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Türkiye 
•• • •• • •• 

Yarına eınniyetlc 

hakan bahtiyar 
ınenı l cketlerden 
biridir 

- Bnş fara/ı lnd say/ada -
Dünyanın gidişine bakıyoruz 

da barışseverlijimizia biricik 
teminatım ordumuzda bulmakta 
ne kadar hakb olduğumuzu 
anlıyoruz. Şurası muhakkaktır 
ki, Türk ordusunun yenilmez 
görünüşü bütün plcm !&tkıo 
güvenidir. 

Arsıulusal durum en kor\:unç 
ihtimaller taşırkea bizim büyüle 
bir kalp huzuru içiMlc 'bulunu
şumuzun sebebi de lbuclur. Her
kes bilir ki, Türkiye macera ar
kasında dolaşmaz .Ye bir sürgü
zeşt harbma sürüklenmez. 
Onun yapabileceği bir harp 
vardır: O da yurdu arslan
lar gibi müdafaadan ibarettir. 
Başbakammızm muzaffer ku
mandan rolüne yapıcı devlet 
adamı rolünü katarak söyledik-
leri sözü burada övünçle tek
rar edebiliriz: "Yeni Türkiye 
doğduğu gündenberi milletle
rin banşı için çalıştı. Dün kah
ramanca vuruştuj'u milletlerle 
bugün yakın ve samimi dost-
luklar kurdu. Bu örnek dün• 
yamn diğer bölgelerinde çok 
göriilmiyor. 

"Bugün arsıulusal kaygular, 
bize: hemen yalanclan temas 
etmez. Fakat iosaaltğın düşü-
nüş ve geçim tanına yakın 
zamanda bir istikamet bulun
mazsa insanlığın talii yaman 
olacakhr. 

"Eğer insani ideallerimi
ze rağmen bu geniş Türk 
vatanı yeniden bir tehlikeye 
uğrarsa Türk, istilin1n ilk gün
lerinde olduğu gibi vatan mü
dafaasını kadın ve çocuk bü
tün millete ait bir vazife ola
rak kabul edeceğiz. Bütün 
miUet Başbuğ Atatürk etra
fında yekpare olarak onun 
emrinde ve onun zafer yolunda 
hareket edeceğiz. 

"Edecek miyiz? Cevap ve
riniz. Bütün dünya çınlasın. 

(Edeceğiz sesleri) Ben de size 
cevap vereyim. Yeni tehlike-
lere karşı da muhakkak mu
zaffer olacağız . ., 

En kötü şartlar içinde en 
mutlu sonuçlara varan bir mil
lete yalnız zafer, yalnız şeref 
ve yükseliş mukadderdir. 

Şev-k.e"t .:Bllgl.n. 

Kuduz köpek 
Karşıyakada Bostanlı köyün· 

de oturan Tikvefli Ahmet oğlu 
Mehmet başı boş bıraktığı kö
peği lslam kızı 13 yaılannda 
Cemileyi ısınnıı k~pek yaka
lanarak kuduz tedaYİ evine 
yollanmışbr. 
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makineli tüfeklerle mücehhez 
elli altmış kişilik bir Japon 
kıtası yeniden ayni mıntakada 
8 numaralı hudud taşının ya
nından hududu geçmiş ve 250 
metre kadar ilerleyip bir tepe 
üzerinde vaziyet aldıktan sonra 
Sovyet budud müfrezelcriyJc 
yakınlarda bulunan bir hudud 
karakoluna ateı açmııtır. Sov· 
yet budud müfrezelerinin ener-
jik tedbirleri neticesinde Ja
ponlar geri püskürtülmllılerdir. 
iki tarafta da ölü ve yaralı 
vardır. 

T u ajansının alakadar ma
hafilden edindiği maJümata 
göre, bu haberin alanmuı üze
rine hükumet Tokyodaki Sov
yet büyük elçisine Japon bü
kfımeti nezdinde protesto et
mek ve Japon askeri makam· 
Jarının hareketlerinin sıkı bir 
tetkikine tabi tutulup mücrim
lerin cezalandınlmasını talep 
eylemek üzere talimat vermiş
tir. 

Sovyet hiikumcti ölenler için 
ayrıca mütemmim taleplerde 
bulunmak hakkını muhafaı a 
etmektedir. 

YENi ASIR 

ŞEDİR BABBRLBRİ 

Gümrük 
Umum (müdürü 
Şehrimizde 

Gümrük umum müdürü bay 
M. Nedim Gündüz telırimiıe 
gelmiş ve gümrük daireleriai 
tetkik •e teftife ql-ıbr. 
Umum müdürün giimriik au
relerinde yapılması düşi!nülen 
bazı tadilatla da alakadar ola
cağı :zanaeailmeldemr. ---Heyet döndü 

Afyon - Karakuyu demiryo
lunun açılma törenine lzmirden 
iştirak eden ve ilbay fazli 
Güleç, Yozgad saylavı bay 
Avni Doğan, Şarbay Bebcet 
Uz, Halkevi müdürü bay Ke
mal Tal'at ve meclisi umumi 
azasından bay Hasandan mü
rekkep heyet dün akpm aaat 
yirmiyi on bq geçe ıehrimize 
dönmüşlerdir. 

••••••••• 
Menemen cinayeti 

lnhi~ar1ar bütçesi ha~ır 

lzmirde on beş nıemur 
Açığa çıkarılıyor 

Iabisarlarda yapalacak tasfiye l 
ve telteddülit işlerini tesbit 
için eplauu !komisyonda ça
~ıpaa'k - zere ,ağınlan inlüsar 
baş müdürli bay lbrahim yeni 

kadrolarla hugiin1erde lstan
•.W.. gelecektir. Bay 1brahim 
gelir gelmez yeni kadro tatbik 
edilecek ve 15 memur tasfiye 
ve tekaüde sevkedilecektir. 

§ inhisar memurlarının aldık- 1 
lan maaşlardan yiizde beş ıko
ruma sandığı liiuesi olarak J 
kesilmekte i4i. Bu para ergi
lerin kesilen maa~ann tama
mından alınmakta ieli. Hal
buki isaa ayınd•n itibaren 
bu yüzde ltCf ısaıtdlk hissesi 
kesildikten sonra kalacak pa-
radan vergilerin kesilmesi ma
liye vekAletinden bildirilmiştir. 

Aziziye 
··-Tüneli genişliyor 

Aziziye tünellerinin genitletil-: 
mesi bir gruba verilmis ve in
şaata başlanmıştı. Tünel için
deki elektrik tesisatı ikmal 
edilmek üzeredir. 

Tüael iki sene zarfıada ge· 
~etilmit olacaktır. Bu ame
liyat hitam bulduktan sonra 
bu hat üzerinde fataku vacoa
lar konacaktır. 

•••••••••••• 

LIK 
Yollar Bornovada M!?!,a;:ü ~~~~~:1 

. ···-Teftiş ediliyor 
lzmir - Bergama, Bergama -

Dikili Alhnovat Bergama -
Soma yollannın tamirata ""9İ
yelerini teftit ve kabulleri için 
din ufla mlidilrl ba1 Asam 
Gine- 7amndaki heyeti fen
nire Berpmaya gitmi.ttir. 

B. Meder 

••••• 
Asarıatika bulundu 

Dün Bornovada lpf'klikuyıı 
mevkimde Edmon Jironua yeni 
aaba aldığı ve bir çiftlik yap
makta olduğu aruara işleyen 

ameleler, uanatikadan büyük 
bir '8fla karpl•pnıılar; keyfi-
yeti BoraoY& ubatuına bildir
miflerdir. 

KAmunbay mahalline giderek 
tetkikatta balunmafhu'. Bulu-

larma devam edilecektir. Dün 
akşam toplanan futbol kurulu 
bu haftaki maçların program 
ve hakemleri apğıdaki şekilde 
ıeçmiştir. Bu maçların en mü
himmi Altay - lzmirspor ara· 
sıodaki son maçtır. 

A takınılan Alsaocak saha
sında: 

·Saat 11 de Şarkıpor - K.S.K 
hakem Eebmi Altay 

Meaemeaia Kamtepe k6yüa
de bay.aa meaeleaiadea Meh
med Emini çifte tüfeogi ile ı 
yaraladıktan aonra biçalda öl- 1z.ir Karatq Orta mekteb 
dürmektea saçla Beli Mmtafa , Alma•ca maallimliiiae bay 

IWl tq on alta baçak metre 
azmalağınula, 6,S metre geniş
liğinde, mozayilderle işlenmiş 
ve kenarlan tezyinathdır. Ta
tın eleniatik devre ait olması 
muhtemeldir. 

Saat 13 de Altmordu·Bomo-

va hikem Sabri lımirıpor 
Saat 15 de lzmirapor-Altay 

ile kardqi Ahmed ve arka- Meder tayin edilmiftir. 
hakem Eut K.S.K. 

daşları lbrahim ve Muharremin 
. muhakemelerine Ağırcezada Aceba zehirli mi? 
başlanm•şbr. 

B. takımları Halkevi saha
sında : 

Suçlulardan Beli Mustafa, 
nefsini müdafaa için ateş et
mek mecbwiyetinde kaldığanı 

iddia etmiştir.Muhakeme dinlen
meyen bazı şahitlerin celbi 
için talik· edilmiştir. ......... 
Kızılay teşkilah 

İzmir mekteplerindeki Kızı
lay gençlik teşkilatı tak•iye 
edilecektir. Bunun için tehrimiz 
Kızılay kurumu bazı hazırlık
lar yapmağa başlamııbr. ·-·····-·. Asansorda 
Hasta bakımevl açıldı 

Asansor C. H. P ocağında 

bir hasta bakım evi açılmııbr. 
O semtin fakir balkı bundan 
istifade edeceklerdir. 

Bayındır 
Halkının 
yurdseverliği 
Bayındır (Özel ) - Kaz.ada 

bava kurumu şubesi faaliyetleri 
göze çarpacak kadar etrafla 
ve halkın kuruma yardımı 
ehemmiyetli ve şuurludur. Her 
yıl ramazan ve kurban bayram· 
Jarı münasebetiyle şayanı mem
nuniyet bir hararetle gösteril
diği söylenen bu yardım tarın 
gittikçe fazlalaşmakta olduğu 

da ilive edilmektetir. Bu yıl 
kurban bayramında deri ve 
canh kurban parası teberrüa-
tmın tutarı 2618 lirayı bulmuş
tur ki bu miktar geçen yıldan 
dokuz yüz doksan dört lira 
faz.ladır. Ramazan bayramında 
da fitre ve zekat parası olarak 
yapılan teberrüler 1890 lirayı 
bulmuş olup geçen yıldan 630 
lira üstün idi. Bayındırda ku .. 
ruma yapılan teberrüler yalnız 
bunlarla kalıyor değildir. Şuurlu 
halk üzerine düşen ödevi ta
mamen eda ettiği gibi zengin
ler arasında dolgun teberrilde 
buluganlar da vardır. 

Bu defa da tüccardan Şükrü 
ve Eyilp Başar kardeşler Ak
seki bankasındaki altı yüz li
ralık aksiyonlarını kuruma te-
berrü etmekle büyük hamiyet 
göstermişlerdir. Bu teberrüün 
diğer bazı zenginler üzerinde 
de güzel bir teşvik yarataca
iana şüphe edilemez. 

Bumabane belediye mınta
kuı ciwarında geçmekte olan 
Çanakkaleli Bebcet oğla Sala
heddin Salepçi oğlu hanı civa
nnda İıtmini bilemediği bir 
bakkal dükkanından almış ol
duğu peyniri yeyerek saocılan-
mıt ve tedavi için Memleket 
hastaneaine yatmJmıfbr. 

Bir gar yapılacak 
Devlet demiryollan lzmirde 

büyük bir ~ar yapacakbr. Ga· 
ran iki hattın telaki noktası 
olan Hilil' deı yapılması mob
muhtemeldir. 
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Küçük haberler: 

Bir terfi 
Manisa istasyon müdürü Sa

lih Oguz terfian sekizinci it· 
letme birinci kısım hareket "bq 
miifettitlik muavinliğine tayin 
edilmiftir. 

Oda mecllal 
Ticaret oduı umumi meclisi 

bugün toplanarak bazı mühim 
meseleleri göriifecek ve karar· 
lar alacaktır. 

Bir tayin 
Şehrimiz tapu sicil grubu 

müdür muavinliğine lstanbulda 
tedavide bulunan eski tapu mü
fettişi bay Hasan Mutlu tayin 
edilmiştir. 

Muallim tayinleri 
lspartanm Y eşilada muallimi 

Didar ve Gireıon Merkez Ne
cati bey mektebi eski mualfimi 
bayan Sabiha lzmir vilayeti 
emrine verılmiıtir. 

Mlb:elcr mlldlrl bay Sali-
hattin mahallinde tetkikat 
yapmaya davet edilmiştir. 

TAKAS 
Heyeti toplaadı 
Dün akıam üzeri ticaret 

odasında toplanan takas tetkik 
heyeti bazı mühim itleri elden 
çıkarmıı ve bu meyanda menşe 
phadetnameleri meselesini u
zun uzadıya görüşmüştür. 

iki gün evvel de yazdığimız 
veçhile, bazı ihracatçılar usule 
muhalif olarak mallannı ihraç 
ettikten sonra ticaret odasına 
baş vurarak menşe şahadetna
mesi almak istemektedirler. 

Bunun için iktiaat vekaletinin 
emri haricinde it yapmak iste
miyen ticaret odasiyle tüccar 
beyninde mubalef et basil ol
maktadır. 

Takaa tetkik heyeti bu ihti
liflan tetkik etmiı ve bazı ka
rarlar alm1fbr. 

Amerikaya 
Haatebakıcı göndereceğiz. 

Kızılay kurulu tarafından J 
Amerikaya bastabakıcılık tah-
siline bazı kızlarımız gönde
rilecektir. 

• 
OtobUs kazası ı' 

Göztepe vapur iskelesinde 
~of ör Kıbrıslı Mustafa Haşim 
idaresindeki otobüs Osman 
ağlu altı yaşlarında Nüzhete ı 
çarptırarak sol ayağından ya· 
ralandığından yakalanmıştır. 

Saat 9 da Şarlupor-K.S.K. 
hakem Ahmed Özgirgin Hal
kevioden 

Saat 10,15 de Altmordu
Bomova hikcm Baha Konu
ralp Altay 

Saat 11,30 da İzmirspor-Al
tay hakem Kadri Buca 

Halkevi Okullar ve kulüpler 
likleri : 

Cumartesi günU okullar Hal
kevi alanında : 

Saat 12,30 Ziraat - Yetim 
lisesi hakem B. Hasan Altay. 

Saat 16 San'atlar - Karşı
yaka ortası hakem B. Esad K. 
S. K. 

Pazar: Halkevi sahasında: 
Halkevi takımları: 

Saat 12,30 Şarkıpor - Tu
ran hakem Kadri Buca. 

Saat 14 Kurultay - Türk
yurdu hakem Faruk Kahra
manlar. 

1 S,20 Bayraklı - Hacıhü· 

seyinler hakem Ahmed Halk
evı. 

Bu maçlardan SODl'a Haca
hüıeyinler takımı kuvvetli bir 
ekible hususi bir maç yapa· 
caktar. 

Kaza 
Karııyaka Bostanlı köyünde 

oturan Tufan oğlu 11 yaşlann
da Haşim iskeleden koflll&kta 
iken ayağı taht&ya takılarak 
düşmüş ve başından yaralan
mıştır. Yaralı, Memleket hasta
nesine kaldırılmıtbr. 

ELHAMRA SiNEMASI TELEFON 
2&73 

• • 
BUGUN9 

Yalnız şaheserler vücuda getirmekle bütün dünyada iıtibar eden, güzeller güzeli. beyaz 
perdenin epiz melikesi, altın sesli Macar yıldızı 

MARTHA EGGERTH 
Amerikaya __gitmezden evvel en son olarak Avrupada vücuda getirdiği ve geçen ay Bey

oğlunda MELEK sineması salonlarını mütemadi alkıı tufanile IS gün inleterek senenin bUtün 
hasılat rekorlartDI kırmağa muvaffak olan 

KLO -KLO AŞK YOLU 

Aık, müzik, neıe, çılgınlık ve en güzel şarkılarla süslenmit hakiki bir seınat harikası 
Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9,15 Cumartesi ve pazar 1,30 da baılar. 

27 Mart - ... e 
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Tarl.hten ................ .. 
•••••••••••••••••• 

·················· Akı.sler .................. 

ilk balo 
1926 Senesinde btanbula in· 

giltere büyük Elçiligi jle gelen 
Conning son derece kibirli idi. 
Babıiliye geldiğinde, adet ol
duğu üzere, kendine giydiril
mek istenen harmaniye hakaret 
etti. "- Sofrada seraskerinizin 
üstüne oturacağım!,, diye haber 
yolladığı için, Hüsrev paşa 

ziyafet listesinden çıktı. Hu
zura girerken. koltuğuna 
girmek istiycn iki mirala}'I 
'kovdu. Su1tan için top atıhrken: 
" - Bizim memleketimizde ba
nıtun kıymeti vardırl,. demişti. 

Bu op meselesinin tuhaf bir 
ktası v.ar: "Donanmadan atı-

lan toplarıfı birinden gülle zu
hurundan naşi kaptan tekdir 
olunmuştur!,, 

Fakat Türkiyede Türklerin 
hazır bulunduğu ilk baloyu 
veren de yine bu elçidir. Elçi 
balosunu Haliçteki gemisinde 
tertip etti ve bütün hükumet 
adamlarım davet etti. "0 vak
te kadar alafranga ziyafet 
ve hususiyle balo heyeti 
lstanbulca görülmeş şey ol
madığmdan görenlerin ve 
işitenlerin taaccüblerini mu
cib •lmuıtur. ,, Devletliler, 
ıüphesiz yanLarında kadın ol
mayarak, evveli tersaneye gel
diler ve yatsı namazını diYaa
hanede kıldıktan sonra saat 
alaturka ikide sal,!dallarla ge-
miye gittiler. Tarih, eğlencenin 
aabaha kadar sürmüı olduğunu 
yazıyor. Ertesi gün sudurdan 
Yahya efendi serasker Hüs
rev paşaya ziyafetin nasıl ol
duğunu soruyor : 

- Az vakitte çok tekellüf 
etmişler. Biz bir ayda tanzim 
edemeyiz. 

Size eski Istanbul konakla
rının tantanalarmdan ballSe
denler olursa, içkili bir bü
fenin o zamanın vezirlerine 
nasıl bir mucize gibi görünmüş 
olduğunu hatarlaymız. Serasker 
bundan başka, karşısındaki sa
rıklı olduğu için, ~öyle söy
lüyor: 

- Ne çare! DevJetçt! birşey 
oldu, gidilmese olmaz. Kaşık 

çatal gibi bazı mekruh şeyler 
yardı. 

ikinci baloyu Fransız elçisi 
tertip etmişse de, buna davet
lilerden birçoğu gitmemiştir. 

- "C...71 us -
.... ....,J§!:::ımeı:::w 11 !I~~~ 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapllan Saltflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Cinsi Fiat 
151 Üzüm kurum 11 25 12 

36 S Süleymano 11 62 11 62 
33 H Atyoti 12 50 12 50 
28 Sınlak Z bi. 1 l 50 12 50 
11 S Emin 12 12 
4 1 Ratit 11 50 11 SO 
263 Yekün 

500231 Eski sabş 
500494 uumi sabş 

Zahire 
Çu. Alacı Fiat 
227 Buğday 5 50 7 
750 Arpa 4 37 4 37 
43 K palamut 480 650 

242 balyc pamuk 40 50 42 
216 kilo Çam fıs.46 46 

Bugün ıube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizitası va· 
pılmamış olan pamuk sabtlan: 
207 B. pamuk V.41 50 41. 50 

Para Piyasası 
26-3-1936 

Ahı Sataş 
Mark 50 20 50 70 
lsterlin 620 623 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 1 O 79 70 
Belga 21 1 O 21 25 
ltalyan lireti 9 97 9 99 
İsviçre Fran. 40 87 41 20 
Florin 85 37 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 21 
Avstr. ilini 23 37 23 87 
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Son Telgraf Haberleri 

Türkçeye çevl~en: R. B. 
Yedinci 

-· 33-

Katya imparatorun nasıl metresi 
olduğunu metresi Trepoya anlattı 

~~~~~--------· 

Boğazlar. hakkındaki tekli-1 
fimiz yakında görüşülecek 
Sovyetler ve Balkan paktı delegeleri 

tezimizi müdafaa edecekler 

işletme müfettişliği 
Afyona nakledilecek 
Ankara, 26 ( Özel ) - Ye

dinci işletme mıntakası Afyon· 
karahisara nakledilecektir, Ve 

ikinci Aleksandr Katerinaya 
döndü. Bir dizini yere koyarak 
sevgilisinin küçücük ellerini 
öptü. Katerinanın alnına koy
duğu sıcak buseden sonra iki 
kadını kendi mahremiyetleri 
içinde terkederek oradan 
uzaklaştı. 

Bahçe kapısı önünde duran 
ıefaret arabası iki saf kan atın 
ahenktar gidişiyle uzaklaştı. Az 
sonra Folie Saint James'in demir 
parmaklıkları önünden geçi
yordu. Gecenin karanlığı içinde 
giden bu araba,bütün Rusyalar 
çarını, sırları ve saadetleriyle 
birlikte alıp ıötürüyordu. 

Yengem operada A leksan
drın elindeki dürbinle müte
madiyen beni seyre daldığını 
görünce şüpheye düşmüştü. O 
zaman bu Paris seferinde ken
disine güzel bir oyun oynadı
ğımı, sefaret ataşemilteri An· 
dre Strogofski ile evlenme pro
jesinin, İmparator Pariste iken 
onunla buluşmak için tarafım
dan uydurulduğunu anlamıştı. 

Luiz kurnazdır. Bir bakışta 

herşeyi keşfetmişti. Ondan son
ra Çarla buluşmamızı menet
mek için geçid resmine git
mekten imtina etti. Otelde ağ
zına geleni söyledi. Bu çok 
üzüntülü, çok elemli bir sahne 
idi. Bundan başka olup biten
leri Mişele yazdı. Hem de kim 
bilir daha nefer katarak ... 

Arhk bir arada bulunmamız 
imkansızdı. O kadar fena çabş
mışbk. Luiz yarından tezi yok 
Napoliye dönmek, beni de bir· 
likle götürmek istiyordu. Bilir-
11iniz ki ben henüı reşid değil 
im. Mişel üzerimde bir visayet 
hakkı taşımaktadır. Yengem de 
:kocasına izafatle bu hakkı, bu 
sıfatı kullanmak istemi~tir. Ne 
yapacağını şaşırmıştır. 

Y eisimden kendimi öldürmek 
istedim. Ben bu içsel üzüntü
lerle çırpınırken sokakta bir 
müvezziin fikrimi altüst eden 
feryadını duydum. Müvezzii 
Rusya imparatoruna suikast 
yapıldığını yazan bir akşam 
gazetesini satıyordu . T essü
rüm sonsuzdu . Oracıkta 

kalbimin duracağını anladım. 
Filhakika kalbim intizamını 

kaybetmişti. Kendimden geç
miştim. Etrafımdaki şeyleri 
görmüyordam. Sanki karanlık 
bir deliğe yuvarlanmıştım. Kü
çük bayan, işte bu müthiş yeis 
dakikasında, bir mucize oldu. 
Kapı boyluboyuna açıldı ve o içe
ri girdi. Şaşkınlığımı, sevincimi 
takdir edebilirsiniz. Karşımda 
Allahımı bulmuş gibiydim,ondan 
sonrasını bilmiyorum. Çılgm-

dım. Yanılmıyorsam onun boy
nuna atıldım. Beni kucaklıya
rak yatak odama getirdi. Ora
da saadetimizin sesini, heye-
canlarını iyice duymak ıçın 
kapandık: Aleksandr kollarım 

arasındaydı ve yaşıyordu. 
Düşününüz ki birkaç dakika 

önce ölümden kurtulmuş ve 
yalnız beni düşünerek bana 
koşmuştu. Kurtuluşunu müjde
lemeğe gelmişti. Sonra küçük 
bayan, allaha şükrederek onu 

0 kadar şiddetle kucakladım 
ki en çılgınca rüyalarımı bile 
geçen şeyler oldu. Artık bu 
toprak üstünde değildim. Se
mavi bir alemde yaşadığımı 
zannediyordum. 

Matmazel Trepo Katyanın 
bir sözünü bile kesmeden onu 

takib ediyor, merhameti kor-
kusuyla mücadele ediyordu. 

Katerinanın dudaklarından 
şimdi neler duyacaktı? 

- Hepsini söyliyeceğim kü
çük bayan hepsini ... Bugünden 
itibaren onun metresiyim. Kar
şınızda ismetini kaybetmiş bir 
kız vardır. Beni hala affede
bilir misiniz'? 

Matmazel Treponun gözleri 
yaşlarla doldu. 

-- Katya, küçük Katyam. 
Zaval.ı çocuk, bu çılğınlığl 
da yaptınız ha ... 

- Evet küçük bayan ... Beni 
iyice dinliyerek anlamanızı iste-

l rim. Benim de onun kadar 
cesur ve hayatımı onun uğrun-

1 da feda etmeğe hazır bir 
varlık olduğumu göstermek 

mıntakalar Afyon, Uşak, Dinar 
Isparta ve Denizliye kadar 
sekizinci işletme müfettişliği de 
Alaşehir, Bandırma, Denizli, 
Ödemiş kısımlarını ihtiva et-
mektedir. Londra, 26 (Ö.R)- Parlamento 'ievrenleıinde kalmasına imkan bulunmadığını yazıyor. 

bildirildiğine göre Uluslar Sosyetesi konseyi Londra, 26 (Ö.R) - Cenevreden verilen bir Memleketin kapanmazdan evvel Türkiye delegesi B. Rüştü habere göre uluslar sosyetesi mahafili, Tevfik 
Aras Çanakkale boğazının yeniden askerleşti- Rüştü Aras'ın Çanakkale boğazı hakkındaki 
rilmesı meselesini ortaya çıkarmağa hazır teklifini ilk toplantı günü konseyde mevzuuhahs lktısadi vaziyeti 
bulunuyordu. Konsey başkanı Konseyin böyle etmesini tavsiye etmişlerdir. Türkiyenin bu tek- Ankara, 26 (Özel) _ ltban-
kısa bir mühlet içinde bu kadar mühim bir lifini başta Sovyetler olmak üzere Balkan pakb kası umumi heyeti bugün top-
meseleyi tetkik edemiyeceğini bildirerek teklifin mümessilleri ve küçük antant müdafaa ede- landı: içtimada memleketin ik· 
daha sonraya bırakılmasını tavsiye etmiştir. ceklerdir. lngiliz delegelerinin de boğazlar işin- tisadi ve m.ali vaziyetini tahlil 
"Neos Cbronicle,, bu meselenin ikinci sırada de müsaid bir durum takınacağı umulmaktadır. eden mühim raporlar okundu. 
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Karısını babasında 1 kıskandı Alman hava ataşesi -
Zavallı kadın bıçak dar- ltalyan hava uçaklarının 
heleri altında can vedi faaliyetini takdir etmiş .. 

. 
Istanbul, 26 (Özel) - 'Ba sabah Zeytin burnunda tüyler ür

pertici bir cinayet oldu. Kahveci Laz Hafız isminde bir adam, 
delice bir hiddete kapılarak 22 yaşındaki karısını evinde, mer
diven başında yakalıyarak kesti. Sonrada kanlı bıçağını zavallı 
kadının birkaç yerine saplıyarak kaçtı. 

Bu korkunç cinayet katilin, genç karısını babası Abdullahtan 
kıskanmasından ileri gelmiştir. Katil şiddetle aranıyor. 

lngiltere sulh taraftarıdır 

MuhtemeJ harpta lngil
tere bitaraf kalacaktır 

Roma, 26 (Ô.R)- Mareşal Badogliyo bildiriyor: Eritre cephe
sinde lta!yan tayyarelerinin geniş bir faal:yeti kaydedilmektedir. 
Somali cephesinde bildirilecek birşey yoktur. 
Adıs-Ababa (Ö.R)- Mısır prensi lsmail Davut, Habeşistandaki 

Mısır K1Z1layJ nezdindeki vazifesi bittiğinden, Kahireye dönmeğe 
hazır bulunmaktadır. 

Asmara, 26 (Ö.R)- ltalyan karargahında Alman hava ateşesi 
olan albay Fişer ltalyan tayyarecilerinin faaliyetini son derece 
takdir ettiğin i bildirmiştir. Bu zabit yakında Berline dönerek 
ltalyan tayyarecifiğinin mürettebatı, motörJeri ve teşkilat sistemi 
hakkında bir rapor hazırlıyacak ' ı r. 

Albay Fişer tayyareciliğin süvari ve hatta topçu kuvvetleri 
yerine geçmekte olduğunu ve ltalyan - Habeş harbının bütün 
salahiyettar hava çevrenlerinin alakadar o lmaları lazımgelen bir 
tecrübe olduğunu kaydetmiştir. 

için başka ne yapabilirdim? 
Hergün kendisini takib eden 
suikastların kurbanı olına
ğa namzed bir adam için, 
aşkımın delilini başka ne 
türlü verebilirim? Ona yalnız 
benim verebileceğim bu saa
deti tatmadan bugün ölebile
ceğini düşündüğüm zaman an
cak bu hareketimin vicdan 
azabı uyandıracak kadar zil
letaver olacağını düşünüyorum 
da yapdıklarıma pişman olu
yorum. Ona beklemeyi teklif 
edebilir midim? Zaten neyi 
bekliyecekdim? imparatorun 
ölümünü mü? Bu benim yap-
maktan tiksinti duyduğum men- Londra, 26 (Ö.R)- Ticaret odalarının ziyafetinde bir söylev 
fur bir düşüncedir. Kardeşim, veren ekonomi bakanı B. Thomas demiştir ki: Fransız kam oy 
yengem, bütün ailem beni Dol- "Memlek~t herwden önce har~tan ~orunmayı istemektedir. 
goruki han~danı için leke saya- fogiliz ulusu ne Fransa taraftandır, ne Almanya taraftarı .. Her 
caklardır. Bunun ne ehemmi- şeyden önce sulh taraftarıdır. Hüku~e~ erkanı da Ingiltereyi 
yeti var? Ben kendi vicdanıma muhtemel bir harbın dışında tutmak ıstıyorlar. Bu maksatla 
karşı yapabileceğim ve yap- güç olan arsıulusal vaziyeti düıeltmeğe çalışıyorlar. Yakın bir 
mak mecburiyetinde bulundu- harp tehlikesi olduğunu zannetmem. Hükumet vazifesini mertçe 
ğum biricik şeyi yapdım. yapmakta ve taahhütlerine sadık kalmal ~:ıdır. lngiltere namına 

- Sonu var - yapılan vaatlere sadık kalarak harbın önüne geçmeğe samimi 
,C77Z7.7.//./L7I.L7J7Z7L'".//L//J 
' lstanbul gazeteleri bir gayretle çalışacaktır. 
--~ Sekizinci Edvard kırk iki yaşında 

-·-·-·-
lngiltere siyasasının oya
lanmasından bıkmıştır 
Paris, 26 (Ô.R) - " journal,, anlaşabilecek lerini ve her iki 

da büyük bir Fransız gazete- ulusun da esasta sulhçu olduk-
cisi, dostu lngiliz gazetecisi , tarını yauyor: 
Vard Price'a bir açık mektub "Hir gün aralarında bir dost 
neşrediyor ve diyor ki: luk kurulması mümkündür. 

Neler yazıyorlar. 3 H . d J •Jt d Istanbul, 26 (~zel) -:- Asım 2 azıran a ngı ere e 
Us Kurun gazetesınde, bır Fran
sız gazetecisinin Suriye nasyo
nalistleri reisile yaptığı mülaka
tın Paris gazetelerinde intişar 

"lngiliz siyasasının oyalama- Fakat şunu da zannederiz ki 
larından Fransız kamoyu bıkmış Almanya böyle iyi, böyle ce-
~s.anmıştır. Ren nehrinin her saretli, böyle zeki bir teklifte 
ıkı tarafında , derin halk taba- bulunmak isterse, hunu kanun 

eden suretini ele alarak Süriye
nin istiklalini tekeffül ede
cek devl'!tin Suriyeyi Türki
yeden gelecek bir taarruza karş~ 
müdafaayı deruhde etmesı 
icab ettiğini kaydeden kısmanı 
mevzuu bahsediyor. 

lskenderun sancağının Suriye 
birliğine katılması talebinin 
asıl milletçilik mefbumiyle ka
bili telif olmadığını ve Türki-
yenin bir gün Suriyeye t~arruz 
etmesi endişesinin de hır ve-
him ve hayal olduğunu söylü
yor. 

Türkiyenin, miJJi toprakla· 
rından hariçte gözü olma
dığını dünyada anlamamış bir 
memleket kalmadıj'ını da ilave 
ediyor. 
Akşam gazetesinde Necmed

din Sadık başbakan general 
ismet Inönünün son nutkunda 
dünya ahvalini pek aydınlık 
görmediğini kaydeden fıkraları 
mevzuu bahsederek, Avrupa 
manzarasının hakikaten emni
yet verici mahiyette olmadı
ğını ve başbakanın bu görü
şünde tamamen hakla olduğu
nu söylüyor. 

Muharrir, başbakanın "Mil
letler arasında emniyet her 
millet için ve umumi su\h için 
müşterek ve ameli olmalıdır.,, 
flüsturunun hali bazı devlet 
adamları tarafından anlaşılma
dığını, onuo için insanlığın 
taliinin yaman olmasından kork 

büyük şenl~~~er ol~~~k 
Loodra, 26 (Ö.R) - Kral sekızıneı Edvardın kırk ıkıncı doğum 
ıldönümü 23 Hıtziran Salı günü lngilterede büyük merasimle 

~utlulanacak ve şenlikler yapılacaktır. 
Kral ogün sabahleyin Bukiogam Palas önünde kendisini bek

liyecek olan ıüel kuvvetlere riyaset ederek büyük geçid res-

mine iştirak edecektir. , .. 
Öğle vaktı da Haydpark da suel kuvvetler havaya ateş ya-

parak samajesteyi selamlıyacaklardır. 

B. Gömböş Romadan ayrıldı 
Roma, 26 ( Ö.R) - Macar başbakanı General Gömböş 

Romadan ayrılmıştır. 

TAYYARE 
f iliFoN: 3tst 

kalarında, bir Fransız - Alman yolunda, uluslar sosyetesi kaci-
iş birliği fikri kök salmıştır. rosunda yapmalı, yoksa bir 
günün birinde yalnız harekete emri vaki gibi karşımıza çıkar· 
mecbur kalacak ve o gün, işi- mamalıdır.,, 
mize gelen tedbirleri alacağız. Paris, 26 (Ö.R) - "Repub· 

"O zaman Fransa Almanya- lik,, gazetesi garp devletlerinir. 
ya doğru sürüklenmiş olaçaktır. sulh için iş birliği yapmaları 
Sana souk kanlılıkla şunu söy- lazım geldiğini yazdıktan sonra 
liyebilirim ki, bu olacaktır. Almanya diğer devletlerle sa· 
Vard Price, ben 25 sene sizin vaştan ve kendi şeref ve va-
dostunuz kaldım. Fakat günün rından bahsederken bir Fran· 
birinde ben bile bundan vaz sız vakarı da olduğunu ve Fran· 
geçebileceği mi duyuyorum.,, sanm emri vaki karş sında mü· 

Paris, 26 (Ö.R) - "Figaro,, zakereye girişemiyecegini an• 
gazetesi Fransa ve Almanyanın ması lazımgeldiğini yazıyor. 

Sineması Bu hafta 
iki büyük tihm 
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PARDAYANLAR 
-115- YAZAN ı Ml,el ~evako 

Hay kör şeytan hay! Yinemi 
bu sefil ruhlu vekilharç ... -·-·-Diye bağırdı ve ağlamağa cağımı da söyledim. Hemen 

başladı. Zihnimden hemen bir dihlizden geçti. Ben de arka-
fikir geçti. Janet beni kıska- sından gittim. Bir kapı açarak 
oıyordu. ihtiyar Pardayan: karanlık ve kubbeli bir sofaya 
~ Çok temiz kalpli kızca- girdi. Daima kendisinin arka· 

iız r . sıodan gidiyordum. Derken so-
Dedi: fanın öteki ucundan birisi çıktı. 
- O vakıt kızı yeminle te- ihtiyar Pardayan: 

rnin ettim. Genç kızın kibar- - Yine mi o mel'uo JiH 
dan birisini sevdiğini ve beni Diye söylendi: 

c: ' onunla görüşmek üzere - Hayırl Jillo idi. 
~ nderdiğini söyledim. Monmo- - Her ikisi de birbirinden 
ı· . si ailesinden olan böyJe bir met'un, birbirinden oğursuz ... 
t...zın benim gibi bir fakiri, Pekiyi Nasıl kurtuldun? 
otelci karısının yeğenini, pa- - Sofanın sağ tarafında be· 
rasız pulsuz bir serseriyi sev- men biriki adım kadar geçtiğim 
mesi nasıl mümkündür dedim karanlık bir köşede kapı vardı. 
bu son sözüm yeminden daha Janet taş gibi olduğu yerde 
üstün geldi: durunca ben de kendimi arka-

- Pek doğrul sında gizliyerek bu karanlık 
Dedi. ihtiyar Pardayan gül- köşeye kadar ~erildim. Janet 

meden bayılarak: başmı çevirerek yapbğım ha-
- Çok tuhaf hikaye.. reketi gördü. Gelen Jillo ile 
Diye ıöylendi. Şövalye sustu. bağıra bağıra konuşmağa baı· 

Sonra: ladı. Bu sırada ben de kapıyı 

- Babacığım, kızın bu fik
rine ne dersiniz ? 

Diye sordu : 
- Hangi fikir; Monmoransi 

ailesinden bir kızın senin gibi 
bir kopukla evlenmek fikrine 
mi ? 

- Evet. 
ihtiyar Pardayan bir bardak 

şarap daha içerek omuzlarını 
silkti. 

Bu pek genç bir kızan, 
ufak bir çocuğun fikridir de
rim. Şunu bil ki; sevgi, aşk 

zengini, fakiri tammaz. Zengin 
bir kadının hoşuna gideo bir 

papas çömeziyle evlendiğini 
bilirim. Ne ise bu hapsedilen 
kadınlar Monmoransi ailesinden 
mi ? 

- Evet. 
- işte iş tuhaflaşıyor. Baka-

lım bu meraklı hikayenin sonu 
ne olacak ? Adeta meraklanı· 
yorum. 

- Janet, Monmoransi aile
sinden bir kıztn benim gibi bir 

fakirle evlenemiyeceğine inan
dıktan sonra yavaş yavaş iste
diğim şeyi yapmağa başladı. 

Lakin gece saat sekizden ev
vel beni kadınların yanına gö-

türemiyeceğini de söyledi. Bu 
sözden şüphelenerek bana ge
ce gelmekliğimi söyliyeceğioi 
sandım. Fakat biraz kızararak 
" o zamana kadar odamda ka· 
lacaksınız. Şimdi sizi oraya gö· 
türeceğim. Bunu yapıyorsam, 

sebebi de yürekleri parçalıya· 
cak derecede ağbyan bu genç 
kıza acımaklığımdır. Sevdiğile 

artık evlenmesine de yardım 
etmekle memnun olacağım. 
Biraz acele edelim. Zira JiHo 
nerede ise gelir.,, Dediğini 
işidince kendisine teşekkür et
tim. Kendisinin bu yaptığı hiz
meti ölünceye kadar unutamıya· 

açarak mahzene inen merdive
nin UıtUnde bulundu. Kapıyı 

yavaşça iterek dinledim. 

Janet - Böyle nereye gidi· 
yorsun Jillo? 

Jillo - Evveli seni kucak
lamak için kilare Janet. 

- Olduğum yerde bir öpü
cük şapırbları işittim. 

Jant - Sonra ... 
Jilllo - Sonra amucam Jil, 

bana bu gece saat on birde 
klirüklü büyük arabaya iki 
kuvvetli hayvan koşarak ha7ıtr 

bulundurmakltğımı söyledi.Ara
ba çoktanberi kullamlmadığı 
için onu düzeltmeğe gidece
ğim. iş yapmak için de mah
zenden bir şişe şarap alacağım. 

Janet - Ne! Mabzene mi 
gidiyorsun? ya ambarcı bunu 
duyarsa ..• 

Jillo - Adam sende! ona 
kim duymacak? Sen de söyle 
mezsin değil mi? 

Janet - Kapu kilidlidir. 
Jillo - Onu şimdi öperim 

Janet. 
janet - ÖyJe ise, azıcık 

benimle kilere kadar gel. Daha 
vaktin varya ... 

JiHo - Olamaz, hemen anah 
tarı yerine getirmeliyim. 

- Bunun üzerine kapı açıl

dı. Korkudan tltriyen Janet
1in 

yüzünü iki elile kapadığını 

görebildim. Kıçın kıçm ben de 
geriliyordum. Nihayet mahzene 
girdim ve dıvara yaslandım. 
Artık Jillo'nun beni göremiye• 
ceğinden emin idim. O Janeti 
ararken ben yukarı çakmağa 

karar verdim. Herif meş'ale 

yakmaz mı? Bak budalanın 
işlediği halta L 

lhtiyar Pardayan : 
- Of!.. 
Diye bağırdı : 

- Sonu. Vm· -
•. . . .. ... ' . • . , :~ ,;.~ ..:- "'.:..· /' :r : : • ' ,• .· : ,. ·~ ; .. 

IHHAT EVi 
IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 

hususi bir hastahanesidir 
Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 

Burun ve Göz ha · talıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N O E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
!"a)onu fenmn en son te-

rakki ya tına göre hazırlanmışhr. 

HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan baı,lar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !.adardır, 

S N derece temizlik, mükemmel l>akım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor ve ebesi vardır. 

s. 4-5 

YENi A:SIR 

"Türkiye bir kudret kaynağıdır, 
'' Her gün yeni eserler meydana getiren Türkiyenin 

ufak bir modeli canlandırılmıştır, .. , 
.............................................................................. 

- Baştara/ı ı ızci sat /ada - Arkadaşlar, parta ovasında verdiğimiz bu 
hepsinin hususi kıymetleri var- Yeni TUrklJ&yl. canh, gU1ıel ijrnektir. 
dır. Fakat arkadaşım Kemı\l Umitll, kendine gUvenlr, lspartaya her gelişimde bir 
Onal'm söylediği gibi btıyll~ çahşkan ve azlmll bUtUn evvolkinden daha ileri ve daha 
manevi kıymetini siyui mani· manAelyle va 'ekliyle canla gördüm. Bu sefer g?rdü· 
sını gözönünde canlandırmak siz burada temsil edl- ğü~üz .c~nlı~~~. zannederım ki 
daha ziyade istifadelidir. yorsunuz. Yeni TUrklye benı~ gıb~ ~ubn ar~a~aşları~ 

Burada llerllyen yapan Cumuriyet çocukları, ~a dıkkatını celbetmıştır. lkı 
ve her gün yeni eserler Atatürk çocukları yUrek u~y _se~e sonı:a l~p3:rtaya ~el-
u d ti Tu ki lerlnd kuvvetti bllek- dıgımız zamak bılmıyorum, da-

v cu a ge ren r ye- ' h 1 1 · · li d ? 
1 1 k bl d li 1 lerlnde kuvvetll, anlayış a ey o ması ıçın ne zım ır 

n n u a r mo e n larında kuvvetli ve dal- Yeni eserlerle daha ~evinçli 
canlandırmış bulunuyo- ma Heri giden bir kud- bulacRğımtzı kuvvetle umu-
ruz. ret kaynağıdır. yorum. 

Maden. fabrika, • der;ııiryolu MemJekette bir çok eserler Arkadaşları 
bu sahalarda Cumurıyetin her- yapılmışbr. Ve daha bir çok Şimdi müsaadenizle güzel 
gün kazandığı zaferler için iki eserler yapılacaktır, Bup.larıo l,pıutayı gezelim. Bu geçtiği-
gündenberi açdlğımıı yeni mü· hepsi her şeyden evvel vatan• ":1iz Y.en!. demiryolu ümid. ede· 
esseseler sevinilecek övünr.le- daşların kendilerine ~üvenme- rım kı guzel lspartaya yem fay-
cek eserlerdır.Bu es:rler kadar leri, çalışmakta ısrar etmeleri dalar ~~t~~ecoktir. iş.in gü~el 
bunlardan daha fazla ehemnıi.. içerden ve dışardan g-elecek tarafı utun memleketın ve bii-

her mii§külah yenmek için yük Millet Meclisinin Ispartayı 
yetli olan yedi sekiz vilayet kafalarında, yüreklerinde, bilek sevindirmek için katlandığı bu 
halkınm canlı inkıl1b fikirleri J k Jf • lerinde kuvvet bulmaları ile tat ı ü ettır. 
lie beslenmiş inkılib fikirleri kabildir. Ispartalıları, kendilerini Bü-
etrafmda toplanmış, Atatürkün B d kil tik c klar mı• yUk Millet Meclisine bu kadar ura a, ç ço u ı ..... . . . . 
kuvvetile ve feyizli elile açalan dan en yaşlılarımıza kadar he- sevmd;rdıklerınden dolayı kut-
yolda blitün Türkiyenin bir vü- pimizin yüzünde büylik müca- lulamak isterim. 
cud gibi ilerliyen bir manzara deleler başarmak, memleketi Şimdi müsaade buyurursamz 
göstermesidir. Asıl memlekee yükseltmek iradesi tecessüm hep beraber şehri gezelim, 
tin memnun olacağt içeride ve ediyor. Blltlin memleket hava- Ispartalılara muhabbet ve se-
dışarıda herkese göstereceği sında akiı yapacak olan şey limlarımıı:( bir de şehirde ifade 
mana bu noktadadır. yeni Türkiye anlayışı için Is- edelim. 
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Aş yüzünden cinayet 
Elceı irede bir Fransız zabitini öl

düren kadın mahkiiıı oldu 
Bütün Amerika 

kraliçesini 
gazeteleri, 

müdafaa 
yataklı vagonlar 
ediyorlar · 

Aşk ve kıskançlığın katil yaptığı kadmlar bayatı Vera, /rene ve Bet/ha Vermemt 
Fransanın Eks mahkemesin- dim. Kavga ettik. Bir ruvelver eşyaları arasmda batara defteri 

de şayanı dikkst bir kıskanç- tedari ettim. bulunmuştur. Bu defterin son 
hk davası görülmektedir. Suçlu ATEŞ ETTiM sabrı daima kocasına hitab 
mevkiinde Bertka Yermeren Vaziyeti kavrayan kumandan etmektedir. 7 Kanunsani 936 
isminde çok şirin bir Fransız Kervella " Elcezayir " ge- tarihli sayfada şu satırlar o-
kadını vardır ve kumandan misile beni Frannya iade edi- konmuştur: 
Kervclla iıminde bir Fransız yordu. Ateş ederek kendisini - Kocacığım biz iki sevgili 
zabitini öldürmekle suçludur. öldürdüm. olarak birlcıtiğimiz zaman 
Genç kadın jüri huzurunda Juri bayan Bertlıayı dinle- hayat ne kadar iyi idi . 
kendisini şöyle müdafaa et- dikten sonra uzun u:ıadıya mü- Garüyorum ki o günlerin 
etmiştir: zakerelerde bulundu ve ıuçlu- avdete tmeıine imkan yok. 

- Kumandanı çok evvelden yu, evli bir kadın olduğu hal.. Çünkü her ikimizde birbirimiz-
tanıyorum. Beni ıevd=ğini ıöy.. de böyle bir maceraya ahi· den her gün biraı daha uzak· 
liyor ve evlenmek vaadım bli- ması noktasında ısrar ederek laşıyoruz. Sen kumral zevkten 
yük bir cesaretle ileri sürü- on yıl hapse mahküm etti. bıktm. Ben de öyle... DUmdüz 
yordu. Aşk ve :iaadet vade.. KOCASINI ÖLDÜRMÜŞ bir hayattan zevk almıyorum. 
den bu adama inanmamak için Başka bir cinayet ... Mis lrene Zannediyorum ki hayat artık 
bir sebep yoktu. Esasen kadı- isminde 28 yaşlarında genç ve b' l . d .. .. d L k 
nın en büyük zaafı inanması güzel bir kadın Kolombiyada ız erı ünya yuzun e oıra mı-

bir otel odasında, büyükçe bir yacak.. Herhalde ikimizde ya-
değil midir? ağız münakaşasından sonra kında öbiir dünyaya göçece-

Evimi ve çocuklarımı yüzUstü kocasını öldürmekJe suçludur. gız.,, 
bırakarak kumandanın peşine isterik bir kadın olan_ güzel YAT AKLI VAGONLAR 
düşdüm. Onu ben de sevdiğimi katil Mis lrene şimdi hastane KRALiÇESi 
itiraf ediyorum. Elcezire'ye git- köşelerinde doktorlara yalvarı- Sevgilisi Dr. Fritz Geblard'ı 
tim. Çünkü kumandan Kervel- yor: öldürmekten suçlu Nevyorklu 
la'nın vazifesi orada idi. iş - Ne o!ursunuz, beni ha· yataklı vagonlar kraliçesi adile 
burada başlıyor: yatdan kurtarın ! maruf bayan Veranın muhake"" 

AŞK MEKTUBU Doktorlar bu isterik kadının mesine Nevyorkta başlandı. 
Bir gün kumandanın cebin- saçma sapan sözlerile meıgul Bayan Vera 21 yaşındadır 

de, Fransada bir kadın tara- b..,ulunduğu bir .sırada bayan ve kumraUar kraliçesidir. Si-
fından yazllmış bir aşk mek- ıaene'in yatağında ölü bulun· neme kumpanyaları geçenlerde 
tubu buldum. Sonra kumanda- duğu hastane direktörüne ha- kendisinin bir filmde rol alması 
nın bu mektuba cevab olarak her veriliyor: için 25 bin dolar teklif etmiş-
hazırladığı hararetli lisanh

1 
bir HATIRA DEFTERiNDEN: lerdi. 

ba ka mektub daha el Bu ka 
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FranSız 
onten ·anında 

Türkiye hissesi 
Ankara 26 (A.A) - Türko· 

fi sten bildirilmiştir: 

fr~pşa bUltijıpeti 1939 ~ene· 
sinin ilk üç ayma · mahsus ol· 
ma\c l\21~re Türkiyeye aşağıda~i 
ınunz@m kontenjanları vermiştir: 

1 - Kabuklu ceviz : 87 k~n· 
tal 

2 - Ki!bYk§uz ceviz : 22 
kental 

3 - Yumurta : 250 k~ntcıl 

Balon geri döndü 
Berlin 26 ~ Ö.R)- Almanya 

üzerinde bir seyahat için Fri· 
drikshofen'den ayrılan 29 L Z 
zeplin balonu makine bozuklu· 
ğundaq geri dönmOştiir, 

aac ece A :;:ı. 

Bonkur - Eden 
•• •• • 

goruşmesı 
• il ..... l.i 

- Baş tarafı ı inci sahifede -
izahatı vererek bu hususta onu 
tenyir edecek mevkide idi. Bu 
izahatın hulasası şudur ki Frao-
sanm umumiyeti, emniyetini 
bozacak mahiyette hiç bir ted
biri kabul edemez. 

Alman delegesi Von Ribent· 
ropun verdiği menfi cevab in· 
giliz çevenlerinde de, Alman 
kuvvet darbesinden çıkan hissi 
hafifletecek mahiyette değildir. 
Almanyanın arsıulusal işbirliği 
hakkmda bildirdiği irade şinı
diye kadar emniyet vermemiş· 
tir. Ingiliz çevrenleri Alman 
hükumetinin 31 martta yapa-
cağı mukabil tekliflerin müsbel 
olmasını beklemektedir. 

Diğer taraftan B. Pol Bon· 
kurun İngiliz sosyalist partisi 
liderlerinden B. Morisona an
llatbğı gibi, erkanı harhiyelerin 
teması Lokarno muahedesi mu• 
cibince Fransa, ve Belçikaça· 
ya vadedilmiş olan yardımın 

pratik bir neticesidir ve Ulus· 
lar soşyetesinin daima terviç 
ettiği Kolektif emniyet esasına 
dayanmaktadır. 

Londra, 26 (Ö.,R) - B. Eden 
saat 12 de F orayn ofiste Sov· 
yet dış bakanı B. Litvinofu 
kabul etmiştir. 

Paris, 26 (Ö.R) - Saat 17 
de tayyare ile Le Bourjeye 
varan B. Pof Bonkur dün ak
şam batbakan B. Sarraut ta
rafından kabul edilmiştir. 

BALDVININ IHT ARI 
Londra, 25 (Ö.R) - Von 

Ribentrop sabah başbakarı 
Bay Baldvin tarafından ka· 
bul edilmiştir. Öğrenilditinu 
güre B. Baldvin Alman ceva· 
banm hafi mahiyeti dolayisile 
muhatabına teessüflerini biidir~ 
maş ve 31 martta lngiliz hüku· 
metine bildirilecek Alman mu· 
kabil tekliflerinin müzakereye 
yol açacak şekilde müspet ve 
pratik olması lüzumunu an
latmıştır. 

Evvelki tahminlerin bilifmıı 
olarak Von Ribentrop avanı 
kamara1tnan bu akşamki top· 
lantııında hazır bulunmamıtlır. 

Tokyo Fransayı 
protesto etti 

- Başta1aft bbi11ri sahi/rtle -
bu noktaya hususi bir dikkat 
atfeyliyeceği ümidini izhar ey
lemiştir. 

Gazete bu haberi verdikten 
sonra Hirota'nm bu sözlerinin 
Fransız-Sovyet paktının Japon
yadaki akislerine tam surette 
tercüman olduğunu kaydeyle
mektedir. 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lik içindedir. Bayan Vera'nm 
sevgilisinj öldürdüğünü gören 
yoktur. Yalnız bayan Vera 
bunu itiraf etmiştir. 

Heyeti hakime bu hadisede 
büyük güçlüklerle karşılaşmış 
ve adeta, delillerin mübayene-
tinden suçluyu adeta müdafaa 
eder bir vaziyet takınmıştır. 

Amerikada bütün gazeteler 
bayan Veranın hararetli birer .. . 



VIENI ASIR .sahtte .s 
27 Mart t936 ,....,... 

"" t::'.- •• oy ev c 
lngi iz muhalefet liderleri 

tenkitler yapacak 
------------------··-----------~~ Italya, hukuki olarak Lokarno'yu 

meriyet mevkiinde sayıyor 
Ribentrop, mahkumiyet kararını din· 

Berkiteler meselesinde 
talya ye · a ·· tlere 

ngiltere ağır basınca 

lemektense Londraya yeni teklifler 
yapmağı tercih etti 

• rmek en vaz ~e ı 

Paris 26 (Ô.R) - Ro
madan gelen bir telgraf 
Italyanın vaziyetini şöyle 

tasrih ediyor: 
ltalya şimdiye 1'adar 

ne resmi olar. k, ne mat
buat vasıtasiyle Lokarno 
teklifler.ne kar"ı kararını 

bildirmem·şfr. S'yasal çev
renlcr A'man cevabmm 
lta1ya tarafından bir be
yanat yapılmasına lüzum 
bırakm::ıdı rı kanaatinde-
dirler. Hukuki olarak 
ltalya Lokarno muahede-
sinin mer'iyetini kabul et
mel<teôir. ltalyaoın ev-
velce verdiği imzasmın 

kıymetini azaltacak bir şey 
yoktur. 

• a mısa 
u tems·ı 

oğru b. 
e 

-
blo 

' ımdır 

Ortada 8. At ussolil.i, solda IJ. Odm/Jöş, solda IJ. Suşıtig. aşağıda Af arat dışba/wlll B. Kr.nl'a ı·e 
A l't1r:lur}'a bakımı f~crgtr \lafdr.rtr!! . • 
edilen vesikaların üçü de ta- 1 eden bu blokta llalya bıttabı Belgrad. 26 (A.A) - Gaze

tcler,Mussolini - Gömböş - Şuş
nig konuşmaları oeticelcri~e 
büyük ehemmiyet ver1?e~tedır
ler. Politika gazetesı, ltalya 
Avrupa ya dönüyor" başh~ı 
alhnda bastığı bir yazıda dı-

mamen siyasi mahiyettedir en mühim rolii oynıyacaktır. 
Bu protokollar Tuna meselesi- GÖMBÖŞ BER~lNE GiDECEK 
nin halli İçin istikbalde yapı- Berlin, 26 ( Ö. R ) - ~o~ 
lacak teşebbüsler esnasında Alman kuvvet darbesinden ılerı 
Avusturya ve Macaristanın gelen arsıulusal ~u_rum ha~kın· 
hareket serbestliğini tehdid da B. Hitlerle goruşmek uzere 
eylemektedir. Bu suretle kuru- Macar başbakanı general Gö~: 

son defa imza lan ve 60 milyon nüfusu ihtiva böşün yakanda Berline gelecegı yor ki: 
- Romada 

ltalyanın berkiteler me
sele ine yaphğt biricik ima 
şudur: Zecri tedbirlere he· 
def olan ltalya Almanyaya 
karşı zecritedbirlere işti
rak edemez. F akııt diğer 
tedbirlere iştiraktan sakı· 
nmış değildir. Ancak orta
da bir siya al fırsat me
sele~ivardır. ltalya, Ren 
bölgesini işgal eden Al
manlarm jestinden, ltal
yan - Habeş harbı dolayı
tıile kendi ine karşı tat
bik edilen istisnai rejim
den Biran evvel kurtulmak 
1 rm istifade edeceğini 
ummuştu. 

iT AL YANIN ÜMIDLERI 
SÖNDÜ 

• e 
Fransız ı;efirini 

kabul etti 
Prağ, 26 ( Ö.R ) - Yeni 

Fran ız elçisi B. de Lacroi 
Comur başkanı B. Benese iti
madnamesini verirken iki mem
leketin iç siyasalarının aynı 
demokrasi prensiblerine ve dı 
siyasalarının da uluslar osye
tesi k drosunda sulbü koru
mak gayretine dayandığını söy
lemiştir. B. Beneş cevabında 
Çekoslovakya dış sıyasasımn 
Fransa ile dostluk ve inan 
yolunda devam edeceği ve 
sulh ve adalet amacı güddü
ğünü söylemiştir. 

ransız - Sur· ye 
onoşmala ! 

Paris, 26 (Ô.R) - Bir Suriye 
delegasyonu Suriye halkının 
istekleri üz.erinde Fransız bü
kümetiyle temas için Parise 
gelmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bildirilmektedir. Bu görüşme-
lerde Romada son imza edilen 
ltalya - Avusturya - Macaristan 
anlaşmaları da tedkik edile
cektir. Diger taraftan, Alman 
erkanı barbiyesile temas et:mek 
üzere Macar erkanı harbiye· 
sinden beş kişilik bir heyetin 
de Berline geleceği bildiril
mektedir. 

Prağ, 26 (Ö.R) - Çeko -
lovakya dışişleri bakanı B. 
Krosta Bükreşe gitmeden ön-
ce küçük antant devletlerinin 
üç dış bakanı arasında şahsi 
fikir teatileri için, bir konfe
ran · toplanacaktır. Bu kon
ferans Yvgoslavyanın Lubliya
na veya Bled şehrinde olacak
tır. Küçük itilafın konseyi ise 
haziranda Çekoslovakyada mu
tad toplantısını )'apacaktar. 

Alman kuvvetleri J urüvıiş esnasuula 
Londra 26 {Ö.R) - Bu ak- dirmiş, Alman delegesi bunun 

şam dıo sıya a üzerindeki mü· üzeriııe böyle bir ihtimali 
nakaşa Avam kamarasında B. Almanyaoın kat'i olarak red· 
Ede~ ~rafından açılacaktır. dettiğini ve Alman plebi • 
Dış ı~lerı bakanı son günlerde ilinden onra Londraya 
Londrada yapılan görüşmeler gelecek mukabil tekliflerde de 
hakkmda mühim beyanatta Atman hükümetinin buna dair 
bulunacakbr. Sosyalist partisi hiç bir teklifte bulunmıyacağmı 
başkanı B. Attlee ile diğer bau söylemiştir. 

liderler münakaşaya müdahale MAHKÜMIYET KARARINI 
ederek lngilterenin Avrupa DiNLEMEKTE SE 
kıtasmda girişeceği taahhütler Roma. 26 (Ö.R) - "Popolo 
aleyhinde bulunacaklardır. Bu di Roma,, gazetesi yaı;ıyon 
müzakerelerde ltalyaya tatbik Başını eğerek bir mabkümiyet 
edilen berkitelerden de bah e- kararım dinlemeye gidecek 
dilecektir. yerde, Von Ribentrop Londr -

Muhalefet italya hakkında ya, kabul ettirmek azmind8 
zecri tedbirlerin aı.alhlmasına olduğu mukabil tekliflerle dön-
da muarız bulunmaktadır. B. müştür. Şimdiki tezatlı vaziyet 
B. Vin ton Churchull ve Aus- işte budur. Bunun için bu şe-
ten Chamberlain tarafından refsiz komedada Fransanm rol 
yapılacağı bildirilen beyanat ta almaktan istinkaf etmesine 
sabırsıı.lıkta beklenmektedir. şllamaz. 
FRANSANIN TAHMİNLERİ HÜKÜ ~ET BEY ANA Tl 

Paris, 26 (Ö.R)- "Echo de HAZIRLANIYOR 
Paris" gazetesi aveım kamara- Londra, 26 (Ö.R) lngiliz d14 

sınd bu akşam yapılacak mü- siyasası hakkında B. Edenin 
zakerelerin lngiliz hükumetini Avam kamarasında yapaca 
zanned.ildiğinden ziyade Fran- beyanat hakkındaki tefsirleri 
sı~ tezı~e yaklaşbracağmı tah- önceden tekzip eden Ingili 
mın edıyor. Bu gazetenin Lon- hükümetinin beyannamesi ka-
dra aytarmın bildirdiğine göre binenin hareket batbnr henüı 

Von Ribcntropla ikinci müla- kat'i olarak kararlaşbrmadığına 
l atında B. Eden bir arsıulusal ve öğleden sonra, Av:-tm ka· 
...,uııs kuvvetinin muvakkat marası önüne çıkmcaya kadar, 
bir zaman ıçın Ren böl- hükfımet beyanatının metninde 
gesinde yerleşmesini Ingiliz mühim değişiklikler yapılabi· 
hükümetinin çok istediğini bil- leceğine delil sayılmaktadır. 

....... -
Hazinesinin zararı 

Londra, 26 (Ö.R) - Bu sa
bah Londrada zecri tedbirler 
aleyhb1rı cemiyetin mühim bir 
içtimaı olmuştur. Bir çok say
lavlar söz alarak ltalyaya karşı 
zecri tedbirlerin tatbiki yü
zünden lngiliz hazinesinin şim· 
diye kadar 10 milyon lira za
rara uğradıgını l .. a} detmişler

dir. 11 Daily Mail,, gazetesine 
göre bir çok Lordlar da bu 
cemiyete dahil bulunmakta
dırlar. 

Bir ransız 
vapuru hattı 

Puris, 26 ( Ö.R ) - Şimal 
denizinde hüviyeti belli olmı
yan bir vapurla mücadele ne
ticesinde Bori adla Fransız va
puru batını tır. Tayfadan 9 
kişi kaybolmuştur. 

B.Lit viuotun ziyareti 
Londra 26 (Ö.R) - "'Kral B. 

Litvinofu kabul etti. 

• er n 
-···= aksadı ne im·ş? 

Paris, 26 (Ö.R) - "Dpeche 
de T oulouse,, gazetesi Alman 
cevabını tefsir ederken dıyoı 
ki: B. Hitler kapıyı kapama~ 

i temedi. Vakıt kazandı. Mak· 
sadı Ingiliz - Fransız birliğini 
kırmaktır. Fransa vaziyetini 
değiştirmiyecektir. Iogilterenio 
ımzasını ve teminatını elde et· 

m~tir. Tehlike halinde karşı· 
hklı yardım hareketine geçe· 
cektir. Soğuk kanlılığımızı mu· 
hafaza edelim. 

Lehistan,da 
Varşova 26 ( Ö.R) -Diyet 

meclisi hususi encümeni, hüku· 
metin vasi salahiyet verilme 
projesini ittifakla tasvib etti. 

Şüpheli adam 
Açhk grevinden vazgeçtı 

Ankara, 26 (Özel) - Şeh
rimizde yakalanan şüpheli 
adam açlık grevinden vazgeçti 
Zabıta tahkikata ilerlemektedir 
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Casus Lavransın aşkı 
........................................ i .................. .. 

Casus: Ayşe benim ol, diyordu. Şu Arap çöllerinde 

Erkanı harbiyeler 
görüşüyorlar 

- Ba:; tarafı J inci sayfada -
Ben gizli diplomasi ile esrarengiz vesikaların aleyhindeyim. 

gözlerinin erişebileceği bütün ufuklar senin olacak 
------------=:.------------~------------------------

Alman hükumetinin, Alman erkanıharbiyesinin bu yolda vesikalaı 
imza etmesine ittifaklar yapmasına asla müsaade etmiyeceğim. 

"Eğer Ayşe razı 
imparatorluğunun en 

olsaydı 
haşmetli 

Arabistan 
bir beldesi 

lngiliz 
olacaktı ,, 

Bir kerre daha tekrar ediyorum: 
Bütün milletlerin muhtaç oldukları sulha kavuşmalarına yardım 

etmek emelindeyim. 
29 martta sizler Almanyanın hakları için bize reylerinizi 

vermeğe koşacaksınız ! 
BELÇiKA SAYLA VLAR :ooASINDA 

Brüksel, 26 (Ö.R)- Lokarno muahedesinin Almanya tarafın
dan ihlali ve Ren bölgesinin asl:eri işgal altına alınması hakkında 
Belçika saylavlar odasında mühim bir münakaşa açılmıştır. Söz 
alan muhtelif hatipler başbakan ve dış işleri bakanı B.Van Zee
laudı Londra müzakerelerinde gösterdiği faaliyttten dolayı tebrik 
etmişlerdir. 

Eski dış işleri bakanı B.Gaston de Viart Belçikanın imzası 
yanında lngiltere ve Fransanın da imzalarını taşıyacak olan bir 
askeri muahedenin imza edileceği haberi Belçika umumi efkarı
nın memnuniyetle öğrendiğini bildirmiş ve Belçikanın diplomatik 
müzakereler ortasında kaybolmamasını tavsiye etmiştir. 

Londra, 26 (Ö.R) - Yon Ribentrop bütün sabah Alman 
eksperlerile çalışmış, sonra B. Eden tarafından kabul edilmiştir. 
Alman fevkalade mümessili Cuma günü Londradan ayrılacak 
ve Salı günü mukabil Alman tekliflerinin tam metni ile tekrar 
gelecektir . 
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Lavrensiıı sevgilisi Arşe Lavrens Atap kılığıle 

den kalktı. Ayşeoin yanına gi· 
derek iki elini tuttu ve ağzına 
götürdü. Genç kız derin bir 
teslimiyetle buna razı olmuştu. 
Lavrence konuştu : 

o zaman. Arab seması altında 

hiç bir zaman güneş erimiye
cek. Gecemiz ve gündüzümü2 
serin olacak ... Burası, bu güzel 
ülke, ağaçsız bir vaha olmaktan 
kurtulacak.. Biz, güzel bir de
kor içinde sabahlara kadar, 
büyük ve döşeli kaşanemiz 

içinde sevişeceğiz, Göreceksin 
Ayşem seni hiç mi hiç unut• 
mıyacağım. Bak ne kadar ile· 
risini düşünüyorum. 

lıı~iliz rnsusu Lavrens'iıı ölü· kızı Ayşe, casusu tashir ede-
mlİll(/etı sonra Jngiliz gazete/eti ve cek bir durum taşıyamıyordu. 

- Kral Hüseyini 
mü? 

de gördün kaldığı zaman onun füsunlu ve 

mecmuaları casııs Lavse11sirı mace- Daha doğrusu vazifesi onun - İki gecedenberi misafiri 
idim. Sana selamları vardır.Hiç 
te hoşuna gitmiyecek bir ha
berim var. 

ralamıı ifşaya başladılar. iddiaya Ayşe ile uğraşmasına manidi. 
göre casııs Lavrens ltayatuıda yal- Gün geçtikçe Ayşeyi daha 
nız bit defa bir Arab kmm sevmiş; fa~la seviyordu. Lawrence ba-
ondaıı viiz bulamaywca bir daha 
kir kimseyi sevmemiş ve geııc ya
şııulıı ölıııiiştiir. joltn Keflt'in lıi

kare lıaliflde 11aklettiği Lavrensin 
bıı macerası 011ıııı Arabisfaıtda 

tatmiıı edi!emiym dalııı bazı mıel

leıi lmlwıd11ğanu ifşa etmektl'dir. 
Arap çöllerinde renksiz ve 

neş'esiz bir akşam hüküm sü
rüyor. Arabistanın taçsız kralı 
ve Entelicens Servis'in Şark 

ülkeleri bürosu şefi casus Law
rence karargahta, yüzbaşı Di
kens' e haber gönderdi. Ve der· 
hal görmek istediğini bildirdi. 
Genç yüzbaşı Lawrence'in ya· 
nına geldiği zaman kör kütük 
sarhoştu. Uzun bir kahkaha 
savurdu. 

Casus düşünceli olduğu için 
lngiliz yüzbaşısının neş'eli ve 
laübali tavrınının farkına var
mamıştı bile .. Ciddi bir lisanla 
yüzbaşıya: 

- Yüzbaşım, dedi. Bu gece 
Musa Hanı görmek isterim. 

- Musa Han mı, bu gece 
onu görmek mümkün değil... 

- Neden? 
- Çünkü iki gece önı:e Hi-

ber geçidine gitti. 
- Ne varmış orada? 
- Prens lbnissuutla görü-

şecek. 

- Sebep? 
- Sebebi hususi.. Galiba 

Ayşe için olacak.. Ayşeyi de 
beraberinde aldı. 

La vıeııs11ı rakibi İbmssıwd aı/rsi r;ıaı/ile 
yatında ilk defa bir hatıraya - Ne imiş o? 
bel bağlıyor ve vazifesiyle aş· - Prens seni ziyarete ge-
kını birbirine karıştırıyordu. !emiyor. 

Vakıt sabaha yaklaşırken - Neden? 
Hiber geçidinde idi. Musa ha- - Neden olduğunu bilmiyo-
nın çadırına giden yoldan ge· rum. Bana öylt' söyledi.Buraya 
çerken sabah namazına duran gelmek üzere yola çıktığım 
yirmi kadar Arabistanlıya rast- zaman çölde prensi uzun boylu 
!adı. Londralı casus dakika bir kızla görüşürken gördüm. 
bile fevt etmeden arkasındaki Bundan iğrendim, Musa. Bu 
örtuyü topladı. Kenarda duran çocuğa fazla yüz vermişler .• 
destinin önünde eğilerek ab- Adi b:r kız için kibrini ayak-
dest aldı ve namaza durdu. !ara indiriyor. 
Maksadı namaz kılmak değil, - Elem duydum, haberin-
namazda bulunanları tedkik den ... Haydi birer kahve içe-
etmekti. Büyük bir heyecanla Jim. 
orada bulunanları gözden ge-
çirdi. Musa han en önde idi. 
Casus namaz kılanlar arasında 

LA VRANS AYŞE iLE 
BERABER 

Casus Lvrence Musa Han'ın 
kulübesinde Ayşeyle yalnız 

siyah gözlerine baktı. Göğsün
den sıcak bir mana yükseli
yordu. Yavaşça Ayşenin elini 
tuttu: 

- Nasılsın Ayşe'm? 
- Şükrederim, iyiyim. 
- Bugün ne güzelsin Anem 
- Şükrederim, iltifat ediyor-

sun. 
- iltifat deme, Ayşem ••• 

Seni ne kadar sonsuz bir aşk 
ile sevdiğimi takdir edemezsin. 
Eğer razı olursan derhal tAlib 
olur ve seninle evlenirim. 

- Ben henüz küçüğüm, hem 
evlenmiye niyetim yok. 

- Yoksa birini mi seviyor
sun, Ayşe ... 

- Hayır, ben kimi tanıyo
rum ki ... 

- Nişanlın Mahmud'dan ne 
haber? 

- Çokdan onu da görme
dim. 

- Prens lbnissuud seni gör-
mek istiyormuş. 

- Ben onu istemiyorum. 
- Mahmu'du istiyorsun. 
- istemek hakkımdır, çlln· 

kü nişanlımdır. 
- Ayşe, bana bir kahve pl

şirmezmisin ? 
- Kahve pişireyim ama, 

ben artık seninle görüşmek is
temiyorum. Babam şüphelenip 
duruyor. 

- Onun bir zararı yok Ay
şe... Baban benim sözümden 
çıkamaz. Ben ne isterem o olur. 

Genç Arap kızının çehresini 
pembe bir bulut kaplamıştı. Bu 
pembe renk Ayşenin hiddetlen
diğine alametti. Casus yerın-

LA VRENSIN V AADLARI 
- Benim ol Ayşe ? Benim 

ol ... Şu Arap çöllerinde gözle· 
rinin erişebileceği bütün ufuklar 
senin olacaktır. Musa Han o 
zaman bu çöllerin ortasında, 
sırtı yere gelmiyen bir hakim, 
hayır bir kral olacaktır. Arap 
krallığının tacı, Ayşenin hatırı 
için Musa Hanın başına geçe 
cektir. 

- imkanı yok, bunun ... 
- Sert konuşuyorsun, Ayşe ... 

Gecelerdenberi gözlerime uyku 
girmiyor ... Ne yapsam, nerede 
dolaşsam hep seni düşünüyo
rum. Bu güzel baş, bu füsunlu 
gözler, Arap çöllerindeki kap
karanlık geceleri hatırlatan 
siyah bakışlar, uykularım ara
sında bile kalbimi deliyor. Sen
siz yaşamak, benim için imkan
sız gibi bir şey. 

- Beni acı söyleteceksin, 
sen ... 

- Acı söyle, acı konuş. Bu 
hareketin ölü sükutundan daha 
mı fena... Hiç değilse sesini 
iıitmekle mes'ud olurum. Se
nin en ufak bir hareketin için .. 

- Sus... Ben nişanlıyım ... 
Elbetteki benim de bir sevdi
ğim var... Benim de sevmek 
hakkım değil mi? 

- Kimi seviyorsun Ayşem .• 
Kara suratlı kaba Mahmudu 
mu? 

Evet, onu seviyorum. 
Böyle konuşma Ayşem ... 

Hele sen bir razı ol ... Evlendi-
ğimiz 

cak.. 
zaman neler, neler ola-

0 zaman göreceksin, 

Seni razı olıoadan da babana 
müracaat ederek seoin izdiva· 
cına talip olur ve babanın mu· 
vafakatını alırım. Fakat böyle· 
sini istemiyorum.Ben senin için 
herşeyi feda etmeğe razıyım. 

Hatta vazifemi ve mesleğimi 

bile .. 
Olmaz, ben buoa razı ol

mıyacağım. Kolonel, şu çöller· 
deki kumpaların hepsi birleşe· 
rek büyük bir dağ halinde 
karşıma çıksa ve hepsi birden, 
derin bir atılışla üzerimi sar
salar, bir anda üzerim~ çul
lanarak seni boğacağız de· 
seler, o dagın yükü, senin bam 
vadettiğin aşktan daha hafıl 

gelir. O zaman cesedim, o da· 
ğın altında ezilebilir. F akaı 
kalbim, hakiki bir Arap olaıı 

Mahmud'un aşkiyle mezarında 
bile çarpar. 

* .. ,. 
Meşhur casus Ayşeden bu 

cevabı alınca bir daha Hayber 
geçidinde görünmedi. Londra· 
daki büroya baş vurarak me
muriyetini lraka naklettirdi. 
Eğer Ayşe razı olsaydı; Ara
bistan lngiliz imparatorluğunun 
en haşmetli ve mamur bir bel
desi olacaktı. 

John Ken'len _çeviren 
A.d.:na:n .d:l.1ge1' 

Casus bir an için yerinden 
kalktı. Asabi adımlarla karar
gahtaki odanın içinde sağa 

ıola gitti. Sonra pençeresinin 
yanında durarak yüzbaşıya 

döndü: 

Prens lbnissuudu göremeyin
ce geniş bir nefes aldı. 

Ve arap prensinden daha ev
vel gelmişti. Bu sırada yanık 

bir ses kum denizinin yakın

l::rında ilahi bir hüviyetle co-

~ •• ~ .... ' :-'. ~' .'~- ., ~ J 

- Yüzbaşım; dedi. Durma 
zamanı değildir. Musa Hanın 
lbnissuut'la görüşmesine manı 
olmak lazım ... 

- imkanı yok bunun? 
- Sarhoşsun yüzbaşı, fazlaca 

l~tin galiba ... 
- Yalan değil, bir az faz

laca kaçırdım. Ancak bu nok
ta senin bu gece Musa hanı 
görmene yardım edemez ki ... 

- Benim çöl elbisel~rimi ve 
atımı hazırlasınlar ... 

VAZiFE VE AŞKIN 
MÜCADELESi 

Arap çöllerine hükmeden 
taçsız kral Lawrence (Lavrens 
olarak okunur) bütün geceyi 
fÖller ortasında, gecenin serin 
rüzgarlariyle boğuşarak kum 
deniz:<!rini aştı. Meşhur casus 
ilk def' a vazifesiyle aşkı 
arasında mücadele ediyor
du. Önceleri Musa hanın 

şuyor ve: 
- Allahü Ekber. 
Nidası uzaklarda kaybolu

yordu. Genç casus derhal bu 
sesin sahibini tanıdı. Musa ha
nın kızı Ayşe idi!,. Genç kız 
sesinin bütün sıcak ve füsunlu 

taraflarını kullanarak şehadet 

ıretiriyor; Arap çölleri genç 
Ayşenin güzel sesinden vecde 
gelmiş gibi nefeslerini kısıyordu 

Namaz bittiği zaman Lav
rence derhal dışarıya fırladı. 

Musa Han da dışarıda onu bek
liyordu, Musa Han derhal ca
susun omuzlarına sarıldı ve iki 
yanaklarından öptü; 

- Nerede kaldın, ya Seydi 
Dedi. lngiliz casusu iyi bir 

Arap şivesile cevap verdi : 
- Uzaktan geliyorum, ya 

Emir .. Sana prens lbnissuud'tan 
selam getirdim. 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

'9 Bölem sayısı: &4 Yazan: Tokdll # · 

Duracak değiliz, fakat senelerdenberi oturdu.rı~uzdan 
yurttan ayrılırken hiç onun taşı toprağı uzerınde 

eğlenmiyelim, veda etmiyelim mi? ..• 
Ağaçlar çatlayarak, patlaya

rak o derece ~ür'atle yanıyor

du ki... Güneş ağaçlarda nem 
bırakmamış ve artık eyice tu
tuşub kızışmış olan ağaçlar da 
birbirlerinin dallarından lavla
rın dilleriyle yalanarak eriyib 
ıidiyorlardı. 

Gece sabahlara kadar orta
lık bu korkunç yangmın k121I 
aleviyle aydınlandı durdu. 

Sabahleyin kalenin içindeki
lerden bir kaç kişi başlan açık 
Muhammedin yanına vannıı

lardı. 

- Canımızı bize bağışlarsa
nız, size teslim oluyoruz ve 
emriniz veçhile hemen hareket 
edeceğiz. 

- Evvelce niçin buna razı 
olmadınız? 
. . . . . . . . 

- Görüyor~unuz ki bir çok 
zararlara uğradımz. 

- Halbuki neşrettiiiniz di
nin ahkamında başkasma zarar 
vermemek kaidesi vardı, zarar 
veren sizsiniz? 

- Sizin isyanınız karşısında 
aizi tedib etmek için yapılan 

bu iş yine sizin eserinizdir. Hiç 
yoktan yapmadık değil mi? 
. . . . . . . . 

- Şu halde hiç durmayınız 
derhal ahb götürebileceğiniz 

kadar eşyalan alıb diğerini bı
rakınız, beş gün içinde hiç bir 
kimse kalmıyacak, anbyabil
diniz mi? 

- Evet! 
Etçiler geri döndüler, arasın• 

dan çok geçmedi, bir ath yıl
dırım gibi kaleden meçhul bir 
semte atıldı, gitti. 

Muhammed ordusunu toplu 
bir halde kalenin biraz yakı
nında bir meydanlığa teplad~ 
kalenin içinde sükfıt ve süku
net vardı. Sanki hiç kimse kal
mamış gibi bir sessizlik or8uyu 
ve halkı tazib ediyordu. 

Bir gün geçti.. 
Ertesi gfua upktan bir atla 

kadınla bir gün efvel gidea 
ath göründiler. Hisarm arka 
kapılarının birisinden ~eri 
daldılar. 
Kadın kap1dan girerken Ali 

daha yakmdaa onu görmüştü, 
koştu geleli: 

- T angya kasem ederim ki 
bu kadm mqhur şair A.rvf/aia 
karısıdır. 

- Ne münasebet, bu kadm 
bir Hıdaedir. Şenliklerde ön 
ayak olur. 

- Muhammed tebessüm ette 
- Belki beni Nazir caalarmı 

• kurtardıkları için şenlik yapa
caklardır. 

- Demek bu kadım getir
m~k için adam saldılar bat 

- Görmediniaı mi dia pieD 
atlıyı .• 
. . . . . " . . 

Aradan bir gün daha geçti, 
yine ses ve sada yoktu,, saıaki 
kalenin içindekiler ölü, kesil
miş.ti. Gece oldu. gece yarısı 
oldu. 

Geee yansmı bir kaç saat 
geçer geçmez, Muhammedin 
ordusu kalenin içinden kopan, 
coşan büyük bir gürültü, şa· 
mata, çenk, çiğana ile uya ... 
dılar. 

Kalenin kapıları açılmıştı, 
bcniı Naz!r kavmı etlerinde 
meş'alelerle atlarına binmişler 
kadınlar ve kızlar, elleriode ve 
ayaklarındaki haırn.ıluı şıkır
datarak elleriıadeki UHcrle 
öne ıretmişler, ipek örtüferinia 

içinde kıvrana kıvrana yürü
yerek şarkı çağınyorlar, def 
çalıyorlardı. 

Erkekler kadınlann okuduk· 
ları şarkılann yalnız nakarat 
yerlerinde kalın ve bayıltıcı bir 
ahenkle onlara iştirik ediyor
lardı. 

Kalenin içinden ağır ağır bir 
zafer alayı vakarile çıkan ka· 
bilenin bu nagebıuhur hali mu
hasır orduyu şaşırtmıştı. 

Hepsi de bu şenliği seyredi
yorlardı. 

Kalenin içinden çıkan bu 
şenlik alayı Muhammedin or· 
dosunu ihata edecek gibi on· 
larm karşısında hiç durmadan 
şarkı çağırarak bir yanm daire 
çizdiler. 

Arve'nin kansı ıüslenmi,, 
kolları ta omuzlarına kadar açık 
bağrı açık, ayaklarının topuk
larmdan bağlanıb beline kadar 
büklüm büklüm kıvrınbla şal
vannı ve ayağının halhalını sa· 
vurtarak beni Nazir kızlarına 
sanki bir şefdör orkestrahk 
yapıyordu. 
Biz Nazirin kızlan)'!%, 
Altın gibi saf, 
Elmas gibi parlak, 

• 
~ . 

Biz Nazirin kızlarıyız 
Gam çekmeyiz bu halden 
Dünya bizim olacak 
Gidiyoruz Yemene, gidiyoruz 

Şama 
Gidiyoruz Mekkeye, didiyoruz 

Haybere 
Bu yarım daire Muhamme

din önünde durduktan sonra 
meş' alenin ışığı albnda aydın· 
lauan sahaya kızlar atıldılar. 
Arkadaşlanmn defleri ve şar
kılarile göbek kıvıra, kıvıra, 
Yılan gibi uzamb, dolanarak 
saatlarca ve saatJarca rakset
tilcr. 

Beni Nazir kavmı garib bir 
hissin saikasile hepsi birden 
coşmuşlar, prkı çağlrıb def 
çalarak yerlerinde zıphyorlardı. 

Muhammed ve ordusu bu 
ahengi hiç ses çıkannadan sa
baha kadar seyrettiler. Güneş 
dağlardan yüzünü gösterince 
şenlik tavsadı. 

Muhammed olanlara müıcllah 
iki üç kişi onlara gönderdi: 

- Muhammed emrediyor, 
fazla eğlenmeyiniz, çekilib sri
diniz. 

- Duracak değiliz, fakat 
senelerden beri oturduğumuı:
dan yurddan ayrılırken hiç onun 
taşı topra~ üzerinde eğlenmi
yelim veda etmiyelim mi .• 

Hf'le münakaşayı uzatmadı
lar. içlerinden birisi bağırdı: 

- Ey beni Nazir, şu andan 
itibaren vatandaşlığımız kalmı
yor, ırkımızın kanı ~~arlan
mızda her kes istedıgı tarafa 
ve ist~diği memlekete gidebilir: 
Mukadderatımız nihayet böyle 
ayr1hğa müncer İmİf. 

Yol geniştir. .. 
Bu sözün arkaaandan umumı 

bir haykırma oldu: 
- Vedi! 
- Veda! aaa!. 
Kabile bir kanşb. o orada, 

bu burada garib kümeler yap
tılar, Medineli bazı arkadaılan 
ile musafaha edib vedalaştılar. 
Hepsi de yeknesak bi.r şa~ı· 
nm ahengine uyarak ılerleyıb 
bir az sonra dörde parçalandı
lar. Muhammed bunlan müte
madiyen seyrediyordu. Bölük
lerden iki kısmı Mekkeye te· 
veccüh etti, iki kısmı aksi is
tikametle Şam yoluuu aldılar. 
Bunlardan her biri Hayber ve 
Yemene aynlmak üzere bölük-
1ere iltihak etmişlerdi. 

- Bitmedi-

·~ 

Muayenehane 
nakli 

Odent .. : Hastane cad· 
desindeki muayendıanemi 
sayın halkımıza Te köylüle-
rimize bir kolaylık almak 
üzere Ga:ıipaşa caddesüıde 
7 numarah binaya aakle~ 
ğimi, fukaraya da e•eke bil-
dirilen günlerde meccuıe• 
bakmakta olduğumu bi~ 
ririm. 

Doktor 
Ramiz GtlndoidU 

Ödemit 
1-3 (670) 

l:ımir emlaki milliye müdüriyetinden: 
Lira 

sokak 43 eski 49 
D.No. 
47 Kalafat mahallesinin. biyik Camgöz 

ta j No. it evin 1 fi da 4 lıiuesi 40 

49 4. üaci sultaniye zenci sokağında 8 eski 4-1 taj No. b 
68 metre murabbaı arsa 17 

50 3 inci sultaniye Hüseyin ağa S.9 yeni No. lı 179,50 
metre murabbaı arsa 44,50 

Sl 4 incii sultaniye Hiiseyinağa s.3-t yeni aoJa 83 metre 
murabbaı arsa 20,75 

52 Dolaplı kuyu kabakçı s.170 eski 170 yetti DO. it 20,SO 
metre murabbaı arsa 20,58 

53 Dayı emir mahallesi kabakçı s.144-146 yeni .o.la 73 m. 
murabbaı ve 148--1 no.h 75 metre murabbaı arsalar 148 

54 Tuzcıi mahallesinin kabakçı S.leski ve taj no. l'ı 72,50 
metre -rabbat arsa 59, 15 

55 Dolaplı koyu bayburtla sokak 6·8 eski 6 taj no. lı 
42 metre mnabhaı arsa 21 

S7 Akçeli maullesi Damlacık yobııtunda 77 eski 81-1 taj 
ll1llDal'ala 21 metre murabbaı ana lt>.58 

58 Dolaplı kuya lsmail efendi s.3 eski 7 taj numaralı 24 
metre murabbaı arsa 12 

59 Dolapa ku~ Ismail efendi s. 4 eski ve taj numaralı 
50 m~be murabbaı 25 

60 Memduhiye mumcu zade s. 4' kapl 58 taj DU111arall 
65 25 meh e mta'8hbaa arsa 45 

ol D~plı kuyu makara S. 125 taj n•marah 6Jı metre 

murabbaı arsa 30,50 
62 istiklal ındallffiniu gündüz S.Zl eski 23 taj No. h 

34 50 metre mwabbaı evin 8 hissede 4 llissesi ve 
ha~ine mm111a yazıh lbeşlltk avltt hali su kuyusa işti-
rak daimi tasarruf hakkı 250 

63 lkiçeşmefik caddesinde 171 eski 191 taj numaralı 
clükkiının 4-14 hissesi 49,28 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeüeri peşin para ile artınnya 

kenulmuş ise de haddi Iiyııkiyle talib ~ etmediğiudaa oa gilt 
müdcletle uzatıbaawıa karar verildi. Talipleria Jö-~936 parz•~ 
tesi güniıi saat 14 te llııil&i emlik mil416ıiyetiıae mincaadanı. 

711 ((,62) 

-IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
- uma~ a n a~ı 

~ 

1,arafından mevsiın dolayısile yeni çıkardığı kunıaşlar: 

SAGLAD -------- :zABIF -------V"E UCUZ ı >UI t 
1 !iiWG~ZMZJ!Y~da7Z7Z7/ff-ZZ"f///JXZ/'LYZZLX'ZI 

Yeni yapbracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

:::::::::::::::::: SATIŞ YERLERi ================== ••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• r:i":i'/~,,Jl""~~:i'~ 
:::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 

Birinci K~rdonda ŞARK HALJ T ·A···· .. ·····ş······ 
186 Numarada • • • 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • ""'J 
din caddesinde 1 an emır og u 
~~:.FAZ'~~.7://.JfZY..7J:7XL;oJ;tZ~J.«XY~Y...nçzzn 

Aynı kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asun Riza 1 
Kardeşleri ve Stru ~o 'Ki~i:X~;;J~·;ı .. ti~·;;u;~;~i~i·~d~·~t;ıa.;;ki~d;;· 

i ............... llll'llllllllllllillll~ ......... ~ ... ii ............................................................ ~ 

Her Fiata Satış 
Aziınet dolayisile 
acele ınüzayede 

ile satış 
Önümüzdeki pazar günü ya• 

ni martın yirmi dokumncu gü • 
aii sabahleyin alafranga saat 
on buçukta Karşıyakada vapur 
i.Jreıe.i..- yalım Faluettinpaşa 
caddesiade yallda S4 -mara· 
da Nmret beye ait liis ve 
nadide mobilyalan bilmüzaye
de sabJacaktır. 

Gerek yemek odası takımı, 
yatak odul takı1B1 lüks ve 
nadide mavundan mamul mi
safir odası takımı, lüks mavun 
lQ-iş1al vitrin, lüks mavun mas
sif 12 parçadan ibaret koltuk 
takı- penlesiyleT 4 kite oto
~ yemek masasa, 111avun· 
dan mamul 6 maroken san
datye, şömine aynası, dört kö
şe analitarlı yemek masası, 2 
istiiahat koltuğu, ceviz kok>aa, 
sahibinin sesi salon gramofonu, 
gramofoo dolabı, 2 büyük an
tika kitim perde, küçiik yazı
hane, biiyik cliv~ büyük ki
lim, 2 kesme sarı karyolalar 
somyelerile, lavamanlar tuva
letlerile. sarı mangal, komoclin, 
4 sarı sandalye, paravana, 
Gördes halw. 7 adet Gördes 
se~cadeteri, 2 kişilik arı si
yaldı karyola, 6 adet tablab 
sandal1c, 7 lamiıa.lı pilli Filko 
:raôyo ~e sair mr çok lüks 
mobilyalar bilmüzayede satıla
caktll'. 

Büyük Kardiçalı lbrahim bey 
hanmda Emniyet müzayede 

ıaleau midw•yeti 
t-3 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarmıı her gün on beşle ou 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak Beyler 
hamamı kar~smcla 43 mı· 
9'1'ada 'kabul eder. 

Muayenelwlae telefoau 3-315 
Ev telefonu 3203 

H. 1 1-13 f671} 

AiliiGIBl'.7.MY.7~~..)D""AZ7.76~~~ 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
lssısuıın vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 

haciz edilen Ahmed ağa mahalle~inde başturak caddesinde kiiiıı 
2 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarh~ 
Tahsilat kalemine gelmeleri. 

27-1-6-11 

Şekil No. 2262 

DAIMON 
Yıldırım elektrik pilleri kırmızı etiket 

Bütün dünyaca şöhret bulmuş dayanıklı pilleridir. Bilumum 
cep fenerleri için kullanılacak pil Daimon markalı yıldırım 
pilleridir, Pille işleyen bütün dün)'anın radyoları Daimon 

marka pilleri tercih etmişlerdir 

~;LTJZZZ77.JZiTZ/~3..zı7..l/..Y~ZZiOIJ/llff.:Ur~.xzZLY.Jt7J.Z.1 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Anadolu 
H'urdavat ma ~azası Ödemişli Hüse in Hüsnü ticarethanesi 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lsıısınm vergi bottundan ötirrö tahsili emval yasasına göre hac

zedilen Donanmacı maFralle!!!inde Zafer sokağında kain 58 ve 60 
sayılı h:ane ve dükkan tarihi ilandan itibaren Z1 gün müddet!e 
satıhğa çıkarıldığından pey siirmek istiyenlerin defterdarlık tah-
silat kalemine gelmeleri. 27, 1, 6, 1 t 795 (667) 

Kuşadası sulh hukuk hakye
rinde.a: 

KUflldasMur Camiikehir ura
mmda otaran Jbı.abi111 kızı 

Pcnbe tarafından kocası Sakızh 

Hidayet aleyhine açıJan boşan
ma davasında: 

Hidayetin üç yıldanberi evini 
bırakıp gittiği ve halen yeri 

belli olmadığı dilekçesinden 
anlaşılmakla hukuk usul mu-

hakemeleri kanmıun.un 141 
' 142 ve 144 ün~ü maddelerine 

göre dava dilekçesini11 bir ör
neği mahkeme divanhanesine 

asılmıştın Dava ol~manm on 
gün ~inde karşılık vermesi 
gereği ilan yoluyht bildirilir. 

790 (665) 

Aydın icra memurluğundan: 
lzmirde oturan füccardan 

Aydmlı hacı Ömer oğfu bay 
lnete. borçla Germencikte otu
!~" tüccardan pazar çeviren 
ogulları bay Tevfik ve Musta· 
fanın Aydın ticaret hakimli
gınce iflaslarına karar verildi
gıne dair 58-58 No. ve 12-2-
936. tarihli ilam hükrnü infaz 
ve ıflas muamelesinin if~ı için 
Aydın icra ve iflas dairecıine 
~evdi kılınmış olduğu cilıetle 
ıcra ve iflas kanununun 184 cü 
maddesi mucibince iflasın açı
larak masa teşkifile müflisi 
mumaileyhimanın manarının 
!11asaya ithal olacağı ve iflasın 
ıycap ettireceği muamelah ka-
nuniycnin icra kılınacağı malum 
olmak üzere keyfiyet ilan 
olunw. 789 t664) 



BIUrlUIUllll : 
lzmirde hlkamet caddeainde 

19, 21, 23 aumaraJarda ticaret 
ppan (lzmir tltall ile temiz-
1....U. •F&nige,. incir T&rk 
....- firketi) eau mukavele 
aame9İllİD 4 indi maddeaiai 
deiiftiren llyiha ticaret kanunu • 
hekimlerine gire aicilin 1580 
auqaruına kayat we tescil edil• 
diji ilb olaaur. 
IDlir Iİcİli ticaret memurlajıı .... 

F.Tenik 
lzmir ti\tli ile temblenmif 

(Flmi•e) incir Tlrk UODİlll 
lirketbtin 3 eylll 1935 tarihin· 
de akdedilen fevkaJide umumi 
içtimaında şirket esas mukave· 
leaamesinin 4 neli maddeainde 
Japllan tidilit dolayısile mez· 
kir maddenin eski ve yeni ıe
killeriai ,a.terir llyibadır: 

Dlnllacl maddeaiD eıki 
teldi: 

Şirket a .. pia yuıh mua• 
IMIAt ile iftipl etmek llzere 
lefekkll etmiftir: 

1 - lzmirde (Ç. J. Jiro ve 
Şlreklll) na ait lzmirde H&
..._t cadclainde Nu. 19, 21, 
2S de kAia incir tlitdleme 
tplmiptioll) fabrikam ile iacir 
ltletme iflerinde knlanıı.n 
......... (Allmetl farika) .... 
lalar, baakolu, iskemleler ve
IÜ' bilimum tuiut ve leva
_. ve Wlclmle hukuk ve im
tiyulan ve biltmam borç ve 
Yecibeleri ile birlikte incir ti
caret itini mlbayea ve temel
lik ve deruhte etmek. 

2 - Mezk6r mlleueseyi it· 
letmekte devam etmek ve 
alelimam incir abm ve Abmı 
ve her tllrll incir ticaretile it· 
tipi etmek kendi nam ve be
•bma veya baıkua namına 
kndi besabma ve bqkua be
aabma keneli namına incir ib
racab ticareti yapmak, incir 
.. hauli ve bi16mum milftekab 

ladf ticareti ile doğrudan 
clo;ıuya veya bilvuıla aJAka 
•• miinasebeti olan bil6mum 
llDai ve mali muamelib icra 
etmek ve bu işlerin istilzam 
ettiji her tirli tesisat, teıki
llt, fabrika ve aaire yapmak 
ve vlcuda ıetirmek. 

Şirket balada turib olanan 
•akaadile dojrudan doiraya 
......_betttr bil'amum mab ti• 
cari ve ....ı maamellb icra 
•• ita mwırnellt ile iftigal eden, 
diier firketleriD hiue senedat 
n tahvillbnı mllbayaa ve bu 
•eYİ firketler telİI edebilir. 

Nni ve mahiyeti itibarile 
itba maddede zikredilen mua
-"ttaa pyri her hangi bir 
••melenin ifua firket için 
,.. ..,aldlil ıUkdircle laeyeti 

. • ... ,eti 
.-.-·re taıafmclan ittibaa 
brar eclilmeaine ve tadil ma· 
1ııi7etİllde ola ifba kararm 
Hlktmet tarafuadan ta.dik 
edilıaeaine na&tevakkıft:ar. 

Ba mretle tudik edilen ka
,. ifba makaftleaameye zey
ı.. Qlve olaaar. Şirket esuı 
•••t ve tedviri maamellb 
,....,... kanaa mahmaa11na 
te'ffiba emYali ıayri menkule 
tuarraf edebilir.) 

Dlrdladl maddenin tadil 
etlliDif yeni teldi : 

(Şirket qatada yazılı mua
mellt ile iftipl etmek llzere · 
tetekklll etmiftir. 

1 - lzmirde (Ç. J. Jira ve 
flrekln) Da aid lzmirde Hll
ktaet caddHinde No. 19, 21, 
23, 25 de klin incir tltstileme 
(Flmigation) fabrikası ile incir 
ifletme iılerinde kullanılan mar· 
lailara (aJAmeti farika) maaalar, 
ltaekolar, iskemleler ve sair 
Whma- teaiaat ve levazıma Ye 
lrilc6mle hukuk Ye imtiyazlan 
Ye bılümum borç ve vacibeleri 

IH.rlikte iacir ticaret ... 
fW ....... Ye temellk ve der.la.· 

melde d.._ etmek ve alel- - ... "''"'uk hastalıklan 
•um iacir ahm ve sabnu ve -
her tllrlll incir ticaretile ittital mütehassısı doktor 
etmek kendi nam ve beaabına 

veya batka .. ••mm• kendi Sabiha 
besabma ve bqkua heubana 

kendi namına incir ibracab su··ıer.man 
ticareti Y•pmak, incir mahsul& 
ve bil'umum mllftakatı ve incir (ikinci Ber er Sokalı) 
tieareti ile doirudan doğruya Pazardan maada herg&n 
veya bilvasıta alike ve mlbıa· saat üçten alb,. kadar lkin-
aebeti olan bil'umum S1Dai ve ci Beyler sokak 81 numara-
mab muamellb icra etmek ve daki muayenehanesinde bu· 
IMı itlefia jet;l•am ettiii her talanm bbul eder. (652 
tlrlll temat. tqkillt, fabrika , .. _____ ıiıliliıım•liıılıliılill 

ve aaire yapmak ve vilcude 
ıetiımek. 

Şirket ballda tasrih olaman 
maksadile doirudan dotruya 
münasebettar bilumum mali 
ticari SJnai muamelita icra ve 
bu muamelit ile ittigal t!den, 
diiar firketlerin hisse aenedat 
ve tabvilitım mllbayaa Ye bu 
neYİ firketler tesis edebilir. 

Nevi ve mahiyet itibarile 
ifhu madde zikredilen muame
llttaa pyri berbanıi bir mu
ameleniD ifaa firket için nafi 
.......... takdifcle heyeti ida
renin teklifi llzeriae he,eti 
umumiye tarafından ittihazı 
karar edilmesine ve tidil ma
lüyetinde olan itbu karana bü· 
kamet tarafından taıdik edil· 
m..me mlte•aklufdar. 

Bu suretle tasdik edilen ka
rar itbu mubvelenameye ze1· 
len ilive olunur. Şirket elUI 
mabad ve tedviri muamelib 
zunmnda knuunu mahsusa11na 
tevfikan emvali gayri menkule 
tuarruf edebilir. 

3 - Her nevi emval ve qya 
ahm satımı ve idbal ve ibraa 
ve her nevi ticari muamelelerin 
ifa ve icran ile iıtigal etmek. 

7-1-936 
Pul 

J. R. G1raud imzuı. 
Hakkı imzuı 

lzmir tlltıli ile temizlenmiı 
Filmige. incir Tllrk anonim 

firketi kılifeai 
icra vekilleri heyetinin 19-2-

1936 tarihli toplanbSJnda ona
narak Türkiye Cumuriyeti ri· 
yaaetinin ili tasdikine iktiran 
eden (hmir tütıü ile temiz· 
lenmif .. Fllmige., incir Tilrk 
anonim şirketi) esu mukave• 
lenameliain cllrdlbldl madtle-
siai deiiftirea bu llyilaa tu
dik kıJmdL 

lktiaad vekili N. 
imza: Mümtaz 

9 Mart 1936 
pal 

T .C. lktisad veklleti iç ticaret 
umum mld&rllil rami m6brll 

imza okunamadı 
(669) 

lzmlr beledl,eeladen: 
1 - Beher metre murabbaı 

iki Jlz karuftan dOkm ylz 

,Jinai .... lıa hede& • t ·-
meali altauf ıe1riz sa;ali adanlb 
d6rt yllz altmlf d6rt metre 
IQUr-bbaandaki bet Ayah araası 
bat aekreterlikteki tartname 
veçbile 10-4-956 cama pil 
.. t onda açak artbrme ile 
ibate edilecektir. 

lttirlk İçİD yetmif liralık ma• 
vakbt teminat makbuza veya 
banka teminat mektubu ile 
llyleaen ,a.ı ve .. tte komil
y•a plinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yilz karuftan Çayırhbabç .. de 
85 atlanın 352 metre murab
bamdaki 70 11ayıh arsa.111 352 
lira bedeli mubammenle bq 
ıekreterlikteki tartname veç
bile 10·4-936 cuma gilntı saat 
onda açak artbrma ile ihale 
edilecektir. lıtirlk için 26 lira· 
hk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile siylenen gln ve saatte 
komisyona ıeliair. 

24-27-31-3 761 (642) 
Kimyahanede tablil acmu bo

çıkan. allmuneleriD iç ay 
k..,..wle........_aon-

BAND 
lluı Dimi Ar•mror 
lstek&Jeria prtlan öğren• 

mek üzere Salihli Halkevine 
müracaatları. 1-3 (655) 

Manisa Belediyesinden: 
1 - Nanisa tehrine isale ecfihiı olan fenni mdan binalara 

Pefİlı para ile yapılacak brantmaD iti yirmi gln mliddetle açık 
ebiltn:ieye çıkanlmatbr. 

2 - Yapılacak braDflllu adedi iç tiz olub muhemmea be
deli dlrt bin bet ylz liradır • 

S - ı..,aat ,....mesini 16rmek veya tedarik etmek ~Y~•
leiin lierdn ve ekailtmiye iftirlk etmek İstiyenlerin ihale glnl 
olan 31n--/936 tarihine 1111U1aclif .U giinll aaat 15 de muvaldıat 
teminat akçesi veya banka mektuba ve ehliyet velikalen ile 
birBkte belediyeye .. matları ....... illa oıa..w. 

18-2ırı-:.24-27 693 [601) 

lzmirliler tanbwdanerede bulnturlar 

Beyo lunda Bristol otelinde 

~rKeoo· eOsmaniyeote1inc1e 
Her iki ot.tin mllteclri T&rldenlen en etki otelci 

olan ve berkeae kendi.mi aeYdirea ltay Omer LUt
ftdlr. Bay Ömer Lltfi bir Askeri otelinba alea· 
liliclir. Kırk bir ıene&k tecrlheli idaresini lıerkes 
bilir. lataahulda he iki oteltle konaklayacaklar kendi 
evlerincleki rahab lnilaealdanlır. 

Bitin bu fevkalad.&ldere illveten fiatlar 
mlthİf ........ 

lzmir dördüncü mıntaka 
Sicil muhafızlığından: 

lf1klar kly&ncle ıarkan Baki .ereaesi prbea San Mehmet 
•ereseıi fimalen Mahmud verueli, cenaben dere ile çevrili 
içinde elli zeytin a;acmı havi tarla ve y.ine ayni k6yde ~ 
mahallede sa;. kilç&k Mehmed W ve. solu yol, arkası Hail 
lbrabim karası Hava ile çevrili biP ev ile yme ayni k6yde ve 
dere mevkiiade ıarkan kara V • -.ereaeleri, ıarben yol, timalen 
Kuar boca veruelui, ceaubelı ~ Mebmed ile çevrili tarla 
•• yine aJDİ k6yde Pmarli k11111...-vkiiicle prkan doktor Mah
mat garben yol, fimalen Bayruı oihı Halil Ye cenuben Bayram 
otla Halil ile çevrili tar....,. aetaebiz tuaırafattan yeniden 
tescili istenilmekte old..,_. .,n aeakalJercle tuanuf 
iclcliumda buJmaanlann on -" _,_. mubafazhimaza 
..,alaat tahkibt .W olan 11 ... c••lftll i9DG .-t 11 d• 
ıııhıtlllklc...... • 

Bir gün bahar, bir gün kı 
kararsız havalar 

hastalıklann en büyük 
yardımcısıdır ! 

V&cudununn grip, nezle, bat ve dit 
•in11, kınkhk, sinir, adele 

bel ağrılarına karfl 

GRiPiN 
Katelerile koranmap bag&n her valuttaa 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayum 1 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ye babrekleri ,_. 

madaa bütün ıstıraplara dindirir. 
GRIPIN, Radyolin dit macunu f(!rikaımıa 

mlltebauas kimyagerleri tarafmclu al edil
mektedir .Her eczanede bulunur.Fiatı 7,S kur1lfblr 

•• • 

HUSEYIN KAY 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 p-.rça koltuk takmu 30 lira YID kadife 
9 parça kollak takllDI 60 lir& · v1a İradife 
9 parça kelhık talama 108 Hta lpA lnımq 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odalan talumlan •İparif lıeriae bbul edilir 

(645) 2-13 

...................................................................... 

TAZE TEMiZ UCUZ i • • • IJAC i 

HAMDİ NÜZHET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
B&,ek Salebçi otlu bam k&rfl8Ulda 

• ..................................................................... 

NASl~ilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 

DOKTOR 
En eski .N11rlan bile pek klsa bir 

klkllndea çıkarır. 

:ffr 
6ZAll.. 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eeunesi her eczanede bulunw. 
Ciddi ve mleuir bir DU1r illadar. 



27 Mart 193& 
=== 

- . 
DOKTOR 

ulô · rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

7 ........ 

O. operatör 

M. Nuri Artan 
1 

İzmir memleket hastanesi 
hariciye şefi 

Hastalarmı her gün öğle
den sonra 3 • 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numanzade so· 
kak 5 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda Aleminin 1936 scneıi 

için kabul etttiği 

4C> 

En sağlam 
purların- isimleri -ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Renk üzerine yün, ipek, pa- , 
muk veya keten her hangi 
kumaf vo elbiseyi yalnız 

t.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markah 

A R T 1 

BOY .A..SI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
eEYLUL 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

ve en lüks Mobilye imal eder 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam· 

batara nazaran sarfiyattan 

yüı;de yirmi daha kirh 
olursunuz 

M. Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Ferit Kuvvet urubu 
l{uvvet, kudret, iştah, 

. 
verır. sıhhat 

Veremli ve sıracala kansız ....... -....... ---. 
romatizmalı hastalara zayıf 

kabul eder. ( 3436) ............ iıııili ............................................................................ . 

Güzel Yüz 
büyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızhğma, 

ademi iktidara emsalsiz bir ECZACI 
KElVtAL AKT .AŞIN 

Zümrüd damlaıı kolonyası 
Maskülen - Erkek F em inen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczacılık gibi bir namus 

işi yapmışhr. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 
eden Kemal Aktaş diyor ki: 

Benim kolonyalar&m yerine 

baıka şeyler verilirse redde
diniz. 

.. 

r71'7LZLZ7/TL7.7."/'/..L/J7-T/..LLJ 

için ilk şart 
güzel diş 

GüzelOiş 
FZZZ7.z:tY./X7XXZ/-/l/!LT/.77.zı::J 

için ilk ve en 

esasla şart da 

• 

1 ·
1 
j 1 1 

Kullanmaktır 

RADYOLiN 
Mikropları yüzde yüz öldürür, dişleri fırçamn girmediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 

besler ve bastalanmalanna mani olur 
EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, EN IKTISADi 

devadır. 

Büyük şişesi 

60 
KuruştW". 

Umumi depo ı 

S. FERi'I' 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükfımet sırası 

Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden: 
1842 aded ~uhtelif menteşe pencere kancası. zımpara kağıdı, 

boş teneke, kıhd, maşraba, kazma ve kürek sapı. 

131~ aded örneklerine göre kürek, kazma, çapa, çuvaldız ve 
517 kalo balya sargı bezi, sicim, kayış ve ağaç tutkalı. 

73 aded muhtelif eb'adda boya fırçası 2860 kilo b·ı k k 
b • ft 'k ' ı a ırazot, 
enzırt ne , verm , minyo, ripalin nefti, boya ·· t"b v 

b f
"f • k ' us u cç, agır ve 

a ı çın o. 

EvrE nsel Ve arsıulusal 
Tek araba yarı~ lzmir modellerjnden 2 aded, 174 aded ko· 

şum takım semerı, kayış, yular, tasma zincir m ht l'f 
k- t k k v f ' ' u e ı parça 

l ........... .-.... __ m211 ____________ ...... 

Kemal Aktaş kokularımn 
klbına varmağa imkan veroıe· 

ı diğini unutmayinız. P 
• • • os e aşagı, tımar ırçası, gebre belleme k h 

arıs panayırını gezınız ~;lbur ve bir aded binek lspauyol eieri, 4032 a~çe~ h:;::: ~~~· 
A 1 k ı ••b•• l k t ı· 16 Mayıs - 2 Haziran 1936 'dmf"e~kre kaput. bezj, ince keçe ve 100 kilo balak susamyağı' t 1 spor u u u gene se re er ı- ası mı ' saraç ıpliği, araba urganı ör v .. • ' 

• 34 ulusa mensup aooo den fazla tefhlrcl nege gore çekı halat. 
ğınden : iKi MiLYON ZiYARETÇi Yukarıda ç_e~idleri yazılı malzemeler ihole ve münakasa ka-

Atlı spor kulilbil için yapılacak manej sabası, duvar ve bar· Satıcılar: Orada bütün dünyadan gelmiş sayısız müşteri ;~n~nun şeraıtıne göre pazarlıkla 13-4-936 pazartesi günü saat 

!ijrleı; 27-3-936 cuma günü saat onda belediye artırma ve ek- namzetlerile temas edeceksiniz. a satın alınacaktır. 
bne koaıiıyonunca ihale edilecektir. Ahcdar: Bütün istihsal şubeleri için en son keşifler ve isteklilerin ogün ve saatta Alsancakta inhisarlar t"T' f b .• 

-

__. ____ .au .. K...._• ...... tll...:..·_"_..e..__şa-.r_tn_a_m_e_b_e_lc_d...:iy:._e_f_c_n_h_e_y_e_ti_n_d_ed~i-r.2-B..:.e_d_eı_Ji Q;~u~;la_m_-_!_ ______ ı_sı_a_hı_a_rı_ve_e_n_de.:_ğ_i_şi_k_eş_a_n_ti-y~on~la~rı~bu-l~ac~a~k~slın_•z_._!_k_a_sm __ d_a_T_üz_ı_a _a~lı~m~s=at~ım~=ko=m=is~y=on:u:n:a~g~el~m~e=le:r~i ilan uo:a; n 1 _- 15 (661) 26-27 784 J657t 
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s an is ilAs nı ye 
B. Eden Avam kamarasında beklenen söylevini verdi 

orayn Ofis reisi söy •• 

• • in nverı mış 
Londra, 26 (Ö.R) - Avam 

kamarasında beklenilen büyük 
münakaşa öğledn sonra açıl
mıştır. Bütün kamara ve tri
bünler dolu idi. B. Eden saat 
15,40 da ayağa kalkarak bü
tün par~ilerce beklenilen beya
yanatı yapdı. 

B. EDENiN BEY ANA Ti 
ilkönce, sözlerinin diğer ulus

lardan ziyade lngiliz ulusu 
için söylendiğini kaydettikten 
sonra B. Eden münakaşayı 

hemen kendi sahasına irca 
etti. Ulusal hisle ulusal teah
bütler arasında bir fark gö
zetmenin lüzumunu gösterdi 
ve şurasını tasrih etti ki 
Ren gayrı askeri bölgesi, 
barptan sonra Fransanın em· 
niyetini zıman altına almak 
için hazırlanan protokolun Ame
rika Senatosu tarafından reddi
nin ve dolayısile lngiliz par
lamentosunca da kabul edile
memesinin bir neticesidir. Şu
nu da hatırlamak lazımdır ki 
Fransa ancak bu zıman kar
ıılığı olarak Ren bölgesinin 
Almanyadan ayrılması fikrinden 
yazgeçmişti. 

Diğer yanlış bir fikir de, Ren 
bölgesinin gayri askeri yapıl
masını Fransa ve Belçikanın 
İstedikleri zannıdır. Bu teklif 

d Mare•-Par ayıın, . • bil' car• 
ı.. ... na etirmek •C'" 

• mz 

• er 
ı 

paktı- ıözünü hiç işitmemittik. 
Bundan aonra dııişleri ba

kanı Fransız - Sovyet pak
tının Lokarno muahedesile 
telif edilemiyecei'i hak-
kındaki Alman iddialarını 

cerhetmiş ve Lokarno muahe
desinde böyle bir içtimain 
gozonune alınmış bile olduğu
nu söylemiştir. 

ALMANY ANIN iTiRAZI 
B. Eden Lahey adalet diva

nının bu meseleyi halle salıihi
yettar olmadığı hakkındaki 
Alman iddiasını hayretle kar-

Lokarno 
dşb 

yetini hiç hesaba katmamıı
tır. Bu vaziyet ilk dakikada 
burada bile düşünülmemişti. 
Ren bölgesinin işgaline kurban 
olan Belçika Almanyanın itiraz 
edebileceği hiç bir muahede 
imza etmemiştir. 

Alman tezini kuvvetli bulan
lar şurasını unutuyorlar ki bu 
tez ne kadar kuvvetli olursa, 
cebirle orta ya atılacak yerde 
a!cılla müdafaa edilmekten 
o kadar kazançlı çıkardı. 

lngiltere Lokarno muahede
sinin zaminidir. Bu sıfatla bi-

muahe esinin zami idir. 
1 7 

B. Eden bundan ıonra hü
kumetin ilk gayesinin sulh yo
lunda bir anlaşma ile meseleyi 
halletmek olduğunu hatırla

tarak: 
SULH ANLAŞMASINA 

ÇALIŞTIK 
- Buna çalıştık, demiştir, 

üzerimize düşen teabhütlerin 
yükünü anlamaktayız. 

B. Eden Fransa ile Belçika
nın ilk önce Alman kuvvet
lerinin Ren bölgesinden çekil
mesi üzerinde israr ettiklerini 
ve sulhan bir netice elde edi-

. 
• 

."»:·. 

,.L'!ı. ... ,,· m yok,, • 
nı 

gayret için de, ilk önce sağlam 
bir temel bulmak lazımdır. Ar-
11ulusal kanunun zaferini temin 
etmenin ne yolda mümkün ola
cağını keşfetmek gerektir. 

Dört Lokarno devleti tara
fından hazırlanan teklif'! gelin
ce : Evvelki gibi yine tekrar 
ediyorum: Bu sadece bir tek
liftir, bir ültimatom değildir. 
Eğer Ren bölgesine arsıulusal 

bir kuvvetin gönderilmesi bir 
güçlükse ve eğer Almanya bu
nun yerine bize yapıcı başka 
bir teklif yapacaksa, bunun 
kabul ettirilmesi için çalışmağa 
hazırız. 

B. Eden beyaz kitaptaki 
safhaların ara devresine a t 
olduğunu ve takip edilen ga
yenin, Alman hareketi sebe
biyle Fransa ve Belçikanın 
Kaybettikleri güvenliği iade 
etmekten ibaret bulunduğu
nu söylemiş ve erkanı harbiye
ler arasındaki görüşmelerin 
hedefi, Lokarno muahedesin
deki teahhütler kadrosu içinde 
kaldığı, teknik mahiyette oldu
ğunu ve hiç bir suretle İngil
terenin siyasal mahiyetteki 
teabhütlerini artıramıyacağını 

söylemiştir. " Kat'iyen artıra
maz ,, diye de tekrar eylemiş
tir. ilave olarak demiştir ki: 
iSTiLA YA MANi OLACAGIZ 

O. Orazya11i taarruzdan tvı•el ordııs111111 fr)fı ş rdiror 

bardımanından sonra Cicika 1 kiini işgal ettiğini bildirmektedir. 
hir harabadan ibarettir. Habe- Roma, 26 (Ö.R) - Anglo-
şistanın. şimali şarki cephesin- Sankson banger Riketin Roma 
de de ltalyan kuvvetleri kur- hükumeti tarafından Adis-
dukları yeni bir köprüden Ta- Ababa ile müzakereye memur 
kaze nehrini geçmişlerdir. edildıği haberi kat'i olarak 

Paris, 26 (Ö.R)- Romadan tekzip ediliyor .. 
bildiriliyor: Şimal ltalyan or- Roma, 26 (Ö.R)- Dük dö 
dusu genel karargahı bir !tal- Pistoia sıhhi sebeplerle, Amba-
yan ~olunun mukavemet gör- Aradam muharebesinde kendi-
meden Tana gölllnde 185 kilo- ni gösteren 23 mart faşist fır-

. metre fimalitıdeki Voka mev- · kaeı kumandanlığını bırakacaktır 

. , - ' 


