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Tigre cephesinde 1 lnö~~'nün 1 Italyanın ce:ahı h~~ün 
lngılız ulu- Cenevreye gonderıhyor 

de siddetli muhare- sunaselamı 
' heler haşlamıştır 

Italyanlar-ın telefatı, resmi tehJiğlerin-
delgöstel"dikleri ;miktardan '.fazladır 
Haheş'ler Takayye'yi Italyan'lardan istirdad ettiler 

:! latanbul,919 (Ôzel) - Ras ı vetleri, ltalyan'ları takib et· 
[Kaıaa ile RH Seyyu-;-kuv- mekte devam ediyorlar. Son 

geJen haberJere göre, Ta
kaıze nehri bölgesinde ltal
yan'ların verdiği telefat, 
resmi tebliğlerinde göster· 
dikleri miktardan kat kat 
fazladır. Sah akıamına ka
dar devam eden şiddetli 

ve çok kanlı muharebede, 
ltalyan . kumandanları müte
madiyen yerli askerleri ileri 
sürmüşlerdir. 

lstanbul 19 (Öz.el) - Tigre 
cephesinde başlıyan şiddetli 
muharebede ltalyaaların mü· 
bim miktarda . mühimmat~bı· 
rakarak geri çekildikleri ve 
ileri hatlarda Habet'lerin 
eline kiilliyetli erzak geçtiği 
bildiriliyor . 

ltalyanları takip eden Raı 
Kassa kuvvetlerinin elli bin
den fazla oJduiu ı6yleniyor. 

ltalyanlar, muharebe mın· 
takalarına Azmara 'dan yeni 
kuvvetlerle tanklar getirmit· 
lerdir. 

lıtanbul 19 (Ôzel) - ltal· 
ya'nın muhtelif ıehirlerinden 
doğu Afrikaıına yeni kuv
vetlerle mühimmat giSnde-
rilmiıtir . 

••• 
Sulh işinde hüsnü 

niyetle hareket 
ediyoruz __ ...... ......, __ 

lngiltere ile mnoa· 
sebetimizi kuv· 

vetlendirdik 
Ankara 19 (Özel) - Baş· 

bakanımız general ismet ln • 
önü, Londra'da münteşir 

"Deyli Telgraf" gazetesinin 
Ankara muhabirine beyanat· 
la bulunmuşlar, bu gazeteyi 

. . 
ea,bakanımız lamel ln3ntl 

lngiliz ulusuna selimlannın 
bildirilmesini tavıit buyur· 
anıtlar ve : 

- Saib itinde h&ınllni
yetle hareket ediyoruz. Ulus
lar ıoıyeteai bugünkil güç· 
ilikleri yenecektir. lngiltere 
ile münaıebatımızı kuvvet· 
lendirdik, demitlerdir. 

Avam Kamarası hu 
gün toplanıyor 

M. Laval En son haberler 
ıParis'e döndo.Ak 4oncQ sahifefiP .. 

. ._.. --
Sumuel Hoar izahat 'verecek. Şid

detli münakaşalar bekleniyor 
lıtanbul, 19 ( Ôzel ) - ı Londra'dan haber veriliyor:! 

Avam kamaraıı, buglin 6ğ· 
Loodra'ya gitmiyecek Jeden ıonra toplanacak ve 

dıt itleri bakanı Sir Samoel 

Bulgar Kralı Boriı 
lıtıabal 19 (Ôıel) - Bul· 

Hoar'ın, ıulb proje1i bak· 
kında vereceii izahatı din
Jiyecektir. 

Sir Samoel Hoar, dünden
beri bir çok ıiyaıallarla 

konuımağa baılamııtır. Baı· 
bak"n BaJdvin, dıt bakanına: 
olan itimadından bahseyle- ı 

• Devamı 4 ncü ıahifeiU-

gar kralı Boriı'in Lo:dra'ya 
gideceği hakkında bir haber 
çıkmıııa da alikadar çeven • 
ler bu haberi yalanlamakta· 
dırlar • 

şam gene Cenev
re'ye gidecek 

M. Laval 
lıtanbul 19 (Öıel)- Fran· 

ııı baıbakanı M. Lava), dün 
ıece Pariı'e d6nmilttllr. M. 
Laval buıln toplaaacak olan 
Ayaa mıdlliaı siclırek uzua 

• 
Kaçakçılar 

yakalandı 
(Bahkeair muhabirimiıden)-

llıca kamununa bailı yeni 
Kavak köyünden Halim 
oğlu Safer'in evinden bir 
kilo yaprak tllt6n ve ayni 
kayden Halil otla Said'in ve 
Sllleyman otla Muıtafa'nın 
tabakalarında kaçak tiltün, 
lbrahim otlu Yunuı'un nze
rinde de bir kltıd içerisinde 
tütlln ve fitiUi çakmak, Ah· 
med ojlu Hamıa'da da beı 
fiıenfİ ile bir tabanca yaka· 
lanmııtır. 

beyanatta bulunacak ve Cu · 
ma flall açılacak olan uluı· 
lar kurumu konseyinde ba· 
ur bulanmak illere tekrar 
Cıaı•n'1• cllaıcıktir. 

~~~-------~~ 
Uluslar kurumu konseyi, cevabi no· 

tayı sabırsızlıkla beklemektedir 

Uluslar kurumu binası 
_I.~t~.nb~I, 19 . ( Özel ) - meldir. NGtanın muhteviyatı 

.. ıtalya'nın sulh projesine hakkında şimdiye kadar ve-
rilen haberler, tahminlerden 

vereceği cevab, dün ~gece 
ibarettir. Hakiki vaziyet ve 

Faşist meclisinde konuşul- Italya'nın sulh projesi hak-
muştur. Notanan, ~ bugün 

uluslar kurumu konseyine 
verilmesi kuvvetle muhte-

kındaki nazar noktası, 

nota verildikten sonra anla-
şılacaktır. 

~--~~----.-..~~ .... ---~~~~-
Den iz konferansı 
dağılmak üzere 

•• 
Amiral Yaho-Moto'nun beyanatı, Ja

ponya'nın tikrini değiştirmiyeceğini 
açıkca göstermektedir 

Bir Ingiliz 
lıtanbul 19 (Özel) :-Lon· 

dra' da toplanmış olan deniz 
konferansı dağılmak üzere
dir. Çünki Japonlar, tam 
mliıavatta israr eylemekte, 
lagilizler iıe buna yanaıma
maktadırlar. 

Japon delegaıyonunun 
Tokyo'dan gelecek cevaba 
intizarı ııraıında, eski mu-

rabbaı ve timdiki Japon de
niz kuvvetleri baıkumanda· 
nı Amiral Y abo-Moto'nın 
beyanatı Londra'da çok fe
na teıir yapmııtır. Amiral 
clemittir ki: 

Dritnavtı 

- .. Japonya, lngiliı tek· 
liflerini kabul edemez mi· 
zakerelerin kesilmesini intaç 
etse bile, Japonya mDfterek 
bir bak vlicude getirilmesini 
istemekte devam edecektir." 

Bu beyanat, Japonya'nın 
hiçbir suretle fikrini değiı
tirmiyeceiini açıkça göıter
mektedir. 

lstanbul, 19 ( Öıel ) -
Vaıington'dan verilen bir 
habere göre, Amerika bil· 
kumeti, deniz işlerinde Ja· 
ponya'nın 1erbeat bıralulıaa• 
ma11m iıtemektedir, 



Sahlfe2 (Ulmal Birlik) 

Rusya'da kadın ve erkek 
işçiler kongresi 

---,.~..,.....----... ._.....,.,...~--
Rus amelelerioin her biri, 

kalbine saplanmış duruyordu 
yeni İş rekorları tesis 
etmekle meşguldür 

Çavuşun emirleri derhal 
infaz edildi ve iki memur 
tefrik edildi. Bunlardan biri 
~aptiye nezaretine ve diğeri 
de mahaJle komiserine gi
decek, çavuşun, vak'a hak
.sıoda yazdığı mektupları 

vereceklerdi. 
Çavuşun emrile sandık 

kapatıldı ve memurların kar
yolalarından birinin altına 
konuldu. O gece, hiçbir me
mur uyuyamadı. Sui tesadü
fe bakınız ki, o gece mü
t emadiyen kar yağdığmdan 
ve merkeze getirilen hamal
dan başka bir suçlu bulun
madığından memurlar biraz 
iıtirabat edebileceklerdi. 

Merkez çavuşu, amirleri
nin hemen orada ilk tahki· 
kata girişebileceklerini dü
ıünerek bundan sonra asayiş 
memurları tarafından yaka· 
)anacak herhangi bir suçlunun 
o merkeze getirilmemesini 
emretti. Zaptiye nezaretiJe 
mahalJe komiserine ha
ber vermek üzere gönde
rilen memurlar acele 
ettikleri halde, alakadar 
memurlar gelipte tahkikata 
baılayıncıya kadar aradan 
bayii vakit geçecekti. Londra 
da olduğu gibi paris'te de 
umum polis merkez.leri ile 
zaptiye nezareti dairesi ara· 
sında telgraf hatları olsa, 
böyle hadiselerde vakit kay
betmeğe meydan kalmazdı. 

Çavuş, alakadar memur-
lar gelinceye kadar raporu· 
na bazırlamııtı, raporu im
zaladıktan sonra: 

- Tevkifhaceye gidiniz 
de fU herife bir kere bakı· 
nız, ne yapıyor! 

Diye emir verdi. 
Tevkifhane ile merkez 

arasında geniş ve uzun bir 
geçid bulunduğundan mer
kezde söylenen sözler tev
kifhaneden işitilmezdi. 

Tevkifhaneye gönderilen 
memur, üç dakika sonra hid 
detinden pancar gibi kızar· 
mıı olduğu halde döndü ve 
dedi ki : 

- Haydudun nasıl vakit 
geçirmekte olduğunu bilir 
miıiniz? Hayır: böyle birıey 

,,. akbnıza gelmezi Sefil yere 
yatmıı hayvan gibi uyuyor. 

- Yahut uyuyor gibi gö· 
rünüyor . 
- Hayır, sizin zannettiği

niz gibi değil, cidden uyuyor. 
Hatti pencere camlarına ib· 
tizaz verecek surette horul
dayor dal Kendisini bir defa 
adam-akıllı sarstım. Bir gö
zünü açıb biraz homurdan· 
dıktan sonra tekrar uykuya 
daldı. 

- Böyle bir soğuk havada, 
ateı filin yok iken ve taşlar 
~zerinde yatıb uyusun ha! 
Öyle ise bu herif çok yo· 
rulmuı olmalıdır. 

Çavuş ıu emri verdi: 
- Bir çeyrek, 20 dakika 

fasıla ile gidip herifin abva· 
ini tetkik edeceksiniz. 
Çavuşun emri harfiyen 

icra edildi, fakat her sefer, 
herifin derin bir uykuya dal
mıı olduğu görülüyordu. 

O derecede ki, emniyet 
direktörü, tıbbı adli ile be· 
raber geldiği vakit herif 
bili uykuda idi. 

Mahalle komiıeri, diğer 
bir cinayetin tahkikatana 
gitmiş bulunduğu için giden 
memur onu yerinde bulama
mııtı. 

Emniyet direktörü, çavu
şun verdiği raporu okuduk
tan sonra çavuşa sordu: 

- Tutulan adam, sandı
ğın içindeki cesedi gördümü? 
Çavuş - Hayır, görmedi. 

Tahkikatı zorlaştırırız kor
kusile kendisine göstermedik. 

- Çok iyi ettiniz, sandığı, 
adliy.;; memurlarından birinin 
müvacehesinde açmak ka
nuna daha uygun isede, 
kendiliğinizden açmanız, bi-

ze vakit kazandırmıı oldunuz .. 
Şimdi getirin şu ıandığı bu
raya 1 
İki adam karyolalardan bi

rinin altında bulunan tabut 
şeklindeki sandığı çekti ve 
emniyet direktörü ile tabibi 
adlinin bulundukları noktaya 
sürdü. Emniyet direktörü 
sandığı görünce : 

- A.. Bu sandık, tabut 
vazifesini görsün diye ıureti 
mahsusada yaptmlmıı bir 
sandık değildir. Kadınlar, 

şimdi o kadar uzun elbise 
giyorJar ki, bu elbiselerin 
muhafazasına mahsus olan 
bu gibi sandıklara, icabında 
kendileri de ıığabilirler. Bu 
sandığın harici g6rünüıü 

maktu)enin zengin bir ai
leye mensab oldaiunu 
gösteriyor. Bu sandık, ya 
lngilterede ve yahutta Ame
rika yaptarılmııtar. ZiraFran
sada bu gibi it .. çıkaracak 
usta yoktur. 

Sandığın bir kenarında, 

üstlindeki yazı bozulmuı ba
kır bir levhacık vardı. San· 
dık sahibinin iımini ve ikl
metkibını g6ıteren bu ya
zılar, lratil tarafından bozal-
muıtu. 

Emniyet direktörü, ıandı
ğın harici vaziyetini teıbit 
ettikten sonra doktora hi
taben: 

( Devam edecek ) 

Moıkova: Kremlin sara• 
yanın büyük ve genit 1alon
Jarında bütün Sovyetler bir· 
Jiğinde Stafanof hareketine 
hareketine menıub amele· 
)erin ilk konferansı açıldı. 

Kongreye (3000) den fazla 
her nevi endüstri ve tarım 
alanlarına mensup ve çalış· 

kanlıklarile temayüz etmiş 
kadın ve erkek işçi iştirak 

ediyordu. Kongre idare he
yetine StaJin, Molotof, Vo
roşilof gibi hükumet üyeleri 
de girmiştir. Kongre Sovyet 
birliği endüstri halk komi· 
seri Oriyenikdze tarafından 

uzun bir nutukla açılmıştır. 
Bu açılma nutkunda .. Ste· 
banof" cıhk hareketinin ta
rihinden ş6yle bahsedilmiştir. , 
Bu senenin 30 eylülünde 
Don havzasındaki bir kö
mür ocağında itçilerden Ste
banof altı 1aatlik bir İf 

gDnftnde alelide olarak çı
karılan 7 ton kömür yerine 

yeni usul bir it tanzimi ne
ticesinde 102 tonluk kömür 
çıkarmak ıuretile büyük bir 
it rekoru teıiı etmiıtir. Bu 
suretle baılayan yeni bir it 
rekoru hareketi ıür'atle en
diiatri ve tarım itlerinin bü
tlln ıabalarında derhal yayıJd, 
Sovyetler birliğinin her c~p · 
besinde iı randımanının ıür· 
atle artmaıına veaiJe oldu. 
lıte bu harekete Stehanof 

hareketi eliyoruz. ea:bareketin 
e1Uı it te azami ıllr'at ve 
hatizam uyeainde İfİa veri· 
miai azami arbrmaktır. Bu 
AJede meıell bir iıçi de· 
mircilikte 657 ~t nah yerine 
1050 nal yapabilmif, bir lo-
komotifçi 30 'kilometre ye· 
rine ayni enerji ile 50 kilo· 
metre ıilr'at elde etmif, do· 
kama ıauyimde bir amele 
20-50 teıglbı idare etmeğe 
muvaffak olmuştur. Bu ha
reket inkıllbın yeni bir saf
batı olarak telikki oluna
biliyor. Şimdi Sovyetler bir
liğinde 7,000,000 iıçi bu ha
rekete mensuptur ve her 
biri yeni iş rekorları tesis 

1 
etmektedir. Kongrede hazır 
bulunan ve bu hareketin 
rehberi olan Stehanof da 
bir nutuk ıöyJeyMek usulü
nün esaslarını izah etmiş 
ve bilhaasa kömür ocaim • 
daki kendi tecrübe ve mu· 
vaffakiyetlerini nakletmiştir. 

Stebanof; kompressörlü 
kazmalarla kömür kazmak 
ve sonra kazılan yerlere 
ağaç destekler koymak için 
30 Eylüle kadar bir işçinin 

nasıl çahıhğım anlatmıştm 

O zaman bir işci altı saatlık 
iş zamanının iki buçuk saa
tını kömür kazmaya ve 3,5 
saatını da ağaç destekler 
iıine sarf ediyordu . . Halbuki 
şimdi işin yeni bir taksim ve 
tanzimi neticesinde bu işlerin 
ayrı adamlara yaptırılması 
suretiJe neticede altı saatte 
227 ton kömür çıkarılmaya 
muvaffak olunmuş ve kömür 
vasatiai adam başına 35 tona 
çıkarılarak eskisine nazaran 
büyük rekor tesis edilmiştir. 
Bu sebeple İşçinin geliri de 
aylık 500-600 rubleden 
1200-1600 rubleye yüksel
miştir. 

Kongrede Stehanof'dan 
sonra söz alan 100 den 
fazla işçi hatipten her biri 
kendi sahalarında yaptıkları 
rekorları anlatarak yeni it 
tanziminin miisbet neticele
rini göstermişlerdir. 

Kongrenin üçtincü günün-
de Baıbakan Molotof, Vo· 
roıiJof ve Stalin de söz al
mıı ve hareketin ehemmiyet 
ve : ılimullinden bahsederek 
bllkümetin bu işi daha geniı 
mikyaıta yapmak için IAzım 
gelen tedbirleri aldığını ve 
alacaj~ni-s6ylemiılerdir-:-Me: 
ıeli Molotof nutkunda Ste
hanof'cu kömür amelesinin 
Alman kömür amelesile:mu· 
kayete edildiği zaman üç 
misli, demircilerin Ford fab· 
rikaJarı iıçiJerine nazaran iki 
misli, Sovyet kunduracıları· 
nın meşhur Çekoslovak Ba· 
ta fabrikatı i1ÇilerineJ naza
ran 1,5 misli fazla iı çıkar
dıklarını söyliyerek iftihar· 
)arını bildirmiştir . 

11Bir · Aşk Gecesi• 
İzmir'lilerin Şimdiye Kadar G~rmedikleri GOzellikte Bir Şaheser, Nevyork 
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ltalya .. Habeş ihtilafı 

ve Paris gazeteleri 
• • 

nın neşrıyatı 
~ 

~~-------·~--.+•4-~·-------~-

" Löjurnal,, gazetesi, yazdığı önemli 
bir makade ltalya için ne diyor? 
Paris - Fran11z gazete

lui, ltalyan • Habeş mes
elesi etrafmda uzun maka · 
leler yazıyorlar. Bu gazete· 
lerden (Le Journal)ın yazdı· 
ğı aşağıdaki makaleyi şu 

cümlelerle hulasa edediliriz: 
"lblya karşısında suJhcu 

o\arak hareket etmeği tec· 
rübe edelim, hem kafamız, 
hem kalbi~iz işlesin; şayed 
ltalya inatcıhğında mus1r 
kalacak olursa, muhtemel 
zararı isğari haddine indi· 
relim." Bu, dünya sulhu ica· 
batındandır. 

" Tek-tük metafizisyen, 
fakat pekçok açık ve vu
zuhlu düşünen mütefekkir
ler yetiştirmiş olan Fransa, 
hatırlardadır ki, uluilar sos
yetesinin hini teşekkülünde 
bu "Yüksek nezaretin,, sulh 
g .. yesine hizmet edeceğin
den ilk endişe eden devlet 
o olmuştur." 

işte "Le JournaJ,, ltalya 
Habeşistan problemine dair 
yaptığı dikkate değer tet· 
kikine bu ana fikirle baş

lamakta. 
Birçok Fransız Devlet adam 

ları ve politikacıları ve bu 
meyanda da meşhur " Kap
lan,, Clemenceau, idealistler 
eseri olan bu teıekkülden 
iyilikten ziyade kötülük do
ğabileceğini, yazılarında, söy
levlerinde ima ve nüktele· 
rinde ifade etmekten kendi
lerini geri alamamışlardı. 

Bu güzel "rüya,,nın cidden 
göyde ve ruh edinebilmesi, 
özenilerek bezenilerek söy
lenilen yüksek ve "huma
niter,, laflarla kabil oJamı
yacağı fikrini ve bunun hiç 
olmazsa bir enternasyonal 
müselJih kuvvete dayandı· 
rılmaıı ltizumunu "formüle,, 
edenlerin gene Fransızlar ol
duğu berkesin hatırında. 

Teklifinde Fransa yalnız 
batıaa kalmııtı. Kendisine 
has olan zerafetJe fikrini 
daha ileri götürmekten sarfı 
nazar eden bu memleket, 
müzakereler masasında diğer 
milletler yanı başında yerini 
alırken o zamanlar maksad 
Avrupa sulbunu "Versailles" 
muahedesi esaslarına göre 
ve bu esaıların çizdiği hak, 
vazife ve mes'uliyetler çer
çivesi içinde temin etmek, 
yani Cihan harbın1 bitiren 
.. Versailles,, "St. Germain,, 
"Trianon,, ve "NeuiJly" sulh 
akitna,melerinin kurmuş ol
dukları "Statut quo,, yu 
yaıayan bir arsıulusal mües
ıese halinde mqbafıaza et
mek idi." 

Bu ağır vazifeyi Milletler 
cemiyeti görecekti. Fakat bu 
teıekkülün faaliyete geçme
sinden ancak bir hafta ka
dar sonra " Versailles ,, da 
imzası bulunan Almanya 
sulh muahedeıini ihlal et· 
mekten çekinmemişti Buna 
Fransa tabii itiraz etti. 

On beı yıldır, Almanya 
"VersaiUes" muahedesini he
sapsız defalar ihlil etmek· 
te devam ederken, bu tarz 

küçük ve parça parça ihlal 
!erden bıkmış olacak ki, 
top yekun bir ihlal ile mua
hedeyi parçaladı ve ordusu· 
nu ihyaya ve geniı mikyas· 
ta tensike koyuldu. 

Fransa'nın mukabil itiraz· 
)arma kulak asan olmadı. 

Milletler cemiyeti sade bu 
itirazları dini bir merasim 
ifa ediyormuş gibi itina ve 
sadakatle kaydede durdu. 
mes' ele bundan ibaret ka
lırken hiçbir kimse müeyye
delerden dem vurmamıştı. 

Cenevrede, miUetler cemi
yetinin diğer kırk elli aziıı 
devletler, esasında kendile
rinin olmayan hakların, yerini 
bulması için askerlerinin ha· 
yatını tehlikeye sokmak is· 
tememişlerdi ki, parmaklarını 

bile kıpırdatmamıJlardı. Iıte 
ItaJya - Habeıistan mes'ele
sini tetkik ederken bu yu
karıda bahsı geçen vaziyet
leri hatırlamak faydadan hali 
değildir . 

Bu müşkül, bugün aıağı • 
daki şekilde görtinüyor. 

ltalya Habeıistan'a el at
mak arzusunu besliyor. Bu 
bir. 

Diğer taraftan Habeıistan 
hem Hindistan hem de 
"Capetovvn" Kahire yolları 

üzerinde bulunuyor. Bu iki. 
Binaenale.yh lngiltere, te

celJi eden bu müıkül mes' e
Jeden dolayı, hiçte memnun 
değildir. O, dllnya üzerinde 
kurmuş olduğu nüfuz ve 
- Devamı 3 ncii. sahifede -

Çarşı faaliyet ' 
Bu sene çok iyidir 
Çarıı faaliyeti, geçen se

nekine nisbet)e bu yıl daha 
canlıdır. Ürünlerimizin, g"
çen yıllara niıbet)e bu sene 
çabuk satılmış olması, köy
Jü)ün iştira kabiliyet ve kud· 
retini takviye etmiştir.Geçen 
sene bugünlerde çarııda tek 
tük bir alış verit görülüyordu. 
Bu sene ise bütün tüccar ve 
esnaf, ahş veriş yapabil
mekte, vaziyetlerinden milş· 
teki olanlara pek az tesadüf 
edilmektedir. Alakadarların 
kanaahna göre, Pazardaki 
bu faaliyet, müstahsil halkın 
gittikçe vaziyetini düzelt 
mekte ol<luğunu göstermek
tedir. 

Tütün mahsulünün, bu yıl 
çabuk ve az çok iyi fiatJer 
ile satılması, mıntakamızın 
ekonomi durumunda çok iyi 
tesirler bırakmıştır. 

Sedad Erim 
Bugftn Kfttahya'ya 

gidiyor 
Kütahya ilbaylığına atan

mıı olan vali muavinimiı 
Sedad Erim, buglln Banclarm• 
ekpreıile ye Balıkeıir yolile 
Kütahya'ya hareket ede
cektir. 
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ltalya . Habeş ihtilafı ve Paris N. v. Olivier ve şilreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
1 • • • V V. F. H. Van L• •ı l ROYAL NEERLANDAIS olup Roterdam, Hamburg, gazete erJDID neşrıyatı Si imi e vapur KUMPANYASI Danimarka ve Baltık ljı-

,. Baştarafı 2 inci sahijede
bakimiyet ağına bir tehlike 
arızolacağını g6rünce ateş 
ahr. lngiltere'nin bir ada 
olduğu söylenmiıtir; fakat 
bu bir mubaliğa olsa ge· 
rektir. Hatti bundan daha 
büyük bir yanlış olamaz de-

huletle tesbiti mümkün ola· Oer Zee acentası "ULYSSES" vapuru elyevm manları için yük ala~aktır, 
cak derecede milliyim bir llimanımızda olup AAnve11,: SERViCE MARJTIM 

& Co C•ndeli Han. Birinci kor- R t d A t ROUMAIN dil kullanan '1 Le Journal " • .. o er am, mı er am ve 
bir taraftan Italya'ya biraz OEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel· 2443 Hamburi limanları içın yük .. PELEŞ" vapuru 18 lnı:i 
daha itidal ve ağırbaşhhk "ISERLOHN" vapuru ha· Ellerman Linyn Ltd. alacaktır. kanunda ıelip 19 ln~i ka~ 

L d H il h tt .. HERMES " vapuru 8 nunda Malta, Cenova, Mar-tavsiye ederken, Ingiltereye len limanımızda olup Anverı on ra ve u a ı: 
' inci kAnunda beklenmekte ıilya ve Baraelona limanltt.rı Habeşı'stan'ın kendisi için Rotterdam Hamburg ve " BULGARIAN " vapuru 

1 ' olup yükünü tahliyeden : için yük a acaatır. 
'•Aface·Lorraine,, olmadığını Bremen için yilk almaktadır. 1 ilk kanunda gelip 21 ilk sonra Burgas, Varna ve Yolcu kabul eder. 
açıkça söylemekten çekin· "INOIA" vapuru 17 Bci. kinuna kadar Londra ve Köstence limanları için yük NIPPON YUSSEN KAISHA 

nilse, yeri vardır. Britanya, miyor. kanunda bekleniyor, Ham- Hull için yük alacaktır. alacaktır. " TOYOHASHI ,, vapuru 
azaları muhtelif arz kıtaları ltalyaya "Harbe 'girmeyi· burg ve Anversten yük " GRODNO •" vapuru 20 " ORESTES " vapuru 16 14 lnci kinunda beklen-
üzerine yayılmış vasi bir niz; şu dakikada bir harp çıkaracaktır. ilk kanunda Londra, Hull ve lnci kanunda gelip 20 lnci mekte olup yükünü tahliyeden 
"lmperium" dur. her ne kadar mevzii olsa Anversten tabliye edip ayni kanunda Anvers, Roter- sonra 19 lnci kanunda Yoku· "HERAKLEA,, vapuru 23 

Bu " Membra disı'ecta ti dahı' bir cihan harbının pat- ki 27 zamanda Londra ve Hull dam, Amsterdam ve Ham· bama Osaka ve Şangbay Moı'i Bci. kanunda be eniyor, k • ı k 
arasındaki bağların masun lak vermesini mümkün kıla· için yü ~ aca tır. burg limanları için yük limanları için yük alacaktır. 

Bci. kanuna kadar An- L" erpool hattı· 1 k bulundurulmasının, lngiltere bilir. ti • Derken; ' Dovvning ıv • a aca tır. ilandaki hareket tarih-
vers, Roterdam, Hamburg " ROUMELIAN " vapuru SVENSKA ORİENT )erile navlonlardaki degw işik-bayatı ve ikbali için, Metro- Street ikaz yolu_ ile Britan- 1 1 N 
ve Bremen için yük ala- 1 ilk kanunda Liverpol ve L N E liklerden acente mesuliyet 

polon herhangi bir dış teh- yanın ltalya hakkında biraz caktır. Svvenseadan tahliyede bulu- "GOTLAND,. motörü li- kabul etmez. 
likeden iri kalması kadar, tdaba mülayim ve halden nacaktır.' manımızda olup Roterdam, fazla tafsilat için ikinci 

· ehemmiyeti olduğuna bugün- anlar bir tavır almasını dün· AMERICAN EXPORT LINES- "fLAMINIAN,. vapuru 23 Hamburg, Danimarka ve Kordonda Tahmil ve Tah-
kü lngiliz siyasi ricali kana- ya ·;;ıhÜ-iÇinfaideli-bulıT-" NEVYORK ilk• kanunda Liverpol ve Baltık limanları için yük Jiye şirketi binası arkasında 
at getirmişlerdir. yor. 

11 
EKSARCH " vapuru 15 Svvenıeadan tahliyede bu- alacaktır. Fratelli Sperco acentahğına 

Şu halde 1914 yılında he· DOK T O_R___ Bci. kanunda bekleniyor, lunacakır. " ERLAND " motörü 14 müracaat edilmesi rica olunur. 
yecanlı bir hız ile Fransız B N f lk N k DDUTSCHE LEVANTE- inci kanunda beklenmekte Teiefon: 2004 - 2005 - 2663 
saflarında harbe kalkışan Alı· Aga"b oston, or 

0 
ve evyor LINIE •llllllltlllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll• 

için yük alacaktır. -ı • -
logiltere'nio dünyanın her· Çocuk Hastalıkları "EXAMELIA" vapuru 17 ki:~~~~~~~~~;gru v:6B:~~ _--- Zfil}f yün mensucatı_ 
hangi bir köşesinde "Union Mütehassısı Bci. kanunda bekleniyor, 
Yack,. a hürmet ettirmek ''·inci Reyler Sokagı N. 68 Norfolk ve Nevyork için menden gelip tahliyede bu- -r • • k A • • k t • :ii 
icabettikte, bu hali tekrar· Telefon 3452 lunacaktar. = ur fl Olllfil Şif e }-
lıyacağından şüphe edilme· ----------- yük alacaktır. Not: Vurut tarihleri ve __ = 
melidir. Mes'elinin unsurları ~atılı k IDOlÖr 

1

'EXCHANGE,, vapuru 22 vapurların isimleri üzerine = İzmir Yno Me~sucata Tnrk A. ~· nin Halka- = 
bunlar olunca, ltalyanın 12 beygirkuvetinde (Dizel) Bci. kanunda bekleniyor, değiıikliklerden mes'uliyet _ pınardaki kumaş fitbrikasa mamulabndan olan § 
harbe kalkışması biraz kayde markalı az kulla.nılmış bir Norfolk, Nevyork için yük _k_ab_u_ı_ed_i_lm-e%_. ______ , mevsimlik ve kışlak, zarif kumaşlarla, batlaniye, = 
d w .L' b ld' alacaktır. -eger gır a ır. .,,otör satılıktır. Taliplerin k k - Qal ve yfln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci _-

"EKSILONA 26 rına yü alaca hr. " • 
Mes'elede hesaba dahil idarehanemize müracaatları " vapuru LI· = kordonda Cumhuriyet meydaoı civarında 186 --

ı · b d b" ilin olunur. Bci. kanunda bekleniyor, JOHNSTON VVARLFN _ 
o unması ıca e en ır vazi· NE - LIVERPUL :ı:::: numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şir- =---
yet daha varsa 0 da Alman· • Nevyork için yükliyecektir. y 

" JESMORE" vapuru 14 - k d M k-G r, b 'k -yanın silahlanmakta devam Al• R ARMEMENT H. SCHULDT' Bci. kiouoda bekleniyor, = keti) mağazasanda satılma ta ır. ez r o rı a- = 
etmesi ve ilk fırsatta tarihi l JZ3 HAMBURG Liverpul ve Anversten yük =: nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum = 
'

1

Mitteleurpa,, fikrini tatbik "NORBURG,, vapuru 30 çıkarıp Burgas ve Köstence ~ olan mamulatmı muhterem mllşterilerimize bir = 
mevkiine koymağa kalkışa- Bci. kanunda bekleniyor, için yük alacaktır. § defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
cağ• hakikatidir. Italya'ya Mücellithanesi Anvers, ~ ··oterdam ve Ham· Geliı tarihleri ve vapur· = Perakende satış yeri Toptan sahş yeri ;;;;;;; 
atılmak üzere bulunduğu burg için yük alacaktır. ların isimleri üzerine mes'u § Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark = 
sergüzeşt çok babalıya otu- DEN NORSEE MIDDEL- liyet kabul edilmez. = Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. -
racaktır. insan telefatının ve Yeui Kavatlar ı-arşısı Birinci Kordon, telefon = . biraderler -

dd k ~ HA VSLINJE (D-S. A-S. 
ma i ülfetlerin pek yüklü N o. 2007 • 2008 ;;;; Kuzu ogv lu ,.arıııı •Asım Rıza = 

N 34 SPANSKELINJEN) y 

olacağından hiç şüphe edil· o. oSLO "V ı · · l · l _- ve bı'raderler'ı --apur arın ısım erı, ge -
memelidir. ltalya·Habeşistan =:_ Yeni manifaturacılarda mimar =-

"BOSPHORUS,, vapuru 16 me tarihleri ve navlun tari-
mes'elesinin tetkikinde su- ~ Kemaleddin Cad. Yünlü .mal- = 

Bci. kanunda bekleniyor, feleri hakkında bir taahhüde = lar pazarı F. Kandemiroğlu =: 
lzmir emrazı sariye hastanesi baş

hekimliğinden: 
Hastanenin yevmi ihtiyacından 6 aylık ekmek ve taze 

sebze ihtiyacı açık eksiltmeğe konmuştur. 
isteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün ve kat'i ihale 

günü olan 31 birinci kanun 935 salı günü saat onda 
emrazı sariye hastanesinde toplanan komisyona müra-
caatları. 14-19-24-29 3990 

Dieppe ve N orvecl imanla- • ııııılllllllllllllllllll llllllll llll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllil 

Istanbul ve 'fra~ya 
Şeker Fhrikaları Tfirk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fork lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

laka (Okamentol) 

~ksftrftk 'ekerle· ; 

rini tecrflbe edi· -1111( 

ıiz •. ~ 
~ 

:Q 
Q.) 

> 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
· Yalnız taze temiz ve ucuz iliç ve tu

valet çeşitleri satar. 

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

Biricik satıf yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhet 

Sıu HAT EzANESI 

= ~ -1 -Sümer Bank-· 
~ 

:Q 

N~A ., 

Ve PO.rjeu ~ahapın 

en nstfto bir mfts

hil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

~ 
Q.) 
)~ 
JJ -o 
~ 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu 

Hereke 
en güzeli 
kumaşlaı·ı 

Fesan'> kumaşları 

lK [] liUf 611 ıu; 
Kuvvetli mftshil 

iıtiyenler Şahap . 
Sıhhat eflrgfln 

haplarını Maruf 

ecza depolarında 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar' 
lzmir şubesinde bulursunuz 



(Ulual Birlik) - 19 Birinci kiaua 93S 

Otuz Tabutlu Ada 
- - _ Moris Löbahın En Meraklı Romnı 

Bir lngiliz-ltalyan harhından korkulu-· Tefrika sayısı : 7 
Birine~ Kısım: VEHONIK -

yor, lskenderiye limani bugünlerde 
lngiliz zırhlılarile dolmuştur 

Seydi Beşi_r, bir askeri şehir halini almıştır. Garh 
çölü memnu mıntaka ilin edilmiştir -- _....,.. ~ ~"""'"' ______________ _ 

Italyan'lar, Ingiliz donanmasına 12 adadan tahtelbabirlerle 
edeceklermiş. ilk hedef Iskenderiye'dir .• 

taarruz 

lıtaabul, 19 (Ôıel) - Ceaevre'dea haber veriliyor: mamııtır. Hatti iki kruvaz6r liman dıııada :demirlemiı 
Siy~ul çevenlerde, aon duramaa aldıta ıekil ilıerine lagi· bulunmaktadır. 

liı • ltalyaa harbıadaa endiıe edilmektedir. Gece gOndOz lagiltere' den birçok remilerle relen harp 
lakenderiye 18 (A.A) - Royter ajaaıı bildiriyor: levazımı karaya çıkarılmaktadır. BanJarnı aramada tayya· 
Umumi kanaat• ı&re; ltalyaa • lnıiliz harbı taktiriade reler, kamyonlar, seyyar h11tahaaeler tanklar ve binlerce 

Hiadiıtaa yolunun anabtan olan lakeaderiye, ltalyaalarıa dikenli tel lrrilleri vardır. 
ilk ledefi olacak ve Libyadaa llerliyecek ltalyan kav· lıkeaderiye civarındaki Seydi lefir, bir · aıkerl ııhir 
vetlerinin yoluna açmak için laıiliz doaaamaaıaa blcam halini almııtır. 
edilecektir. Şehria etrafı tel 6rillerile çevrilmiıtir. Pek yakında ye· 
Ç&akl Mııır aabilleri lnıiliz doaaamaıının koatrolll altın· ni aaker kuvvetlerinin ve beı bin çadırın ıeleceti ı&ylea· 

ela kaldıkça, Libya'daa yapılacak bDttln hareklt akim kal· mtJktedir. Garb çili memnu mıataka illa edilmiıtir. 
mata mabk6mdar. laılliz doa~nmaıına hllcam, denizaltı Burada lnıiliz aıkerleri ve tayyarecileri l»alaamaktadar. 
ıemilerile yapalacak ve ba hlcam Radoı ve 12 adadan Ba mıntakaya ancak huıuıt mlllaade ile firilebilir. 
tevcih olaaacakhr. Mevcacl tayyare miktara ıiıli tutoluyoraada, lnriffz bava 

lakeadıriye'de laiiliz doaaama11na meaıab 80 barb kuvvetlerinin Libyadaki ltalyaa bava kunetleriadea çok 
ıemUi balaamaktacbr. Umaada yeai ı•miler için yer kal· daha faıla oldaja mal6mdar. -------· .......... ·------...--
Tigre ~ephesiode de Sinyor M ussölini ltalya-
•iddetli muharebeler ' 

-:::::f. ~ ö:f~ nın, yayılmağa mecbur 
Adil· Ababa'daa ıelea ea 

: :n:-:;-Ha~;\0~ olduğunu sölüyor 
Ulaa taarruza seçmiı ve çok ~ 
a•h maurebeıer oımaıtar. Bataklıkların kurutulduğu yeroe 
e. kol ltalyaaJara hezimete • 1 1 b 

apatmıt.20kilometre içeri ko· kurulan şebrı açarken ta yan aş 
Yalamaıtar.Habeıler ltalyaalar b k d •ğ• x. ) 
tarafaaclaa itıal edilmiı olan ' a anının ver 1 1 suy ev 
Takan• telarini iıtirdada Roma 18 (Radyo) - M. cacleleala de•am edeeetlai 
•••affak olmatlardar. Maaeoliai, karutaJmaı olan ve ber aeaı yeni bir ıebrin 

Roma 19 (Radyo) - Ma· Patino batakhklaranda vD· me1daaa çakaralacaj'lnı ı6y· 
r•I 8adojliyo, IOD barpte cade retirilen Dçlacl ka • ledikten ıoara demittir ki: 
llealeria adedini ı&yle bil· muaua açllııı t6reni dolayı· - ltalyaa aluı•, yatamak 
cliripr: Aaa yatan ordun· ıiJe Yercliji ıl1levde demif· için toprak İlter, bizim, ıa· 

Gazeteler 
M. Qeoeı için uzun 

makaleler yaziyorlar 
lataabal 19 (Ôzel)- M. Be· 

aeı'ia Çelroılo•akya camur 
haıkaab;ma eeçilmui mha· 
aebetile biti• Fran111 ıaıe· 
teleri uıua makaleler yaı· 
maktadırlar . 

Cenevre ıaıeteleri, alaa· 
lar karama11ua çok liyakatli 
bir diplomattan mahrum 
kaldltıaı yazmakta, M. Be· 
aeı'ia pbai meziyetlerindea 
ve ıalbperverlijinden bah· 
ıeylemektedirler. 

Avam kamarası 
bugtln toplanıyor 

-Ba,ıara/ı. Wrinci talai/ede
miftir. 

30 k k tir ki: mania allkamız yoktur. Ya· 
du 7 ıubay, iç& za· Şi dik. h b t• b. 1 k ı-= · t ·.a.: • ,., . . - m ı ar , çe ıa ır pı ma \'8• taazım e tı •• mız 
bit •• aefer ale yerla ordu· brpbr. Fakat ıonana kadar bir prorra• yu4Jr. Ba pro· 
du 48 oaba11 ve 127 nefer· buna devam edecejiı. ltal· ıra mı tatbik edecefiı ve 
dir. iki aabay, iki ltalyaa aı· yan milleti uzan bir muha· bllyllk amacımıza alaıacataı. 
ker Ye 25 yerli uker de ya· ıaraya mukavemet ede\Jilir. ltalyan aluıa 44 milyona 
rala Yardır . Çilnkl hakkın kendi tara· ıeçmiıtir. Yerimiz pekazchr. 

Loadra, 18 (A.A) _ Rly· fında oldajunu mlldriktir. Y ayalmaktan baıka çaremiz 
Muaaolini, bu batakbklarıa yoktur. Banu yapmamak 

kurtulmaıı için açılan mi· elimizde dejildir. 
ter Aju11aıa ltalyaa ıimal 
ordua aeıdiadeki mababeri 
Wldiriyor: 

Habeı'leria '•ka11e ıebri 
laerlade 7apbkları hDcam, 
Habeı ordaaaaaa timdiye kadar 

teY ... 11 ettili ilk ciddi ha· 
nkettir. Ve ba diier Habeı 
laareketleriaa bir mukadde
me olarak telllki olunmak· 
tadar. 
Mlaademeye mllhim Habet 

k•••etleriaia iıtirlk etmit ol· 
mua ıarauaı iabat etmiıtir 
ki, mlhim kuvvetler karan· 
hktaa •• topraj'la arızala· 
nadan iatifade ederek ken· 
tlileriai rlatermeden uza• 
•-feler kate bilecekler• 
.U... Ba mllsademede bin 
kadar uker llmlftlr ki, 
Mnlar, taaklana mitraly&z 
atefini tamamilı tMiraiı bı· 
rakmaya muvaffak olmaı· 
lardar. 

Bunlar tankları• lıeriae 
lalcum ederek pek fakına 
'°blmotlar •• clola711U• taak 

Şark 
-- ... 

şimenditerlerini 

satın alıyoruz 
~~-------4------~---' Fransız heyeti ile Bavındırlık 

baL anlığı arasında başlı yan 
konuşmalar ilerlemektedir 

Ankara 19 (Ôzel)- Şark kanlaiı ile temaıa baıla· 
ıimendiferlerinia hllk6meti· mıılardar. Her iki tarafın 
mizce ıataa alanmaıı iti iler· aaıar noktaııada m&taba· 
lemiıtir. Pariıten ıeleaFran· kat vardır. Ba iıia pek ya· 
ıız bey'eti, bayandarhk ba· kında biteceii 16yleai1or. ........... 
&ardaki mitralylılerin kendi· yapılan mllaademeler bir 
lerine karıı teYcihiai imkla· muafferiyet teklincle kup· 
aız bale ıetirmiflerclir. Ba laamaktacbr. Bu mlaademe· 
eanada biri ltalyan aabaya ler ordaaaa maneviyatını da 
tank içinde ajar ıarette ya· yllkıeltmittir. Çlnkl aak•, 
ralaamııdır . iki aydaaberi Raı Kuaa •aıa 

Rlyter ajaaııaıa Adiı·A· muharebe ••r••clea ll•ri 
baba muhabiriaia bildirdijiae ~kilmuiae ittıai1• iıtemiJ• 
..... Takaıu aeUi boyuada itaat ıdiyord•. 

A•am kamaraıınıa ba 
ılDkll toplaab11 çok mDna· 
ka .. h olacaktır. Bir çok 
1aylavlar, Sir Samoel Hoar'ı 
imtihana çekmeie ba11rlaaı· 
yorlar. 

Eski 
GtlmDş paraları birin 
evvel cumurluk para· 

eile değitlirelim 
Bir ıabattan ıoara teda· 

v&I mevldiad• kalkacak olaa 
eıki rGmlf paralana yeni 
1DmD1 paralarımılla bir aa 
••el dej'iıtirilmeainia t .. iai 
içia hllkOmetçe tedbir• 
ler alanmıı •• ba parala· 
na, buadaa ıoara kaıalarda 
mal aandıklara Ye klylerde 
de kly aaacbldan Ya11ta.Ue 
bu .,anların tleiiıtirilmeai 
temin edilmiıtir. 

Eıki devre aid, rtmllı 
me~diye, 1lmD1 çeyrek, ıe· 
kiılik, dlrtlllk, veaair para· 
lar, ikinci klaaaaa ailıaye· 
tı.. kadar .. iittirilmif bu· ........ 

Yalanız, uzaklaıtıkça ken· iiıeriade 11 numarala iıaret 
diaiai bu kibuıtaa kurtara- vardı. 
cajını ıiddetle umuyordu. Fakat istikamet ıCSıteren 

Fakat .. Skaer'in aı yaki· ok yoktu. 
aiade, Roıpordenc ridecek Kulilbenin içinde kıralmıı 
yol k6ıeaiaden yan )'lkılmıt liç ıiıe, boıaltalmıı birkaç 
bir ev harabesi ı&rdil; ya· konserve kutusu vardı. 
rııı yıkılmıı davarın tlzeriade Veronik: 
beyaz bir tebeıirle 15 raka- - istikametin aon aoktHı 
mını ılıteren onun alt ta· buraıı olsa gerek! lpretleri 
rafında ıu ilç harfı g&rdll : koyanlar, belkide evelden 

V. d'H. haıırlanmıı yemeklerini bu-
- 2 - rada yemiıler.. Dedi. 

Okyanus kenarında! Bu aralık, biiyük bir yu· 
murta kabuianu andıran 

Veronik'in ahvali ruhiye· kOçük k&rfezin bir kena-
ıinde birden bire dejiıiklik rında kilçilk bir mot&rlil 
huaule ıeldi; k&Ul bir ma· kayık ıördil. Ayni zamanda 
ıinin ibdaı ettiği meçhul k&yden dotru relen bir ka· 
tebdiddea kaçarken ° ıila dıa ve bir erkek seıi de 
yeniden meydana çıkan bu duydu. 
sarib iıaret ve b:bdid kar- Veronikia buluaduiu yer· 
ııaında, mukadderahn ı&ı· den a .. cak erkek ı&rlllil· 
terdiii yol üzerinde cesa· yordu. Bu adam ihtiyar bir 
retle ilerlemete karar verdi. k6ylil idi, kolunda yaram 

Ba kararı, birazda meç· düzine kadar aebıe, yiyecek 
huller perdesi 6allade birden ıeylere dair torba aııb idi. 
dotan bir iz, bir ııık ver· ihtiyar bu torbaları yere 
dirmiıti: Bu iıaret, bilhaaıa korken : 
olr, herhalde bir yol, devam 
edilecek bir yol ı&ıteriyor· - Eee.. • dedi • iyi bir 
da. 10 rakkamı da, ıara ile HJahat yaptınız mı madam 
rellp fidea ı .. retlerin ODQD• Hoaaria ?. 
caaa demekti. - Evet.. M&kemmel bir 

Ba ipretler acaba kimin ıeyahat 1 
için yapalmııta? Buaua ehem· - Paria'te, eekiz ıila kal· 
miyeti yokta. Bu ipretlerin dıaız. Bizim efendi beaabıaa. 
V eroaiki keadiıi için de - D6ad0jtlm için mem. 
mDhim olan bir muammanın 
halline kadar 16tOrecejine 
ı&phe edilmezdi. Bilbaua 
ıençlik zamanına mahıaı 
imza11aı taklit edea küıtahı 
balacakb 1 

Buaa içia arabacıya ya• 
••ı yavaı Roıpordene doğru 
uabaya ıllrmeaini emretti. 

Roıpordene aacak aktam 
yemeli vakti vardı; tahmini 
dotru çıkıyordu: yolda im· 
ıaaile birlikte 11 ve 12 inci 
numarala ok iıaretlerini de 
rlrdl. 

Veronik o ıeceyi Roıpor· 
den' de ıeçirdi ve erteıi gDa 
tetkikahaa yeniden baıladı. 

Bir mezar lak dıYanada bu· 
laaaa oa ikinci ipretia ı&ı· 
terdiii koakaaoya hemen 
bemea batka bir iıarete te· 
aadlf etmede• vardı. 

Acaba aldanmıı mı idi?. 
bltla yeni bir iz, yeni bir 
ipret bulmak için çalııta, 
fakat erteai glla oa &çilncü 
ifareti bulabildi; bu i .. ret 
te Roveniki Fllesnanta ıev· 
ketti. V • bu auretle d6rt 
f8nlllk bir yolculuktan ıon· 
ra Okyaaoa sahiline, Beı 
Meil plljıaa vaaıl olda. 

Plljcla tam iki rila yeni 
bir hldiıe ve malOmat ile 
karplaımımak tbere kaldı; 
blraa için artık muvaffak 
olama1acataaa hikmetti. Fa· 
kat, bir aabab yaraya kadar 
l1llar Jçiade kalmıı kayalar 
aramada ı•zerkea, ıabilde 
iki ajaç, ajacıa etrafaada 
oldakça flael bir çimenlik 
keıfetti. Ba iki ajaç bir 
ltiriae adeta diraek vermiı 
ıibi bir vaziyette idi. 

Barada, rllmrlk kolculan 
tarafıadaa yapaldıjıaa ılpbe 
olmıyaD kalllbeye b_. 
bir J•r de vuclı. la kallH· 
... ....... ld bl,ak t .. 

nua mudur?. 
- Tabii. 
- Giriyor maıaaaa, ma· 

dam Hoaarin? Siıia motlr 
yerinde duruyor. Herpa bir 
defa ıelip baktam; nihayet 
buıiln de ıelerek muıama • 
ları kaldırdım. Hiçbir ıey 
ekıik deiill 

- Çok iyi. 
- Siz de cidden mlkkem-

mel bir ıemiciaiaiz Madam 
Honarinl Bu ıan'ata ıize 
haari aebep ve farut li· 
retti?. 

- Harb liretti. Erkek· 
leria çoja bar be fitmiı idi· 
ler; kalanlar da baJıja ri· 
diyorlar, ancak oa beı ıtıa 
de bir poıta yapılıyordu. 

Nihayet ben iıe ririıtim. 
- Petrola nereden ba· 

layorduaaz? 
- ihtiyat petrol vardı. 

Bu cihetten korka yoktur. 
- Şa halde artık ayrıla· 

caj'lz demektir. Maamafih, 
bunlara mot6re tapmak ha· 
ıaıaada ıize yardım ede· 
yim mi? 

- Zahmet etmiyiniı, hem 
de acele iıiaiz var! 

- Peklli.. Arbk :aJnla· 
ca;ız, demek! Ôalmlb:deki 
defa içia paketleri olıaa 
haıırhyaca;ım, Madam Ho· 
torinl. 

ihtiyar adam: 
- Kayalara dikkat edi • 

ais, adalu etrafıacla bular 
çok tıblikeliclir. Ba adaya 
"olaı tabutla ada. demek 
her halde bu ka,.lar yl· 
ıllndeadir. Ha1cll utarlar 
olıu, madam Hoaarinl Di· 
ye batarclJ. Ve ihtiyar kaya· 
lar uuıada ka1boldu. 

V eroaik, oldaja yerde 
titremekte• keadiai alamaclı. 

Otu talautla adal - "r .... Wll' -


