
•• 

Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neıriyat MGdilrü : HAMDl NÜZHET 
Adreı : lımir ikinci Beyler Sokaiı 
Abone prtları: Seneligi 700, altı aylığı 400 kurut 
~----- ~ ... --- --- ...... 

Reımi iliolar için: Maarif cemiyeti illioat 
biiroeana mOracaat edilmelidir. 
tl•ıaat ilAnlar: ldarebanede kararlaştırılır 
laııldığı yer: ~A~Al5Ö[U) S!atbaası 

•• ••• 
• ULUSAL 

lımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

ltalyan'lar Roma'da logiliz 
ve Fransız mallarnıa karşı 

ı genel boykotaj ilin eyle· 
mişlerdir. 
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Suriye' de yeni hainler yakalandı 
Taarruz h3s13dı. iiaı Y8'd3 Y.un;~Ist~~·d; plebisit s~~ 

• • ~ nuçları dun gece anlaşıldı 
lnuılız Ve } rallSJZ malla•Kahinehugonıopİ;nacakvebir~az-
~ . . bata yaparak Londra'ya gidecek olan 

rına hoyl'"otaj ilan edildi. DJ;~!bb~~~l~~;~:.~~İ~ 1j g?udere(~ektir 
Plebisit sonuçları, gece 

Istanbul, 4 (özel) - Paris gazetelerinin Adis - Ababa aytarları radyo 
telofonla aşağıdaki haberleri vermişlerdir: 
ltalyan ordularının Makalle cephesinde başladıkları taarruz, üç koldan 
ilerlemektedir. Habeş orduları, Italyanların menzilJerindeu uzaklaş
nıaJarını temin için muksvemet göstermeden çekilmektedir. 
ltalyanlar, don sabah saat 6 da taarruza geçmişler ve akşama kadar 
Bağ ve sol cenahlarda 15 kilometre arazi işgal edebilmişlerdir. ileri be
reket esnasında Italyan orduları, tayyare kuvvetlerinin himayesi altın
da bulunmuşlar ve mebzul tanklar kullanmışlardır. Ağır topçu batar
yaları, Habeş mevzilerini uzun müddet bombardıman etmiş ise de biç 
hir netice elde edilememiştir. Zira Habeşler, kendiliklerinden bu mev· 
:aileri kımıen terketmiş bulunuyoı·lardı. 

lstanbul, 4 (özel) ·· Italyan taarruzuna mukabil Habeş ordula· 
tının mDthiş ve geniş mikyasta bir savlet hazırlamış oldukları ve 
dftşman kuvvetlerine imhakar ve kat'i bir darbe endirmek için 
hnınn tedbirleri slmış bulundukları Adis-Abaha'dan Berlio gaze

bildiriliyor. 
\ akiıler ayandarmııtır. Siyaıal 

durum, iç rlndenberi b&ı· 
bntnn baıka bir ıekil almıı 
bulunuyor. 

lıtanbul 4 (Özel) - Ro· 
madan haber •eriliyor : 

ltalya hilkiimeti, ıiyau 
yoluyle hiçbir ıey yapılamı· 
yacağına kanaat retirdiiin
den bütlln cebhelerde taar· 
ruza geçilmesi için general 
06 Bono'ya emir verdiği 
söyleniyor. 

yarııından ıonra anlaıılmıı· 
tır. Rey verenlerin yüıde 
dokıanı krallık iıtemiılerdir. 

Plebisit neticelerini krala 
bildirecek olaa heyetin. bu 
gün akıam hareket etmesi 
etme1i muhtemeldir. Kabine, 
bua-lin toplanacak ve plebi· 
sitia sonuçları hakkında 
bir mazbata yaparak Lon
dra'ya gidecek olan bey'et 
vaııtaıile krala gönderecek
tir. Bu mazbata ile, kral 

Atina'dan bir glJrüuüş 

IYunaniıtan'a derhal davet lerdenl bir çok kimseler 
olunacaktır . krallık lehine rey vermiı-

lıtanbuJ, 4 ( Ôzel ) - lerdir. 
Atina'dan haber veriliyor: lıtanbul 4 (<'.:>ıel) - Yunan 
Plebiıit diln ıabah baılamıı hOkiimeti, yeni neırettiği bir 
ve akıama kadar Yunaaiı· kanunda, tayyare sabitlerinin 

bava kuvvetleri nezaretinin 
tan'ın her tarafında bitmiı 

tenıibile ve 30 yaıını bitir· 
bulunuyordu. Reye ittlrak miı olmak ıartile evlenebi· 
edenlerin, 3 milyondan fazla lecelderini tesbit etmiıtir. 
olduğu tahmin ediliyor. Akıi takdirde hiçbir tayyare 
Yunani.tan, dibi fevkallde zabiti evlenemiyecektir. 
bir giln yaııyordu. Muhalif· - Devamı 4 inci sahifede -. ... .. . . .. . . . 

G6rece'de çok feci bir kaza oldu 

-
Habeş'ler, cebheye cebhane taşıyorlar 

il. latanbul 4 (Özel)- Roma- lar, bu malları satan m•i•· baılamıılardır. Franıa için 
la haber Yerildijine göre, zalara kim1enin uiramamaıı böyle birıey beklenmeditin· 

~.rlama tedbirlerinin muka- için huıuıi teıkilit yapmağa den bu haber Pariı'te derin 

Halil; Eşrefpaşa'lı Nuri'yi 
.;itte ile öldürdü 

:'il tedbirlerle karıılanmaıı • • • • 

i"8 ıtaı,.d. aı.nan tertibat 

1
. apon)ar kı• me sa). Kaza; H. alil . do.muz.a 

••kallde bir durum doiur· J d k ~ 
'litiftur. iptidai maddeler ve e ın e 1 çııtenın 

nasıl ateş ettiğini anlatırken 

ateş almasından oldu .• 
~•ıyici zaruriye fiatları, dırm ak 

1
• stı• yorlar.' Dün ıab~b, ~umaovaıını~ 1 marteai akıamı .. çiftelerini a· ı ve ıilibını ne tekilde kuUaa· 

; ~latıkametin biltiin takayyO· Görece nıhıyeaınde çok fecı larak o gece ve erteai giln dığını arkadaılarına anlat· 
•· ~t.... ratmen - babablaı- bir kaza olmuı, Halil adında avlanmak &zere Görece na· mağa baılamıı ve bu . eınada 
' ~br. ltalya ekonomi bakan· General Araki 'nin Mançuri 'de sttel bir genç, arkadaıı Nuri'yi biyeaine dotru yola çıkmıı· çiftesini de eline alank ta-
• ~ • bu noktainaaardan m&ı· çifte tllfeği ile yaralayarak lardır. rife devam etmittir. 
~ bir mevkie d&tm&ı bu· teşkilat yaptıgw 1 söyleniyor 61dilrm6ttGr. Hidiae bak- Halil, o gece raıt geldiği Çifte tüf~ğinin bir atzı-

•1or. • kında edindiğimiz malQmatı bir domuza ateı etmit ve nın dolu olduğunu u..,utaa 
.~tıabuJ 4 (Ôıel) - Roma· lıtanbul, 4 (Özel) - Lon· Araki, Maaçuri'de viıi mik· yazıyoruz: çifte tllfeiindeki kurıunlar· Halil, domuza kurıuna r&· 
~ ahnan .on haberlere dra'dan haber verildiiine yaıta ıllel teıkillta baıla- Eırefpaıada oturan Nuri dan birini ıarfetmittir. zünil nipn alarak attatun 
s.e, ltalyaaıa her tarafında r~he, Japonya'da nazarı dik- mııtır. Japon'ların bu hazır· ve Halil diğer arkadaılarile Erteli rün, yani· don hep ıöyledikten ıonra; tiyle te
.._ ... liı Ye Franııa mallarına kati celbedecek ıurette harb hklara Ruıya'da dikkatle birkaç rnn ••vel ••a ritme· beraber otururlarken Halil, tiii bir çektim demif •• 
...,lcotaj batlamıftar. ltal,aa- lua11rhldara vardar. Gıaeral takib olunmaktadır. i• karar vırmiıler ve Cu- domvıa Daıal raıt ıeldijini -Dewuru d6rdiincD ~--
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IBeyaz Papağanın! 

(Uluaal Birlik) 

Dünyada neler 
olup bitiyor 

!Tuna paktı hiraıı 
evvel yapılmalıdır 

- -= SIRR = E ürkçeye. §S ~ 4-11-9351 Çeviren • KA~ll ORAL };s 
En bnynk basım maki· 

nesi: 
laveç hükümet merkezinde 

Stoklıolm Tidningen adında 
tirajı yüz binleri geçen bir 
gazete çıkmaktadır. Makine· 
!erini değiıtirmeğe karar 
vermiı olan bu İsveç raze· 
tesi dev kudretinde bir 
basım makinesi kurdurmak· 
tadır. Amerika'dan getirtil

Belçika firması tarafından 
hazırlandığı, fıçıların sillbla 
dolu olduğu kaydediliyor. 
Kargadan çok tavus ku'u 

ln111nm1111111111111nfiMfırıff ıiffiilıiiilı=ııiıiııı111 1111111111111111111111111111111111111: Her ıeyin fazlası usanç 
veriyor. Avusturalya'nın do· 
ğusundaki illerde çoğalmış 

olan tavus kulları karialar· 
dan da beter bir beli h•li· 

- Burada bulunmamağı 
tercih ederdim . 

Boni, etraftakilere bir kere 
baktıktan ıonra : 

- Madam Parkerin, kızı
nı• ceaedini götürmek iste
mb'eceğini zannediyorum. 

Dedi. Sarp cevap verdi : 
- Ben de ayni kanaatte· 

Jim. Zannederim, saat bir 
trenile hareket etmek isti
yecektlr. 

Boni, bu müddet zarfında 
pek mlltee11ir görünen Mak· 
naau ve Davundu tetkik 
ediyordu. Birdenbire aağ ta· 
raftan ıelen tatla bir ses, 
Boni'nin zihnini kanıtırdı .Ru 
Hı, matmazel Norma'nındi, 
Norma, Boniye hitaben: 

- Müsytl Donti; yarın ce· 
nazeye ıelebilecek misiniz? 

Boni cevab verdi: 
- Maclmazel, çok müte· 

euirlm ki iıtirak edemiye· 
cetim, f'I adliye tahkikatı 
yokmu? aiziD ıibi beni de 
çok uemul etti. Biraz din· 
lenmek istiyordum. 

Norma tekrar etti: 
SbcleD batka hepimiz iı· 

tirak edecejiz. Arkadaılar, 
ltiru para toplayıp pansiyon 
--a bir çelenk g6ttlrmemizi 

teUif ettiler ve bu iıi bana ...... 
8-1, tlael kıan bu ıözleri 

herine eJiai cebine ıoktu ve: 
- Rica ederim madmazel 

baclea ele birıey kabul edi· 
•iL 

clecli ve yerinden kalkarak 
•clmaulia eline bir miktar 
..... 11laıtırdı.. • 

Erteai ıh hep beraber 
cnue7e iıtirak edeceklerdi. 
Boai de bundan iıtifade ede· 
rek pansiyonda araıbrmalar 
yapacak ve hakiki katili ara· 
yıp bulacaktı. 

* •• 
Sabah ıaat 8 .. telefon 

çalıyordu. Boni cevap ver· 
mek üzere yataiJndan kalk
tı. Müteea1irdi. Zira tam 
bu esnada ıayet güzel ve 
ayni zamanda dikkate ıayan 
bir rllya ıörüyordu, fakat 
telefon çanı çalınca, uyandı 
ve riyasını da biranda 
uautmuı oldu. 

- Alo, Alo, a, siz misiniz 
dayıcıiım?. 

- EYeti>enim, senia ken
di batına ve fedakirane 
çalııtıiıaı biliyorum. Fakat, 
ne çare aen muvaffak ola· 
cakıın. maddi ve manevi 
kazançtan batkiları istifade 
edecek, ne yapalım, me· 
mariyet b&yleclir. 

Boni, dayısının ne demek 
istediğini zaten anlamııta. 
Hemen cevab verdi: 

- Dayıcığım, ben ıan ve 
tlhret iltemem. 

- Ne i1e ayle olsun. Li· 
lsia dikkat et, yalnız kendi 
•oktai aaıarlat1na g6re ha· 
relret etme; zira Con Stra • 
• lt .. ka Dedektifleri de 
talalrilıata memur etti. Da
w.d'u tara1111d ettiriyor. 
Dantacl, ıttya bir iı bulmuı, 
"A'onieı Niyoz" ıazeteıiae 
alJoae , kaydediyormuı. 

- Daba iyi ya, bu ıuretle 

el yazısını anlıya bile· 
ceğiz ve panıiyondaki yazı· 
larile tatbik edeceğiz . 

Boni'nin dayııı ruban muz· 
tarip görünüyordu. Sesi tit· 
rek geliyordu. Yeieninin 
cidden feragatı nefsle çahı· 
tığını anlamıfb . Muhavereyi 
uzatmamak için : 

- Pek ali çocuğum. Ya· 
lıoıı dikkat et atlamıyasınl. 

dedi ve telefonu kapadı. 

· Boni, mikrofonu yerine 
koydu ve kendi kendine 
düşüomeğe baıladı. Düıün
meğe çok ihtiyacı vardı. 

Lakin bu ıırada, Madam 
Pontes içeriye gireli ve ça· -maıırcıaın getirdiği bohçayı 

verdi. Boni, Madam Pontesi 
görünce: 

- Madam bu hilsnli tesa· 
dtlf mOdür, nedir bilmiyorum! 
Siz, daima benim size muh
taç olduğum zamanlarda ya· 
nıma gelirsiniz! 

Dedi. Madam Pontes, Bo· 
ni'nin söylediklerini işitme· 
miş gibi: 

- Allabım, nedir bu dert· 
ler ve bu masraflar; Con 
Straun, hiç bir ıey istemez, 
dedi filhakika, fakat kiracı· 
larıma emniyet ve itimad 
gelsin diye, ben bittin oda· 
lara ayrı ayrı kilid koydur· 
mak mecburiyetindeyim. Bu 
ıün derhal bu itleri yapmaia 
baıladım. BtHlla p••cerelere 
de iç taraftan ılrmeler koy· 
duruyorum.. Ah.. Za•allı 
Daima onun bayalile .meı· 
ıuJlm.. B• kızı aautamıya· 
caiaml. 

Boni biraz düıündü ve on· 
dan sonra: 
-Madam, merhumenin oda

ıile Davund'un odasını bir· 
leştiren kapının ortasındaki 
elbise dolabını çaktınız mı ? 

- Evet, Dosti'ye sureti 
kat'i1ede emir verdim, bu 
iti daha din gece yapb ve 
adam akıllı çaktı • 

Madam Ponteı, bir 
türltl Boni'nin yanından ay
rılmak iıtemiyordu. Birden· 
bire Boni'nin yanına yak· 
lqta ve: 

Devamı var 

mekte olan bu basım makinesi 
Amerika'dan bugllne kadar 
Avrupa'ya gelen en btıyük 
makinedir. Saatte 32 sahife· 
lik 90,000 veya 24 sahifelik 
120,000 nüsha basmaktadır. 
Bu yılan Nobel milkafatı: 

Viyana gazetelerinde oku· 
duğamuza göre, bu yılın No· 
bel edebiyat mükafatı için 
iki kişinin adı geçmektedir. 
Bunlardan biri, F enlandiyalı 
yazar Silanpa, öbürü de Pol 
Valeri'dir. 
Kartal yerine yıldız 

Sovyetler Birliği Mosko· 
va'da Çarhk devrinden kal· 
ma ne kadar kartal sembo · 
lü varsa hepsini kaldırıyor· 
lar. Metbur Kremlin sarayı· 
nın avlu kapısı üstünde 17 
inci a11rdanberi duran kar
tal bugünlerde indirilerek 
yerine Sovyet sembolü olan 
iki ton ağırhiında bir yıldız 
konmuıtur. 

ni almış olmalı ki , bunlula 
bata çıkamıyan köylü hüku· 
mete baş vurarak asker 
gönderilmesini istemiş; eğer 
buna imkan bulunama11a, 
makineli tüfek verilmesini, 
ileri sürmüştür. 
Bir yoklama: 

Çekoslovakya'h bir hoca 
çok enteresan bir istatistik 
yapmışhr. Hoca on yaıında 
olan, beş yilz erkek ve bet 
yüz kız çocuk arasında bir 
anket açmıt hangi mesleki 
seçmek istediklerini ıor· 
muştur. Çekoslovakya'h ho· 
canın tuttuğu bu istatistiğe 
göre, erkek çocuklar teknik 
meslekleri tercih etmekte· 
dirler. Bunların yüzde 38 i 
pilot, yiizde 32 si mübendiı 
olmak istiyormuş. ' Bir çoğu 
da pastacı olmak niyetinde 

imif. Pek azı asker, ıoför, 
orman bekçisi olacakmıı. 

Beı yüz kıza ıelince, bun
ların da yllzde 40 ı terzi, 
yllzde 20 ıi hoca olmak 

Torpille po9ta g3oderilecek iıtiyormuı. Aıçı olmak isti· 
Neyes Viner Jurnal gaze· 

tesine Londra'dan yazıldığ1· 
na göre, lngiliz muhterii 
yüzbaıı Button pratik olarak 
kullanılması mümkün olarsa 
Avrupa ile Amerika ansıada 
poıta itlerinde btlylk bir 
devrim yapacak olan .bir 
torpil yapmııtır. Barton tor· 
pili 300 mektub taııyabile· 
cektir. Mubteriin ıöylendi· 
ğine bakılırsa, torpil, lngil· 
tere'den Fransa'ya yarım 
saatte varacaktır. Hatti bu 
torpilin daba~biiyük modeli 
49 saatte ~erika'ya gi· 
decektir. 

yenlerin sayısı da büyük· 
müı. Eo çok göze çarpan 
ıey kızların hiç biri sinema 
yıldızı olmak istememele· 
ridir. 
Yuvarlanan otobtls 

BDDdan birkaç ıün önce 
Cezayir' de Cicelliye giden 
bir otobllı 40 metre derin· 
liğinde bir yamaçtan devri· 
lerek içinde bulunan 34 yol· 
cu atır ıurette yaralanmıt· 
tır. Bunlardan sekizi ölüm 
halindedir. 

Kışlık 
Çimeoıo fıçısı içinde silAh: Mahsullerimizin mD· 

Viyana ıa•telerine Ku- tenevvi olarak ekil
düsten yazıldığına g~re, man· 
da hilkilmeti Filistine yapıl· mesi IAzım 
m1&kta olan silih kaçakçılığı Ekim mevsimin, bu ıene 
hakkında bir beyanname neş iyi gideceği ıimdiden tah· 
retmittir. Bu beyannamede min olunuyor. Bu mOnase· 
htıkfımet bu ayın 16 sında betile kıtlık üriinlerimizin, 
Yafaya 537 fıçı çimento ge- vaktinde ve miitenevvi olarak 
tirildiğini, konıimentoların ekilmesi için Tarım bakan· 
ıimdilik adı gizli tutulan bir hiınca tedbirler alınmııtır. 

Y 
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aş meyva i)r s· ~ 
ihracatı için ,imdiden! ayyare ınemasıı 

ciddt teşebhtlslere 5 - . . . . ~§ 
başıaod• ~~=-===1936·19y36SeoAesı ıç•nVde g"RrnlecUek fılmMlerın en gOzeh~ 

Y •t meyva ihracatının, - ~ 
her yıl büyük bir kir temin E 
etliği ve komıu memleket· = -
lerde bu itin geliımeai için ~ Atk·lhtiras·Hıyanet·Feliket-Muıibet ve nihayet saadet ~ 
glinden güne ilerleyin yeni §§ Baba tefkati, aile ocağının iç yüz6nü gösteren şah· ~ 
yeni tertibat ahndıiı alika· := eser film olup JULES CLvRETIE'nin .. K&çük Jak" 5 
darlarımızca nazarı dikkate EE isimli romanından muktebestir. 5 
ahndıiJndan, gelecek yıl i§ OYNIY ANLAR: LINl NORA - CONST ANT REMY§§ 
bizden de aeniı mikyasta = = = ve diter yllkaek Franıız aan'atkirları =: 
yaı meyva ihracatı yapıl· = =: - -ması kararlaıtırılmıı, bnnun ~ AYRICA : Fokı .. T&rkçe ıözlll dlinya haberleri,, § 
için fimdiden ciddi •e esaslı := Miki Tayyareci °Karikatör Komik,, := 
teıebblılere baılanmııhr. iSeaus Satleri· He~gün 15-17-19·21,15 Cumar· ~ 

Gelecek yıl dıt Ol kelere 5 • tesı güaii 12,45 ve 1 S seansla· EE 
aevkedecetimiz yaı Ozilm ve • randa mekteplilere tenzilith bilet •erilir. :Pazar ıtınü ~ 
diier meynların, fazla mik· i§ 11,30 da baılar. § 
tarda olması temin oluna· E Fl.aıl11r 30 -40 - 50 Kuruştur. Telefon No. 3151 § 
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( Viner Jurnal ), birleşmezsek 
Tuna havzası semeresizliğe 

mahkomdur, diyor •• 
Viyana'da çıkan ( Viner 

Jurnal ) gazetesi, Tuna paktı 
hakkında aıağıdaki maka· 
leyi yazmııtar: 

Avusturya-Macaristan mo· 
narşiıinin izmiblilindenberi 
Tuna havzasının arzettiği 
ahval bize tam bir vuzuhla 
göstermiştir ki eski güçlük· 
ler bu çift monarşi tarafın· 
dan yapılan herhangi bir 
hatadan ileri i'elaıiı olma· 
yap Tuna milletleri . araıın· 
daki gerginlikten dotmufta, 
çünkü işler 1918 denberi iyi· 
leımiı değil, bilikis kötület· 
mittir. Fakat artık Tuna 
havzasının ehemmiyetini his· 
bütün kaybederek büyük 
devletlerin oyun topu men· 
zileıine dnımeai .istenmiyorsa 
bu hAv~ada yeni tartlara 
göre ve her ıeye ratmen 
herhangi bir nizam ve inti· 
zam ve teıkillt ricucle ge· 
tirilmelidir. 

Unutmamalıdır ki eski 
monarfi yataız aiyasal deiil, 
ayni zamanda ekonomik ve 
kültürel bir teıekkOI idi. 
Sulh muahedeleri her ıeyi 
birbirine karııtırap boıdu ve 
bozulanın yerine her hanıi 
bir Ersatz konmadı, Tuna 
hakkındaki plinlar ve koa• 
feranılar her ıeyden 6nce 
bunlan ortaya · bn1nk dev• 
letin menfaat ve niyetle· 
rini akıettirmekte ve Ull 
Tuna derletleri sonra 
sıelea tali aaıarlar sayalmak· 
tadır. Halbuki herıeydea 
ev•el bir anlaımanıa -ilan 
llıerinde mutabık kahnmah· 

dır. ÇGnkll herkes ke•di özel 
menfaatine ıöre batka bir 
ıey isterte bu takdirde bll· 
Ula koaferaular bot lalUi· 
dıdan bqka birıey cletildir. 

Taaa havza11ada mi.terek 
olaa bittin milletler 90k 
farklı kaliteler arzetmekte· 
dirler. Bunlarda• bir takım· 
ları fazlaca diğerleri de da· 
ba aı inkipfa mazbarclarlar, 
Bu ıebeple bunların bir ta· 
kımlarının mazide kazanılmıı 
varlıkları diierlerinin de is· 
tikbale ait b&ylk emel ve 
ümitleri vardır; bununla be· 
raber her miUet ıerek kil· 
tire) ve gerekse siyasal kud· 
retlerini herıün yeniden ib· 
raz ve teyide meclturdur. 
Zira kültür denilen ıey ve 
siyasal kudret ve tasarruf 
ve mu haf aza edilebilen bir 
varlık deiildir. Ecdadından 
ne tevarüs etmiıscn ona 
tasarruf etrneğe çahş. Her 
inan ıibi her millet dahi 
kendisini hakikatte olduğun· 
dan fazla diğerlerini de aıa· 
ğı ıGrmeğe mütemayildir. 
Ayni zamanda milletler yek· 
diğeri hakkkında hakiki ve 
doğru bir fikir edinebilmek 
için birbirlerini pekaz tanır· 
lar. Fakat artık nihayet 
şunu anlamakhğımız lazım· 
dırki kuvvetlerimizi komıu 
kavgaları ile yıpratmayıp bir· 
leıtirmeğe muhtacız, 111Utterek 
bir devlet halinde mavaffak 
olamayınca muhtelif de•letler 
halinde muvaffak olmata 

çalıımaklığımız icab edetı 
yoksa Tuna havzası ... r 
reıizliğe mahkiimdur. T_. 
havza11Dda bir anlatma. ••" 
cak Tuna milletlüinin. istik" 
illi ve hukuk mllaa••tı 
esasları üzerinde elde je}i!I" 
bilir. Bu .milletlerin .,....lı•' 
birinin dlt~riae kartı ae~et" 
titi talebleri objektif •• ~ 
kolojik tarzda tetkik edilllleli 
ve bu tetkikde bir taraf dil'' 
tarafa ODUDUn bealedij'İ ar 
zuların ae kadar haklıl " 
gayri kabili isaf oldui~' 
isbat etmeie yeltenmeY"P 
bil'ikis iı'afı bbll olaa ar 
zulann meydana çıkanlıo•" 
sıaa ıayret edilmelidir. ttfr 
sell Macar milleti derJ• bit 
sakata •iram11br. · Biaa••• 
aleyh Macar ruhunun -~: 
vazenelinl ıeltrar elde :oı 
meai li&ım ıelditiai k• 
etmelidir. Maca.utaD'cla ,.
rek Tuna bavaliaine ~t .... 
rekn bafka neviden .. .ıatt" 
lif cerJanlar vardır.. • ...s 

Her hanıi bir itDllJ..-
eble etmeksizin Madlltİ'tt' 
ıilk6aet balmıyacak •• 1'~ 
aa laavullDID- mlabet ~ 
uzvu olmıyacakbr. Ç6' t• 
Mac:imtaa çolı py kaJ._,. 
mittir. Macaristan k••4i.! 
ki ilkesini• Matar o1 .. 1:. 
kııımlarını sulh yolile ! 
bir yakit tekrar i~ 
illıak edemez. itte 
bilmek ve hllJ&d••. -~ 
ıeçmek ancak Ma~-
ıulh yolile neleri eld• ~ 
bilec~ ap.am.,ıilil; ~ 
tevakkıfbr. Bu meı'~!• ~ 
auh keltietmeclillç• ~' 
rın halliee yaklaıılamır• 

tir. I" 
Mea'eleain caa alaca~ t-

i•r tilr Hktuatla: ~lif'. 
leria korua ... clır. ~ 
••'ele·~ da bir ~of": 
.... a ... )'!> ... ,. 'tJı' 
cladll', yaal ltlr .-- ~~!~ 
memleketlerla&Mld akeP'~ 
leria ~ d• 

bakımından ~ m••'"; 
lanm allk.a.r ... ,,~ 
ltlıam ve zar.ret ol• f 

tellkki etmiyorlat ela bol fi 
yani akalliyetleria bakuk"_. 
ıaıetmeji can 11kıc:ı lı~ 
allıoı bir külfet tel• &fi 
ediyorlar ve ba kllf~t 1'i' 
kabil oldukça ber WI' ~· 
suretle kurtulmak iıti1° fr 
Diier tarafta• bu iti~ 
viçre'de ne güzel t JaK 
edil mittir. Eıasen 9ra~,, 
akalliyet yoktur. Rolll ,_, 
Te11inliler ve kliçiik Ro:..
lar kendilerini ak~IHY ~' 
saymaiı akıllarındaa ~ 
mezler ve milJi 111 ~· 
müzakereler, linguiıt ff 1'fİ 
unutturacak derececl• ~f· 
olarak üç dil tııere 1' ..... 
Hararetli bir hatip ol .. ~ 
ıeh, Viyanada pan A• ,ı· 
konfrauı•da Fra•ll~ 
duğu kadar fasih A 1 O 
dabl konaımamaı ..... ,~ 
kendiai•i ekalllyetteo ~'-" 
·o yalınız laYiçreliclit~ ~f 
Tuna devletleri blİ ~' 
l.viçrenia •••l1Mi•• ~ti' 
- Devamı diJrdünciJ f(ll"'I 
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BAŞDURAK 

' u·N Al\IDİ NÜZHET 

,Sihbat EZan.esi 

Norveçyinın halis Morina Balık Yaiıdır. 
Şerl>ef iıibi içilebilir iki defa ıüzülmütlu. 

~ Biricik ıataı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nftzhet 

Sıe ıtAT EzANESI 

,, 12 beyıir kuvetiade (Dizel) 

markala az kullanılmıı bir 
99tO't&r -satılıktır. ·l' ali pi erin 
id•;ehantdliıt miracaatları 

gUMPANY ASI aı Gdyaıa, Oalo •• bkaa· 
acentası .. DUCALION,. vapuru el- dinayya limanları için ylik 

ye•m limanımızda olup 29 alacaktır. 
Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 
Ellerman Linyn Ltel. 

Liverpool hattı: 
" LESBIAN " vapuru 26 

B. tetrinde LiverpoJ ve 
Svvenseadaa ıelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 ikinci teırine kadar Liver
pool ve Glasıovv için ylik 
alacaktır. 

"ALGERIAN,. vapuru 15 
ikinci teıriode Liverpol ve 
Svvenıeadan gelip tahliyede 
bulunacak tar. 
Londra • Hull hattı: 

" POLO ,. vapuru 30 bi
rinci teşrinde Loodra, Hull 
ve Aoversten ıelip tabliyed~ 
bulunacak ve avni zamanda 
6 ikinci teşrine kadar Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

"MARONIAN,. vapuru 6 
ikinci teırinde ıelip 12 ikinci 
teşrine kadar Londra ve 
Hull için yük ,alacaktır. 

.. OPORTO " vapuru 20 
ikinci teşıinde Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

The General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

.. ALBATROS,. vapuru 25 
birinci teırinde ıelip 28 bi
teşrine kadar Londra için 
yük alacaktır. 
Deutıche Levante Linie 

.. SOFIA,. vapuru 28 B. 
teşrinde Hamburı, Bremen 
ve Anverıten •elip tahli
yede l>uluaacakbr. 

Not: Vurut tarihleri •• 

teırinievvelde Anvera, Ro- .. GOTLAND" motanı 30 
terclam ve Hamburl' limaaları 1 nci teırinde bekleamekte 

' için yllk alacakbr. olup yüklinii tahliyeden sonra 
.. HERMES ,, vapuru el- Roterdam, Hamburg, Co· 

yevm limanımızda olup An- peahage, Dantzıg, Gdynia, 
vera, Roterdam, Amıterdam Oalo ve lıkandinavya liman
ve Hamburg limanları için ları için yük alacacaktır. 
yük abyor. ZEGLUGA POLSKA S. A. 

.. TRAJANUS" vapura el- .. SARMACJA" motör6 20 
yevm limanımızda olup yü- 2 nci. teşrinde beklenmekte 
klinü tahliyeden ıonra An· olup (Doğru) Anvers ve 
vera, Roterdam, Amıterdam Gdynia limanlara için yük 
ve Hamburg limanları için alacaktır. 
ynL: alacaktır. SERViCE MARITIM 

.. OBERON " vapuru S ROUMAIN 
2nci teşrinde beklenmekte " ARDEAL " vapuru 13 
olup ylik&nti tahliye ettikten 2nci teşrinde beklenmekte 
sonra AnYeH, Roterdam, olup yükünü tahliyeden 
Amıterdam ve Hamburg li· sonra Köstence, Sulina, Ga
manlara için yük alacaktır. las ve Brıyla limanları için 

"GANYMEDES,, vapuru 5 yük alacaktır. 
2oci teırinde beklenmekte .. ALBA JUL YA" vapuru 
olup yüklloü tahliyeden ıon· 21 2 nci tetı:nde gelip 22 
ra Anvera, Roterdam, Ams- 2nci teırinde Malta, Ce· 
terdam ve Hamburg liman- nova, Marsilya ve Bauelooe 
lan için yOk alacaktır. limanlarına yük alacakbr. 

•CERES" vapuru 1 2nd "DURUSTUR,, vapuru 20 
tıırinde beklenmekte olup 2 nci. teırinde beklenmekte 
yükünü botaltıktan sonra olup yükünü tahliyeden son· 
Burıaı, V arna Ye Köıtence ra Köstence, Sulina, Galas 
limanları için yük alacaktır. ve Bnyla limanlar} için yük 

"CERES,, vapura 19 2nci alacaktır. 
teıriode Aove11, Roterdam, Haıiıiı: lllndaki hareket 
Amıterdam ve Hamburg li- tarihlerindeki değiıiklikler
manlara için yllk alacaktır. den Acente mes'uliyet kabul 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"NORDLAND,, motörn 3 
2nci teırinde beklenmekte 
olup yllklinll tahli7eden ,sonra 
Rotterdam, Hambarg, Co· 
penhage, Dantziı, Gdynia, 
Oıfo ve lıkandinavya liman
lanaa hareket (edecektir. 

.. VINGALAND" motöril 
12 2nci teırinden 16 2nci 
tepİlae lraclu Roter4am, 

etmez. 
Fazla tafsil it i~n ikinci 

Kordonda Tahmil Ye Tab
liye firketi binaıı arkaaında 
Fratelli Sperco acentalıiına 
mliracaat eclilmeıi rica ola· 
nur. 

Telefon: 2004 - 200S - 2663 
lllndaki gelit fidit tarih

lerile navlonJ.rdaki defiıik
liklerden · acente me1aliyet 
kabul etmez. vapurlann isimleri ilıerine 

deiiflkliklerde11 mea'aliyet 
kabul . edilmez. ı.-...liL:J· ümer Bank----
Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gozeli 

Dereke kumaşları_ 

&btlrtlk tekeri 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

~ Somer Bank yerli mallar paziıry 
~ lzmir şubesinde bplursunuz rini tecrtıbe edi 

ıiz •• 

e POrjen ~ahapın 

en ftıtftn bir mftl· 

hil şekeri olduğu 
nu unubilayınız. 

~ !• nını nnrrrrıırınıınnrrnrrnnnnnıırııuıururrrnıırırırıır urırurıuıuıruurrıırrırııı 
CQ llzmir yün mensucatı_ 

~T k A . . k ·= ~ 1 ür nonım şır etıı 
§ J.mir YG.a Men111cah TG.rk A. ~· nin Halka· ~ = ~ pınardaki kumat fabrikası mamulatından olan ~ 

~ 5 mevıimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, § 

~ ..ı ve yta ,çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civannda 186 §a 
~numaradaki ('-ı:ark Hah TOrk Anonim şİr· ~ == . v :ıc 
• keti) ••jazaaıoda utılmaktadır. MezkQr fabrika- ~ 

~ nın metanet Ye zerafet itibarile herkesçe malum § 
~ olan mamulatmı muhterem mllşterilerimize bir ~ __. __ = defa dalıa tavıiyeyj bir vazife biliriz. § 
5 Perakende ıataı yeri Toptan ıahı yeri § 
~ Yeni manifaturacalarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 

~-ıe Kemalettin Cad. Sağır zade bala T. A. Ş. ~ 
:c:: biraderler 5 = ,. == 

~ i§ Kuıu otla çart1•• Asım Rıı:ı 5 
5 ve biraderleri iE 
~ Veni maDif ataraalucla ,nimar . § 
. ii Kemaledclin C.4. Ylinli mal· § 
!ıl•r pazar1 F. Kandemiroj~u li 

HlllllUlllllllllHllllllllUllll IDDllDIHllllllllllllllllllllllllllllUflllllllllllllllllllU li 



(Ulual BirUk) 

Sarayda bir Ruııı SON TELGgAFLAQ . . . . ._ . 
- . -- - 11 DDLBERI • 

Bilyflk önderıimize suikasd yapmak istiyen mel'unlar birer birer yakalanıyor 

S . h d l d 18 }' d h Vasiliki'nin anası, evinin etrafın 
Urı}7e U Ut arıB a file Un a a . dolaşan .Araptan korkuyordll 

yakalandı. Bunlardan Ahmet Sururi, •Yamapk, ipek bir cud. s ;rl.::.::::~:~:1~ 
h • .. d t • • d "ld • • ld • bilrilnen elleri kOçtık, ve te Vaailiki'yi korkatlao # 
ır masa eme ne ıcesın e o uru u ıuh güverciiıleriandınyordu. ıete düıilrmek için k~..,. 

Omuzları, litif, boynu lair Yuvarlak ıiyab ~ 
ıan'atkir elinden çıkmııa bir acayib parıltı içi•~ 
benziyen dolgun göillıleri, Kaha dudaklı bBylk lılf 
kalçaları, ıahaer bir tabloyu açılmıı, iki aıra :eti .... 

1 

Hoktlmetimiz, suikasdcilerin eleb~aşısı olduğu anlaşılan vatan haini 
Çerkes Etem'in bize teslimini resmen istemiştir 

Iatanbul 4 (Özel) - Suriye· T4rkiye hodudundaki lim olmadığmdao ufak bir çarpıtma netlceılnde jan· 
Payat kasabasında bnynk• anderimize ıuikaıt yapmak darmalar tarafmdan aldflrfllmftştnr. 

andırıyordu. olmazaa yirmi taaeli 
Papazın kar111, taı11ubua rıtmııh. fi 

illeti ile yujralmuf bir ruh Bu 11rıtmada debptll.. 
kon· ta11yordu. nalı bir glll&ı de va .. ' 
teali· Biliyorduki, kızı, rllzeller G&rdlill ıeydea M'f 

tetebbfls4nde bulunan mel'unlardao 18 kişi daha tev- Istanbul 4 (Özel)- Hft.k6.metimiz, Ammandaki 
kif edilmittir. ıolosumuz vasıtasile vatan haini Çerkeı Etemin 

Bunlardan eski Osmanlı subayı Ahmet Sflruri teı· .mini ~resmen istemiştir. -------·· ............ . 
Mersin Sehri su-

' YakındaAlmanya lar altında kaldt. 
dahilinde seya· 

bate ıkıyor Seyliib feliiketi hnynktnr. Zararın 
latanbal 4 (5zel)- Berlin- yarım Milyon lira olduğu söyJeuiyQr 

den haber veriliyor: Hitlerin lıtaabul, 4 (Ôzel) - Mer· miıtir. Birçok evler ıa al· 
Almanya dahilinde uzun bir ıin civarında yatan ıiddetli tındadır. Bazı binalar yıkıl· 
aeyabat yapacaiı ve mubte· yaimurlar ıonucunda ıebri m11br. Bahçelerin hepıi ha· 
lif teftiıhrde bulunacafı, ael baımııtır. 130 parça ke· rab olmaıtar. Zararm SOO 
reımi çevenlerde ı6yleniyor. reate ıuların ceryın~en ka· bin lira oldaia ı6yleamek· 
Görece'de leci bir palmıı ve denize ıllrllklen· tedir. • 

kaza oldu ... •• • •• •• • . 

Malta adası şım--Baııarafı birinci ıalıifede
çiftenin tetijine baııver· 
mittir. 

Birdenbire ateı alan çif· 
tedea çıkan uçmalar, Hali· 
liD tam karııaıada otaraa 
arkadaıı Nuri'ye iaabet et· 
mit ve zavallı renç. birkaç 
defa çırpıabktan aonra 61· 
mllttllr. 

Sillh aelİ herine derhal 
jandarmalar kotmaı ve Ha
W'i yakalamıılardır. Nuri'nin 
cenueai m6ddeiamuminin 
tahkikatı ıonancunda bir 
araba ile Eırefpata'Y• reti· 
rilmit Çakurçqme'de araba· 
dan alınarak yllzlerce arka· 
daıı tarafıadaa dayıaaaın 
evine gcHllrlllmllıtllr. Mer· 
hum Nuri çok temiı bir 
i'enç olduğundan blltlln Eı
refpata'Jdar kendiıini çok 
ıeverdi. 

Yunanistanda plebi· 
sit sonuçları 

-Ba.,ıarafı 1 inci ıahif ede -
lataabul 4 (Ôzel)- Atiaa· 

dan haber veriliyor : 
Baıbakan general Kondi· 

liı, plebiıit ıonuçlarını. dev· 
letleria Atiaa elçilerine bil· 
dirmit ve Yunaniıtanın dıı 
ıiyuuında hiçbir dejiıiklik 
olmıyacajını ilive eylemiıtir. 

Galatasaray 
Yunan Takımını 6-2 

mağlftb etti. 
lıtanbul 4 (Ôzel) - Apol· 

Jon ve Panatinaikoı karı· 

tık takımı buıiln ikinci ma· 
çını Galataaaray ile yaptı. 

di ne haldedir 
• Ada, geçeliyin karanlıklar içinde, 

pr«•jektörler -sabaha kadar yanıyor 
lıtanbul 4 (Ôzel) - Pa· riliz barb ıemlleri. akıam 

rla ıueteleriain Malta mu· oluca, pi'Oj6ktlrleriai yakma· 
bahirleri yazıyor: ta baılarlar ve aabaha ka· 

Malta ada11nda, ... ancak dar adanın bertarafını mll· 
harb eanaaında ıariUebUe· temadi bir projlktlr ziyaaı 
cek bir durum vard1r. Gece 
elektirik yakmak aureti kat· albada tatarlar. 
iyede yaaakhr. Herkea pet· Bu danamun, ne umana 
rol yakmakta ve aktam kadar devam edeceiinl hi' 
olunca heme• yatmaktadarl kimıe keıtirememektedir. 
Bir aydanberi Malta ada11n· 
da b11knm ıtıren fevı.allde· Balk sahasında 
lik, ada balkının ruhi bale· 
tini tamamen değiıtirmiıtir. 

Malta limıaı, kahn de· 
mir tellerle kapablmıı ve 
düımaa tayyareıi i'elmek 
ilzere imit ıibi ihtiyati ted
birler alınmtflar. 

Malta limanında duran la· 

Yapılan maçlar - - - .. _ 
D&n Halk ıahaaında ~yapı· 

lan maçlar da 9 EylOI • Ytık,
ıelme O· O berabere kalmıt· 
lar, Altınordu 8. takımı Ha• 
cıhOıeyinler'i 1 ·O mağlGp 
etmlıtir. 

SON DAKiKA: 
---------... ---1 tal yanlar yeniden 
barış istediler 

lstanbul, 4 ( Ôzel ) - Pariı•ten •erilen haberlere ıare, 
ltalyan'lu; Franaız·lnıiliı yakınlıımaıından korkarak yeni
den bazı tekliflerde bulanmuılardır. Ba tekliflerin bundan 
evvelkilerden daha yamupk olduju ve lnıiltere'ain arzu· 
ıuna uyıun bulunduju ı6ylenmektedirler. 

Şimal Ve Cenub cephesin
de kanlı muharebeler 

ispanya 
Kabinesi gene is· 
tita mı edecek? 
lıtanbal 4 (Ôıel) - Mad· 

ridden bildiriliyor : 
MllaJI Sapapriyetaaın baı· 

kanlıj'ındt teıekklll eden 
yeni kabine, Radikallerin al· 
dıkları aarumdan clolaJI tek· 
rar iatifaya mecb~r kalacak· 
tır. · · 

'son relen ha1'erlere rıre, 
kabine iıtifa ettiii taktirde 
yenni hllkGmeti Uluslar ka· 
ramaDClaki deleıe Madayar• 
u teıkil edecektir. 

Tuna paktı biran e•-
. vel yapılmalıdır 

-~ıaroft 2 inci ~~ifeıh -
lirleHe o vakit Tuna havıa· 
11nda ·en b&ylk ilçllk orta· 
daa k1Jkm11 olacak ve Bri· 
aad Titlleıko •• Beaeıbia 
cltclikleri aibi hadatlanmıı 
otomatiklbir1•tarzda ılrla· 
meı bir laale airmlt olacak· 
tar. Fakat biı Tanahlar ba 
ı•yeye ancak bir hiri88ıe 
klUtllrel bajlılıjamıaan teyid 
ye takTiyeıi ıaaretile kavwıt• 
biliriz. Bir eıki AvuaturJ• 

· ktıltlirl •ardır ki ~maa kil· 
tllr6alln Taaa ha•zaııada 

yayılmauadan meydana rel· 
mittir • Eaki Avuıtar • 
yala mektep muallimini' 
kOltnr faaliyeti, eıki Avaı· 

turya Blrokratiıi, eakiAvuı· 
turya • Macariıtaa ordaıu 

ve ço~ dil konupn ticaret 
llemi bu klltllrlln yarattıja 
eaerlerdir. Avuaturyab de· 
mek. bir maıal demek de· 
j'ildir. O. hakikatte mevcut· 
tur. Avusturya Macariıtanı 
iıtibllf eden btltlln devlet· 
inde emaali bulanan Avaı· 
turyah tipi baıtın varlıtını 
muhafaza etmektedir. Fakat 
o ine atılmak iıtemez, fa· 
kat hiç olmaua mevcadlye· 
tini 8'6ıtermeıi Jlzımdır, 
çllnkU o ıuıtukçı onun meT· 

lcudiyetiai kimae 6jreamez. 
Şayanı memnuniyettir ki 
m evcudlyetlerinif r6ıterenle
rin ıeılerl çoialmaktadır ve 
muhtemeldir ki ba ıaretle 
Tuna milletlerine cebreail-
mekaizia onların kendi te· 
ıebbllaleriadea dojacak bir 
Tanı konferanıına aidiyorm, 

Oyun tamamen Galataıa· 
rayın blkimiyeti •lbnda 
ıeçti. Takımda lzmir'den 
d6nen L&tfi.lbrabim de yer 
almıılardı. Hava yaimurlu 
elmaıına raj'men ıtadyum 
kalabalıktı. Maç 6·2 Galatı· 
•rayın ıılibiyeti ile neti· 
cilendl. 

Istanbul 4 (Ôal) - Son dakikada alınan haberlere 
gere, timal ve Cenup eepheeinde çok kanlı muhare· 
beler olmaktadır. Her iki taraftan da pek ~ok telefat 
Yea ildllf 18yleof7or. - 1 

iıte blyle bir Twaa koafe· 
· raaıı Tana m•'elulai bal· 
leclıbiHr. ·. 

gllzeli idi ve gizJi bir iftihar olmuı ıibi idi. ~ · _... 
8'6iıllnll kabartıyordu. Pa· V ııiliki o kadar P'r 
paz. hakikaten emıalıiı bir muttaki, kılbil;..ıtiddet»~ 
tohum atıp ondan ıonra pıyorda. Yiiıll be111·bf .-
ademi boylamııtı. olmat. bltnn vllcadl 

Yalnız, meçhul blr hi•, mermer parça11 ıibi J 
kendini ııl.: ıık belli eden maıtu. .,; 
bir endiıe. içini kemirip Anneai, bir fe•kalA ~ 
duruyordu ve itte bu biıle, oldujunu ıezmiıti. tflY 
çok kereler, • • . kollarıDı açarak · ataldl· ; 

- Ah • Demıjti • keıke - V aıiJiki kızım ı• 
kııım bu kadar ,ezel, bu ae oldu, ıtız~l~ytlzG• ~ 
kadar 16ıalıcı olmaıaydıl bire ıola verdi ıltl'' 

Fakat ne yapabilirdi? Ta· 6 d&a? ' 
biat ona, kendi karmada 1 ~ li.l"k. k d altı" 1 
itte ba kadar nadide olarak i a bı. 1' .. aaa • ...ıbi " 

kili d. . i ıaan ır ıu•ercıa ı· -
ıe en ırmııt • Delİae ıokuldu. Ralaat 

Ve landan baıka kıaaaıa , 'j,' 
ılaleriade 6yle bir ciali Def eı alda. Keadiai 
cazibe vardıki, alev aibi kir· emin l~ril1~rdu. . ,1 
piklerini tutaıtarayorda. - ffıç, bıç bırt•1 • 
Oau, bir yabancı iaaaa, bele aanecijim. Y alaız.. ~ 

bir erkek 16rmelin, diye ae - SayJeıea e y• f. 
kadar dikkat ediyordu? He· •• ~lda, birıey mi ~· 
le koca11 61dlkfen aoara Va· - Evet, au çelrerk;ll ~ 
ıllikinha iokaia çıim~11 tıma kuchrmııbm. 88~ 
için eliadea •• ıetuıe oau vanada bir Arap , .. ~..J 
yapmııtı. . Ô1I• b;t Arap ki, ce~ 

Kız artık ke•di evlerialn . sebaallli ıi&i &lrt•Y·· ~ 
klç&k balaçeıiade 1a111aa ae ılzler, •• bakJf,~., 
caalı bir çiçeji aadan7orcla. ntma .• . ~ 
Kas ııs.U.ıtikçe, tuyik de Papu'ıa kan• b_. ~ 

o aiıhette artıyordu : yaaca laemea kafi.,...~ 
Bahçeye çıkmuı, 1• ıa· Kıfaııaıa:ifiadı Wl;.11" 

balılan erkeDdea ve7a ak· çakb : "1f!. 
pmlan karaalıklar ıilkindlk· Ba ılrlf. uyra -_]iJt. 

ten 10ara1a te .. dllf edi1or· dejildi 1. Bir Arap~~ 
du. . m•arclu kwaı ··~ ~ 

Ve Pazar ,enleri onan lmklm • yoli, ba lı•JI" 
bu loflukta ballçe1e çıkıfl• : ı .. ret olamazdı. il 
beyıı bir perinin karaahkta - Ba Arap acaba~ 

1 dopıuaa •_!~nyord'!:__ _ bilir, kimdir, aeyia •-' 
Papa11n karııı, iti o de· 

Diye mınJclaach.. .......a. 'it 
receye •ardırmııtır ki,:kendi _ Naul bir a_..,. ..t 
komıalarından, dindaıların· · ıiliki, kıy,fethd 1aatlP' · 
dan bile onu loikanıyordu. biliyor maıua? ·_ J 
Bu ıllzellitin duyulduianu · V aıiliki biraı 11'1' 
biç 'İltemiyorda. tibl oldu: oı', ' 

Fakat bilmlyordald, tali, - Her halde .. .,... ~ 
ba Yirın evin bahçeıindeki rutıele bir adam ol_,,_, 
dilber kıza, uzaklarda, T&rk çlnkB batında y~l ~ 
uraylarında bir baıka hayat, • nk •• ıi•ri bir klllÖ ~, 
bir baıka ı ıadet bııırlı· Blyle nntı. llerkel ff 
yordu? · : aamaz diye da1maf111"' ~ 

Ve ıene bilmiyordu ki, kat ne olablUr ___.., 
buıllakll aaf, · maıum kız . ldımel. . . . ~ 
billhare adı tarihe kantan Papı11n kanii, k_.ai 
ıeiir bir kadıa, korkunç ·bir dİne: .-J .,i' 
ıultan:folacaktı.? . - Ah kıaam, D 1,.ı 'ı ihtiyar ana; hulA .. , hiçbir meyeyim • diye a6Y _. ~ 
teY bilmiyordu.. bundan daha fen••• bifL ',il 

Daha o aabah, bir kara Ş&yle blyle arabı• ~ 
m&jde dojmafta. lııruı, bir 11pr1US --~ 

Vaıiliki ıu çekiyordu.. ıelae,~feryadı baıar, ""'
Anaızın ba11nı kaldırmıı •• leyi ayaklandırırcbk· )il 'f" 
dıvarıa yakık tarafma 161 lar toplanır, herifi ~~ ,,, 

" atmııtı. jart torbaıına çeYI ~; 
Hemea ko•anın ipiai bı· · ıarlardı. Hattı •'t.e ~· 

ra~mıt. acı bir çıjlak atar~k kadar .cla,.aır, fikA1~' 
içeri1e kaçapıftı: ba beril laer ~ 

Arab'ıa Jblal, ltlr dıvar claa relircll. ,,,; 
aralataadaa ye •bala ...a... . ,_ Ar'- _. 


