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e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akpmcı siyasal .gazetedir 

- Sala - 18 Şubat 1936 

Suriye'liler 
Son hadiseler münasebetile 

Fransız dış bakanına bir 
muhtıt"a vermişlerdir. 

Fiab~(lOO) Para 

Italyanlar,12~dadaman.evra yapıyorlar 
0C: Ş:: ~::;:o;:.,,,...,,,..._-._.,.. ~=., ::0:: ::::ı::..._.__ :::;::;; - ?rY ht+Y - -~- -

Son harhte Italyanlar40 
ton bomba atmışlar 

6 bin Habeş; 1000 ltalvan ölmüş ., 

15000 Habeş yaralanmış 
Cenubta -·--asibu Graçyani kıtaatı çarpışıyor 

Jtalyan'ların Afrika'daki sabra toplarıodan biri 
l•tanbul, 18 (Ôzel) - ltal- vam eylemektedir. 

yaa'lar timal cephesinde lstanbul 18 (Özel) Ras Des· 
Eadast meydan muharebe· tanın öldüiü haber veril k· 
ainde büyllk bir zafer ka· t d. l-' b f'I· b mRe e ır. 'oma ma a ı ı, u a· 
ıanmıılırdır. Bu muharebe 
neticesindeAmbaAradau ka
lesi ile birkaç kay ltalyan
ların eline ıeçmiıtir. Amba

ras'ın kurıuna dizildiğini söy· 
liyorlar. 

lstanbul 18 (Özel) - Ha· 
radan kalesi çok mühim bir beş'Jer cenup cephesinde bir 
evkülcen noktası olub, · Detıamı 4 nr.i1 sahifed" -

e11iye ile ıimal ordularanın 
rtibatını temin eden yegine 

Jola bakim bir mevkidedir. 
talyan'Jar ıon muharebede 

.. 40" ton aiırhğında bomba 
rfetmiılerdir. Habeı'ler 6 

in ölll ve 1 S bin yaralı 
ermiılerdir. Siyah ıömlekli 
lalyan'lardan da bin kiti 
lmnıtnr. Bunlar içia büyllk 
enaıe t6reni yapılmııtar. 
ltalyan baı kumandanı ma
tal Bado;lio, Havaı ayta
Da ve ecnebi r•zete mu· 
•biri · eruıe beyanatta bulun-
uı : 

- Habeıler ıon muharebe· 
~li cesurane 1avaıtılar. Ben, 
t 

1
me bu kadar cesaretle 

1 a1a muharip görmedim. 
:b•~radao kalesi, hazmı 
.ç bır yerdi. Benim midemi 

Boris 
Belgrad'dan Sof

ya'ya hareket etti 

.. •ma atratıyordu. Siz bana 
llllr Ketirdiniz ve burasını Kral Boriı 
6 •Idık. Tekrar ediyorum. Belgrad, 18 ( Radyo ) -

l
nka elin hayret içinde 
unuyorum, ben bu derece Dün sabah buraya gelen 
,.~etle ıavaıan aıker ıör- Bulgar krah Boriı, iıtas· 
•dim." demiıtir. ltalyaalar yoada prenı Pol, valde kra-

l mil ilerlemiılerdir. liçe Mari, kUçlik kral Piyer 
ltaa~ul 18 (Ôzel) - Cenup ve baıvekil ile vekiller, saylav· 
Pbeı;nde Ras Naıibu kıta· lar tarafından karıılanmııtar. 
1
' Graçyani ordularına kartı Kral Boria, bir müddet illi· 
c.umlarda bulunmuı ve atır rahattan sonra miiteveffa 
yıat •erdirmiıtir. Na1ibu· kral Aleksandr'ın mezarını 
D b• ) k ır kıt'Hı da Fafan ziyaret etmit ve bir çe en 
i. istikametinde ilerlemekte koymuıtur. Kral Boris bugiin 
temizleme hareketine de· Sofya'ya hareket etmiıtir. 

•• •• • •• •• 
imanlar hazırlanıyor 

taabul 18 (Ôzel) - Almaayaaın, yeni gemiler yapmakta 
utu ve buılnlerde 8 tahtelbahir denize indireceii gibi 
h~ıı montajı kalmıı claba birçok kllçlik harp gemileri 

laaıarlım1t bahmdujıl Berlia 'dea bildiriliyor • 

Venizelos 
Paris Sefiri 

Oluyor? 

Avusturya jAdalarda;tayarevedonan 
Dış bakam Flo- ma m.anevralar yapmış 

reıısa'da 
lstanbul, 18 (Özel) - Ati-

1 na' dan bildiriliyor: 
Çaldariı partiıile liberalle

. rin uzlaıması halinde teıek-
kiil edecek olan temerküz 
kabinesinin birçok sefirleri 
değiıtireceği ve kralın 
emrile Paris elçiliiinin 
Venizolos' a verileceti söy
leniyor. Venizelos, bu va
zifeyi memnuniyetle kab•I 
edecekmiş! 

FJorensa 18 (Radyo ) -
Avusturya Dış işleri bakanı 
M. Valdeneg ve Madam V al
deneg, bu sabah buraya gel· 
diler. Durakta vali tarafın· 
dan karıılanmışbr. 

Avusturya Dış bakanı bu· 
rada sekiz gün kalacak ve 
istirahat edecektir. V alde· 
neg'in M. Suviç ile konuşa
cağı söyleniyor. 

Rus icra komitesi tevkal-
8de surette toplandı ~ j ------ ________ .._ --. 

Mareşal ,Voroşilot ve M.jLitviııofi~ 
_ izahat~ verd;Ier japonyayad 
- - .nota -hazırlanıyor -

Stalin ve Voroşilof 'Ja beraberi 
lıtanbul, 18 ( Özel ) - görecekleri bildirilecektir. 

Moıkova'dan haber veriliyor: Pekin 17 (A.A) - General 
Sovyet Ruıya icra komi- Deirhara, gazetecilerelbeya· 

teıi, dün fevkalide bir top· natanda, Japonların maksadı 
Janta yapmıı ve hariciye ko- timaldeki Bescin vilayetini 
miseri Müsyll Litvinof'un bir blok halinde birleştirmek 
verdiği izahata dinlemiıtir. olduğunu bu sebeple, ıimali 
Bu toplantıda Voroıilofun Çindeki garnizonun kuvvet
da uzun mllddet söz söyle· lendirileceğini söylemiı ve 
diği bildiriliyor. Mogol • Nancuko hudut hadi-

Ayni kaynaktan relen ha- seleri hakkında da durumu 
berlere göre, Ruıya'nın, bu endiıe verici telakki, etmedi· 
iÜnlerde Japonya'ya vere• tini, zira Sovyetlerin Man
ceği notada, Japon ordula· çuri'yi iıgal niyetinde olma· 
rının taarruzu halinde bti· dıklara zannında bulunduğunu 
tüa Ruıya'yı karıılarında bildirmiştir. 

~---------~·~·~··~···-~~-~--------~ 

Komplo maznunları 

dün beraet ettiler 
----~------------Beş buçuk sat devam eden müza-

kereden sonra karar tefhim edildi 
Ankara, 17 (A.A) - Cu

mur baıkanımız Atatürk'e 
ıuikasd yapmak teıebbhile 

maznun olanların muhakemeleri 
bug6n 6ileden evel, sonra iki 
celse halinde de!am etmiı-
tir. Birinci celsede iddia 
makamının amme ıahidi 
olarak ikame ettij'i iç Ba
kanhj'ı mllıteıarı Vehbi An· 
kara ilbay ve ıarbayı Nev
zad T andotan emniyet itleri 
ııael dir.kt6rll Ştikrll dia· 

lenmit ve miivacehe edilmiı· 
lerdir. Bundan sonra mild
deiumumi ve mOdafaa vekili 
ıalaidlere bazı noktaları tav
zih ettirmiıler ve suçlularda 
son sözlerini s~ylemiılerdir . 

Bunun üzerine miiddei
umumi müzeyyel iddianame
sini okumuı ve ma~nuaların 
mahldimiyetlerini tekrar iı
temiıtir. Heyeti hikime 
muhakemenin hitam balda-

- D.wmı d6r<lilncü aahifede-

ltalyanlar, son gnıılerde de ada
lara petrol ve benzin gön
derme~e başlamışlardır 

Rodos' tan bir gôrftonn 
Istanbul, 18 (Ôzel) - Son göre, Italyan tayyareleri, 

gelen haberlere göre, ltal- geçen hafta Leryos ile Ka
yan 'tar, Asturupalya, Leryos. limnos arasında manevralar 
lstanköy ile Kalimnos ve yapmışlardır. 
Rodos adalarında yeniden Bu manevralara ltalyaa 
tahşidata baılamıılardar. torpitoları ve iki bllyllk zarb 

Pavlos ile ~Leroa arasında la da iştirik eylemiılerdir. 
deniz tertibatı ahnmıı, de· ltalyanlar, son gilalerde 
niıalb gemilerile zırhlılar de adalara klUliyetli miktar· 
için •ilar kurulmuıtur. da petrol ve benzin getir-

Radoı'tan bildirildiğine meğe baılamıılardar. _..,_ _____ ~--~--

Karol 
akşam Nis'ten 

hareket ediyor 

Kral Karol 
lıtanbul, 18 (Özel) - Ro· 

manya krala Karol, buglın 
öğleden ıonra saat 18 de 
Niıte'ki ıato1Undan ayrıla
cak ve doğruca Btikreı'e 
hareket edecektir. 

Şenlikler yapı-

yorlarmış 
lstanbul, 18 ( Özel ) 

Mu11olini'ain emrile buınn 
ltalya'nın her tarafında ıen· .. 
likler yapılmaktadır. Bu ıen-
likler, Makalle'nin cenuiıunda 
ltalyan'ların kazandıkları 
ı8ylenilen muzafferiyet için 
yapılmaktadır. 

Kredi Fonsiye 
15 şubat çekilişinde 
ikramiye kazanan 

numaralar 
Kahire, 17 ( Radyo ) -

Yüzde Oç faizli kredi fonaiye 
talavilleri 15 ıubat çekilitill-
1886 senesinde ihraç oluaaa 
tahvillerden :9559 numara 
50 bin; 1903 senesi tahYil
lerinden 542694 numara SO 
bini 1917 senesi tahvillerin· 
den 71630 numara 50 bia 
frank ikramiye kazanmıı· 
)ardır. 

Morfin 
Kaçakçıları yaka· 

landılar 
Zabıta, dün Morfin tica

reti yapan bir ıebekeye 
mensub Muiz Ye Yaaef adın
da iki Yahudiyi yakalamıı· 
br. Bunlardan Muizin llze· 
rinde kırk tllb morfin çık· 
mışhr. Şebekenin diier mea
ıubjni de aranmaktadır. 

Adana'da 
Feci bir tren kazası 
Adana 18 (Özel) - Şehri

mizde çok feci bir trea ka • 
zası olmuıi ıimendifer ma· 
kiniıtlerinden Sadık isminde 
biri; Mersin - Adana seferini 
yapacak vagonlara rampa 
etmek lizere depodan gelen 
lokomotifin altında kalmıı
tır. Sadık.'ın boynu ve kop
muı ve vücudu parçalaamıı· 
br. 



Salllf e2 (Olual Birlik) 18 Şa 

Tµrkiye ve yakın Asyanın üç müslü
devleti.arasındaki pakt man . 

Nakili: KAMI ORAL 
-53- . Torkiyenin, A vrupada olduğu gibi Asyada da meydana 

Midilli 
Konsolosu 

Adaya uğrıyao 
lar1mıza k 

gösteriy Gazetel'>r, Maça Kızı cina· getirdiği hu barış eseri ibret dersi vermege şayandır Düa idarehane 
bir kayıkçı, birkaç 
fırtınalarda Midi 
duiu esnada fır 
den hasara ujrı 

nın, Midilli kon 
yardımile tamir 
söylemit ve k• 
zun Midilliye utrı 
daılarımıza son d 
muamele göıtercli 
nuniyetle beyan e 

yeti failinin bulunduğu
nu yazıyorlardı 

Cumurluk Türkiyeıile ya· \ elzem olduiunu aalamış· 
kın Asyanın üç MliıJDman lardır. 
deYleti olan Afıaniatan, Irak .. * • 

\ 
ledi: Şöyleki geçen eylülde, 
Irak dıı itleri bakaRının 
Tahranı ziyareti, her üç 

KtU alhnda ~alan ateı· 
pareler, büyük yangınlar 
çıkarmağa daima müsteiddir. 

lıte bu mülibazaya binaen 
Baba Anri korkuyor, geaç
liiinin en ateıin bir zama
nında hali sükunette bulunan 
otlu Liii'oin heYesatı işıka
aeainia, ansızın pathyacaiın
dan ve ailevi intizamını bo· 
ıacatıadan endite ediyordu. 

Klçük yaıta iken pek 
haıarı ve çapkın olan Lili
nia, yirmi yaıını ikmal ettik
ten sonra böyle sükunet 
bulması, babaıı Anri'ye 
aaormal ıörDnüyordu. 

Lüi neden böyle olmuıtu?. 
Dalsa 16 yaılarında iken la
,Utere'de leyli tahsilde bu· 
laadaiu zaman ••kteb ci· 
vanada ıakin bir çiftçinin 
kızını kaçırmaia· teıel:tbDs 
etlea, bir sene sonra Beklia
de mektepte okurken bir 
Alman kızile mercimeii fı
nna •erdiiinden dolayı, aa· 
cak babasının araya ıirme· 
aile mektepten tardedilmek 
telılike1ini anlatan Lüi, ik· 
mali tahıil edib Paria'e döa
dllkten sonra neden bu de· 
rece ılk6net bulmuıtu? lı· 
te ihtiyar Anri'yi dlıllad6· 
rea muam•a •. 

Balta Anri'nia en çok kork
tuju, oilu Lüi'nin, niıanhıı 

T erez için lteılediii aevainin 

ıtıaiin birin.le ıönmete yüz 
tutması tehlikesi idi. Halbuki 
Ltıi'nin, Terez hakkındaki 

•ık Ye sevriıi, ıünden aüne 
kuvvet bulmakta idi. O de
rece ki, kızan ana11 razı olıa, 
dlj&n yapmadan: Terez'le 
eYleaecek ve cihaz bile iı
temiyecekti . 

Delikaalr sevailisile ni· 
ıanlandıktan sonra bir ay 
mltemacliyen onunla hem 
bizim ilfet oldutu halde aık 
Ye muhabbeti azalmak ıöy
le dursan, r ründen rü11e zi
yadelet•itti. Kendi fikrince 
baadan sonra hem T erez 
içia yaıayacak ve ondan 
t>.ıka hiçbir kadınla temas 
etmiyecekti. 

Lüi, nitanlıaı için herıeyi 
feda etmeğe hazır görünUr 
Ye oadan rördlljü maamelei 
nevaztikiraae, kendisini ade
ta ihya ederdi. Vaziyet bu 
tekilde iken, delikanlı, ara-
ma ~ok menbam olarak eve 
r•lir, natlarca plmezcli. 

Baba Aari, zaptiye neza
retiDce kencliıine teklif olu
aaa tahari laizmelioi kat'iyyen 
recldetiji güaden bir iki 
rece sonra Lüi ıene f9v
kalide mütee11ir olduiu hal
de bİtanbıının evine fitmiı 
ve fakat bu teessürü, anıızın 
zail olduiuadan, niıanlasını 
kolandan tutarak ıöminenin 
karflSID• oturtmuı ve ken· 
diai de yanına oturup ıar· 
lu ıöylemete baılamıfb. 

Madam Lö Kont, luzile 
damadının zevkini ihlll et
memek için salonun bir ke
aanaa çekilmiı •• o glnkü 
ıazeteleri okumaia bafla
mııtı. 

zabıta vak'alarını •• •azetele
rin şiiuuat k11mını dikkatle 
takip ederdi. Matlam, cihan 
şüunatanı okuyup laitirdikten 
ıonra zabıta Yak'alarını oku
mak ilzere salaifeyi ~evirir 
çevirmez, iri harflerle iki ko · 
lon üzerine indirilmiı koca 
bir yazıyı görd&. birkaç 
satar; okudukt•n sonra 

- Demek (Maça Kızı) ci
aayeti failinin izini ltuldular bal 

Diye batırdı . 
Niıanhıile beraber ıömiae

nin kart11ıada oturan (Terez) 
valideıinin s6yledikleriai iti· 
lince : 

- Hanai cinayetten bah • 
ıediyoraunuz anne ? 

Diye sordu. 
Madam Lö Kent, elindeki 

gazeteyi mannın lıeriae bı· 
raktaktan ıonra : 
- Bir genç kadını öldlrlpte 

bir sandık içine koydukluıaı 
Ye bu cinayeti irtiklp eclen 
katilin mösyö Loro adında 
lair taciri de öldlrdlilal o
kumamıı mı idin? 

MBsyl Lora, Yaktile pe· 
cleriaizle ticari muamelelerde 
buluamuıtu. lea kendlıiai 
tan11ım. 

T erez, annesinin bahıetti • 
ii bu tlehıetli Yak'aya ku· 
lak asmak istemedi Ye ai
ıanlıaı Lili il~.~ dlljilnden 
sonra bal aylarını reçirmek 
üzere yapacakları Napeli 
Hyahata etrafında konuıma
;a ... ,ıadı. 

Madam Lö Koat, kızının, 
bu hareketi ftıeriae: 

- Bu kızlar De r•ribclir
ler? Bir defa evlenmeie ka· 
rar verdiler mi, baıka hiçbir 
t•Y d6tlnmek iıtemezler. 
Demek, Pariı'in ortasında 
evleri içinde iki kitinin 11-
dllrlilmelerini ıiı, ehemmiyet· 
ıiz bir vaka tellkki ecliyor
ıunuz ha! Böyle giderae, bir 
ailn bizi de burada öldllrür
ler. Evimizin arkası orman
dır. Hem ele kııın komıuJarı
mız burada bulunmazlar. 

Terez, rayet masumane 
bir llakııla niıanhaı Llli'ye 
bakarak: 

- Merak etme annecijim, 
Lili bizi mildafaa eder! 

-Arluuı var 

Atanma 
Urla kazası Ziraat Banka· 

ıı muakibi Kimil, T orbab 
kazaıı Maliye tahsildarltiına 
atanmııtır. 

ve Iran arasında atkarrur eden Ttirkiye ile AfManistan 
pakta Avrupada büyük bir araıındaki yaklaımanın meb-
önem verilmektedir. Bu pak- einde, bu fark memleket· 
bn ne derece bakla ve İsa- leri için ibret deulerinin en 
betli bir dliıünlişlin mahıu· mükem•elini teıkil eden bir 
lü oludufunu, "Semaphore,, anlllaıma misali vardır ki o 
ıazeteıinin yaıdıtı ıu ma· da, Iran ıahıDın Tilrkiye'yi 
kale çok rilıel iıbat etmek· ziyaretini takib eden Türk -
tedir. Bu makaleyi aıaiıya Iran andlaımasıdır. Bu and
neklediyoruz: laımadan her iki memleket 

Afıaniıtan, Irak, Iran Ye içia de muteber olan karıı
Tiirkiye bilklmetl · · d'k . . erınıa ı • laklı faydalar ve menfaatler 
katını almıı olan siyasal • 
mH'eleler, bu devletlerin doımuıtur~·ıBunl~rı? efn bcla-
yapacakl dl ıında aayauı ecejimız ay a, 

arı an aımayı re- . . . 
ciktirtmiıti. Iran Şahının asırlardanberı kaybedal•ıt 
1934 te TOrkiye'yi ziyareti olup ta ancak bug6n yakıa 
henllz ıeçilmemiı olan bi; ı~rkın diier ~ıli~ devletleri
ıehirde ve bu d&rt deYlet nın aıpta ettıklen Tiirk-Iran 
arasında imzalanacak olan hududunun kavuımuı oldu
karıalıkb yardım paktına bir ;u sllkOn ve gllvendir. 
mukaddeme teıkil etmiı Iran ile Ttirkiye beyainde 
ribidir. akdedilmit olan andlaıma, 

* yalnız bu iki memlekete ıa· • • Bu yaklaıma eHrinde mil olmakla kalmıyerdu; bu 
Türkiye'nin oynamıı olduiu andlaımanın önemi, bu iki 
rol, Balkan paktı andlatm•- ilkenin sınırlarıaı aııp Irak 
ıının tebarOz ettirmiı ol- ve Afaanistan gibi komıu 
duiu ayni malaiyet ve memleketlere de hitab edi
ayni ehemmiyeti haizdir, yerdu. Bunun içindir ki bu 
zira kim ne derse detin, ıau· d6rt uluı arasında, iç ve 
hakkak ki buıüa Balkaa dıt glvenlerine hizmet ede· 
-andlaımaı!,-miltekabil mea· bilecek bir karıılakh yardım 
faatlere tam bir riayet ı&s· andlaımaıına bat varuldc. 
termek uasına mlisteait bu· Mlzakereler çarçabuk iler· 

devletin dıı itleri bakanları 
bir araya geldikleri zaman, 
frakında, bu suretle üç kol
lu olan Tiirk·lran andlaıma
ıına, kat'i ıurette ittirikini 
mümkln kaldı. 

* • • 
Bu anlaşmaya katılması 

icabeden dördüne& bir dev
let kalıyorduki o da, ülküsü 
emelleri ve ihtiyaçları bakı
mından diier iiçlinünkilerle 
ayni olan Afraniıtandl. lıte 

Afıaniıtan dıı işleri bakanı 
Feyz Muhammed Han'ın An· 
kara ziyaretinden elde edi
len netice bu anlaımayı te· 
mia etmek olmuttur. Eıasen 
Feyz Muhammed Han'ın bu 
ziyaretten makıadı, Afra· 
niatan ile lrak'ı uzun zaman
danberi ayıra•, hatti belki 
de aralarını adam-akıllı aça· 
cak olmuc olan Tlirk ibtilifı 
ıi4ermey~ muvaffak olmuı 
elan Tirk h6k6metine te• 
ıekkilr etmekti. lıte ba mu
vaffakiyet, T&rkiye için, Bal
kan anlaıması üyesi olan 
devletlerde oldujıJ fibi, 
yaklaımalarını temin etmiı 
oldatu varlıkların takdir ve 
minnetini celbeden yeni bir 
baıarı olmuıtur. 

T&rkiye'Din bu siyasi ve 

Ceaevre preaıipl 

bikinde ıösterdif 
vaffakiyetler, bisi 
sosyetesine karfl 
siyasasının ge,iraaİf 
tekamül ıeyrini ha 
sevketmektedir. 

Tilrkiye, biday• 
nevre'nin eserine 

dutu uıakbk ve 
lu açıktan açıta i 
en sonra Franaa' ... 

• 
ti (ıunu da a6yle 
kinmiyen) Sovyetl 
zaıile, yavaı ya•af 
reye yaklaıtı, tiki 
muvafakat ve in 
emri Taki olancafl 
bu teklmillli yap 
kiye ayni zamanda 
da bu yolda 6a ı 
ve Ceneneye y 
reketiain faydalart 
ce iaklr edeme& 
•elen Ruayaya yol 
- Devamı 3 nal 

lunaa dllrlat ve samimi bir ------------~..,......_.~-----------
siyuaaıa en dikkate deier ç• k • tl • • • b• • g• )J• 
bir örneji olarak kalmakta- 111 omonıs erı ıçın ır 10 1 
dır. A•rupaaın diter ulaala· 

rının arzettikleri miıalclen misyoneri neler anlatıyor 
ilham alaa Şarkın lalim deY· 
letleri, buglln kendilerini tem d 
yiz •d•a yaratıcı ve yeniden Misyoner Bayman, 413 gon sOren bir zin 
canlandırıcı teklmiU ıeyri h d 1 k t 1 b• 1 • ? 
içerisinde, hiçbir rekabetin . ayatın an sonra nası ur u a 1 mış. 
k6ıteklemecliji mllıterek bir Çin komliniıtleri hakkında mıntakada ıezerlerken ca- cek fibi deiildi. 
ülkllye aarılmıı bulunuyorlar araaıra gazetlerde intitar ıuslukla itham edilerek ya- niatler, mahkumla 
zira bu ilikti bu devletlerin eden bazı haberler, Çin kalanmıılardır. Her iki Av· rinden darder ytll 
klffesi için, ayni derecede komünistleri için bize yeter rupah, uzan mliddet Çin iıtemete kalkıfblaıl 
olmak ıartile kendi eskimit derecede malumat vermiye- Komllnistlerinin hapiaha:ıe Belçika ve ln,Uiı • 
rf k

. mahk6mlarla lloaa 
ö ferinin, köhnemit aaalleri· cek kadar kısadır. Halbu ı ittihaz eyledikleri bir zindan · re gönderdikleri 
nin ve zamaneye uymayan Çin komtınistlerinin buaün da iken, birrin bir fırsat bu- rea komlniıtler, 
an'anelerinin intibak edeme- ne yaptıklannı öirenmek, larak kaçmıılarsa da, hudut· paranın biran evvel 
diii bir medeniyetin fethi merak uyandıracak bir larda tekrar yakalanmıılar sine aebeb olar 
yolunda ulusal kuvvetlerin ıeydir. ve dojruca Çia Komllnistle· zavallı mahküadafl 
kullanalmaıını ihtiva etmek· Son posta ile aelen rinin liderine götüriUmütler- akıllı ıılatmıılar 
tedir. Avrupa ıazetelerinde, Çin dir. Lider, Çin Kominiatle- o giindenberi 

Bu uluılar, ıerek ııkı ve komilaiatleri hakkıada eku- rinin uıulü dairesinde vazi· Hayman aon ıD•I 
yeti teabit ettikten sonra bu atırlaıtımadan, af mükerrer temaslar ıerekıe duiamuz bir yazıyı tercBme •· 1 ,. iki Avrupalı için tertip edi- Ye kendi hudut • 

kendilerini ayni derecede ve slitunlarımııa aakledi-
lecek cezanın tayinini umu· çıkarıb aerbeıt bı 

allkadar eden problemlerin yoruz: d 
elbirliti ile tetkiki yolandan Çin KomBniılleri, 1934 yılı mi efkirdan iat,meğe karar ır. 

vermiıti. Hayman lngiliı 
aiyaaal ve ekononıik alan- birinci KhunuaUD 17 inci rll- d' T 413 nl• Liderin tayin ettiği nünde ır. am • 
larda aralarında sıkı bı'r an Musahart adında bir Bel· • n. i ti · · ·111 binlerce halk bir meydan- mun • enaıa z 
aalatma yaratabilecek olan çikalı ile Hayman adında kalmıı olan bu ı 
ıartları ayni ruhla inceleme- bir lnıiliz misyoner, Çin Ko· lakta toplan•ıttı. O gün, lathklarına ıöre, 
nin kendileri için ne kadar milniıtlerinin hlkmettikleri Çin komBnistlerinden birinin nittleri, kendi mlll 

heyecanla ve en btlytlk filmi 

Tayyare Sinemasında 

kafası balta ile keailmit ol· da bulunan zengin 
dutu için, Çin komüniıtleri ıiaı tedrici aurett• 
efkln umumiyesi, birkaç etmek~e ve onları 
saat önce ıeyrettiii kanla niıtlije dahil etlll 
bir manzarayı o ron için Bu vaziyete itir .. 
tekrar görmek istemedijin- iae derhal öld8 
den olacak' ki, toplanan Yalnız lilzum r6r 
kalabalaiın içinden yalnız bir fardan bir kısmı.
kiti (idam) diye baiırmıı ve batıılaaıyor ve 
ona iıtirak eden olmadıiın· ikıbetini herkese 
dan, her iki Avrupa'la ölllm- için kendileri ko 
den kurtulmutlar, yalnız geai dıtına atılıY 

Pariı'io 64 sinemasında birden haftalarca g~sterilen bir taheıer 

Paris 
Oynayanlar: Conatant Remiz, Hcnry Rolland, Piere Remair, Lucien 
, Barant, Madeleine Azeray Ye diier b&yllk Fraaıız yıldızlan ---------.-.... ----------

A YRJCA:FOKS Tarkçe Slzlft Dlnya haberleri-lngiliz kralı Corcun ceaau merasimi 
Fiatlarda zam yoktur - Bu filim için meccani kartlar muteber detildir. 

808 saatleri • HergilD 15 • 17- .19 - 21,15 Camarteıi 13-tStalebe teanıı. 
• Pazarıüali 13 cleillYe ... Daa Tardu. 

aakdi cezaya çarptaralmıt· Çin Komllaiatleıit 
lardır. mahküm olan killl 

Gerek Belçika'h ve ge· lerce bir ağaca 
rekae lafiliz miıyoneri, btlk· ve hayatta birçok 
molaaab nakdi cezayı verdikten sonra 
verir vermez, ıerçe kurtala- balta ile kesmek 



Torkiye ve yakın Asya'oıo üç müsln
mao devleti arasındaki pakt Ali Rıza 

• N. V. 

VV. f. H. Van 
Der Zee Ba,tarnfı 2 irıci sahi fede { nHebetleri aailamlaıtarmakla 

oldu. Eıaten Uluılar Soıye· kalmayıp ayni zamanda da 
tusinin mesaisine olan bu Uluslar ıoıyeteıi üyesi olan 
iıtirakidir ki Tllrkiyeye, bu devletleri, bütiln arsıulu
kendisini Balkan anlaımaıı sal mes'elelerde daima bOtlin 
nın en canh imili ve yakın barıı ve uzlaşma teıebbOı· 
şark barııının en laararetli lerini koruya• kollektif ve 
şampiyonu kılan faaliyet ıa- mütesanit bir faaliyet ıöıter· 

Mücellithanesi & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

.. HELGA L. M. RUSS ,. 
Yeni Kavatlar çartısı. •apuru 17 şubatta bekleni-

No. 34 
iklerini buldurmuştur. meie de seYketmekten ıeri 

yor, 22 şubata kadar AN
VERS, ROTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN limanla
rına yükliyecektir. Avrupa 'da ki rolllnii bu su· kalmıyacaktır. 

retle yapmıı olan Tiirkiye, 
cebitlerini Miblü•aa f8rkına 
doğru teYcib etti. 

U&laıtırma sanatine vakıf 
olan T6rkiye, bundan böyle, 
uzun zamand1r araları iyi 
olmayıp h ancak buıün ye
niden clost olan Iran ve 
Afıaniıtan'ın her ikiıi için 
ıerefli ve faydalı olan anlaı
ma formDIUnü ltulmaıını 
bilmiıtir. 

d l ~ d .. ALAYA,, vapuru 2 Martta 
ithalat gOmrOğD mil ür ognn en: bekleniyor, 6 Marta kadar 

ltbalit 1ımrlitll müdlrllii6nlin anak mahzenini• tamiri ANVERS , ROTERDAM , 
hakkıatla 1231 lira 14 kuruıluk bedeli keıifli tamir iti HAMBUJllG ve BKEMEN 
açık ekıiltmeye koamuıtur. limanlarına yllkliyecektir. 

ihalesi 24-2-93' pazartesi ginü ıaat 11 den bışlıyarak ARMEMENT H. SCHULDT. 
15,S te yapılacaktır. 1 HAMBURG 

lıteklilerin 936 yılında ticaret ıicili•de kayath bulunma11 
ve bu itleri yaptıklarına dair nafıa •lidirl6iliaden alın•ıı 
taadikli ehliyet vesikalarının beraberlerintle ıetirmeleri 

lizımdır. 
Bu iıe ait proje ve ıartaame ve taıdikli ke,ifname dos-

0 TROYBURG,. vapuru 25 
ıubatta bekleniyor, AN

VERS, ROTERDAM, HAM

BURG limanlarana yilkliye· 

18 Şubat 936 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
SVENSKA ORIENT )erden acente mesuliyet 

LINlEN kabul etmez. 
"HEMLAND.. motörü 5- Daha fazla tafsilit içia 

2-36 tarihinde beklenmekte ikinci Kordonda Tahmil •• 

olup yükünü tahliyeden 

ıonra ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG, CO-

PENHAGE , DANTZIG , 
ROY AL NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 

" GANYMEDES .. vapuru 

27-2-936 beklenmekte olup 

yükünü tabliyed~n sonra 

ANVERS, ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM

BURG limanları için yük 

alacakbr. 

"CERES .. vapuru2 10--36 
da gelip 15-2-36 tarihinde 

ANVEF S, RQTTERDAM, 

AMSTERDAM • e HAM
BURG limanlarına hareket 

Tahliye tir keti binası arka

sında FRA TELLi SPERCO 
vapur acentalıjına müracaat 

edilmesi rica olunur. 
Telef on: 2004 - 200S - 26'S 

Olivier ve şOreki 

sı Limited vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 240 

THE ELLERMAN LINES!L TD. 
"LESBIAN" vapura 8 ta· 

bat LIVERPOOL ve SVVEN· 
SEAdan gelip tahliyede bu• 
lunacaktır. 

T 
.. *.. yatında olup iıtekliler laer zamaa ılrebileceklertlir. 

Drkiye'nin, bu ıuretle ıe- MOnakaaaya iıtirak edecekler ylıde 7,5 pey akçesi olan 
cektir. edecektir. 

.. EGYPTIAN" vapur• 10 
ıubat LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten ıelip tahliyede 
bulunacak ayni zamanda 
HULL itin yiik alacakbr. rek Avrupa ıerekse .Aıya'da 92 lira 40 kuruıun itballt giimr6i' vezaeıioe yatardıklarıaa 

meydana ıetirmiı ohlatu dair aldıkları mak.,uzun ihalesi yukarıda tayia edilen müd· 
barıı eaerinclen kıymetli bir deti muayenesi ıarfnıda kemiıyona İDraı etmeleri erbabı 
ibret derai çıkarmaktadır. ıaaatın malumu olmak lizere keyfiyet ilin olunur. 349 
Zira Şatelarab meı',leai y6- ------·---------------
zinden ualan apk olu 

DEN NORSKE MIDDELHA V • GDYNIA, OSLO ve IS-
SLINJE (D·S. A-S SPANS- KANDINAVYA limanlar1 

KELINJE) için y&k alacaklar. 

OSLO SERViCE MARITIM 
"BANADEROS. vapuru ROUMAIN 

.. ROUMELIAN" vapura 
14 oubat LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan relip tala-
liyede bulunacak. 

Iran ile )rakı uzlatbrdıldaa 
sonra Avrupa için mlke•
mel bir alimuaeyi imtiaaJ 
teıkil etmek ıuretile kendi 
faaliyet ıabUJnl da (8Dİflet
IDeye muyaffak olmaftur; 
çliakn Avrupa'aıa 1618 
önBne koyduia bu miul, 
yeni bir blokua tesiri 1ri bu 
"blolr.un parçaı.net" yurtta 
Ye yurtlar araıında llarıı ıek· 
liade ifade edilebilen tek bir 
raye ile birbirlerine bağh bu 

lı•ir Milli E•IAk müdlirliliD•dea: 4 martta .;ekleniyor, iSKEN· "PELES" vapuru 30-1·3' 
Lira DERiYE, HAYFA. DJEPPE da ıelip 31-1-36 tarilainde 

19 Giztepe ·daniı bey ıo. 41 eaki ne.la e• 240 ye NORVEC limanlarına MAL TA. MARSIL y A, ve 

THE GENERAL STEAM NA 
VIGATION Co. L TD . 
.. LAPVVING., Yapuru 14 

ıubatta relip LONDRA içi• 20 Boraowada ktirt 6mer ıokafında 12 eıki 14 J•ni yllkliyecektir. BARSELONE için ytik ala-
ne.lu dtikkin SO AMERICAN EXPORT LINE caktu. yük alacaktır. 

Yakanda yazdı emvalin bir seaelik icarı•• laaddi llyikile .. EXPRESS •apuru 28 
" Yolcu kabul eder. 

talip ıu~ur etmedijin•en 10 16• •ldtletle uzatıl•aıına ıubatta bekleniyor, NEV-
Not: Vurut tarihleri •• 

vapurlann isimleri l\zeria• 

k ·ı · t" Ah-·1- 24 2 936 t . n ı:. t ilandaki hareket t arihle· arar verı ••t ır. guaftn • - pazar eıı gunu aaa YORK ve BAL TIMOR için dejiıikliklerden mes'uliyet 

14 de milli emllk mildlriyetiae mtlracaatları. 408 ylk alacakbr. rile navlonlardaki değiıiklik- kabul edilmez. 

Istanbul Beyoğlu 

rektörlüğOnden: 

vakıfiar dı·. JOHNSTON VVARREN LI· 
NE - LIVERPUL 

lunmaktadırlar . 
lıte bu anlaıma ela, yabnıı 

ikıt dewletler arasındaki mi· 

Beıiktaıta Akaretlerde ıpor caddesinde 51-53, 55-57, 
59-61, 75· 79 numaralı tl6rt evia tadilatı kapalı zarf uıulile 
ekıiltmeye ·. konulmaıtur. Keıif bedeli 17287 lira olan bu 

-----------:ı itin projHi ile fenni ve eksiltme prtnameleri 87 kurut 

Kiralık hane mukabilinde akaratlarda ikinci Hamit Yakfı mlteYelli kay· 

Gi>ztepe'de Halid Ziya 
bey ıokaiında (16) numarab 

ev kirahkbr. Taliplerin mat

baamıza mllracaatları. 

Satılık motör 
12 beyıirkuvetinde (Dizel) 

markala az kallanılmıt bir 
""otlr aablıkbr. Taliplerin 
!darelaanemiıe mlracaatlan 
din olaaar. 

makambitadan alınır. 
Muvakkat teminatı 1297 lira olup ekıiltmesi 28 Şubat 

936 cuma gllni nal 1 S de Beyotlunda telgraf ıokatında 

Beyoilu vakıflar mDdlrlliünde toplanacak komisyonda 

yapılacaktır. Ekıiltmeye ıireceklerin mimar ve mlheadiı 

olmaları lizımdır. 10,000 liralık bir yapı itini taalah&t edip 

iyi bir surette baıardıklannı göıterir resmi yerlerden 

getirecekleri veaikaları Beyotlu Yakıflar direktörlljil mi
marına göıtererek alacakları vesika üzerine 25 Şubat 936 
sah 1nnnne kadar proje ve ıartnameleri alabilirler Muvak
kat teminat akçaları ekıiltme tarihinden iki ıOn evveline 
kadar mlte•elli kaymakamlığı veznesine yatınlacaktır. 

11-13·15-18 361 k.arenler! Mut 

laka (Okam~ntol 
lkaftrt1k tekeri 

l'İni tecrftbe edi 

~ 111111111111111111111111111111111u1111Hn11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

,.s llzmir yün mensucatıl 
ıi:ı •. 

Ve PChjen ~abapın 

en llatftn bir mla· 

hil ~keri oldqu· 
na unutma) ınaz. 

Kavveıh mftıbil 
iıtiyenler Ş~bap 

Sıhhaı ıllrgtln 

haplaranı Maruf 

_.._ depol•nnda 
ve eeunelerden 

~ İTürk Anonim şirketiİ - -= ~ = T ~ - ızmir Yftn Menıucatı ark A. ş. Din Halka· = 
1 pınardaki kumat fabrikaaı mamulahndan olan ~ 
5 ıaevıimlik ve kıtlık, zarif kamqlarla, battaniye, § 
§ fili ve yftn çoraplan, bu kerre yeni açılan Birinci § 1 kordonda Cumhuriyet meydanı eivannda 1864 § 
§S numaradaki (~ark Hah Ttırk Anonim şİr· § 
- == §S keti) mağıwunnda 1atdmaktadır. Mezkilr fabrika··~ 
== fi • • ha 1 == ;§ nın metanet ve zera et ılı ri e herkeaçe malum 5 
5 olan mamulatmı muhterem mft,terilerimize bir § 

f.______ı ~ defa daha tavıiyey.i bir vazife biliriz. ~ 
~ = = ~ - -
-.. ...... ~ Toptan 1atıı yeri: Birinci kordon No. 186 i 

~ Şark balı Türk Aaonim Şirketi § 
== = - -- -- -~ Perakeade sabı yeri: Yeni manifaturacılarda 5 

§ mimar Kemılettia Cad. Sajır zade biraderler = § --== = 
Kuzu otlu - çarp11 Asım Rıza ve biraderleri 

1i Y eai manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. -- Yllll& maHar paun F. Kuclemiroila 

"GUENMORE .. vapuru 23 
şubatta bekleniyor, LlVER
PUL ve ANVERS'tea yük 

çıkarıp BURGAS, V ARNA 
ve KÔSTENCE için yilk 
alacaktır. 

.. V apurlann iıimleri, gel· 
me tarilaleri ve aavlaa tari
feleri lıakkında hir taabhlde 

ririfilmez." 
Birinci Kordoa, telefon 

No. 2007 - 2008 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Haıtahklan 
MBtehauııı 

'"'inci Beyler Soka8ı N. 68 
Tele on 3452 

• 

- - -- ---

BAŞ DURAK 

.HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız laZe temiz ve ucuz illç Ye tu· 

valeı çe,itleri .. tar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyaaın baliı Morina Babk yajı iır. 
Şerbet ıibi içilebHir iki defa ıildlmi.~üı. 

Biricik aabf yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nftzbeı 

SıueAT EzANESJ 

ıu~ 



Suriye'de umumi grev devam edi
yor, Yeni · tevkifat iyapılmıştır 

Gerek 1923 te ve gerek hu sefer tevkif edilmiş olan siyasallar için 
• 

genel af ile 1928 kanununun tatbiki isteniliyor 
Şam 17 ( A.A. ) - Askeri idare, Suriye' Nasyonalist 

teflerinden üç kişiyi daha tevkif etmiıtir. Gerek bualar 
gerek daha evvel tevkif edilmiı olan milliyetciler, umumi 
grevin nihayetlenmesine kadar mevkuf kalacaklardır. 

FJinden'e bir telgraf çekerek umumi ırevin nihayetlendi
rilmesi için aşağıdaki şartları ileri sürmüştür. 

Gerek 1923 te gerek şimdi tevkif edilen siyasi mevkuf
lar için affı umumi iJinı, fevkalade komisere veto hakkı 

Bilinmiyen bir sebepten dolayı bir Amerikalı gazeteci 
vermemek şartile 1928 kanunu esasisinin yeniden mer'iyete de tevkif olunmuştur. Ayrıca iki üniveraite profesörü, gre-

ve müzaheret ettiklerinden dolayı azledilmiştir. Son karı- girme'i ve Fransa ile Suriye arasında yeni bir muahede 
ııklaklar esnasında Suriye adliye bakanı hafif surette yara· akdi, manda daimi komisyonu Fransız deleiesi, bir müli· 
lanmıştır. Diindenberi ehemmiyetli tezahürat olmamıştır. kat esnasında Fransa'nıo, Suriyelilerin istekleri üzerinde 

Grev hızını kaybetmektedir. Halep hususi komitesi M. müzakereye imade olduğunu bildirmiştir. -------·· ............ ·-------
lspanya'da kanlı çar

pu~malar ·oldu 
._.. --

işçiler Madrid üzerine yürildOler, 
.idarei örfiye ilan edildi 

lstanltul, 17 ( Ôzel ) - maia mecbur kalmıı, bir 

Madrid'den verilen haberlere kiıi ölmüı, biri asker altı 
ıire bitün ispanyada örfi kiti yaralanmıştır. 

Seçimin ıimdiye kadar 
neticeleri ıunlardır: Sai ce
nala 60; merkez 42; balkçı

tiyen ıabıta ku••eti,at•t aç· lar 200 dür. 

idare ilin edilmiftir. Dtın iıçi
Juin yiirDylitilnü durdurmak iı· 

------------·~·~·~··~·· ...... ~~-~~~~~~ 
Paralanan tayyare 

ltanbul 18 ( Ôzel ) - Harbin'den Alekıandrofıkiye 
hareket eden bir Raı yolcu tayyaresi, yolda bir kar fırtı-

••••• tutulmuı ve karlı bir aat tepeaine çarparak parça
laamııbr. Tayyarecilerle mevcud llç yolcu 61mPıtiir. 

Sevki yat Devamda 
latanb..1,- 18 (Ôzel) - Dotu Afrikası için sevkiyat de· 

wam ediyor evelki iÜnde tayyare efradı, barb mObimmata 
ve yeni aıker 16nderilmittir. 

••• 
M. Titülesko Martta 
Moskova'ya gidecek 

Rus - Romen askeri andlaşması 

o zaman imzalancak 
latanbul 18 (Ôzel)- Röy· 

ter ajansı Moıkovadan ötre· 
aiyor: . 

Romanya dıı iıleri bakanı 
M. Titülesko, Martta Mosko· 
va'ya ıidecektir. Rus-Romen 
karplıkh yardım andlaıması 
o zaman imzalanacaktır. 

Rus - Romen antllaıması 

Franıız - Sevyet, Çek • Sov
yet andlaımalarıaın esaıına 
istinad etmektedir. Söylen
diğine ıöre, M. TitiUeako 
Moskova' da iken, küçük iti
IAf karıısında Sovye'tlerin 
durumu da ıöriiıfllecektir. •...... ~-

Avni Doğan 
Bugftn dönflyor 

Aydın 18 ( Özel) - Parti 
laaıkanınızın dün akıam ver
diii ikinci konferans ta bü

ltir ilgi ile takip edildi. 
atibin aözleri sık ıık ve 

tiddetle alkıılandı. Avni Do· 
pa baron lzmir'e hareket 
etmittir. 

imparatorla 
eliahtın arası açılmış 
latanbul 18 (Ôzel) - Roma

• verilen bir habere göre 
ecaıi ile Veliahdın arası 
çılmııtır. Ayni mahafil; Ve
hclıa Adiı -Ababada röz 
paine ahndıiıaı ıöylemek-

Yol parası 
Şahısların mali 
vaziyetleri esas 

totulııcak 
Ankara, 17 (Özel) - Yeni 

hazırlanan yol parası kanu-
nuna göre, verri derecelere 
ayralacak ve ıahıslaran mali 
vaziyetleri nazarı itibara ab
aarak tUSrt liradan oniki 
liraya kadar keailecektir. 

Malta'ya 
Yeniden asker geldi 

Istanbul 18 (Ôzel) - Kor· 
18 vapuru ile Malta'ya ye-
niden bir tabur laıiliz aı

ker ıelmiıtir. 

lngiliz, kara, deniz ve ha-
va kuvvetleri çoğalıyor 

·--Bndceye ilave edilen tahsisat mik
darı .don ilan edilmiştir 

Londra 17· ( A.A. ) - Deniz, kara ve bava kuvvetleri 
için bütçeye ilive edilen tabsi1&t miktarı bu sabah neşre· 
dilmiştir. Yekünu takriben sekiz milyon lngiliz lirasına 
yükselen bu para, ıu suretle taksim edilmektedir. Deniz 
4,850,000, ordu 1,350,000 hava, 1,611,000. Bu tahsisat ltal
yan - Habeş anlaşmazlığı ilzerine ittihaz edilen huıuıi ted· 
birleri iıtihdaf etmektedir. 

Yunan tacirleri 
Istanbul, 18 (Özel) - Atina'dan haber veriliyor: 
Yunan bük6meti, Yunanistan'• girmeai lazımgelen Japon 

en•asını .Kmsterdam yolile idhal ettiklerinden dolayı 13 
btıylık tlıccarı mahkemeye vermiıtir. Ba tlccarlar, y&zbeıer . 
iDn bapae ve nakdi cezaya çarptırdmıılardır. 

(Taymis) in bir makalesi 
lıtanbul, 18 {Özel) - (Tay mis) gazet11i, yazmıı olduiu 

bir baımakal~de. A•uıturya'nın Almanya ile birleımeaine 
·mani olmak için Habıburı hanedanının tahta dönmeleri 
lizımıeldiiini ve bundan baıka çare olmadıiını kaydeyle
mektedir. 

Mandalar meselesi 
Istanbul, 18 (Ôzel) - ltalya iyAnından Federconi, dün, 

mandalar hakkında uzua bir konferanı vermiı ve bllyük 
devletlerin, ellerinde bulundurdukları mandaları ne suretle 
aldıklaranı ve Londra muahedesinin 13 ncü maddesine göre 
ltalya'ya bir~ok ıeyler vadeylediği halde hiçbir şey veril
mediiini ıöylemittir. 

-------------~---·• .-~--------------
Komplo maznunları Son harpte ltalyan"lar 

dftn beraet ett11er 40 ton bomba atmışlar 
-B~ıarafı1 inci sahife<le

iunu teflıim ettikten sonra 
milzakereye 9ekilmiı ve beş 
buçuk saat kadar ıüren ltir 
müzakereden ıonra kararı 

hülisaten teblii etmittir. Bu 
karara göre; ikrar deliili 
maddiye ile tevsik edilme
dikçe bir kanaat tevlit ede· 
miyecetinden ve suçluların 
ikrarları da maddi dellilerle 
tevaik edilemediiinden ve 
eaaaen suçlular zaruri ahval 
tahbnda itiraf ettiklerini 
ıöyledikleri ve bunun akıinia 
de ıabit olamadıiı ve bundan 
baıka mantıki ıeyir de 
suçluların itiraflarının doiru 
olmadıiını göıterdiği cihetle 
ifadeler araıındaki mübaye
net, mahkemenin kanaatini 
temin ve kanaati vicdaniye 
taha11ül ettirmemiı olduğun
dan hiltlla ıuçluların ltera • 
etlerine kırar verilmittir. 

- Ba~ıaraf 1 inci sahifede -

ltalyao tayyaresi düşürmfit· 
lerdir . 

Adiı·Ababa, 17 (A.A) -
Şimal cephesinde İtalyan 

tayyarelerinin faaliyeti git
tikçe ziyadelefmektedir. Ev
•elki ıün altı tayyare V allo 
Reıemeder mıntakaaındaki 

b6tiln k6yler üzerine bom
balar atmııtar. Ucciali mın
takaıı da bu bombardımana 
tlbi tutulmuıtur. Habeş'ler 

ltalyan tayyarelerinden bir 
taaHİai dlltürmüşlerdir. Bu 
tayyaredeki altı kitiden beti 
&lil olarak bulunmuıtur. Al· 
bncısı atır yaralıdır. 

Raa Naaibu kuvvetleri ye· 
niden ltalyan ileri karakol
larına muvaffakiyetli hilcum • 
lar yapmıılar ve Fafan neh· 
ri boyunda temizle hareket· 
lerİD• devam eylemiılerdir. 

1 OtuzTahutluA 
Moris LöhlaoınEo Meraklı Ro 

1'efrika so 

• lkiuci kısım: MOcize taşı! • 
Hayır. Sizin ve benim - Beni dinle, iyt 

gibi sağ olarak Fransuvayı Vorski söyliyor! De 
göreceksin! dedi. Bu muamele üze 

Bir süküt basıl oldu; V ers· vazenesini l kaybede• 
kinin ne suretle bareket et· kadın bir koltuğun 
mesi lizımgeleceğioi düşün· dokunmak suretile 
düiü aıikirdıt nesini bulabildi ve,'/ 

V roski, iri ve kuvvetli bir karııııoa, metanet '' 
adamdı. kollarını yine gök- yeniden dikildi. 
süne çaprast koydu ve Ve- Vorski: 
ronikin önünde bir reverans - Madam.. Maıi 
yaparak: mevcud ve yaıalll 

- Konuşmamız uzun ve Size soruyorum, '/ 
biraz da elemli olacaktır. karısı olup olmamak 
Lütfen oturmaz mısın? dedi. suoda bana kat'i ce 

Biraz beklediği halde ce· riniz. Hem bana sacl 
vap almadı; ve: Hven bir zeyce ola 

- Şura da lizım olduğu- Eskisi gibi zevce İl 
na tiddetJe kani bulundu· Dedi. 
ium şeyler, biriki bisklivi - Yani.. Size 
bır bardak eski şarap •ar.. zevce de dejilmi? 
dedi. - Evet, madam 

Veronik cevap vermedi. diiiniz, ben de eıit 
Sadece omuzlarını silkti; bana bailı bir zevc:• 
Vorski: nızı istiyorum. Bun~ 
-Pekalif.madam dedi. Bizı fevkalAdelik yok. Eııtı 

izahatın verilmesini de elzem 
görüyorum. Beni sevdiğiniz 

zaman ... ' 
Veronik bu son ıözler 

üzerine yllzünli buruıturdu, 
b&yle s6zler iıitmek iıteme· 
tliiini anlatmağaçalııtı. K&s· 
talıbir adam olduju halinden 
beJli olan Voraki iene ı&zilne 
devam etti: 

-Ben hiçbir ıeye ebem· 
miyet vermem. Size kartı 
olan bltrmetim bllyilktllr. 
Bunun içia ıözll•e dönüyo · 

fesini en iyi yapmak 
buriyetinde olan bir 
demektir! Bana bu 
merbut olmı k iste•İ1 
ıuauz? Biliyoraunuı ld 
de ıiz beni zevc fibi 
mediniz. Ben ıizin ı• 

olmak ıeref ve 
tatmadım! Biz daim• 
dele haliade bulua•• 
dDıman idik. Haydi 'I 
Ben 9aziyete hlki111I 
lifi kabul ediyer • 

..Nasal?. Kabul 
musunuz?. 

rum: Veronik bu ıizlere 
.. E•et, beni henüz ıevdi- omuzlarını silkmek il• 

iiniz zaman itiraf ederim ki bele etti. 
ben iyi bir adam değildim. Voraki: 
Yalnız ıizin nOfuz ve tesiri· - Pekili ... 
niz altında iyi bir yol tuta· Dedi. Ben de zat•• 
bileceiime emia idim.Onun· decetinizi biliyortlu•· 
la ıizi delice HYmekte idim! bu redden neler dol• 

Fakat oldukça hararetli ıiz de biliyor muıua 
olan niıanlılık devrinden son· dam?. 
ra izdivacımızın daha ilk ıiln· .. Dinleyin ıu halde! 
)erinde vaziyet elim bir ıe· zamanıada buraya ·~ 
kil aldı. Siz bana karıı kin adamlanmdan biriıiDI 
bealediniı. Voraki ıibi bir koydum. Bir tesadlf 
adam da bunu hiçbir vakit bu yeralb debliıini 
ta boı ı&rmez; affedemez. Burada biz hiçbir 
Nihayet iten serbestimi ala- sı&rDnmetlen itimize 
cak tedbirler ittihaz ettim. ettik. Burlln bea, 
Yalınız sizi sevmekten ken· oğla Vonki. Artık b 

hlkim ve aeneler se• dimi lııiçbir vakit kurtara· 
ren meHimin ıem madam. Siz manaıtıra kapan· 

dıktan ıonra ben de kendi- elde edecek vaziyete 
me mahsus usullerle baba- O kadar ki, ben cib 

kim bir hlidllmdar o 
DiZi ve ojlunuzu fizlendiği 
bu odada buldum. Beni her- ve size, bu saltanata 

teklif ediyorum. • 
kH &ldürillmüı biliyerdu. Bea Bir kraliçe olmak 
ise her in sizinkilerle bera • • muıunuı? Voraki, 
ber idim. erkeklerin fe•kiade 

Ben, bir Kral zade olan ıiz de cihanın biltllD 
Vorski burada, bu uzun ••· lanndan yilkaek m•' 
aelerde ne ıztıraplar çektim, kacakıınız. Voraki'Dİ.O 
tabii hilmezainiz. evet, esiri olacaksaaılt 

S6zlerim birer hakikat cihaaa hlkim oldukta• 
fakat hep korkunçtur. Bu· bu esaretin ne k•ymetİ 
rada ıizin ve oğlunuz Fraa- deiilmi? 
ıuva'nın mukadderatı mev- Fakat ... Reddettiji•i' 
zuubahiıtir. Size teklifim dirde, bir de buaua 
çok baaittir; reddetmiyece- veçbeai vardır. Birçok 
jinizi amar, ~'attı reddet- celerle baça ıerilmekf.. 
memenizi rica ederim. Ma- ( Devam 

Uim , ... Siz kanun. idalet ve Malta valisi 
her t•Y mucibince benim 
zevcemsiaizl 

Vorski burada sustu; bi
ran için Veronik' e dikkatle 
baktı, ıonra elini ıenç ka
dının omuzuna-ezer ribi bir 
aiırbkla ·koyda ve: 

lıtanbuı, 18 (Özel) 
Şarl Banbam Kartel, 
valiliiine tayin ed 
Eıki vali, mllstemlek• 
retintle batka bir •• 
alaamııtır. 

t 


