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Sabit>i : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

Adres : lzmir ikinci Beyler Sokasrı 
Abone şartlara: Seneli~i 700, altı aybğı 400 kuruv 
~ Heamt illiolar için: Maarif cemiyeıi ilaoat 

buroııuoa müracaat edilmelidir. 

• ULUSAL 

Hususi ilanlar: ldarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

l\1ısıı~ bükômeti 
Hilaliahmer hastanesini~ 

hombard1manından dolayı 

ltalya'yı protesto etti 

Yıl : 3 - No : 593 Telefon : 2776 - Pazartesi - 13 ikinci kinun 1936 Fiatl JJOO) Para 

Habes ordusunun Piyango Deniz konferansı dağıl-
' ·•· mağa mahkôİn! 

h d f• } dd Dünkü keşi- -·-e e l ın u ia es d d k ç japonya müsavatta ısrar eyliyecek, 
e e aza- talimatname gönderildi 

'' A l{_sum,, s, ehridir nan numa-
ralar 

Negüs Tigre cephesine ge~- ... 
25

h. 
'S 5624 numaraya ın 

erek taarruz emrini verecek lira isabet etti 

imparatorun muhafızları cepheye gittiler. Esir ltal-

lstanbul, i3 (Özel) - Ha
va kurumu piyangosunun çe· 
kiliıine son verildi. Dünkü 
keşide de kazanan numara-

y an J ar Endu seiase muharebsini anlatıyorlar ıarı bildiriyorum: 

5624 No. 
Habeşler Makalleyi tahkim ediyorlar 25000 Lira 

eyalette yeni bir taarruz hare-

keti için emir vermesi bek- 28091 N O. 

ı~;::~;:":'.'i3 (ôzeıı - ve- 12000 Lira 
rılen bar habere göre, Raa 
• Devamı 4 rıcü sahifede • _ Devamı dlJrdilnc.il sahifede-

-L. .. 

R oman Ya kralı 
Belgrada gitti 

-Ras Seyyum'un Makalle'<leki sarayı Kralın hu seyaht, Bükreşten hare-
Londra, 12 (Radyo) - durmuş olan muhafaza kıt'a-

Royter aylarından: Bir ıayi- sına cepheye hareket emrini ket edinceye kadar gizli tutu) muştur 
•.Y• aöre, imparatorun Deı- vermiştir. Necaşinin yakında 
aıye kuzeyinde kar "b . . . Belgrad, 12 ( Radyo ) - ı 

·-----a-rg•a• a tıgre cephesıne gıderek, bu Romanya krala Karol ile 

A tgan h-a~iciye ve- Ai~d Mi,el G ::b•btbu· . . I ay, oz e-
zırı stanbulda peyi5-2mağ-

ı~eyz Muhamm~~·han, dün, Ankara lôb etti 
da büyük erkiluıbarhiye ı·eisi mare 

şal Fevziçakmak'ı ziyaret etti 
F eyz Muhammet han, 

öileden sonra Sovyet elçi· 
liiinde verilen çay ıöleniode 
buluıımuı ve akıam lstan· 
bula hareket etmiştir. Mu· 
hammed han, istasyonda 

lzmirspor Borno· 
va'yı ~-2; Demir
spor Şarksporu 

1-4 yendiler 
ISTANBUL LIKLERI 

riyaseti cumur baş yaveri '!'!'"~--.., ---~-~--: 
bakanlar tarafından uğurlan· ~ 
mıı ve ihtiram kıtası tara· 
fındao selimlanmıştar. Riya
seti cumur yaveri, hariciye 
vezirine Atatilrk'ün ıelimla· 
rını tebliğ eylemiştir. 

lstabul 13 (Özel) - Iran 
Dış itleri bakanı Feyz Mu
hamed han buraya geldi ve 
istasyonda karıılandı. 

ı~eyz Muhammed Uan Nasıl harp 
Ankara, 12 (Özel) - Bir 

müddetten beri ıehrimizde Ediyor 1 ar 
b.u!unmakta olan Afgan ha· • •---
~cıye vezir i Feyz Muhammed Afrileayo bir tahkikat 

an, dün beraberinde Tev-
fi~ Rüıdu.!Araa olduğu halde bey'eti gönderilerek 
~uyük erkioı harbiye reisi Paris 12 (Radyo) - Pöti 
. areıal Fevzi Çakmakı Pariziyen, Habeı imparato· 
zıyaret etmiı, öğle yemeğini runun tahkikat yapılmasını 
Anadolu kulllbUnde, Dıı istiyen notaıını, Cenevrenin 
B~k~ıumızlı özel ıurettc ye· yeni bir uzlaştırma teıebbtııO 
aıııtar. -Devamı 4 anca ıahifıde-

Göztepe'li -Fuad ve ka· 
leci Mahmud 

Diln, havanın fevkallde ııO· 
zel olması biıtOa ıpor m•· 
( Dı•ımı 4 llDcO ııbifıde ) 

Romanya kralı Karol 
raya gelmiılerdir. lstaıyonda 
valide kraliçe Mari ile Yu
goslavya krala Piyer ve kral 
naibi prens Pol tarafmdan 
karıılanan Romen kralı ve 
veliahdı, hep birlikte doğ
ruca Kondisak av yerine 
gitmişlerdir. Bu seyahat, ta
mamen av için yapılmıı olup, 
ailevidir. 

Bilkreı, 12 ( Radyo ) -
Romanya kralının Belgrad 
ıeyabatı gizli tutulmuş ve 
ancak bu sabah, krahn ha
reketinden ıonra matbuata 
verilmiştir. 

+-•-+-·--
Faşist kuntlu şubatta 

toplanacak 
Roma, 12 (Radyo) - 18 

kinunusaoide ~toplanması mu· 
karrer olan Faıiıt kurulunun 
bu toplantısı bir ıubata bı· 
ralulmııtar •.• 

Jngiliz harh gemileri 
Tokyo 12 (Radyo) - Yumi Tokyo, 12 ( Radyo ) -

Uri gazetesine göre, deniz Dehri Aja?~ından: Yükse~ 
konferanıında Japon hey'eti harb meclısı .. denı~. ~ubeaı 
başkanı amiral Nagano Tok- ile, bankalar . o:ıechıı, ımpa
yodan aldığı talimat muci· ratorun

1 
tasvıbınden so~ra, 

bince taarruzi deniz silahla- Londra da bulunan Amaral 
rının 

1

ortadan kaldırılmasını - Devamı dl)rdiıncü sahifede-

konferanıtan istiyecektir ve M. Laval'ın 
hükumetin tahtelbahir har-
bının tahdidine, ticaret ge
milerinin siliblaomaaınıo ve 
ecnebi harp gemilerinin kul
lanılmasınan yasak edilme
sine dair olan Loiıdra ve Va 
şington muahedeleri ahka· 
m1nı muhafazaya hazır oldu· 
ğunu bildirecektir . 

Amiral, konferansın inki· 
taa uğramaması için uğra· 
şacak ve son çare olmak 
tbere devletlerin kendi ihti
yarlarile ayni zamanda bir 
beyanname neşrederek silih 
yarışına kalkıımıyacaklarını 
ilin etmelerini teklif edecek-
tir . 

Katil Hauptniaıı 
idam edilecek 
----.·• ·•-- --

At divanı dün kara· 
ı·ııu ' 'erdi 

Nevyork, l 2 ( Radyo ) -
Bugün toplanan af divanı, 
Lindberg'in çocuğunun katili 
Haptman'ın affedilmesine 
dair olan dileğini reddet
miştir. Artık katil, kat'i 
olarak, eleklirikli sandalyaya 
oturacaklar. 

Yeni Lersay valisi, Haupl· 
man'ın idam cezasının infa
zını 90 gü~ tehire selihiyet
tardar. Katilin avukatları 
dün kendisile görüşmüşler 
ve divanın kararını bildir-
dikten• sonra, 90 gün daha 
yaşamak isteyip istemediğini 
sormuşlardır. Katil, bir gün 
ıonra cevab vereceiini bil
dirmiıtir. 

• • 
vazıyetı na· 

ziktir 
Rad kollar, kabi
neyi doşürmek 

için çalışıyorlar 

Laval'ın Cenevreye git· 
.. '"mesini istemiyorlar 
~ 

M. Laval Cenevre'de 
Paris 12 (Radyo) - Ga· 

zeteler, sol fırkaların, Lava· 
- Devamı 4 11ca sahifede -

~ ,_ 
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Salaife2 l (Ulaaal Birik) 
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~ Cinai Roman , Nakili~ , KAMI ORAL • 
•• -23- .. 

Paris gazetelerinin hiç biri, esrar-
engiz cinayeti haber alamamıştı 
Emniyet direktörü, Piye

doş'un söylediklerini dikkatle 
dinlemişti. Bir kere saatına 
bakh ve sonra: 

- Orası iyi, likin şimdi 
ıür'atle iş görmek Jizım ge· 
liyor. Araba ile merkezi 
umumiye giderek dilsiz.i 
orada hapsetmesini ve iki 
güçlü kuvvetli sivil alıb bu· 
raya dönmesini (Pi2aı) a 
söyle! 

- Pekili, fakat ben ne 
yapacağım? 

yanından sür'atle ayrılmış ve 
tekrar cinayetin olduğu eve 
dönmüştü. 

Karanlık, adam-akıllı or· 
talıiı kaplamıştı. Emniyet 
direk törü, gelecek olan şah
sı liyıkile teşhis edebilmek 

için Ziyaya ihtiyaç hissedi

yordu. Fakat ziyanm, müm

kün olduğu kadar dııardan 

görülmemesi Jizımdı. 
Emniyet direktöril bir 

müddet koridorda dolaşbk· 

tan sonra karanlık odaya 
girdi. Artık bu odada sak-

lanacakdı. Yalnız, çalacaiı 

ıslığın dışarıdan işitilebilme· 

sini temin için odanın kapı 

sını açık bırakmak lizım 

- Sen demir parmaklık 
önünde nöbet bekliyeceksin. 
Dij'er iki sivil 2elince, onları 
da milnasib bir yere yerleş· 
tirirıin. Fakat birbirinizden 
biraz uzakca bulunmahıınız. 
Çlinkü icap ederse gelib 
bana yardım edeceksiniz. geliyordu. Oyun masasının 
Ben çağırınca, en evvel sen üzerindeki gümüş şamdan· . 
relecekıin! larda da biç yanmamıı iki 

- Demek oluyor ki bu· mum vardı. 
rada bir tuzak kuracaksınız. Emniyet direktöril, bu 

- Ôyleya, bu gibi ahval- mumlardan birini yakarak 
de nasıl davranmak Jizım 

odanın bir köşesinde yere 
koydu. Bundan sonra hariç
ten geleni kendisi gCSrdüğü 

halde kendiıini kiç kimsenin 

ııeleceğini sen taktir eder
sin. Tuzağa düşürülecek 
olan kimsenin, matlub oJan 
yere kadar gelmesine mey· 
dan vermeli, ondan sonra aörmiyeceği ıurette muvafık 
da hücum edib kendisini bir yer aradı iıe de bula-

kıskıvrak bağlamahl Ben 
madı, bir müddet düıündü 

ve sonra büyük çalar saat 
ıize ıshk çalacağım, siz de aklına geldi. Saatın sandu. 
koıarak gelirsiniz. 

kası, bir adam istiap edecek 
Miisterih olunuz, siz ıshğı kadar büyüktü. Sandukanın 

çalar çalmaz ben gelirim. üst tarafında uf ak bir delik 

Arkadaılar, sokağm münte- vardı. Bu delik, nefes almak 
hasını muhafaza ederler. 

Yalnız, aaat henüz. 21 dir. 
Erbabı cinayet ise, ancak 
ııeç vakit sokağa çıkarlar. 

Şu lialde, biz burada gece 

yarısına kadar bekliyecea+ı 
öyle mi? 

- Tabii, srelecek arka
daılardan birini ekmek pey· 
nir alma&"a gönderirsin. Fo· 
yantın sokağında ekmekçi de 
var, bakkal da.'. 

- Siz ne yapacaksınız, 
yemek yiyecek misiniz? 

- Ben yarın sabah yiye· 
cesım, ilk önce işimizi 

ııörmeliyir.. Tasavvur ettiği
miz ıu iı iyi netice verirse, 
hepimiz büyük bir şeref 
kaıanmz, işte ben eve 
d6nüyorum. Sen de emrimi 
(Piııaı) a teblii ettikten 
sonra tayin edildiğin yerden 
ayrılma. Tuıaia düşürmek 
iıtedi;imiz ıahs, belki de 
bir kadındır. 

için işe yarardı. Emni
yet direktörü, üzerinde 
bulunan anahtarı çevirince 
sandukanın kapafını açarak 
içini ölçtü. Bu ıandukada 
mükemmelen saklanabilirdi. 
Onun oraya girip ıaklan· 

masiJe saatin işlemesine ma· 
ni olmaktan başka hiçbir 
mahzur mutasavver dej'ildi. 

Emniyet direktörü artık 

kararını vermiıti: Saatin san· 
dukasında saklanacak ve o 
gece gelmesi kuvvetle mub • 

temel olan katili görilp teı-

his ettikten sonra bir 11lıkla 
dışarda bekliyen sivil poliı
leri toplayıp onu yakalattı

racakh. 
Emniyet direktörü bu plin 

dairesinde hareket etmeğe 
karar verdikten sonra, oda
nın içinde biraz gezindi ve 
kendi kendine ıöylenmeğe 
başladı : 

- A.rkcuı var -

1936 senesi, muhtıralaı·la dolu 
ve gayet korkulu bir senedir. 

Dllnyanın en çok tanınmıı 
müneccimlerinden 'olan Ma
dam "Seperanca Buıer,, 1936 
yıhnda muhtelif meleketlerde 
neler olacağını, yıldızlara 
bakarak tesbit etmiı ve Pa· 
ris gazetelerie yazmıştır. 

Müneccim madam diyor ki: 

- 1935 yılında serddedil-

miş istihraçların çoğu ta· 
tahakkuk etmemiştir. 1936 

yılında neler olacağı hakkın· 

daki istihraçlara gelince, 
keyfiyet büs·bütün değiıi· 
yor. 

Yıldızlar, içinde bulundu-

iemur. yılı karanlık göster· 
mektedir. Hidisat iki cep· 
heli görünmektedir. Kürrei· 

arzı kaplıyan kibuı, millet· 
lerin ekserisi aaabileıtirmif, 

muhtelif devleri ayağa kal
dırmıştır. 

1936 yılında baı göstere· 
cek hadiseler, bakikatı 6r· 
tecek olan yalancı bir per· 
denin giSlğesi alhndad1r. 
Harb devi, şaha kalkmıı ol· 
duğu halde daima aramızda 
dolaşıyor. 

F enalağın önline geçecek 
olan cesaret ve metanet, 
2ünden gilne azalmaktadır. 
Hüliıa, 1936 aeneıi, çok 
tehlikeli bir senedir. Bu 
sene içinde dikkate ıayan 
hadiselere ıabne olacak 
memleketleri şöylece sıraya 
koyabiliriz: 
Fransa'da: 

ilkbaharda Fransa'da muh
tıralı birçok hadiseler olacak 
ve halen iktidar mevkiinde 
bulun'an M. Laval kabineai 
dilıecektir. 

Franıız zamamdaranı, bu 
yıl içinde tehlikeye d&tecek 
olan Frangı kurtarmak için 
bir enfellıyon yapma ta ka • 
rar vereceklerdir. Bu ıaye· 
de F ranaa dahilinde İf ço· 
ğalacak ve f akıt ekonomik 
buhran bafiflemiyecektir. 

Saylav seçimi, Fransa'da 
çok g&rllltlUü olacak, Lil ve 
Limoz havalilerinde kanh 
hidiıel~r vukubulacaktır. 

Btitnn Franaa'da 16hret 
kazanmıt olan büyük bir 
Fransız, bu yıl içinde öle· 
cektir. Fransız zabıta me
murlarından birisi ortadan 
kaybolacak ve en maruf bir 
tüccarın karısı, abliki bir 
ııkandaldan dolayı unutul· 
mak için Franıa'yı terkederee 
cenubi Amerika'ya kaça
caktır. 

İngiltere: 
logiltere, bu sene tam bir 

huzur içinde bulunacaktır. 
Mısır ve döminyonlarda si· 
yasi hareketler çoğalacak ve 
fakat lngiltere'yi aarsmıya-

cakhr. Kral dördüncü Cor
c'un ııhhatı, lngiliz milletine 
elem verici bir vaziyete ııi· 
recektir. 

ltalya ; 
ltalya • Habeıiıtan ibtilifı, 

kolayca sona ermiyecektir. 

Hazirandan itibaren baş gös· 

terecek olan birçok hadise· 
)er, Mussolini'yi muhtıralı bir 

vaziyete ıokacaktır. Metanet 
ve sebat fayda verebilir. 

Avusturya: 
1936 yılında Avuıturyanın 

umumi vaziyeti, tam bir ka
rarsızhk içinde kalacaktır. 

Habisburg hanedanının talii 
açık görlinilyor. 
Almanya; 

Fakru zaruret, Almanya
da çoğalacaktır. Gizli mem· 
nuniyetaizliklerin çojalması 
ibtimah galiptir. Bütün bun· 
lara rağmen, Hitlerin siya· 
sal kudret ve nOfuzu mUte· 
essir olmayacaktır. 

Hitler, daima barb taraf
tarı olan kendi adamlarını 
susturmak için Almanya'nın 
eski m&stemlekelerini isti
yecektir. 

1936 yılı içirde kısır Vil
helm ajır surette hastala· 
nacaktır. 

Belçika: 
Kral, dahili · 

meııul olacak 
caktır. Neticede 
sule gelecektir. 
Yunanistan: 

itlerle çok 
ve yorula
ahenk hu· 

Kral Y orgi, fevkalide de· 
recede olan itidal ve basireti 
sayesin' da ıılah edecktir. 
Balkan 'larda: 

Birlik, 1936 yıhnda Bal
kan'larda daha fazla kuv
vetlenecek ve dikkate şayan 
hiç bir bidise olmayacaktır. 

Amerika: 
Hük\imet erkinı arasında 

büyük değiıiklikler olacak 
ve para hlkimiyeti hükmü
nü sürecektir. 
Japonya: 

Sibirya'da Japoaya ile 
Rusya arasında dikkate şa· 
yan bidiıeler olacak ve iki 
devletin arasını açacaktır. 
Uıldızlar, bu iki devletin 
siyasal milnasebatına iyi gös

termektedir. 

1936 senenin . ilk günle
rinde cibamn oyun, sefaba 
ve kumar paytahh :olan 
Monako'nun çok meşhur 
timarhaneıine genç, güzel 
ve kibar bir kadın daha 
kapattdarl. 

Bu timarhanede ekseri
yetle kumar ve sefahat 
çılgınları bulunur. Yeni mi
rasa konan, piyango isabet 
eden, yoktan para kazanan 
ne kadar müvannesi bozuk 
adam varsa bir defa Mona
ko'ya baı vurur, burada 
evveli servetini, sonra ak
lını kaybeder, yahutta Ak
deniz'in mai suları arasına 
ablır veya beynine bir kur
ıun aıkarl. 

Fakat 1936 senesi deli 
kadını, ne kumarda servet 
kaybetmiı, nede sefahat 
ve aık yüz.ünden delirmiş 
değildir! Fa~at bu kadının 
hayatı en hayaJperver mu
harrirlerin romanlarından da
ha harikulade bir romandır. 
1933 yılbaşında ika edilmiı 
esrarengiz bir cinayetle de 
allkadardır . 
Kadının ismi Anni Keller· 

dir, kendisi Bavariya'nın eski 
ve asil bir hanedanının kızı· 
dar, çok güzeldir; henüz 15 
yaşında iken genç ve ııüzel 
bir Alman zabiti ile seviş

miı, buj sevda üzerine güzel 
hulyalar kurmuıtu; fakat bu 
hulyalarını ebeveynine bildir· 
diği zaman, büyük bir suku
tuhayale u;ramıştı; çünkü 
annesi kendisine : 

- Kızım, sen nişanlısın .. 
Almanya'nın en zengin ve 
asil bir baronuna bir sene 
evvel seni nişanladık; beş 
sene sonra yirmi yaıına var
dığın zaman bu baronla ev· 
lenecekıin ! 

Demiı ve şu felsefi nasi
hati de vermiıtir . 

- Hayat, hayal değildir, 

kızım. Hayat, hakikatler üze· 
rine kurulmahdır ki saadet 
tıpkı saadet elde edilsin, 
ııenç ve glizel zabitini sen 
aklından çıkar! Baron Kriç 
Keller, asaleti, şöhreti ve 
servetile seni cidden mes'ut 
eder. 

Anni, uzun miiddet ağla
dı, bir takım fevri hareket
lerde bulunmuş, fakat, anne 

ve babasının fikrini değiŞtir
meğe muvaffak olamamıştır! 

Güzel Anni beş sene bü
yük bir ııtırab ve elem için
de geçirmiş idi. En elim ve 
ıstıraplı günü ise Baron Kriç 
Kelleri gördüğü gün olmuş-

- Bir kadın mı? .,. ................................................ ı ..................... , 

- Evet, evin bizmetkirı 
meydanda yok.Bu gece ge· 

lib te madamının aandıtdarını 
almak istemesi muhtemel
dir. Mamafih, gelecek şah· 

sın, kadın mı, yoksa erkek 

mi olacaj'ına hükmedemeyiz. 

Kim ııelirae gelsin, sen bil
dijin gibi hareket edecek· 
ain. 
D~di. Piyedoş, birkaç SÖZ• 

den bir hayli minalar çıka
racak ve çok ıeyler anhya· 
bilecek derecede zeki bir 

Tayyare Sineması ~r Tele fon 
3151 

10 ikinci--- ~kiuuô cuma ~ g1fu1ı seneni_n_e_n_g_Ôzel ve en lieyecanlı tilmlerinden 

l{emanlar alarlien 
Güstav 

aasttracdlOV81rftUSgg 
ile Sybille Schmitz'in şaheserleri 

=======11111111-------
Fröblich 

' 

Yüksek bir muıiki, büyük bir aık, heyacanlı bir mevzu ve biiyiik barbın en dehıetli sahneleri 
adam olduğu için, Emniyet · 

biri 

direktörü, verdiği talimata AYRICA FOKS Dünya ha9erleri (Türkçe Sözlü) - Miki Mavz ( Canlı karikatörler ) 

barfı barfına riayet edece- Buhaftaya mahsus seaııs saatleri· Her gün 15-17:21,15 Cumartesi 13-15 talebe seansıdır. Pazar 
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13 ikinci Klnua 9 

tur. Ve: 
- Ben, koca, hayat 

tağı olarak bu adamı ~ 
alacağım! diye hayi11mı 

Baron Keller, yaşı 

geçkin, yüzU çok çir 
adeta korkunç bir ada 
Bu ilk görüşle ha.ılıyan 

ve nefret, gün geçtikçe 
yümUştü. Ve annesine 
srün: 

- Aklımı kaybetmek 
ıey değil. Ben herifle m~ 
kün değil anlaşamıyacai"l 
demişti. . 

- Kızım böyle bay 
kapılarak hareket etme! 
izdivaç olmalıdır. Çünki 
li vaziyetimiz baıka tO 
düzelemez! 

- Mali vaziyet beni alt 
kadar etmez annel Bu ada~ 
la zengin olmağı ben il• 
ebed fakir kalmağı ter 
ederim. 

Buna rağmen düiün 'J'. 
pılmıı ve güzel Anni, çirkil 
ve ihtiyar Keller'in ağuş 
ablmışh! 

Anninin ailesi, Keli ... 
kızın kendisini sevmekte 1 
duğunu temin etmekten f' 
ri durmamışlardı. Yeni ai~ 
nikahtan sonra Baron 1'• 
)erin Monako civarında "' 
lunan şatosuna yerleşmiı~. 

Zevce, ilk yalnız kaldıklP 
akşam, gllzel Anni'yi kac•"l 
lamak istemiş, fakat A-. 
kendisini huşunetle iterek' 

- Bu İf, benim hesabı 
feci bir cinayet demek 
Demiıti. 

Baron hayretle: 
- Ne dedin, Anni'ciği.oı 

Diye sormuş ve şu cevalıf 
almııtı: 

- Beni en 
ve iıkenceye 
ler, yani sana zevce verdi 

- Ne diyorsun Anol 
Yoksa delirdin mi?. 

- Henüz delirmedim, "" 
kat çok yakında delireceti' 
şüphe yok! Maamafih b,. 
senin filen zevcen olmıyt 
caiım! 

- Anni.. ~ 
- Hiç bir vakit.. Çü11 

senden nefret ediyorll 
çünkü senden iğreniyoru~ 

Bu mes'um iz.divaç 19" 
teşrinievvelinde olmuıt" 
Aradan üç ay geçtiği bal 
Anni kocasına elini b 
öptürmemirti. . i. 

Bu ıuretle 1932 seaeıi )!; 

kinunuevveli, yani yılb.f 
gecesi f gelmiş Baron ge 
merhametsiz zevcesine ç IJ 
kıymetli mücevherat ve b 
diyeler getirmiş, fakat A 
bunlara şöyle dönüp b•~ 
mamışh bile! 1-, 

Bununla beraber gece, AtJ 
ilk defa olarak kocasile do~ 
ça görüşmeğe başlamıı r' 

bazı küçük iltifatlarda ll 
bulunmuştu. Fakat o an .. 
yeni seneye girildiğini il.~ 
etmek üz.ere bUtün ııık.., 
sönmüştü. 

Keller karısın\ kucaklaıO .. 
fakat gene: ..i 

- Hayır; senden nefP! 
ediyorum; cevabını almıttl~ 

Keller karısını kolla11 a~1 
ıında sıkmağa başlamıı. 'ıft'. 
garip şey .. Kar1sı da ken 
sini sıkıyordu; zavallı ıev~ 

- Oh. Ne kadar mJ 
udum! Demiş, fakat ııık~ 
yandığı vakit, Keller a 
-Devamı 3 ı1ncü $ahifid 
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Rir 
lluşıarafı 2 iur.i salıifedc 

ruhsuz bir cesed olmuştu! 
. . . . . . . 
Anni bundan sonra, mü· 

teveffa kocasının ıatosuna 
kapanmış hiçbir kimseyi ya· 
nana kabul etmemeğe baş 
lamışh. 

Nihayet 1934 senesi yıl 
baıı gelmiş, Anni - Sonra
dan bulunan yegane el ya
zası olan • batıra defterine 
ıunlara yazmııh: 

"En büyük tesellim elan 
yazı makinenin başında otur
~uş yazıyor.ken ansızm garib 
bır w hal hıssettim. Bir el 
bogazıma aarılmış, durmadan 
acımadan, aman vermeden 
sıkıyordu, Başımı kaldırdım, 
arkamda Baronun, müteveffa 
zevcimin hayaleti vardı· kuru 
ve sinirli ellerile bo~azımı 
sıkıb, duruyordu! 
. "Ayni zamanda, bir el, bir 
ııkelet elide varandadan 
bana doğru uzattı. Aman 
yarabbi.. Bu el ne kadar 
uzundu .. 

"Ah.. Muhakkak çıldıra
cağım!,, 

Bu hadise J 934 seneai 31 
kinunuevvel gecesinde te-
kerrür etmiş, bu hayalet 
gene Anni'nin boj'ozına 18• 

~""ratelli Sperco 
Vapur Acenta'Jı 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

.. HERCULES ,. vapuru 
l3-l-36 da relip 18-1-36 da 
ANVEIS, ROTERDAM 
AMSTERDAM ve HAM~ 
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

" GOTLAND .. motö•ü 
20-1-36 da ROTTERDA.M 

~~ HAMBURG limanları 
ıçın ylUc alacaktır. 

"ROLAND,, motCSrü 6-1-
36 da ROTTERDAM, HAM-
BURG , COPENHAGE 
DANTZIG, GYDNIA, GO: 
BURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları · · 
yük alacaktır. ıçın 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA 
9-1-36 d JUL.YA,. vapuru 

a gelıp ayni gün 
PiRE, MALTA, MARSILYA 
ve BARSELONE h ' 
edecekt' areket 

ır. 

K Fazla tafsilit için lk' . 
ordonda T b . ıncı 

I' . a mal ve Tab
ıye tırketi binası arkaa d 
FRATELLI SPERCO ın a 
acentahğına müracaat vapd~lr 
nı · . e ı -

esı rıca olunur 
ta ~avl~nlardaki ~e hareket 

rıhlerındeki de w. ''-l'kl den gışı. ı er-
acente mesuliyet kabul 

etınez. 

_Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

Mara11gozJar ,1e 
sana~·iciler için 

Bir daha ele geçmi· 
yecek bir hrsat 

Fabrikamda mevcud şirid 
;estere, planya, kahplık 
reze, delik makineleri il~ 

prese tezgahı, kurutma ve 
tutkal furuou ve el tezgib
~rı, iJit ve edevat, mobilya 

eresteleri, kaplamalar, pa
P~ller ve saire satılıktır. Her 
~ 0 saat ondan saat altJya 
•adar z· k ınet mobilya fabri-
asına hemen ml\racaat 

ediniz. 

Zinet fabrikuı sahibi 
A hıncd Kıulırmak 

Yılbaşı Faciası 
rılmııtı! 

Ve Anni artık tam deli
lik alametleri gösterme baş· 
lamıştı. Ve bundan birkaç 
gün evvelde Monako polis 
müdürü, Kellerin şatosundan: 

- Hemen Keller ıatoıuna 
geliniı! Diye bir telgraf al-
mış ve mümklln olan stlr'atle 
şatoya koşmuştu. 

Anni Polis müdUrünü gö
rünce; tam bir deli halile: 

- Ah .. Ah .. Arhk istemi· 
yorum. Yeni yılbaşı geliyor. 
Hayalet, iskelet eli gene ıı· 

kacak. 
demiş ve dilşüp bayılmış-

tır. 

Anni bu suretle Manako 
hmarbaneaine kaldmlmıt ve 
zabıta şimdi Baron Kellerin 
genç zevcesi tarafından öl
dürülüp öldürmediğini tah· 
kikle meşguldür. 

N. v. Olivierve şOreka-
VV. ~.,. H. Vaıı sı Limited vaptır 

Oer Zee acentası 
& Co. Cendeli Han. Birinci kor· 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE don. Tel . 2443 
"HERAKLEA,, vapuru ba- THE ELLERMAN LINES LTD. 

len limanımızda olup AN- " THURSO ,, vapuru 7 
VERS, DiREKT, ROTER- ikinci kanunda LIVERPOOL 

DAM HAMBURG ve BRE- ve SVVENSEADAN gelip 

MEN limanlarına yük almak- tahliyede bulunacak. 
tadır. "ADJUTANT,, vapuru 8 

"MILOS,, vapuru 6 son ikinci kinu•da bekleniyor
1 

kinunda bekleniyor, 10 son LONDRA için yOk ala-
kinuna kadar · ANVERS, cakhr. 

ROTERDAM, HAMiURG "THURSO" vapuru 15 

ve BREMEN limanlarına ikinci kinunda bekleniyor, 
ylik alacaktır. LIVERPOOL ve GLASGOV 

AMERICAN EXPORT LINE yük alacaktır. 
" EXCHANGE ,, vapuru 

halen limanımızda olup 
NORFOLK ve NEVYORK 

:için yiik almaktadır. 

"EKSILONA" •apuru 29 
Bci. kanunda bekleniyor, 

BOSTON ve NEVYORK 
için yUk alacakt11. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,. vapuru 30 
Bci. kinunde hekleniyor, 
ANVERS, ROTERDAM n 

HAMBURG limanlarına yük 
alacaktır. 

"GLUCHSBURG,, vapuru 
6 son klnunda bekleniyor, 
HAMBURG ve ANVEltS
ten yllk çıkaracaktır. 

JOHNSTON VVARREN Ll
NE - LIVERPUL 

"DROMORE" vapuru 15 
ıon kincnda bekleniyor, 
LlVERPUL, ve ANVERS-
ten yük çıkaup BURGAS 
ve KÖSTENCE için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE (D-S. A-S. 

SPANSKEUNJEN) 
OSLO 

"BAN ADEROS,, vapuru 

.. POLO., vapuru 10 ikinci 
kinunda LONDRA, AN

VERS ve HULL beklenip 
ayni zamanda LONDRA ve 

HULL için yiik alacaktır . 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINIS 

"AGILA,, vapuru 5 ikinci 

kanunda HAMBURG, BRE

MEN ve ANVERS'tea tah

liyede bulunacak. 
Not: Vurut tarihleri ve 

•apurların iıimleri üzerine 

deiitildiklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

10 son kinunda ,bekleniyor, 
DIEPPE ve N ~ RVEC li-
manlarına ytik alacaktır. 

Ayni zamanda ISKENDE· 

RIYE ve HAYFA için mal 

kabul eder.· 

Geliı tarihleri ve vapur

lann isimleri lizerine mea'u 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, ·telefon 

No. 2007 • 2008 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 

BAŞ DURAK 

H AMOİ NüZHE1, 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ' 'e hı· 

\'alet çeşitleri ıslar. 

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

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhet 

Sın HAT EzANESI 

lzmir evkaf nıOdUrlüğUnclen: 
Alireiı mahallesinde senelik kirasına 120 lira tahmin 

edilen 2 no.lu ev 10 gün mllddetle artırmaya çıkarılmıthr. 
ihalesi 18-1-936 cumartesi günü saat 11 dedir. istekli 
olanlann müracaatları ilin olunur. 9· 13· 17 57 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1J.inci Beyler Sokağı N. 68 
1'elef on 3452 

Ali Rıza 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikalqrı 1'ürk Anonim Şirketi 

Seı·mayesi 3,000,000'l'ü rk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü V nkıf han 30-40 
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Mücellithanesi ;ızmİr yün mensucatıi 
Yeui Kavatlar çartısı İTürk Anonim şirketiİ 

No. 34 

12 beygirkuvetinde (Diıel) 
markah az kullanılmıı bir 
..,ot6r satılıktır. Taliplerin 

- -- -5 ızmir Ynn l\fcneucnh TOrk A. ~· nin Halka· § - -
;; pınardaki kumn, fabrikası mamulatından olan § = ıacvsimlik ve kışlık, znrif kumaşlarla, bnltaniye, $ 
;;;;; şal ve yftn çorapları, bu kcrre yeni açılan Birinci § 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı cİ\•arında l 86 ~ 
s numaradaki (~ark Halı Türk Anoniın şir· § 
~ keti) mağazasında sntalnıaktadır. l\tezkur fabrika- ~ 
§§ nm metanet \'C zerafet itibarile herkesçe malum E$ 

l'darebanemize milracaatları - _ 
§ olan mamulatmı muhterem mn~terilerimize bir ~ 

ilin olunur. = = 
•·----~~11!1-•• = defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. § 

Obo.renler! Mut· § Perakende satış yeri Toptan satış yeri § 

laka (Okamentol) ~ 

ôbftrftk ~ekerle· ~ 

rini tecrObe edi ı---4 

~ 
~ 

ıiz .. 

Ve Pftrjen ~abapın 

en ftetftn bir mfts· 

bil tekeri olduAu 
nu unutmayınız. 

ı•--------
Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat eOrgftn 

haplarını Maruf 
ecza depolarmda 
ve eczanelerden 

arasmlar. 

.. 

:Q 

5 Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
~ Kemalettin Cad. Sağ11 zade balı T. A. Ş. 1 
§ biraderler = 
S Kuzu oğlu çarıııı Asım Rı:ı.a § 
E! ve biraderleri = 
~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 
~ Kemaleddin Cad. Yünlü ırıal· 
= lar pazarı F. Kandemiroğlu 
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.-Sümer Bank-. 
Fabrikalaı·ı mamulatı 

Yerli malların en iyisi, eıı sağla

mı, en ucuzu eıı gnzeli 
Hereke kıımaşları 

Fesan'> kumaşları 

Beykoz kııııduraları 

Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pa7Aı .. ' 

lznıiı· şubesinde bulursunuz 

N~A 
~ 

o1lıUı~ 



tar 
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(Ulusal Birlik) 13 ikinci kinun 9~ 

Otuz Tabutlu Ada 
-

lngiliz harp gemileri Yunan deni-
Moris LöhlanınEıı Meraklı Ronıan 

• 
zinde manevra yapacaklar 

Bu maııevralara 30 Yunan sübayi ile, Yunan Veliahtı 
Pavlos ta iştiı·ak edecektir 

Paris 12 (Radyo)- Atioadan haber veriliyor: bir habere göre, Yunan Veliahdı (l'avlo ) ta bu nıa· 
Pire limnoıodn bulunan 1ugiliz hnrp gemileri, Pa· ncvralara iştirak edecektir. 

zartesi gOııO Yunun denizlerinde manevralar yapacak· CehelOttnrık 13 (Radyo) - lngiltere donanmaııom 
)ardır. Bu manevralara, Yunan deniz subaylarından hilyllk dritoavtlarıodao ( Raylis) logihere dcnizleriue 

30 kişi iştirak edecektir. Eleftron Vima'nın \'erdiği hnreket eylemiştir. 

..... ·-•-•+•· --------
Molotofuıı söy)e,1 İ 

()rdumuz kuvvt~tlidir 

ifarb tehlikesi vardır 
Moskova, 12 ( Radyo ) -

Sovyet icra komitesi üyesi 
Molotof bir söylevinde; sov· 

yet hududlarını muhafaza 
edebilecek kuvvetli bir ordu 
vUcude ietirdik, bunu daha 

kuvvetlendireceğiz. Habeş
ltalya harbi, Avrupa'da bir 

barbm yakın olduğunu gös
termektedir. Bilhassa bunu, 
ltalya' ]ttponya ve Almanya 

emperyalist bareketlerile her 
•n meydana koymaktadırlar. 
Riı ordumun güveniyoruz. 

Her türlü tedbiri aldık. De· 
mittir. 

M. Laval'ııı vaziye-
ti naziktir 

-H~tarafı birinci sahifede
lın Cenevre toplantısında, 

Fransa'yı temsil etmesine 

mani olmak ıçm kabineyi 
düıürmeğe çalışacaklarını 
yazıyorlar. 

Radikallar içinJ Laval'ın 
dl\ımeai, seçim bakımından 
bir zarurettir; Fakat bu hu 4 

ıusta şimdiye kadar ekseri
yet elde edememiılerdir. 

Figaro i•zetesi diyor ki: 
Birçok Radikallar, M. La

val'ın bu ayın 19 oda Ce

nevre'ye gitmesine mani ol· 
mağa çahımaktadır. Bunlar, 
kabineyi devirmek için bir 
gün bile kaybetr:ek istemi
yorlar. Radikal sosyalistler 

nlı gününden itibaren bu 
iş için toplantıluına başlı · 

yacaklar ve bütün mes'eleler 

hakkında Laval'ın izahat 
vermesini istiyeceklerdir. 

935 senesi sonlarında üst· 
üste yapılan hUcumler gene 
dev•nı ediyor. 

Pöti Pariz:yen; Cenevre'de 
Petrol bakkmda yapılacak 

müzakereleri Laval'ın idare· 
sini saylavlar kurulunun ka· 
bul edip etmiyeceğini sor
makta ve M. Laval'ın ciddi 
bir tehlike karşısmda bulun· 
duiunu haber vermektedir. 

Yeni saylavlaı· 
Ankara, 12 (Özel) - Par· 

tice saylav namzedi olarak 
gösterilenler, oy birliği ile 
mıntakalarından saylav seçil· 
mitlerdir. General Pertev 
(Demirhan) doktor Saim 
(Erzurum), doktor Hulusi 
Alataş (Aydm), Hatice (Çan· 
kırı), Ihsan ve llyas (Muş), 
Arif (Zonguldak), lbrabim 
Tali (Diyarıbekir) saylavı 

olmuıludır. 

Piyango Altay, Göztepe'yi Habeş ordusunun 
-B~ıarafı 1 inci sa1ıifede -

25204 No~ 

10000 Lira 
Biner lira kazanlar 

19938 23462 
Beşyüz lira kazananlar 

805 1391 1931 2227 
3131 3284 3447 4686 
5191 5364 6624 6674 
6912 7086 7452 7728 
8068 8111 8270 8676 

11427 11856 13705 14177 
15792 15819 16803 17168 
18481 18505 21192 ?.1200 
21314 22871 23222 23375 
23426 23817 24189 24811 
25275 25288 25522 26040 
26994 27975 28305 28659 
29270 29291 29912 

lkiyflz lira kazananlar 
1247 4200 4515 4916 
6102 5549 6779 °7S86 
8404 8540 8962 9324 
9508 9710 9720 10179 

10539 10793 13322 14867 
15943 16566 16915 18615 
19167 19276 19668 20495 
22335 22395 23027 23211 
24975 25302 25603 25710 
28112 29309 29712 
Yoz lira kazannnlnr: 

29 47 391 400 
872 879 1381 1929 

2483 2701 2806 3029 
4974 5523 5885 7535 
3825 8324 8407 8806 
9197 9969 10164 130g 

10756 10816 11086 12103 
12795 12795 15308 1783S 
19835 17954 18563 19324 
19467 20327 20379 21166 
25304 25312 27407 28047 
28229 29124 299~2 

Rusya'da 
Çingene mıntakası ih

das edilecek 
Moskova 12 ( Radyo ) -

Merkezi ic.ra komitesi, mub· 

tariyeti haiz bir çingine mın· 

takası ihdasını kararlaştırmış 
tar. Rusya'da 60 bin çingine 
bulunmaktadır. 

Nasıl barhedi)· oı·lar 

• Ba~tarafı 1 inci salıijcdc

için fırsat olarak kullanması 
mümkün olup olmadığını 

sorruaktadır. 

Mat .. n gazetesinin Roma 

muhabiri, bu tahkikattan Va 
tikanla alikadar bir mahfe· 
lin vaktilc Mançuriye gön· 
derilmiş olan Liton komisyo · 
nu kabilinden bir tahkikat 
hey'etinin Habeıistana a-ön
derilmesini dO~ündUj'ünU bil
dirmektedir. 

5 - 2 yendi hedefi nıukaddes 
Baştaraf 1 inci salıifede -

rakhların1 stadyuma çekmiş 
idi, birinci devre şampiyon· 
luğu üzerinde tesir edebile
cek bir maçan bulunması, 

spor meraklılarının iyi birgün 
geçirmelerine vesile oldu. 
Altay· Göz tepe takımlara sa· 
haya ne şekilde çıkacaklardı 
Çünkü bu takımlarda, bil· 
bassa Göztepe takımmda 
birçok oyuncular cezalı idi. 
Oyun vakti geldiği zaman 

her iki takımında cezalı oyun
cuları oynattığı görülüyordu 
Yalanız Göztepede kaleci 
Mahmud yok. Altayda kaleci 
Cemil noksan.. Oyun seri 
başladı, Göztepe, Altay ka
lesine dojru indi. Zehir Ali 
topu uzaklaıtardı; Şimdi Al
tay'ı tazyik altında görüyo· 
ruz; Göztepeliler bütün sı· 

kııtırmalarına rağmen gol 
çıkaramıyorlar. 

14 üncü dakika, Vahap, 
ortalardan sola derin bir pas 
verdi. Hakkı bunu iyi kul· 
landı ve Göıtepe kalesine 
kadar indi. Fakat kaleci 
Hakkınan ayakl:uma kapan· 

mışh. Top dışarı çıkmak 

Uzere bu vaziyette bir fır· 

sat bulan Hakkı, topu orta· 
ya attı. Vahab yetişerek Al
tayın ilk a-olünü yaph. 

Göztepe iene tazyıka 
devam ediyor. 24 üncü da· 
kikada korner oldu. Kaleci 
bir oyuncuyu itti. Hakem 
Altay aleyhine bir penaltı 
verdi. Hakkı bunu gole 
çevirdi. 

27 nci dakika Göztepe 
kalesi önünden ielen topu 
Zehir Ali ayağında fazla 

tuttu. Muzaffer koştu ve 
seri bir ahlışla topu ayağın· 
dan aldı, kaleye kadar yak
laştı ve ikinci golü kaydetti, 
devre bUtiln çalışmalara rağ
men 2-1 Göztepe lehine 
bitti. 

ikinci devreye Altay çok 
iyi başladı. Daha ikinci da· 
kikada Şükrü bir gol yaptı. 
Bundan sonra Altay takı· 
mında bir deiiıiklik görUyo · 
ruz. 

Vahab saiaçık mevkiine 
geçiyor. Basri'yi ortaya ah· 
yor, ıinıdi takım daha seri 
ve daha 2'Üzel bir oyun gös· 
teriyor. Vahab'ın sağdan 
inerek ortalamaları Göztepe 

. kalesi için r daima tehlike 
teşkil ediyor. 

18 inci dakikada Şükrü, 
26 mcı dakikada Vahap, 
39 uncu dakikada llyas birer 
iOl atıyorlar. ikinci dene 
l•mamen Altay hakimiyeti 

"Aksam,, şehridir 
- Baştarafı 1 inci salıifede

Seyyum 'un kuvvetleri tara· 
fından zaptedilen MakaJle, 

ele geçen toplarla tahkim 
edilmektedir. Ras Seyyum, 
Makalle'ye gelerek ltalyan· 

lar tarafından işgal edilen 
sarayında yerleşmiştir. Şimdi , 

Habeş ordularmın hedefi 
mukaddes .. Akıum,, ıehridir. 

Londra 12 ( Radyo ) -
Röyterin De11i aytarı, Ital· 

yanın Dessi konsoJoıbane· 
sinde bulunan ltaJyan esir 
zabitlerile görüımüıtür. Bu 
zabitler muhabire demişler
dir ki: 

-
11 Biz 15 ilk Kanunda 

Habeılerin Enda Selise ve 
Beiİf mevzii :rini ele ieçir
dikleri harpte esir olduk. 

800 ana vatan ordusundan, 

800 de Eritreli askerden mü· 

rekkep bir kolduk. Habeş 

kıt' alarının geri çekiliıine 

aldandık. Onları takip ettik 

biıi çıkm•z bir geçide sok· 
tular. Hileyi anladığımız za· 

man, reçidin •izı kayalarla 

Habeı'Jer tarafından kapa· 

lılmıştı. kılınçla bize taarruz 

ettiler. Bütün arkadaşlarımız 

öldU. 100 kadarı kaçmağa 

muvaffak oldular. Habeı'ler 
• 

bu harpte on tank ıaptetti· 

ler. içinden yedi kişi çıkar· 

dalar ve eıir aldılar. Bize çok 

iyi muamele yaptılar. Kendi· 
lerine karıı müteşekkiriz. ---···--
Deniz konferansı 
-Bcıştarafı birinci &ahifede

Nageno'ya gönderilecek t•· 

limatnameyi kabul etmiıler· 
dir. Talimatname bugün tel· 

sizle bildirilmiştir. 
Asabi gazetesi; talimat

name mucibince; Japonya· 
nın müsavi tahdidatta ıırar 
eyleyeceğini yazmakta ve bu 
talimatname konferansı• aka
mete uirıyacaiını açıkca 
meydana koyuyor, demek· 
tedir. 

Londra, 12 (Radyo) - Sa· 
Jibiyettar çevenler, .)apen
ya'nın, Sah innkli top&.ıiııltula 
müsavat için ısrar eyle.Wii 
takdirde konferaHID akim 
kalacağını ı.ouhakkak addet
mektedirler. 

albnda ve 5· 2 G6ztepenin 
mağliibiyeti ile neticeleniyor. 

Dün, lzmirspor Bornov•yı 
3-2, Demirapor Şarkıporu 
4·1 matlOb etmiılerdir. 

- Blrind Kısım: 
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Şimşek kadar seri hadise· 
ler birbirini takibidi, ediyordu 
Veronik dehşet içinde: 

- Eyvabl. Diye haykırdı. 
Yüzünü ellerile kapadı. Fa
kat bir saniye sonra ellerini 
yUzUnden çekti, denizde ge
çen korkunç manzaraya 
baktı . 

Evveli Franıova kuvve· 
tle bir şey fırlattı; sonra 
Stefan duymuş şekilde ha· 
reket etti ve bir an sonra 
iki kayığın yanında müdhiş 
bir infilik oldu, su, alev ve 
duman sutunlan yükseldi. 
. . . . . . . . . . 

Bir müddet hiç bir şey 
görünmedi; fakat hafif esen 
bir rüzgar duman sutununu 
uzaklara sürükleyince, iki 
kayığm sür'atle batmakta 
olduğu ve içindekilerin ken· 
dilerini denize attıkları gö· 
rüldü. 

Bu cehennemi facia çok 
uzun sürmedi. Bir kum yıiına 
üzerinde kucağında çocuğu 
ile bir kadın görüldü; fakat 
birdenbire yıkıldı; ıular için ,. 
de deli gibi çarpınan iki er· 
kek te birden kayboldu. 
Birıey görünmedi. 

Honarin ve V erooik bu 
facia karşısında bir: kelime 
bile ıöylemedilerJ Nihayet 
Honarin, elini başına götür
dü. Derin bir iztirab ile: 

- Batım çatlıyacak. Vah 
:ıavalh Sarek halkı! Hepsi 
de çocukluğumdınberi dos· 
tum idiler. Hepsini de se
verdim! ölülerini göremi· 
yeceğim artık. Sarek denizi 
ölüleri karaya vermez, ta
butlarda beman yanı baıla • 
rında değil mi?. 

Ah... Baıım çathyor .... 
Çıldıracağım! Tıpkı Fran
sova 1ıibi, zavalh Fransova 
gibi ben de çıldıracağım! 
Dedi. 

. . . . . 
Veronik, Hooari'nio bu 

sözlerine verecek bir cevab 
bulamadı. Pencereye day•n· 
mış, içine atılmak istenilen 
bir uçurum başında, uçuru· 
mun dibini seyredenler gibi 
daliın ve düıünceli idi. 

Denizden şimdi bir takım 
sesler geliyordu. Suyun di
bine kadar inenlerden sağ 
kalanlu kurtulmak için çır

pınıyorlardı. Bu sırada motör 
ierİ çekildi; kırmızı berele-

rile iki delikanlı tekrar eğil· 
diler ve ellerine bir şey al· 
dılar. 

Veronik: 
- Denizdekileri kurtar

mak için varkel mi bunlar? 
Diye sordu) 

Honarin derin bir elemle : 
- Hayır .. Ellerindeki mü· 

kerrer ateıli tOfenklerdir. 
dedi . 

Deniz üzerinde 9 tane siyah 
ciıim 1ıörünüyordu. Bunlar 
yllzerek kendilerini kurtar· 
mağa çahıan zavalhlardı. Bir 
kısmı, mümkün olabilen bir 
sür'atle motörden uzaklaş
mağa çalıııyordu . 

Fransova ve Stefan, ayni 
zamanda ıiliblarınıo dipcik
lerioi omuzlarına dayadılar 
ve niıan al vaziyetini aldı· 
lar. 

iki seri ve şiddetli alef • 
görüldii, iki patlak duyuldıJ. 

Yüz.enlerden ikisi kayboldıJ 
Veronik: 
- Ah, ifritler!. diye bağ11dı 

ve dizleri üzerine düştü. 

Hooarin ise: 
- F ransova.. Fransova ! .. 

diye bağırmağa başladı. 
Sonra, koşarak odada• 

odadan çıktı; bir şeyler arı• 
dığı muhakkaktı; az sonr• 
döndü, elinde ses naklio• 
mahsus alet vardı; pencere· 
den: 

- Fransova. Fransovaf .. 
beni dinle! Diye bağırmağ• 

teşebbüs etti. Fakat mec· 
ruh kadının sesi kafi dere· 
cede çıkmayordu. 

Veronik: 
- Honarin. Rica ederiııJ 

susunuz!. Dedi. 
Fakat.. Görüyorsunz?. 
Denizdeki sahne çok fe· 

cidi. Denizdeki insanlar kaç· 
mağa çalışıyorlardı. Fakat 
ikisi, ne dense diğerleri ka· 
dar ilerlemeğe muvaffak 
olamıyorlardı. 

Fraosova Stefan bu iki 
zavallıyı 

4 da oişanladıl•r, 
ateş ettiler. Bunlar da bir· 
denbire yok oldular. Kur· 
şunlar ıaımaz bir uiunuı· 
lukla hedefJerini buluyorlar" 
dı !.. .. 

Honarin teliş ve iztirab 
içinde: 

- Ne feliketl. Ne feliket 
diyor. Veronik de : 

- Vorski.. Hain Vorski 1 
evet, bu hain herifin tadl 
oğlu 1. Diyordu. 

Veronik birdenbire Hona· 
rinin boğazına sarıldığını his· 
etti • 

Honarin büyük bir asabi· 
yet ile : 

- Bu cani senin çocuğun· 
dur! Kahrol menhus kadın · 
Bu caniyi dünyaya sen a-e· 
tirdin. layık olduğun cezayı 

bulacaksın. 
( Devmn e<lece.J.• ) 

1'1ongol dele
gas)'Onu 

Moskova'dau ayrıldılııt 
~oıkova, 13 (Radyo) -

Mongolya başbakanı ve dıf 
işleri bakanı ile Moskova 'y• 
ifltmiı olan Mongolistan de· 
legasyonu, bugün Moskova" 
dan hareket etmiıtir. Dele" 
gaayon, Rus ricali tarafındall 
hararetle tetyi edilmiştir. 

Almanya, ltalya'ya 
petrol veremez 

Berlio, 12 (Radyo) - Sa· 
lihiyettar çevenler, petrol• 
•mbargo konduğu takdirde 
Almanya'nın ltalya'ya petrol 
vereceği hakkındaki ıayia" 
ları tekıib etmekte ve Al· 
manya'nın petrol istihsalitı· 
nın milli sanayi istihlakine 
yetmediği bildirilmektedir. 

lstaobul likleri: 
lstan\>ul, 13 (Özel) - Düo 

bava çok güzeldi. Lik maç" 
)arına devam edildi. Islan· 
bulspor 1·0 Vefa'yı, Fener" 
bahçe 2·0 SUleymaniye'yi; 
Güneş 2-0 Anadolu'yu, Ga
lataaaray 5· 1 Hilil'i yendiler. 
Fener Yılmaz Anadolu Hisar 
2-2 berabere kaldılar. 
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