııbhiye 
memurlarına verilen vesika 
rilbsataame ve talaadetna· 
melerdea alınacak teaçil ha· 
nelerine ait kanun Jiyibaıı 
m6ıakere ve kabul edilmit· 
tir. Kamutayın gene bugiln· 
kil toplantııında kabul edi· 
len diter bir lkanun liyiba· 
sile 1935 maliyi umumi mtı
vnzeneaiae giren bir kııım 
daire biltçeleriade 42, 111 
liralık bir milnakale yapıl· 
mııtır. Kamutay pazartesi 
ılnü toplanaktır. 

Belediyeyi soydular 
Pariı, 3 (Radyo) - Dnn 

bırsızlar Pariı civarında bir 
belediye dairesine ıirmiıler 
Ye kasayı kırarak 50 bin 
frank aıırmıılardır. 

NegDs'Dn yeni bir ta· 
aarruzu bekleniyor 
- Ilaşıaraf 1 inci aahif ede -
ler ve yeni bir l:aarb plinı 

tanzim etmiılerdir. 
Bundan evrel cereyan 

eden Aaanri giilü mubare· 
betinde birçok Habeı Rile· 
saıı ve bu arada posta na· 
ura da &lmüştOr. Vehib paıa 
amumt kararıihın hombar
dımanı llıerine Gualla ıeh
ri•• çekilmiştir. Cenupta 
ltalyaa'Jar, ilerleyememekte 
•• Habeı'lerin ani baakın· 
)arına uirıyarak zayiat ver
mektedirler. Adiı-Ababa'daa 
verilen bir haberde de, Ha· 
beı'lerin ıimalde yedi mevzi 
eleıeçirdikleri ve imparato· 
run Asaniİ mubaarebesini 
kay'-etmetliği bildirilmekte
dir. 

latanbul, 4 (Özel) - Ha
beı bükflmeti uluılar sosye
tesine verdiii bir notada, 
mali yardımda bulunulmasını 
iıtemiı ve ltalya'nın barb 
ka•aidini ihlal etmemesi için 
acil tedbirler alnımaamı. 
ıecri tedbirlerin fiddetlen· 
dirilmetini talep etmiıtir. 

Londra 3 (Radyo) - Mu11olin'inin beyanatı &zerine M. 
Madariyaga 13 ler komitesini toplantıya çajıracaktar. 

Bu davetin 12 Niıandan sonra yapılacatı sanılmaktadır. 

Bir bomba patladı 
lıtanbul, 4 (Öze) - Selinik'ten haber veriliyor: 
Selinik civarıada (Ayoıeri) mevkiinde renel ıavaıtan 

kalmıı bir ob6ı mermisi, çocuklar tarafından yavarlaaırken 
patlamıı ve infilik neticesinde beı çocukla o uaacla yoldan 
geçen bir kadın feci surette parçalandıkları gibi, iki çocuk 
da atır surette yıralanmııtar. 

Yunanistan 'ın borçları 
Paris 3 (Radyo) - Atina'dan haber verildiiine g&re, 

Yunaniıtana para vermiı olaa devletlerin Atina sefirleri 
bog&n Yunan baıbakanı M. Demircisi ziyaret etmifler ye 
bu seneki bOtçeyi tanzim etmeden evvel Yunaniıtanın ba
rice kartı olan borçları için dainlerle temasa ıelmeaini 
ı6ylemiılerdir. B11 mllracaat, Yunaaiıtan siyasal çevealeria· 
de iyi teair yapmııtar. 

Telefonla konuştular 
Londra J (Radyo) - Inıiltere baıbakanı Baldvin, bu 

gece Alman baı delegesi Fon Ribeatrop'un ıerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

Ribentrop, ziyafetten ıo'nia Hitler'le •zuD bir telefon 
• • mubavereaınde bul11nmuıtur. 

Alman muhtırası 
Pariı, 3 (Rodyo) - M. F1inden lnıiliz. elçiıiae, Alma• 

muhtıraııaın hemen llemen tamamen menfi ve Milletler . 
cemiyeti paktına mugayir telakki ettiiini bildirmiıtir. 

(Ren) in tahkimi 
Loadra, 3 ( Radyo ) - Foa Ribentrob'un Eden'i ziyare• 

tinde, Alm•nya'nın intikal clevreai11de Rea'i tahkimden 
imtina etmiyeceiiai bildirdiii haber veriliyor. Maamafil:a 
Eden buglnkl beyaaabnda buna dair birıey ıöylememiıtir. 
Fon Ribentrob Oç dört gUn daha burada kalacaktır. 

~----------~~--·.--~-------------
Gazetelerin İrşad ve tenkidlerinden 

sinirlenenler şunu bilsinler ki .. 
- Baştarafi lci sayfada -

deki sandalya sahipleri, ve yahut berbaaıi bir iıin baıın· 
da bulunanlar, ıazetenin irıadına kızıyor, tenkidine karıı 

sinirleniyorlar. Bizim, halk aamına yfirlittlllllmllz fikirleri 
bir müdahale sanıyorlar. Her vaıifeaini yapaa, bizden al· 
kıt istiyor. 

Herbaagi bir bata itlemiı olan da, buna kalem dokua· 

durduiumuıa tahammDl edemiyor. Yani yukarıdan aıaiı 

dotru indikçe zihniyet •e telakki daralıyor, ıittikçe dara· 
lıyor ye daralıyor. Bu, çok hazin bir ıeydir? Ayrısı, gayrı· 
ıı olmıyan bir memlekette, gazete ve gazetecinin serbest 
vazife 16rmesine kimse kafa tutamaz. Kanun, 6nlimilzde· 
clir. Prenıiplerimizi biliriz. Büyiiklerimizia ne dOtilndilkle· 
riai de biz çok iyi anlarız. Binaenaleyh, balkın diJi, ku· 
laiı olan bizler, elbette söy1iyeceiiz, elbette yazacaj'IZ, el
bette duyacaiız. 

GÖKÇE 

lzmiı· vilayeti defterdarlığından: 
l11111nın vergi borcundan 6tarü tabıil emval yaaasına 

16re lsaczedilen ikinci ıilleymaaiye mahalle1inde mısırla 
cadd~ıinde klio 55 sayılı lıane tarihi illndan itibaren yirmi bir 
ıln mllddetle aatılıta çıkarıldıfından pey ıiirmek iıtiyenlerln 
defterdarlık tahıillt kalemine srelmeleri. 4. 8-11-15 867 

Veliahtının karısı 

Masavva'ya vardı 
Masavva, 3 ( Radyo ) -

İtalya veliabtı preosOmber· 
tonun, ,karısı prenseı Mari 
Joze Piyemot, buıiin Masav
va'ya visal olmuıtur. 

Tayyare dOştO 
Pariı, 3 (Radyo) - Roı· 

fokol' da bir deniz tayyaresi 
bir ladacık ıahilincle d6t· 
mlittllr. 

Macaristanda 
93 Komflnist talebe 

yakalandı 
Buda·Peıte 3 (Radyo) -

Macar mekteplerinde KomU
niıt cereyanları baı g6ıter· 

mesi tızerine Zabıta, 93 tale· 
beyi yakalamııtır. Bunlardan 
on beti tevkif eclilmiı, di· 
terleri serbest muhakeme 
edilmek Ozere ıabnmııtır. 

F ransa-.. ı\ vusturya 
KOltDrel anlaşmas• 
Viyana, 3 (Radyo) - Baı· 

bakan Şqninı ile Fraa11z 
elçiı Hij6r; Fraaıa-Avuıturya 
k6lt6rel anlaımaıını imıala· 
mıılardır. 

Lordlar kamarasında 
ikinci mağlt\biyet 
Londra 3 (Radyo) - Hil· 

kimet, Lortlar kamarasında 
ikinci defa olarak mai16bi
yete airamıı •e bir proje, 
9 muhalife karıı 33 reyle 
reddetlilmiıtir . 

Havada yeni rekor 
Londra, 3 ( Radyo ) -

Meıbur açman Malliıon Lon·I 
dra-Kap araıında yeni bir 
rekor teaiıi için buglln Gay· 
zen meydanından ha•alan· 
mııtır. 

Celal Bayar 
lstaobul'da 

lıtanbul, 4 (Özel) - Dnn 
ıabah ıehrimize ıelen Eko· 
nomi Bakanı Celil Bayar, 
Bakanlıia batlı devairi ttf· 
tiı eylemiılerdir. 

Avustur)a 
Asker toplamağa 

başladı 
lstanbul 4 (Özel) - Viya

na'da neıredilen bir teblijde 
1914 ve l 915 doiumlulardan 
40 bin kitinin ıillb altına 

abaacaiı ve ihtiyat zabitleri 
mllıteına, mecburi biımetin 
alta ay olacatı bildirilmekte
tlir. 

l{adın l{orsanlar 
Harikulade ve hakiki mııceralar 

Tefrika aaym: 6 

Genç kadın kapotanı kandırmış ve 
korsan gamisine girebilmişti 

bir bayat, gürültlilü bir ha
yat lizımdı. Bir ıilrü müte
ahhit, tüccar, arazi ıabibi 
talibi reddetmiıtim, fakat li· 
manan kiUhanileri çok hoıu · 
ma ridiyordu. Bunların ara· 
s1nda bulunmaktan zevk ah
yor ve böyle hareket ediyor· 
dum. 

iıte bu muhitte, Con ara
ıında Bonneyi tanıdım. Ho· 
ıuma ~itti; o da bunu anla
dı; hoıuma ritmek için de 
her fırsattan istifade etme
ğe çalııh. Bunun için zen· 
gin olmaia d11 çalııh. Bu 
buıustaki fikrimi babama 
açmadım. Onun kendiliğin· 
den anhyacığıaı sanıyordum. 
Nihayet, ıizliden bu adam· 
Ja evlendim, kocamla birlik 
yanına giderek hakikati au
latbiım zaman babam fev
kalade kızdı ve bizi evinden 
tarddetti: 

Bizim için yapacak tek 
bir it kalmııh. Rezaleti da
ha bllyliltmemek için, tali 
ve kader peıine takılarak 
buluacluiumuz yerden kaç-
mak! lıte, Bonney beni bu
raya bu sebepler altında ve 
böylece ıetirmiıtir. 

Fakat ıimdi, g6rilyorum 
ki bu herif cihanın en tenbel 
adamıdır; umduiu ıibi yatak 
yastıiımın altında bir albn 
madeni bulamayınca, ıimtli 
benim sırtımdan ıeçinmek 
istemektedir! Bereket versin 
ki burada arıum,., z.evkime 
ıöre inıanlar çok, aeai bul· 
dumt Beni terketmiyecekıin, 
tleiil mi?. Beni de aefinende 
beraber alacakıın, deiil mi?. 
Amaa ne gllıeJ, ne ıayanı 
hayret bir bayat olacak! 

Rokham ıenç kadının 
maceraaını 6irendiii bugtln· 
den itibaren l:aill kat'i bir 
karar verememiıti. Ç&akl 
koraaaların gemiıi üzerine 
erkek kıyafetinde bir kadın 
bulunduracak bir koraaa, 
ölllm ceaasile cezalandırılır 
bilkmllnl düı&nllyor idi. Fa· 
kat An, hoıu11a ridiyordu, 
onunla bu laaıin bayat, dal:aa 
mlillyim Ye tatlı bir tekil 
alabiliyordu! Sonra.. Aa'ın 
bir kadın olduiontlan kimin 
ınpbelenebileceiini de keDdi 
keadiıine soruyordu. 

Bu haıin balıkçı delikan
lının, bakikatta oynak ve 
ateıli bir kadın olduğunu 

yeni Providaaı da hilen de 
hemaa yokta. Rokbamıa 
yumuıadıiını gören genç 
kadın: 

- Sen merak etme; ben 
tayfalarının hepsini bana 
hizmetçi olmaia çabucak 
razı edecetim! Demekte 
idi. 

Kralın af illnı, Rokbama, 
bir kurtuluı fırsatı vermek
te idi. An da bunu kendiıi·, 
ne bildirmit ve fırsata kayib 
etmemek için, acele tavsiye 
etmişti. 

An işte bunun için bu 
Rom, tütün ve katran kokan 
dar kamaraya koıap relmiı, 

Rokbami, kadınlık iıvelerinia 
en yllkaetini 16ıtererek 
keadi arıuıuna ltaltamııta. 

Ve ... Birden sarhoı tayfa
lar Rokbam'ın ıert kuman· 
dalarile yerlerinden fırladı
lar, remi yelken kaldırdı, 
ve karadan eıen güzel bir 
rüırirdan istifade ederek 
açıklara doğru açıldı! 

Sabahın ayazı altında Aa 
yeni bir tayfa sıfat ve kıya· 
fetile g&vertede göründüğü 
zaman, korsanlar kendisini 
boı bir kabulle karşılamadı· 
lar. Onlar, ber yeni relen 
tayf ayı hoı görmemeii adet 
edinmiılerdi. Bununç&a "Sen 
kimsin?,, " Sen nereden ve 
nasıl geldin?,, gibi birçok ıu· 
aller sordular; An da, bu ıu· 
alleri bepıine, kGçOktenberi 
duyduiu ıemici ve koraan 
küfOrlerile karışık, fakat cn· 
bedici bir eda ile cevaplar 
verdi; Bu cevaplar korsan· 
ları tatmin edecek mahiyette 
idi. Pek az zaman ıoara1 re· 
mi halkı, An'ı ıemının en 
eski bir tayf Hı addetmete 
baıladı. 

-7-
'"f ehlike ihtirası 
EıaHa, bir kadın olduiu 

ancak Rokham'ı• bildiii. bu 
tiltin renıinde gömlek al
tında mBkemmel ıurette ça· 
lııan ve kendini sevdiren 
tayfadan kimia ne diye ıllp
helenmeie hakkı •ardı ? 

Kortan , ıemiıi Jamaika 
dotna ltltOn rBn yol aldı. 
An, yeni ve çetin San' atine 
aaat ıeçtikçe daba fazla 
alıııyordu. iplere. eski bir 
korta• aJııkaalık ve çevik
liji ile tırmanıyor, tayfalarla 
beraber yelken toplayor, 
k8fredi1or, batırıyor ve ... 
Yerlere laol bol tikllrll1ordul 
Tafya rakıııaı yilı6ai bu· 
raıtarmadan içiyor, kura 
balık ve etleri keski•, beyaı 
diılerile koparıyor; ••kit bu
lursa biraz da ıır oynıyordu. 

Devamı var 

Paris borsası 
Pariı, 3 (Radyo) - Pariı 

boraaaı burlln kifi derecede 
ıakin ve muntaum ıeç-
miıtir. 

1 

Planörler 
Beğenildi. lzmir'e de 

gönderilecek 
lıtanbul, 4 (Özel) - Kay· 

Hri'de yapılaa 0~ planör, 
nllmaneye muvafık 16rtUml1, 
Buru' daki Tlrk kuıuna ıiin· 
derilmiıtir. KayHri fabrika· 
11ada bunlaı dan yirmi tane 
yapılacak ve bir kıımı iz· 
mir'e g&aderilecektir. 

Fransa endişede 
-B~ıarafı 1 inci salıifede

allere tahriren deiil, fakat 
ıifahea cevab vereceii ve 
belki de bu akıam Von Ri
bentrob'a telefenla bildire
ceği ümid etmektedir. 

lstanbul 4 (Özel) - Lord 
Eden'in düa Avam kamara
ıında, Eier Fransa ve Bel
çika istillya maruz kahraa 
derhal yardımda bulunaca
tız ıekliadeki beyanatı, Pa
rla •• Brllkıel'de çok iyi 
tellr yapmııtar. 


