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Dünya, bir asırdanberi bu1 

günliü liadar tehlilieli bir 
• •• • • 

vazıyet gormemıştır 

Japon murahhasları 
talimat istediler 
~~~--------~~ 

Deniz konfel'ansı, müspet bir iş 
yapamadan~,dağılacak mı? 

Avrupa umu mi efkarı, 
bulunuyor. Cenevre 

Hahşistan'a mütemayil 
siyasalla~ı şaşırmıştır 

Ingiliz kabinesi, bugiln fevkalade bir toplantı yapıyor 

Uloılar ıosyeteıi topıanu uaaıu.ı.. ....... 

ı.taabul, 17 ( Ôzel ) -. ı Sulh projesinin gerek 
C..e•r•'dea haber veriliyor: ltalya ve gerekse Habeıiıtan 

tarafından kabul edilmediği 
hakkında gelen haberlerle 
bütün Avrupa efkirında 

Habeşistan lehinde husule 
gelen temayül, uluslar ku
rumu mehafilinde şaşırtıcı 

bir tesir uyandırmıştır. Se
lihiyettar çevenler, dünyanın 
bir asırdan beri böyle bazik 

dakikalar geçirmediği l(anaa

tini ileri slirmekte ve ltalya 
Habeşistan ihtilafının, Avru
pa 'yı bir çıkmaza soktutunu 
ileri ıilrmektedirler. 

Fransaz matbuatı, sulhun 
tehlikede bulunduj'unu ve 
uluslar kurumunun da çok 
müıkiil bir vaziyete doıtn
iüni yazmaktadır. 

lıtanbal, 17 ( Ôıel ) -

· Mütareke Fransa'da müthiş 
8 saat içinde _, k k 
bozulmuş! sogu ve ar 

lltulHal 17 (Ôıel)- ltalyan p • ,. ı··h•. k b• k 
~JUklarıadaa llZaD haber- 8rJ8 )fi önem ı Jr J8WJ Ve Jr ÇO 
lere ıire, ltalya ile Habeı'Jer kö ) k J . Ö QJ Q b• b }d 
araaıada teaıip olanan 15 y er ar ara g m m ş ır 8 e 
ıblllk mlltareke 8 uat için- lstanbul 17 
de boıalmuıtur. Bunan H· (Ôıel) - Pa
bebi, mlitareke ıC>zllnden ris'ten gelen 

H b ,1 . M k il haberlere ıö-IOllra a eı enn a a e 0 ...n d 
• . re, ç 5 .. n en 

ca•annda aıker tahııd et- beri Y w 

b la la d ·ı . a g a n 
mele •t ma rın an ı erı yaimu rlardan 
relmit imi,, ltalyan t yya- ıonra baılıyan 
releri, ba tabıidata teıbit kar,tipi,Paris'in 
eder etmez bombardıman &nemli bir kıı
tanareleri çıkmıt ve Habeı- mını v~ birçok 

. . . köylera kapla-
leria kuvvet tabtıd ettıklerı t K: 1 mıt ır. uy er· 
•ıataka1a iki aaat bomba deki b a Ik, 
atmıthr. karların keı-

In ehoı u 
retinden dıp-
rıya çıkama
maktadır. 

Vapuru 35 kulaç 
su altında 
bulunuyor 

KiUı••• açıklanada ba
taa deniıyolları itletmeeinin 
laebolu vapurunun ankazı 
timdiye kadar yapılan bllt&a 
araıbrmalara raimea bulu
•amamııtır. Liman riya1eti, 
ıır•ltl llıum Dlırillı haı· 

Franıa'da 

timdiye kadar 
bu derece tid
detli soğuk 

ıörillmemi,tir. Karlar içinde glmftlen bir Franıız k6yfl 
Yağmurlar, Pariı civana· 1 ve ıular mllteaddid ıoae 

daki Şarlon bendini yıkmıı k6prllleriai alıp g6tllrmllttllr. 

bolu ıllvarisi Mebmed kap- mlisaid giderse tekrar araı
tanla iıtipredts buluamuı ve hrma yapılacaktır. lnebola 
tahmini olarak harita lize- vapurunun tahmin edileta 
rinde ıeminia ~attıiı yer yerde 30-35 kulaç derinlikte 
teıbit eclilmittir. HaYalar, b•laaclatu uaalı7or. 

ı Londra'dan haber veriliyor: 1 

İngiliz kabinesi, bugün 
fevkalade bir toplantı ya-
pacak ve son durumu tetkik 
edecektir. Siyasal mehafil, 
bu toplantıya ve avam ka-
marasının bu haf ta içinde 
yapacağı içtimaa büyilk 
önem veriyorlar. 

Avam kamarasında İngiliz 

dıı itleri bakanı sir Samoel 
Hoar'ın vereceği izahat, ln
giliz siyasal çevenleriade 
sabırsızlıkla bekleniyor. Sir 
Samoel Hoar'ın rahatsızlığı, 
bu izahatı vermekte mani 
değildir. 

Deniz konferansında' Japon delegasyonu 
lstanbul, 17 (Özel) - Lon· büyük devletlere yaptıkları 

dra'dan naber veriliyor: müsavat teklifinin kabul edil-
Deniz konferansının, müs

bet hiçbir iş görmeden da
ğılmak üzere olduğu söyle
niyor. Japon murahhasları 
deniz kuvvetleri hakkında 

memesinden çok muıber olmut 
lar ve toplantılara devam 
edip etmemek husuıaada 
Tokyo'dan talimat iıtemiı
lerdir . 

Habeşler, ltalyan ordusu
nun taarruzunu· kırdılar 
iki tank, mQtaaddit kamyon ve külliyetli 

cebhane Habeşlerin eline geçti 
lıtanbul, 17 (Özel) - Ha-

beıiıtaa'ın her tarafında 
umumi bir galeyan hüklim 
ıiirllyor. Halk, ltalyan'ları 
harben mağlüb etmek ve 
memleketini kurtarmak için 
içten gelen bir hevesle ceb
beye koımaktadır. En büyük 
tehirlerde bayat darmuı, 

harb f aaliyetindeQ baıka 
hiçbir ıey kalmamııtır. Ha
bet'ler sillh ve cebhane al
dıkça cebheye koımakta ve 
muntazam orduya iltihak 
eylemektedirler. 

Habeıistan aleyhine ya
pılan ıulh teklifleri, .Habeı
lerin daha kuvvetli bir ıe
kilde sillha sarılmalarını te
min eylemittir. 
lstanbull 7(ÔzeJ)-ltalyanların 

cenub cephesinde baılıyan ta
arruzu, Habeı kuvvetlerinin 
m&annidane mukavemetile 
karıılaımııtır. Diin cereyan 
eden ve dört uat ıllren bir 
muharebede ltalyanlar, rllc· 
at etmiıler veHabeılere iki 
tank, mllteaddid kamyon ve 
cephane terkeylemiılerdir. 

Italyan kaynakları bu ha
beri tcyid etmekte iaeler de, 
falla tafıillt mıYcucl olma· 

Bir Habeş muharibi top bllfmda 
dığını ve Habeı'lere geçen ı olduğunu iddia eylemekte· 
ganaimin fazla gösterilmekte dirler. 

••••• 

Kışlada bir define 
gömülü imiş 
~~------~ ... ----~~· 

Araştırmalar eyi netice veriyor. Pa-
rayı, istirdatta Yunan askerivezııe

darının gömdüğü sanılıyor 
Libavaç adanda bir ecnebi 

milli emlik direktörlilpne 
mllracaat ederek, kıılaaın 

bir 7eriade klllliyetli miktar-

~a para .g&mülü olduiunu 
ıhbar etmıı ve gömlilü bula-
nan paranın yerini göıteren 
-Devomı 4 ancü ıahi~ 



• 1 
ORAllll 

Ma.,;a Kızı 

(Uluaal Birlik) 

büyük önder -Atatürk 
hakkında üc; .kitap 

17 Birin el Klaan 9SS 

HOsoft; 5 seneye malı· 
kOm oldu 

Sabaha karşı sırtında uzunca bir san· 
AtatOrk'On sadık yardımcısı baş bakan ismet lnö
nQ'nnn faaliyeti hiç bir zaman unutulmamalıdır 

Kemer'de sürmeliiaokakta 
Hasan'ı bıçakla yarabyarak 
ölilmline sebabiyet veren 
AbdOlkadir oğlu HOsnii'niln 
Ağ1rcezada devam etmekte 
olan muhakemesi bitmiı, 
Hilınü'nln suçu sabit oldu
ğundan bet sene bapıe 
mahk6m olmuıtur. 

dık taşıyan adam acaba kimdi? 
Berlinde çıkan " Doyçe Al

gemanya Çaytung" gazete· 
si, önderimiz hakkında 
yazdıiı bir başmakalede di
yor ki : 

Stuttgart da kiin Fran· tafa Kemal müdahalesinden 
Fakat, asayiş memurları, 

daimi surette müt~yakkiz 

bulunmağa vazifeleri muk
tezası olarak rüzgarlardan 
nem kapmağa alışmış bu
lunduklanndan ayak sesle
rini çabuk işittiler. Bu va
kitte ve böyle sert bir ba
Yada sokağa çıkan şahıs 

acaba nasıl adamdı? Her iki 
memur, bunu anlamak için 
aakit bir halde intizarda 
kaldılar. 

Bir dakika sonra başı 
ejilmiı, paltosunun yakası 
kulaklarına kadar kaldmlmış 
ve elleri ceplerine sokul
muı olduğu halde bir ada
mın geçip bulvar Ditali'ye 
doğru gitmekte olduğu gö
rllldD. Geç vakit sokaktan 
ıeçen bu adamın üzerinde 
ıeniı bir palto ve başında 
uzunca bir şapka vardı. 
Adımlan ne yavaş, ne de 
aiir'atli idi. Sokakta fena ha
vaya tutulmuı ve fakat koş
mak itiyadında olmadığı 
için ideta yürümeği tercih 
etmiı gibi görünüyordu. Ha
rekltında müdahaleyi istil
zam edecek hiç bir hal 
16rilamediğ'inden, her iki 
auyiı memura, ses çakar
mamağı mllnasib gördüler. 
Memurlardan birisi "lıte 
aopktan haz duyan bir 
adam,. derken, diğeri yavaş 
ıeale: 

- Saır Herif yalnız de
lildir. 

Diye aealendi. Filhakika 
biraz sonra iri ye nalçalı 
konduralar giymiş olan ikinci 
adam dört yql arzına 
yaklaımıı bulunuyordu . Bu 
adamın ıırtında uzunca bir 
undık vardı . 

Aaayiı memurlar1, hemen 
birbirlerine baktılar. Gün
dllzleri, sokak köıeleridne 
bekliyeıa namuskir bammal
lar1n böyle geç vakit ve 
aert bir havada çalışmaları 

mutat olmadığı gibi şimen· 

difer hammallarının da bu 
Aatta aokakta bulunmaları 
imkinsızdı . Şu halde bu 
adam ılipheli bir adamdı. 
Rolotiye tabir olunan hırsız· 
lardan biri olması da muh
temeldi. 

(Rolotiye), gece, gündüz 
demiyerek muhtelif zaman
larda dolaıırlar ve sürücüsü 
yerinde bulunmayan yüklü 
bir arabaya rastladıklarında, 
bir sandık veya bir denk 
kaldırarak sırtladıkları gibi, 
kimsenin dikkat nazarını 

çekmeden yollarına devam 
ederler. 

Aaayiı memurlarından biri, 
diğerine: 

- Galiba bu hemşeri 
aırtındaki sandığı bir yerden 
çarpmıştır. Kendisini durdu
ralım, bem bu vesile ile de 
biru ısınmıı oluruz. 

Dedi. Her iki memur giz
lendikleri yerden ilerlediler 
ve ıırtında sandık olduğu 
halde yilriiyen adamın yo· 
lunu kestiler. Memurlardan 
biri, derhal herifin yakasına 
yapıttı ve: 
-Baknna arkadatl Bu va

kitte bu sandıfı nereye gö· 

türüyorsun? 
Diye sordu. 
Hamal, bu söz üzerine ba

şını kaldırdı ve hayretle 
memurlara baktı ise de ağ
zını açıp tek bir kelime 
söylemedi. Memur, sualini 
tekrar ile: 

- Bu sandıkta ne var 
imiş? 

Hamal, elindeki kalın bas
tona dayanarak durakladı 
ve fakat bu sefer de cevab 
vermedi. 

Hamaldan biraz evel ge· 
çen geoit paltolu adam, 
hamalla asayiş memurları 

arasında geçen muhavereyi 
işitmiş olmalı ki, birdenbire 
tabanı kaldırdı ve birkaç 
saniye içinde ortadan kay
boldu. 

Aıayiı memqrları, önle
rinde duran hammalı bırakıp 
da kaçan adamı takibe lü
zum görmemiılercli. Memur· 
lar, hammahn ıükfıtundan 
hayret duymuşlardı. Ba defa 
ikinci memur: 

- Anlaıılıyor ki, sen 
bizi yormak istiyorsan, 
fakat zarar yok, burada ver
mek istemediğ'in izahatı mer 
kezde pak ili verirsin, bi· 
zim çavuş, seni bülbül gibi 
söyletmeği pekili bilir. 

Diye mırıldandı . 
Hamal, bu sözleri de itil· 

memiı gibi hiç istifini boz-
mamış, bir tek kelime söy
lemeğe ltızum hissetmemiıti, 

asayiı memurları, bir aralık 
hamalın, söylenen sözleri 
anlamadığına zabip olmuş
lardı. Her ikisi, hamalın birer 
kolunu tutmuşlar, onu yürüt-
meğe koyulmuılardı. Hamal, biç 

bir mukavemet göıterme

den asayiş memurlarile be
raber yürümeğe baıladı. 
Polis merkezi, Goblen geçi
dinde, olduğundan, belediye 
asayiş memurları, sırtındaki 

sandığlD ağırlığı altında 
ağır aj'ır yürüyen hamalı 
oraya götürünceye kadar 
epeyce zaman geçmişti. Po
lis merkezine gelindi, hama
lın 11rtındaki sandıği yere 
endirildikten sonra kendisi 
salona isal edildi, fakat ga
riptir ki, hamal, ne yolda ve 

Küçülmüş, fakat derli toplu 
ve vahdetli bir ıekil almış 
olan ve Kamil Atatür
k'ün hedefini bilir idaresi 
altında mucizevi ylikselişthız 
ve hareketi içinde bulunan 
Türkiye'nin elde ettifi mu
vaHakiyetler, istiklaline ka
vuştuğu gün üzerind~n 12 yıl 
geçtikten ıonra bugün daha 
ziyad.: vuzuhla görilnmekte 
ve esasb bir surette izahı 
kabil olmaktadır. Bunun için
dir ki Türkiye'yi tanıyan kim 
selerin Türkiye hakkında 
yazdıkları kitaplar çoğalıyor. 

Bu kitapları yazanlar, Tiir
kiye'nin milletler arasındaki 
mevkiini ehemmiyetini ve bu 
memleketin kendi kuvvetile 
neler yapıb yarattığını ileme 
bildirmek istiyorlar. Bu ne· 
video önümüzde üç kitap 
bulunuyor. Bu kitapların 
hepsi de ayni mevzu hak· 
kında yazılmııtır. Ancak 
noktayı nazarları muhteliftir 
ve bu itibarla her üç kitap 
birbirini tamamlamaktadır. 

chschen Verlags Handlung Anadoluya geçiıinden ve 
kitap neıriyat müessesesinin . Sever muahedesinden bab- faaliyeti unutulmamalıdır. 
neırettigi ve 12 resimle lit sedilmektedir. SoD kısımda Türkiye'nin Sovyet Rusya 
Oeffioger tarafından çizilmiş da istiklAI muharebesi, Yu- ile olan sıkı münsebatı 
bir haritayı ihtiva eden Ka- nan orduıunun mağlubiyeti ve lran'Ja araıındaki samimi 
mil AtatOrk, asker ve Önder Sever muahedesinin yırtıla· mukareDet, 1934 haziranın· 
adındaki kitap bunlardan rak yerine Lozan muahede- da tehinıahıo Türkiye'yi 
birisidir. Müellif Atatürk'üo sinin konması ve nihayet ziyareti de kitabda kayde
bayatı hakkında malumat yeni Tiirkiyenin dahili 11li- dilmeğe deierdi. Tilrkiye 
veriyor ve lngiliz filosunun hatçısı sıfatile Mustafa Ke· ile Iran ve Irak uasıadaki 
Çanakkale 6nllnde görün- malin yarattıiı eserler meY· itilifın da kitabcla yer bul
düğü günden iıe baılıyor. O zuubahsedilmiıtir. Her ne- ması i•abederdi, çllnkli l»a 
gün Çanakkale'de Mustafa kadar sarahatle zikredilme· itilifın Afganistan'ın da İf· 
Kemal'i Enver pqa'nıo ya- mipe de müellifin Türkiye· tiraki ile bir &n ve orta 
nında faik kuvvetlere karıı yi g6rerek tanıdığı bellidir. Asya biloku halini alması 
çetin müdafaa harplerini Bu kitabda bahsı k11& imkin dahilindedir. 
idare ederken giirüyoruz. geçmiı olan ıey, ~enç Tür· ikinci kitab Norberd von 

Kitabın ikinci faslında kiye'nin dıt politikasıdır. Biıchof'un yazdığı ve Viya-
Muatafa Kemalin Sellnikte- Halbuki Tllrkiye'nin clıı po- na A. Holzhauıen Niı. 
ki gençlik hayatından bah· litika hayatında da Mustafa Munih'te F. Bruckmann 
sediyor. Kitabın sonunda Kemal'in hayli büyük tesir- A. G. netriyat mlleueseleri· 
gene umumi harbe ve lstan- leri olmaıtur. Maamafih nln baıtıiı (Aniara) adlı 
tanbul'an tehlikeden kurtu- kendiıiain sadık yardımcısı kitabıdır. Bu adın altına 
luıundan sonraki devre ait Başvekil ismet la6n6ntıa - Devamı 3 nrü ıahi.fede --·--mal6mat vardır. Kitap muh· 
teviyatının bu tertip ve tas· 
nifi ahvale az vakıf olan 
okuyucular için belki biraz 
taınif edilmit görllnOyorsa 
da biç te iSyle defildir. Ki
tapta Suriyeden ve Türk 
ordusunun mailôhiyetinden 
sonra (iayan} faslında Mus-

Gizli -cemiyet, ltftlyan pa
rası ile mi kurulmuş? 

~~---~~----..- e-.----~~~~~ 

Suriye için hazırlanan yeni proje, 
b·rliğe vurulmuş bir darbe sayılıyor 

Rıza Han Pehlevi 
8ağdad'a gidecek --Iran şahı, Irak kralı Gazievvel'e 

Oç gün misafir kalacak 
Beyrut, (Ôzel aytarımııdan)- içinde ıOrtip gitmektedir. 

Tahran'dan Suriye gaze- Bu husuıtaki anlaımaaın 
telerine bidirildiğine göre; pek yalunda imıalanacatı 
Iran ile Irak ara11ndaki sınır umuluyor. 
ihtilifını çözebilmek ıçın iyi haber alan kaynaklara 
Bağdad'a giden delegelerle göre, bu anlatmanın imza-

ıından ıonra lran pbı Rıza 
Irak delegeleri arasındaki Pehlevi ban Bağdad'a gide· 
konuımalar samimi bir hava 

rek üç gDn Irak kralı biriaci 
ne de polis merkezinde bir Gaziye koauk olacaklardır. 
ttirlü ağzını açıb bir söz Merhum kral Faysal'ın 
söylemiyordu. Salonun bir Tahran zıyaretini iade için 
köıeıinde masa batına otu- yapılacağı ıöyleaen bu ziya· 
rub rapor yazmakla meırul retin, önllmüzdeki Mart ayın· 
olan polis çavuıu derhal da olması muhtemeldir. 
sordu: iki komıu ve kardet krahn 

Bu getirdiğiniz ne? görliımelerine b&ylk ve ıi· 
( Devam P.decek ) yasal bir laem verilmektedir. 

Berut (Ôzel Aytanmızdan)- men ba balteria clo;ra oldu
Gizli cemiyet hakkında in- ta hakkıadaki ta1ialaı ısrar 
celemeler, ıon ıilnlerde çok ile deYam etmektedir. 
&nemli bir daram almışbr. Siyaul mahafll, ita mea'e• 

S6zllne inanılır kaynakla· lenin Vezirler meclilbade 16· 
rın verditi bir habere ıöre, ,lflllmeıin• devam eclildiiini 

k S d ve beklenen siyaul devri· 
cemiyetin baı anı ua enin min bu ıekilde olacajı ka. 
ltalyanlardan yardım görmek naatini mabafaıa etmekte
suretile bu teıkilltı kurduğu dirler. 
ve yaıattığı anlaıılmaktadır. Ademi merkeziyet uulli 
Milddeiumumilik tahkikatı tatbik edilerek Suriye vili
derinleıtirmektedir. Yeniden yetlere takaim olunduiu tak· 
birkaç kiti daha teYkif dirde, Şam, Havran birinci, 
olunmuıtur. Mevkuflardan Hama ve Humua ikinci, Ha
bazılarının kefaletle serbeıt lep ilçllncü, Fırat Ye Cuire 
bırakılmaları için yaptıkları saacaklan dördllnc&. lıkea
mfiracaatlar reddedilmiıtir. derun beıinci mıntaka ola-

•*• caktır. Suriye gazeteleri bu 
Suriyenia yarı müstakil proje etrafında azan uzadıya 

Yillyetlere ayr1larak vali ve nefriyat yapmaktadırlar. Va
~iltaıarrıflara daha ıeniı tani gazeteler, bu projenin 
bir ıallhiyet verileceği hak- Suriye birliiiae indirilen en 
kındaki haberleri basın ka- afır bir darbe olacafıada 
teminin yalanlanmasına rağ· birliktirler • 

-------~ .... ~·~·· ...... 
Yunanistanda seyl8p 

•Bir Aşk Gecesi 
felaketi tpfsilatı --Yunan gazetelerinin felakt't hakkın

da verdikleri tafsilat, cidden toyle-
lzmir'lilerin Şimdiye Kadar Görmedikleri Gftzellikte Bir Şaheser, Nevyork 

Metropolitan Operasmm BftUln Kadrosunun lttirakile Ve Bu Operanın Bat 
Muganniyeei Olan Billtlr Seıli Gftzel Yıldız 

GRAC MOORE 
fıe Beyaz Perdenin Çok Sevilen Bftyftk. San'atkArı 

TULLIO CARMINTI 
Tarafmdan temsil edilen bu san'at harikasında lıeyeeanh bir mevzu ile 

beraber Karmen'den (I..amour eet enfant de Boheme) ile Traviat'dae Birindisi 
Ve MADAF BUTTERFLY'in 3 ftncft ve 4 tlncft perdeleri 

Tayyare Sônemasonda 
AYRICA: FOKS ( DÜNYA HABERLERi ) 

Miki King Koog ile Makine adamın boks maçı 
SEANS SAATLERi - Her glln ıs - 17 • 19 • 21,tS Camarteıi 

13 • 15 Talebe aeann. Pazar 13 de ilive sean11 

ri Orpertecek 
Son poıta ile gelen Yu· 

nan ıazetelerinde Tisalyanın 
muhtelif yerlerinde yajan 
yağmurlardan husule gelen 
ıeylipların ıebebiyet verdiği 
zararlar hakkında apğıdaki 
taflillt yazılıdır. 

Geçen çarıamba gOnli sa· 
babı baıhyan ıiddetli ve 
a&rekli yaimarlar, Larisa ve 
civarını sular altında bırak· 
mıttar. Ayaaikola maballeıi 
ve ıimendifer istasyonu göl 
halini almııtır. Bu mahallede 
ıs ev çökmOı ve sakinleri 
kurtarılarak otellere yerlet· 
tirilmittir. 

derecededir. 
Tırnova ve ciwaraDClaki za

rarlar daha blyllkttlr. Bara-
larda yDılerce k6yltl, açıkta 
bulunmaktadır. Buradaki 
kolordu, mahsur kalan aile
lerin kurtarılması için san
dallar tabaiı etmiı Ye 
Tırnova caddelerinde ıan· 
dallara biaiirilın aıker· 
ler va11tuile çoluk ço~k 
ve ibtiyarllll'daa birçok kim
selerin kurtarılmaıına yardım 
etmqtir. 

Limiye'de 
Limiy'de de çarpmba gl· 

-Det.ıanaı 4 anaı talaifid:.-
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8üyük önder Atatürk hak- · V. Olivier ve şOreka- Fra'lelli perco Vapur Acentası 

n(IŞlarafı 2 inci sa1ıijcdP

başhk olarak " Türkiye'de 
doğan yeni bayat hakkında 
bir izah ., diye bir ibare 
konmuştur. 

kında üç kitap VV. 1-4"'. H. Van. sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAls 
KUMPANYASI 

Der Zee acentası "UL YSSES,, vapuru elyevm 

olup Roterdam , Hamburg, 
Danimarka ve Balhk Ji-

limanımızda olup ' Anvers,: 
& Co. Cendeli Han. Birinci kor- Roterdam, Amsterdam ve 

DEUT SCHE l..EV ANTE LıNfE 
"ISERLOHN,, vapuru ba

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük almaktadu. 

don. Tel. 2443 Hamburg limanları için yük 
EUerman Linyn Ltd. alacaktır. 

I..ondra ve Hull hattı: " HERMES ,, vapuru 8 
lnci kanunda beklenmekte " BULGARIAN ,, vapuru 
olup yükünü tahliyeden 

manlar1 için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELEŞ" vapuru 18 lnci 
kanunda gelip 19 1 oci ka
nunda Malta, Cenova, Mar-
silya ve Barselona limanları 
için yük alocaatır . 

Bugünkü Türkiye, arazisi 
bakımından eski 'fürkiy'den 
hayli başka olduğundan bu 
başlığı "Yeni Türkiye'de 
doğan bayatın izahı" diye 
yazmak beJki daha münasib 
olurdu. Kitabın müellifi ki
tabının nihayetinde yazdığı 
bir son sözde kendisinin üç 
yıl Türkiye'de bulunduğunu 
kaydediyor. Kitap iki kısma 
ayrılmıştır, mazi ve haJ; 

kendisi Avusturyanın uzun 
müddet Ankara elçiliğini 
yapmıştır. Mumaileyh kita
bında cihan harbı sonunda 
Türk mağlubiyetinden baş· 
hyor. Kitabın son faslında 

dış siyasasında kifayette 
mevzubabs edilmiş olduğunu 
görüyoruz. Kısa bir mevzu 
içinde her bahse temas eden 
bu kitap tavsiyeye şayandır. 

"INOIA" vapuru 17 Bci. 
kanunda bekleniyor, Ham
burg ve Anversten yük 

-~Dllll!!!O~K!!llT~Ol!lll!!R~-- çıkaracaktır .• 

"HERAKLEA" vapuru 23 
Bci. kanunda bekleniyor, 27 

1 ilk kanunda gelip 21 ilk sonra Burgas, Varna ve 
kanuna kadar Londra ve Kö.stence limanları için yük 
Hull için yük alacaktır. alacaktır. 

" GRODNO ,, vapuru 20 " ORESTES ,, vapuru 16 
ilk kanunda Londra, HulJ ve lnci kanunda gelip 20 lnci 
Anversten tabliye edip ayni kanunda Anvers, Roter-

Yolcu kabul eder. 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

.. TOYOHASHI ,, vapuru 
14 lnci kanunda beklen
mekte olup yükünü tahliyeden 
sonro 19 lnci kanunda Yoku-

müeJJif Anadolu tarihinden 

işe başlamıştır ki bu, bilmi
yenler için iyi bir methaldir. 
Türk hayah, islim dini ve 

osmanlı İmparatorluğunnu sonu 
hakkmda malumat verildik-
ten sonra Türk ihtilali ve 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
1J·irıci Beyler Sokagı N. 68 

Telefon 3452 ----------~atılı k motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
""'Otör satılıktır. Taliplerin 
idarebanemize müracaatları 

yeniden kuruluş faaliyeti ilin olunur. 
izah edilmekte ve nihayet 
Türk istikbalinden babıo
lunmaktadır. 

Üçüncü kitap August Rit
ter Von Kral, ve Layipçik
teki Üniversitata • Verlags Mücellithanesi 
buch • Handlung ve Vilhelm 
Braunmüller, neşriyat mües· 
selerince basılan (Kamil Ata
türk'ün memleketi) adındaki 
kitaptır, kitabın müclJifi ta
nınmış bir oto' iterdir, çfinkü • 

Y eui Kavatlar çarşısı 

lzmir mubasebei 
dtırlöğünden: 

No. 34 

hususiye mü-

Balçuva ılıcalar.uda mevcut 93 parçadan ibaret hurda 
demir ve makina aksamı 10· 12-935 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle artırma suretile satılığa çıkarılmıştır . Şeraiti 
öğrenmek istiyenlerin her gün hususi muhasebe müdüriyeti 
varidat kalemine ve pey sürmek iıtiyenlerin de ihale gllnü 
olan 30-12·935 pazartesi günü sabah 9 da depozito veya 
bank mektabu ile vilayet encümenine müracaatJar1. 3962 

Devlet demirvollarından: 
.1 

idaremiz Eıkiıebir atelyesi için tesviyeci, tornacı, kazancı 
ve elektrik kayna1'çı ustası alınacağından taliplerin imti
hanları yapılmak üzere şimdiye kadar çahştıkları yerlerden 
aldıkları bonserviılerile hüsnühal varakalarını, millet mek
tebi şabadetnamelerini ve aıkerlik vesikalarını alarak 
lstanbul'a idaremiz Haydarpaşa cer başmüfettişliğine, Al
sancak atelyeıi şefliğine ve diğer yerlerde bulunanların da 
Ankara'da umumi idare zat iıleri müdürlüğüne müra-
caatlara. 14·1S-16 3627·3986 

Bci. kanuna kadar An-

vers, Roterdam, Hamburg 

Ye Bremen için yük ala

caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES
NEVYORK 

•ı EKSARCH " vapuru 15 
Bci. kanunda bekleniyor, 

Boston, Norfolk ve Nevyork 

için yük alacaktır. 
"EXAMELIA,, vapuru 17 

Bci. kanunda bekleniyor, 

Norfolk ve Nevyork için 

yük alacakhr. 
"EXCHANGE,, vapuru 22 

Bci. kinunda bekleniyor, 
Norfolk, Nevyork için yük 
alacaktır. 

"EKSILONA" vapuru 26 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Nevyork için yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

uNORBURG,, vapuru 30 
Bci. kinunda bekleniyor, 

Anvers, t<' oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

DEN NORSEE MIDDEL-

HA VSLINJE (0-S. A-S. 1 
SPANSKELINJEN) 

QSLO 
uBOSPHORUS,, vapuru 16 

Bci. kinunda bekleniyor, 
Dieppe ve Norvecl imanla-

zamanda Londra ve Hull dam, Amsterdam ve Ham- hama Osaka ve Şangbay Moji 
limanları için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarih-

için yük falacaktır. ı burg limanları için yük 
Liverpool hattı: alacaktır. 

.. ROUMELIAN .. vapuru SVENSKA ORIENT 
1 ilk kanunda Liverpol ve l:.İNIEN 

lerile navlonlardaki değiıik
liklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Svvenseadan tahliyede bulu- "GOTLAND,, motörü li-

nacaktır., manımızda olup Roterdam, 
"fLAMINIAN,, vapuru 23 Hamburg, Danimarka ve 

ilk kanunda Liverpol ve Baltık limanları için yük 

Fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tab
lıy.- şirketi binası rkasıoda 

alacaktır. Svvenseadan tahliyede bu-
lunacakır. " ERLAND " motörü 14 

Fratelli Sperco centalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

DDUTSCHE LEV ANTE- lnci kanunda beklenmekte Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
LINIE 

••MJLOS,, vapuru 16 ilk 
kanunda Hamburg ve Bre

menden gelip tahliyede hu· 
lunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

rına yük alacaktır. 
JOHNSTON VVARLFN LI

NE - LIVERPUL 
.. JESMORE " vapuru 14 

Bci. kinunda bekleniyor, 
Liverpul ve Anversten yük 
çıkarıp Burgas ve Köstence 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur· 
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 • 2008 

"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
giritilmez.,. 

·- BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz il4ç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik sabş yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

SınuAT EzANEsı 

., 111111111'11111' '1il1111il11111111111111111r11111'1111111111111111111111111111111' 1111111111111111111 

~lzmir yün mensucatı! 

u1 ve 'Irak ya 
~Türk Anonim şirketil 
~ lzmir Yftn Mensucatı TOrk A. ~· nin Halka- § 
:: pınardaki kuma~ fabrikası mamulatından olan ~ 
~ mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, § 
~ şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarmda 186 § 

Şeker Fhrikaları Tiirk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000Tork Jirası 
İstanbul Bahçe kapı dardiincü Vakıf ban 30-40 

Öbnrenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

3krn1rftk ~ekerle· ·~ 
rini tecrftbe edi-~ 

ıiz .. ~ 
~ 

~ 

5 numaradaki (~ark Hala TOrk Anonim şİr· § 
~ keti) mağazasında satılmaktadır. Mezktl.r fabrika- ~ 
~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum § 
§ olan mamulatmı muhterem mftşterilerimizc bir § 
~ defa daha tavsiyeyi hir vazife biliriz. § 
5 Perakende satış yeri Toptan satıı yeri § 
~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
~ Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A . Ş. § 
§ biraderler § 
S Kuzu oğlu çartısı ~Asım Rıza § 
5 ve biraderleri 5 

~ ~ Yeni manifaturacılarda mimar §i 
Jıılll""" := Kemaleddin Cad. Yünlü 'mal- E 

Ve POrjeu ~hapın 

en ftstftn bir mfts· 

bil şekeri olduğu 
~u unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
İBtiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgOn 

haplarım Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

- -§ 1ar pazarı F. Kandemiroğlu 5 
Q • 1111111111 UI l il l l l l l l l l l l IJllll l l l IJ 11111111111111111111 il llll l il l il l l l il l l il l il il l l lll lll l llllllU il 

~ ·· - Sümer Bank--. 
~ 

~ Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esan ~ kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı
lzmir şubesinde bulursunuz 



~ ". if . 1 (Ulusal Birlik) 

- - -
Almanya, ltalya -Habeş mes' elesin-

den istifade ederek hazırlanıyor ______________________________ ,..,...,,., 
.............. """"".... ....._ __________________________ _ 

Fransız'lar, Almanya'nın son zamanlardaki hazırl•klarını 
edecek her 

calibi 
ıorlo dikkat görüyorlar. Alman'Jar sulhu ihlal 

hareketlerden sakındıklarını iddia ediyorlar ... 

Iıtanbul 17 (Özel) - Paris'ten haber veriliyor: 
Alman erkim harbiyesinin emrile, Alman ordusunun 

umumi bir takım faaliyetlere başladığı anlaşılmıştır. 
Fransız askeri çevenleri, Almanya'nm, siyasal du. 

romdan isitifade etmek istediği kanaatini beslemekte 
ve mukabil tedbirler alınması IOzumuou his eylemek-
tedirler. Almanya, sulhO ihlAI edecek her tOrlft hare
ketlerden sakındığım ileri &Ormekte ise de, Fransızlar 

daimi bir teyakkuz içinde bulunuyorlar. 

Alakadar . çevenlerde dönen bir tayiaya gött, Al
manlar, Italya. Habelf harbı başladığı gftodenberi Al· 

mrolar, sOel bazı . hklara bftyOk önem vermitler ve bir 

çok eksikliklerini tamamlamışlardır. 

Rivayete göre, Almanya'nm ha seneki ıflel bGt· 

çesi, gt'çen seoeniokiodeo bir buçuk miıil fazladır. 
Bu cihet, Almaoyamn, hummalı bir !'ur«:tte askeri 

hazırhklarda bulunduğunu ishal etmektedir. 
1 ....... 

Ben es 
440 reyden 250 

rey temin etti 
letaabul 17 ( Özel ) -

Prag' daa haber veriliyor: 
Çekoılovakya Cumurbaı · 

kanhtıaa MOsyB Edvar Be
auia seçileceii kanaati git
tikçe kuvvet kesbetmekte
dir. Mevcud 440 reyden 250 
ainin M. Beneı lehine kulla
mlacaja fimdiden tahakkuk 
etmiıtir. --Panayır 
Bu sene kOltOr par· 
kına nakledilecek 
Batbakan lımet lninil'nün 

i8teji &zerine, ba sene pa
nayınn ktıltllr parkta kurul
maıı kararlathnlmıttlr. Dün 
toplanan panayır komitesi, 
belediye fen hey' etinin bu
rada ketif yapmasını ve 
neticeyi bildirmesini iıte

mittir. 

Gümrük 
Direktörü 
Bugtın geliyor 

Şehrimiz gOmrBkleri bat 
direkt6rlili6ne atanmıı olan 
Seyfi, diln lıtanbul'dan ha
reket etmiıtir. Seyfi bugiln 
ltleden ıonra denizyolları 

itletmesinin Erzurum vapuru 
ile ıehrimize gelecektir. Yeni 
clirektör'e hoı geldin der, 
mu•affakiyetler dileriz. 

Muzaffer'in 
Muhakemesine 

buşlandı 

Bundan birkaç ay evvel 
Kemahh hanında ocakçı Ka-
11m otlu Sllleymanı taban
ca kurıunu ile öldilren kah· 
vehane sahibi Rifat kaptan 
otlu Rizeli Muzafferin mu· 
laakemeıine diln ağ1r ceza
.. baflanmıı ve bazı ıabit
ler dinlenmiıtir. 

Kamutayda 
Ankara - kamatayın bugilnkü 

toplanbıı da birinci ve bu defa 
yeniden teıkil olunan iiçilncll 
•e d6rcl6acl genel müfettiı
liklerin kadrolarını ve bu 
miif.ttitlikh!r emrinde bulu
••• mllpvirliklerin kadro
lara içiadeki memurların de-

lngiliz kabinesi düşüyor mu? Galata 
Üsten Çeınber}ayn baş- Postahanesi vez· 

bakan mı olacak? oedarıoın cesedi 
bulundu 

NövilÇemberlaynin de dışişleri ha· lıtanbul 17 ( Ü&el ) - Atçı 
Mehmet adıada bir ıah11 ta· 

kanı olacağı söyleniyor rafıadab dart ıia •••el if
tara da•et oluaaa ve o vakit-

Londra, 17 ( Radyo ) -
Deyli Meyi gazeteıi, per
ıembe rünkü toplantıda ka
binenin ademi itimad reyi 
alicaj'ını ve bir kabine bub· 
ranının baıgöstereceiini yaz
maktadır. 

Ayni gazetenin istihbara
t.na göre, Baldvin kabineıi 
düıtükten sonra yeni kabi
neyi Oıten Çemberliyn teı
kil edecek ve N6vil · Çem-

K ışlad a br def i-I 
ne gömOlil imiş 
-Baııarafı birinci sahifede
bir krokiyi de Atina'dan ken 
disine gönderdiklerini bildir · 
mit ve taharriyat ' yapılma· 
11nı iıtemiıtir. 

Emllki milliye direktör
lüiü kroki ilzerinde tetkikat 
yapmıı ve hafriyata müsaade 
etmiıtir. Dün milli emlik 
memurlarından biri ile bir 
polis komiseri ve muhbir 
Libavaç kıılaya giderek ka· 
zıya baılamıılardır. Akıama 

kadar devam eden hafriyatta 
para bulunamamıı, fakat 
kroki de paraya varılabil

mesi için iıaret edilmit olan 
bazı amarelere tesadüf olun
muştur. Hafriyata bugiln de 
devam edilmektedir. Define
nin bugünkü kazıda meydana 
çıkarılacağı kuvvetle tahmin 
olunuyor. 

Sanıldığına göre; bu para; 
istirdatta kaçmak mecburi-
yetinde kalan Yunan askeri 
veznedarı tarafından buraya 
gömülmüıtür. Çünkil Atina
dan gönderilen bu kroki et
rafında biç bir malümat ve
rilmemekte ve bu paranın 
buraya ne münasebetle gö
miUdilğü izah olunmamakta · 
dır. 

rece ve maaılarını tayin 
eden kanun liyibaıı müza
kere ve kabul edilmiıtir. 
Kamutay çartamba srünll 
toplanacaktır. 

1 
berliynde bu kabinede dıı 

1 

işleri bakanı vazifeıini ala· 
caktır. 

Sırplar 
lzmir'den kolli

yetli tuz ahyorlar 
lıtanbul, 17 (Özel) - Yu

goslavya hükOmetinin, bmir 
tuzlasından satın alacağı 
50 bin ton tuzun teaJimine 
busrilnlerde baılanacaktır. 
Hükümetimiz, eıki bir mit· 
terimiz olan Yugoılaya'aın 

alacağı tuz için büyük ko"' 
laylıkJar g6ıtermeie karar 
veraı.iıtir. 

ten beri bir daba sr6r1Dmiyen 
Galata poıtahanelİ •ezaedarı 
Hilseyin Hüınil'niln cesedi 
Ayaıpaıa'da ltir dere kena
r1nda buluamaıtur. Hllleyia 
Hilıailailn, aıçı Mehmed ve 
ııaraon ikea bilihare difçi 
mektebine kaydolunan 23 
yaılarında Abdullah adında 
bir ıeaç ile iki arkadatı ta
rafından öldlrlldltl anla
ıılmıtbr. Abdullah, H&ıeyin 
HllınO'aOa ıaybubetinden 

birgüa ıonra ciaayetia va· 
kubuldata evde yakalana11f 
ve kartalamıyaca;ıaı ula
yınca cilrmllail itiraf etmif, 
Hllıeyin Hllınli'yil naııl 61· 
dlirdOlderini ve cesedini• 
bulunduta yeri ifıa eylemiı· 
tir. 

Yunanistanda seylip 
felaketi tafsilatı 

B01ıarafı 2 inci sahi(~ 14 saat devam eden tiddetli 
nü ıabah ıaat 9 da baılıyan yajmurlar, Goloı ve civannı 
yağafur, gece yarısına kadar göl haline koymaıtur. Yatmur 
ıiddetli bir ıurette devam esna11nda bir kaç k61e yıl· 
etmit ve biltlin ova, baıtan dırım dtıım&ıt&r ve baıı 
bap sular altında kalmııtır. 
Ruradaki zararlar henüz köylllleri öldDrmBttlr. Zarar 
tesbit edilmemiıtir. Maahaza, çok mtıhimdir. HDk6met, 
birçok kimıelerin kaybol- açıkta kalan ylzlerce aileala 
duğu, mliteaddid koyun aü- yardımına koımaı iae de 
rülerinin ıuların ceryanına 
kapıldıiı söyleniyor. yapılan yardımlar makaaclı 

Serez'de temin edememktedir. Zira 
. açıkta kaPanlu çoktur. Yaian yağmurlar, 100 bin 

hektar dahilindeki kıtlık Sellnik ıenel valili, fell· 
mezruatı mahvetmiıtir. Bir- ket mıatakalarına para ıln
çok köyler sular altında dermit ve ıularla mahaar olan 
kalmıf, yilzlerce çift bayva- köylerdeki abalinia hemen 
natı telef olmuıtur. Bu civar- silr'atle kartarılmaıı içia 11-
daki hasarat, yüz milyon zam ıelenlere emirler ••r· 
drahmiden •fazla tahmin mittir . 
olunuyor. Sellaik'te Hamdi bey ma· 

Golos 'ta halleıinde birçok eaki evleri 
Çartamba ı&nü yatan ~e sular alıp g6tllrmlttllr. 

-__ .....;. ______________________ __ 

lzmir defterdarlığından: 
luııının vergi borcundan 6tilrll tahıili emval yauıına 

göre haczedilen mes'udiye mahalleıinde mea'udiye ıoka
iında klin 60 sayılı laane tarihi illndan itibaren yirmi bir 
ılln müddetle satıhta çıkarıldıtındaa pey allrmek iıtiyea
lerin defterdarlık tahsillt kalemine ıelmeleri. 
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VERONIK -
Genç kadın, barf leti• 

tam kendi kullanııı veçhlle 
kullaatldıtını ıörllnce hem 
mlltehayyir hem de mlt ... lir 
oldu. Bu kadar mutabakat 
cidden ıayanı hayretti? Ve 
imza11aın böyle hiç ummı
dıiı bir yerde taklidi de 
tabii diltüaOlecek bir meı' ele 
idi! 
. Veronik'in balen tanaclıiı 
hiçbir kimse yoktu. Ondört 
senedenberi hemen hiçbir 
kimae ile temaaı kalmam11tı; 
cihandan alikuını keımiı, 
Manastına kabn dıvirlan 
arasında habralar1nıa mate
mile yaıamakta idi . Bunun 
için ondlrt ıene evveline ait 
imzaııaıD teklini bu 11rada 
batırlıyacak acaba kim ola
bilirdi? Hem de b6yle bir 
yerde ve bu ıekilde olmaıı· 
nıa mina11 acaba ne idi ? 

V eroaik bu dllılncelerle 
kulllbenia d6rt tarafını tet· 
kik etti; taJ•m dikkat baıka 
bir ıey 16remecli. Bir de
f ada, aceateaia boı oldupaa 
yaaclıtı kallbeaia içiai ılr
mek iıtedi. 

Kapa, baait •• •taçtan 
ımamul bir •lrtl ile kapan
mıttı: ıllrrlatln ucu dıprı-
·dan kola1ca kullaaılacak 
bir ıekilde idi; laa aayede 
Veronik kullibenin kapısını 

kolayca açabildi; fakat •Jnİ 
&amanda da dehıetle hay
kırdal 

Kallbeaia içiade bir er
kek ceaedi vardı! V eroaik 
ilk bakııta, ceıeclia ıayri 
tabiilijiai de farketti. Çlnkll 
öllala bir eli 1oktal 

Ceıed, bir ihti,ana ceaedi 
idi. Uaan ıaçlan boyaaaa 
kadar enmif, akallı ve da

ı daklan kararmıı denecek 
derecede morarmıttı. 

Ceıedin ılrlntltl, bir ze
hirlenme facia11mn karpnda 
balaauldatua ıhtermekte 
idi. Çtınkll ceaed'de herhanıi 
bir yara iz veya eıeri yokta. 
Yalınız. keıik kolnun yara11 
ılse çarpajordu. 

Ullnla elbiaeai, Breton 
klyllleria elbiaelerine benzi
yor, temiz fakat çok eıki idi. 

Veroaik, bir mlddet t•ı
kıa, taıkıa ceaede baktı; 
fak at biraz ıoara kendiıiai 
fopladı; belki llmemiıtir 
diye ceaeclia alnına elini 
deidirdi. Ve, korka ile elini 
ıeri çekti! 

Ceaed çokta• buz ribi 
keıilmittil 

Veroaik, ka 'i bir azimle 
hareket etmete karar verdi; 
hiç olmaua hll•iyetini li
renmek için c ... clin ceplerini 
araıbrdı. 

Ceplerde laiç bir ıey 
yokta! 

ElbiMai, iç çama•n .. ,. 
kUI& idil 

Fakat, ba arqbrma haH
bile cued, ••ziyetiai biraz 
detiftirdi; tahta kerevete 
dayanmıt olaa bqı yere 
dlflace, V eronik bir kltıd 
16rdl. Bu kljld, burutmut 
bir halde idi. 

Veronik bllyllmlt kliıdı 
aldı ve açtı; fakat içiad• 
yasaları okamaja batllJlaca 
titr•1•rek: 

- Aman yarabbi! dedi. 
BilyOk bir heyecan içinde 

olmasına raimen, kencliıine 
hakim olmaia çalıfU Vero · 
nikin, elindeki kij'ıda bak
tı, kaldı) 

Veronik bu ıuretle birkaç 
ıaniye kaldı. Gizlerinin lniln
de kalın bir ıiı var ribi idi. 
Azimle ve dikkatle kliıda 
baktı, kırmızı bir reaim fark 
etti. 

Bu kırmızı reıimde, d6rt 
•iaç kiitliiilne çarmıha ge
rilmit d6rt kadın vardı. 

Bu d6rt kadından biriıi, 
kendisi idi. Eıki a~et muci · 
bince baıına ıeçirilmit külib 
&zerinde de mahut iç harf, 
V. D. H. harfleri vardı. Ylai 
Veraaik d'Herıemaad 

V eroaik blltln vlcadOnla 
tiddetli bir raıe ile araıl
dıiıaı biuetti, korlıca ile 
keacliaiai bu meı'am llall
bedea dıpn atb, fakat 
orada çimenler lleriae dlı
tl, bayaldıl 
. . . . . . . . . . 

Veroaik diaç •• •ilam 
vlc...UO, endamla, flael, 
uub bir laaıtalık seçirm•
miı bir kadındı. Vtcuclil 
kadar rabeade atla•cbl 

Bunun için, V eroaill ba 
ruhu hakikat& ancak iki 
rllallk ıimeacllfer tolculaja 
yoıjnlaktaa te ılrdliil 
ba laariklllcW maaıaradaa 
dotmat ve pek Wtit idi. 
Bnllllla beral»er ita bayjla
bk iki, iç .. kikada• fala 
ılrmedi; J•Rf, 1a•q kea
cliaiae ••leli. Y • ast. ile 
kalkarak yenidea kallbe1• 
dotnlcla. 

Kallbecle aalaut raiali 
kljadı ı••e ellH alda, dik
katle tetkike beti_.~ Kljı
dıa ıol tarafaeda dU' •• ea 
oabeı ıabrbk fakat karma
kan11k bar8erle 1•ra.'1 
yazı •ardı. 
Ba aatırlar aruaadaD V •· 

roaik, •Hap a.nı-cek dlrt 
kadıa..... •Otu talNat •.•• 
fibi yanm birkaç clale oka
yabUcli. Sonda da ta ehle 
yazılı idi: 

.. Ôllm veya laayet nren 
Mabut taı.. bu oa, onbeı la• 

tırlık ıarip 1azılardan ml
rekkep ıtoa, mlntazam •• 
kalın çift çizfi ile kadrolaa· 
mıı idi. Çizpİll biriai aiyab 
clijeri de kırmw mlrekkep· 
le çizilmiıtil lathde d~ bir 
tabat reami vardı. 

Klj'adın ut tarafı aııl 
mllaim cilaetti: Kaa r•fi•' 
de bir mlrekkeple ba laltm 
baıtaa bap reaimle clolu 
idi. Reaimia mew&aa da cllrt 
kacbaıa çanmlaa .....-ıı •a
liyederi Wi. . _...,.Nr_ 

Hava taarrazlanna kar· 
tı konıma yerleri 
Dla, laava konama kan

ma, Yarilba,.m bafkubim· 
da eaki lzmir hafriyat yeri
•• ritmiı •• burada, bir 
laaM lalcamaaela lımlr laal· 
kanın buaaabileceti ileri 
alrllea eekimabaealeri ••&
mittir. Buralara• tamir edil
diji taktirde elli W. kİfİJİ 
koru,.Whtcek llfauklar te-

... mia olnactıla •••••lmlfbr, 


