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• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Balkan antantı 

Ekonomik konseyi yarın 

Bnkreş'te toplanacaktır. He· 

yetimiz gitti 

--------~---------------Yıl : 3 - No : 596 Telefon: 2776 - Perşembe ---ı6" ikinci kinun 1936 Fiatı {100) Para 

Habes orduları, cenuh cephesinde 

lstanbul, 16 (özel) - Habeş ordularının, cenuh cephesinde büyük taarruza geçtikleı11 i ve ltal
yan'larıu yanlarını tehlikeli surette sıkıştırmağa başladıkları bildiriliyor. (Taymis) gazetesiııin ceplıe 
ayları, radyo telefonla gazetesine verdiği malumata göre, Italyan'ların vaziyeti çok eııdişelidir. 

lstanlıul, 16 (özel) - 4 Italyan tayyaresinin Habeş'leriıı eline düştüğü hakkındaki hahe.ı henüz 

ıeyyüd etmemiştir. Kamutayda lngiltere Giride de as-
Afrika harbı, birdenbire şiddetlendi Askeri mektepten Çl· ker mi. gönderiyor? 

kan diş~i ve kimya· 
Her iki taraf taarruza kalktılar. Graçyani'nin mak- kerlere verilecek tec· 

sadı, Cicika ve Uarar'ı işgal imiş. hizat bedeli 
Ankara, 15 (A.A) - Bu 

gün Refet Canıtez'in baş
kanlığında yapılan kamutay 
toplaotııında askeri tıbbiye 
mektebinden çıkan kimya
gerlerle diş hekimlerine 
verilecek tecbiıat bedeli 
hakkındaki kanun liyıbası
nın ikinci müzakeresi yapı
larak kabul edilmiş ve 1931 
yılı hazine son hesabı hak
kında Jiyıba da tasvip 
edilmiştir. Kamutay Cuma 

lıtanbul16(Özel) 
- Roma'dan ve
rilen bir habe-

re göre, gene

ral Graçyani or· 
duları dUn taar· 
ruza kalk'Dışlar
dır. Şu anda 
muharebe bütün 
şiddetile devam 
etmektedir. 

Graçyani'nin he
defi, en kısa bir 
yoldan Cicikaya 
inmek ve Hara
n i11ıal etmek· 
tir. L 

lıtaabul, 16 (Özel) - Ras 
Deata; 1ıeneral :Graçyani 
kuvvetlerini birkaç kilometr, 
içeri çektikten sonra, sarb 
bir arazide mukabil taarruza 
reçecektir. 

StokboJm, 15 (A.A) - Dış 
bakanlığı Roma'daki lsveç 

orta elçisinin dünkü gün 

ltalyan hilkümetine tevdi 
eylediii ve Dolo'daki lsveç 
baatanesinin bombardımanı 
keyfiyetini protesto eden 
notanın metnini tebliğ eyle· 
mektcdir. ltalya'dan Habe
şiıtan'dan ve bombardıman 
esnasında orada hazır bulu
nan lsveç tebeasından top· 
tanılan malumat lsveç bükü· 

Ras Deeta 
metinia bu hadise hakkında 
sarih bir fikir edinmesine 
yardım etmiıtir. 

Neticede lsveç hükumeti 
ıu kanaata varmıştır ki has· 
tane doğrudan doj'rnya Ital· 
yan uçaklarının hllcumlarına 
uğramış bulunmaktadır. lsveç 

hükumeti, Italya hükumetini 

bu yüzden şiddetle protesto 

etmek mec\>uriyetinde kal
mııtır. Bundan başka notanın 
bir kısmında general Graç · 
yani'nin Isveç hükümetine 
vermiş oldufıu resmi bir bil
dirikte bombardımanın gfıya 
harp kavaidine riayet etmi· 
yen Habeş'lere karşı bir mu· 
kabelei bilmiıil olmak üzere .............. 

Arnavutluk, ltalyaya 
petrol gönderiyor 

·-·-Avlonyadaki kuyulaı·dan sene
de 450bin ton petrol istih

sal olunabilecekmiş 
lıtanbul, 16 (Özel) - Ro· 

ma'dan alınan haberlere gö

re, Arnavudluk'un Avlonya 

kaaabasında bulunan petrol, 

bo.ruh•r vasıtasile sahile akıhl-
ID&ia ve ltalya'ya sevkedilme

ie baılanmııtır. Yapılan bir 
iıtatiıtik, Arnavud'luktan 
•enede 450 bin ton petrol 

istihsal olunabileceğini gös
termiıtir. 

ltalya'nın ıenevi petrol 
ihtiyacı, ~ milyon 250 bin 
toa imiı. 

yapıldığının ikrar edildiğini 
hahrlatmaktad1r. Böyle bir 
sebep ha1taneye karşı vuku· 
bulan taarruzu mazur göıte
remez. Kıulhaç işaretinin 
suiistimal edildii'ine delil ola
cak hiçbir hadise meydana 
konmamıştır. lsveç hükumeti 

bu bombard7man keyfiyetin· 
deki mes'uliyetlerin bir an 
evveJ tayin ve mütecaıirle
rinin tecziye edilmesini bek-

- Demuu dörtlünr.ii sahifede- günü topJanacakhr. _____ ..,_.. ...... .-.------

Denizde silahlanma yarı· 
şı tekrar haşlıyor 

japonya'nın yerine Sovyet Rus
ya ve Almaoya'nın çağırı

lacağı söylenmektedir 

Almun'ların yeni Doçland barb gemisi 
Istanbul, 16 (Özel) - Ja· konferansından çekilmesine 

pon delegasyonu reisi ami· teessüf etmekte ve bu ka· 
ral Nagano, deniz konferan- bahatin Iniiltere ile Ameri· 
ırndan çekilmesi için Tok- ka'da olduğuna ipret ~yle-
yo'dan talimat almıı ve bu mektedirler., Fransız baıını, 
kararı derhal konferansa deniz siliblarında yarışın tek· 
bildirmiştir. Japon delegaı· rar baıhyacığını yazmakta· 
yonu bugUnlerde Londra'dan dırlar . 
ayrılacak, yalnız kumandan Londra 16 (Radyo) - Ja
Madai, dört devlet arasında ponyanın deniz konferansın· 
devam edilecek olan konfe- dan çekilmesi llzerine Ame
ransta müıahid sıfatile bu· rikanın büyllk deniz plinını 
lunacakhr. tatbike baıhyacağı sanılmak· 

lstanbul 16 (Özel) - Ja- tadır. Bu plina göre, Ame· 
poaya'nın konferanıtan çe· rika, dllnyada eşi mevcud 
kilmeıi üzerine, Almanya ve olmıyan muazzam bir filoya 
Sovyet Rusya'nın konferansa aahib olacaktır. 
daveti düıünülmektedir. An· 
cak Almanya davet edilirse 
Fransa'nın da konferanstan 
çekilmesi muhtemeldir. Şim· 
dilik konferansın ltalya, Fran· 
sa, Amerika, lngiltere ara· 
ınıda itine devamı kararlaı· 
tmlmııtır. 

Paris 16 (Radyo)- BDtlln 
ıazeteler, JapoDyıuıa deaiz 

lngiliz 
Eodflstri mahatili 

memnun. 
Londra, 15 ( Radyo ) -

Endüstri ve ticaret mehafili, 
935 senesi ihracatının 930 
dan beri en yllksek raddeye 
varmaııadıa memauadur. 

Bu haber, lngiltereoin sulhtan üıni
dini kestiği:maııasıııı vermekıe:imiş 

Kandiya limanından bir gôrnnnş 
Iıtanbul, 16 ( Özel ) - olmakla beraber Cenevre 

Londra'dan haber veriliyor: siyasal mehafilini endiıeye 
logiltere, htikümeti, Kıbrıs düşürmüş bulunuyor, zira 
adaıına olduğu gibi, Girid böyle bir hareket, lagiltere· 
adasının Suda limanına gö· 

nin cihan sulbü için ilmidıiz 
nüllü asker göndermeğe ka-
raı vermiştir. Bu cihet he- bir halde bulunduğunu ıspat 
nüz kat'iyyet keıbetmemiş etmektedir. 

....... .-Hı------ • 
Yeni bir cihan har-
hı arefesinde miyiz 

-·-
Yunuoistanın ıan·ınmiş amiral ve 

generalları hu mühim mese-
le için ne diyorlar? 

General Metaksas 
lıtanbul 16 (Ôıel)- Atina· 

dan haber veriliyor: 
Yuıaaiıtıa'ıu taııumıı sı•· 

neral ve amiralları, bugGnkll 
durum hakkındaki fikir ve 
mütalaalarını ortaya atmaia 
başlamışlardır. Mütalialar, 
vaziyeti umumiye noktaina· 
zarından dikkate şayandır. 

Kral Kostantin zamanındR 
uzun müddet Yunanistan or· 
dusunun erkanı Harbiye umu· 
miye reiıliğ'inde buluomuı 

olan general Dusmanis, dev
letlerin, er • geç genel bir 
harbe sürükleneceklerini ve 
küçük devletlerin, bu harbe 
iştirak ettikleri takdirde bile 
hiçbir fayda elde edemiye· 
ceklerin! ileri sürüyor. 

Eski diktatör general Pan· 
galos, barbın uzak olmadı
ğını ve bazı bedbinlerin de· 
dikleri gibi, Yunanistanın 
askeri bir rol çeviremiyecek 
derecede olmadığını iddia 
ettikten sonra, harbe iıtirak 

• Devamı 4 ncü aahif ede : 
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(Ulual Birlik) 

(Tay mis) 
Habeş imparatorunun 
ku!vetli bir ıslahatçı 
olduğunu yazıyor 

Vetd partisi, bili kaydü şart 

1\lısır'ın istiklalini istiyor 
Nakili: KAMI ORAi.. • 

-25- .. Londra - (Taymiı) ıaze· Mısır bftkômeti, bir genel af için dOşOnOyor. 
Emniyet direktörü aksırınca, katil, teai, ltalya·Habeıiıtan ibti· 

lifından bahisle yazdığı bir Mustafa Nahas paşanın evinde yapılan toplantı 
sandukanın anahtarını çevirmişti •• makalede, Habeı imparato- Kahire, ( Özel aylarımız· dığı halde bili Mısır, vade· meler, borç iıleri vesıilt 

runun, ulusunu yükseltmek dan) - Mısır'da kanunu dilen iıtiklile kavuımamııtır. gibi halledilecek diploma; Emniyet direktörü; iki ıık· 
tan ikincisini tercih ederek, 
herifi cürmü meşhud halinde 
yakalattırmağa karar verdi. 
Zira hemen yakalanırsa, cür
mfinll inkar için birçok ma
kul sebebler bulabilir, öldü
rülen kadının işıkı olduğunu 
ve kendisini görmeğe ıgel
diiini iddia edebilir, batti 
bu iddiasını mahkemeye bile 
kabul ettirebilirdi. Fakat, 
mutfakta yatan cesedi, Ko
ridordaki uzun sandığa yer· 
leştirilirken yakalanırsa, bir 
gece evel işlenen cinayet
lerin hakiki faili olduğunu 
kendi kendine ıspat etmiş 
olacak ve bu suretle de za· 
batanın, uzun müddet uğraı· 
masına hacet bırakmıyacaktı. 

Emniyet direktörü, kara· 
rını verdikten sonra içinden: 

- Korkma, seni derhal 
yakalamayacağım! Sen şimdi 
~i.t de, dün gece öldürdüiün 
ırı yarı adamın cesedini bı
raktıiın yerden kaldır! San
dukayı kaldmrken senin 
imdadına koıarız! Islık du
d~~larımın arasında durduğu 
gıbı, salonun penceresi açık 
ve Piyedoı'un kulağı da 
kiriıtedir. Bir dakika içinde 
senin imdadına yetişilecektir. 

Diye söylenirken, koridor
da hiçbir hareket duyulmı
~ordu. Katil, kapıyı açıp 
ıçeri girmediii gibi, ne ileri, 
ne l'eri bir adım bile •tmı
yarak olduğu yerde duru
yerda. 

Korkunç karanlık içinde 
hisıl olan ıükütunu, katilin 
ani bir sesi yırttı: 

- Kendisi burada yok, 
acaba nereye gitti? 

Diyerek ikinci bir sual 
daha sordu, sandukanın için
de bulunan emniyet direk
törn, içinden: 

- Cehenneme gitti çapkın! 
Diye mırıldandı. 
Katil, biraz yüksek sesle 

tekrar.: 
- Mari! 
Diye çağırdı ve devam 

ederek: 

- Bu ıamdanın böyle 
tahtalar üzerine konulmuş . 
olması garibtir. Acayib bu· 
na oraya kendisi mi koydu? 

Dedi. 
imniyet direktörü, 24 saat

tanberi içinde ateı yanmıyan 
bu odada uzun milddet dur· 
duğundan yavaş yavaı nız
leye dilçar olmağa baılamııtı. 
Kendisi itin farkında değildi. 
Korku ve heyecan içindeydi. 
Mumun sönmesinden ortalığı 
kaphyan kokulu duman, saat 
sandukası içinde bulunan 
emniyet direktörünün bur
nunu gıcıkhyarak adamca
iızı aks1rtmas1n mı? 

Direktör, olanca kuvvetini 
toplıyarak aksırmamağa ça· 
lıtmıı iıede aksırık fevkali· 
de bir ıiddet ile hücum ey· 
)ediğinden buna muvaffak 
olamamıı vo evin her yanın
dan duyulan bir şamata ile 
akıırmııtı! 

Emniyet direktörü, hari
tada olmayan böyle menhus 
bir hidiseain verdiği hayret 

içinde kendi.sini toparlamaia 
Vakit bulamadan, kapının 
dışında bulunan katil, bir 
sıçrayııla saahn önüne gol· 
miş ve hennz kilidin lizerin· 
de bulunan anahtarı iki de· 
fa çevirerek emniyet direk· 
rektörünil 1&nduka ıçıne 

hapsetmiı ve kemali itidal 
ile evin arka kapısından çı· 
kıb gitmişti! 

Zavallı emniyet direktö· 
rünü mütee11ir eden nokta, 
.sandukada mahpus kalma
sından ziyade, onu her tlirlli 
muhtaradan kurtaracak ve 
icabında en mühim vazifeyi 
ifa edecek olan düdüğün, 
aksırmasile beraber ağzından 
düş~esidir. Düdük, filhakika 
sandukanın içinde ve direk
törün ayakları dibinde idi. 
Fakat ona bulunduğu yerden 
alabilmek için eğilmek lazım· 
dı. Halbuki, direktör, kas·katı 
kesilmiş bir cesed gibi san· 
dukanın içinde darmata 
ve en uf ak bir harekette 
bulunamamağa mahkumdu, 
olanca kuvvetile haykırsa da 
caddede bulunan polis me· 
murlarına sesini iıittiremi· 
yecek, belkide silihb olmHı 
muhtemel katilin hiddetle-
nip geriye dönmesine ken
diıini ıandukanın içinde 
boğma11na ıebebiyet Yere· 
cekti. 

Emniyet direkUSrü; kema· 
lı itina ile tertib eylediii 
tuzağa kendisinin d6tt0iüntl 
dlitünerek fevkalide bir te· 
essür içinde idi. Artık, aya· 
ğına kadar ıelmit olan ka· 
tili takib edemiyecek bir 
vaziyete dilımnıtn, insafsız 
katil, onu felce utratmıı, 
kudret ve iradeai yerin· 
de olduiu halde ondan 
istifade edemiyecek bir bale 
sokmuıtu! 

Direktörün gözü, artık hiç 
bir şey görmiyor, yalnız ve 
yalnız kısmış kalmıı olduğa 
kapandan nasıl kurtulacağını 
düıünüyordu. 

Kendi kendine: 
- Herıeyi mahvoldu, he· 

rif, cinayetin tahkikatına 
girişildiğini anladı. Bundan 
sonra bu eve bir daha uğ-
ramaz. Yalnız bir ümid kal
mıştır. Etrafı tarassud eden 
mamarlarımızın zeki ve dik
kati. Eğer evden çıkarken 
yakalandise meaı'ele yoktur. 

için olanca gayretile çahıtı- esasisinin iadesinden ıonra Mısırın dahili idaresi Mı- itler de var. 
ğını ve Italyan'ların sattıkları da kanlı nümayiılerin d !Va· sır'lılara ait olmakla beraber Bütün bunlar ıçın uyfl 
ve ıöyledikleri kadar olma· mının sebeblerini kııaca an· lngilizler oradan elini aya- mak icabediyor Vefd fırk,f 
dağını kaydettikten sonra lamak için genel savaıa ka· ğını çekmemiılerdir. Mısır'ın aoktai nazarını Nahas p•" 
ıuaları yazmaktadır: dar dönmek g'rektir. istikJili Mısır hük6meti ile nın 1930 da Henderso•'• 

"Habeş imparatoru da Genel savaıta logiliz'ler lngiltere arasında yapılacak verdiği layihada göstermiıti' 
kuvvetli ıslahatçı ltir hil· Mısır'• istiklal vadederek bir mualıede ile tesbit edi· Beş on senedenberi ro"' 
kümdardır. Habeı imparatoru orada silküneti muhafaza lecekti · h d · · J bbll .. e e ıçın yapı an teıe 
kendi iptidai ulusunu modern etmiılerdi. Harb bittikten Geçen yıllarda yapılan go· ı · b d k .. d' - 1 d . en ura a yazma oı 
esaslar il zerine yürütmek- sonra ( Lozan muahedesi ) ruıme er e bu muabedenın 1 M , d aJt 
tedir." ile de Mııır'ın iıtiklili tının· ıeraiti üıtünde iki taraf bir 

0 
uyor. ııır a Mııır t 

------•._ ........ •• birile uyuıamadı. Mııu'da besinin de himmetile fark' Tu·· ıu·· mahsuıu·· bu oene ihtililler çıktı. Meclis ka- lar Mııır iıtiklili için birlt 
~ pandı . ıerek milli cephe teıekkİ 

Ve nihayet timdi Italyan ettikten sonra kanun esa-1 
her yerde az yetişti ~abeı meı~elesi üzerine ye- müteakip iıtiklil muahed-' 

nı~~n göruımelere Jüzuı_n bir gaye oldu. , 
görundü. 1930 kanun esası- Sabık Ingiltere Harici1' -----------Balkan ')arda da tütün 

1929 
kalmamış

mahsulono tır. Yunanistan 
bile elden çıkarmıştır 

Tiltün mahıulU, bu sene ı duğu halde dönilyorlar. Bazı 
bizde olduiu ıibi Bulgariı· kumpanyalar, eski mahsule 
tanla Yunanistan' da da az razı oldukları halde onu 
idi. Bulıariıtan tlitilnlerl, dahi bulamamaktadırlar. 
bir aydanberi tamamen sa· 1929 Ydındanberi satıl
blmıı oldutu gibi Yunanis- mıyarak depo edilmit olan 
tan tütünlerinden de pek az tütilnler bile, hlikümet tara· 
bir miktar kalmııtır. fından ıatın alınmış ve mu· 

Busene, gerek Ttlrkiye'de kabilinde ıimendifer vago· 
ve gerekse komıu tılkelerde nu, lokomotif, ray vesaire 

almak lizere bu tlitlinleri 
iş ıören yabancı kampan· Almanyaya gi:indermiıtir. 
yalana birçotu, ihtiyaçları Alman ticarethaneleri, bu 
diıbetinde tlitün alamamıı· ıene Bulgariıtan'dan klllJi· 
lardır. yetli miktada tüUin almııtır. 

Yunaniıtan'dan ttıtüa al· Yananiıtan'dın Almanya· 
mata giden ecnebi ıirketler ya gönderilen ttıtilnler, ga
müme11illeri, elleri boı ol- yet iyi fiatlarla satılmııtır. 

~--~----~..-..... ~ ... ~----=----
Y· una n is tanda bir yolcu 

tayyaresi düştü 
Tayyare, ekilmiş bir tarlaya doş
mOş ve mucize kabilinden cOzice 
hasara uğramakla kurtulmuştur. 

nin iadesile de sınırlar tes· Nazırı Samoel Hoar'ın b" 
bit edilmek istendi. yanalı ıuları bulandırmıttl 

M111r'da milfrit sayılan Mısır'hları heyecana daıoıt' 
milli fırka Vefd fırkası esas ve talebeyi tahrik eden ••' 
itibarile Mısır'ın bilikaydu- lerden biri de bu sayılır. 
ıart tam istiklilini istiyor. Ingilizler bunu hissettikJJ 

lngilizler ise Hindistan için Mısırlıların gönllinfi it 
yolunu ellerinde tutmak mak istiyorlar. Ve yeni tll 
esasi ıiyaıaları oldu- riciye Nazırı 1elefinden ı~ 
tundan Sliveyı kanalından bir siyasa ıitmekte old~ 
ve o civardaki ıliel nokta- ğundan Mııır'daki ili ko_., 
larda nezaretini muhafaza sere bu yolda talimat •"' 
etmek istiyor. Iı bundan mittir . 
ibaret detil, Mısır'da kapi· Fakat hentb bu kad,ıı 
tliliıyonlar, muhtelit mahke· -Devamı 3 ılııciJ a~ ... ····· .. 
Suikasdla alakadar bir 

Kürd. Halepte yakalan 
Maznun, Berattan bir harb ge

misine bindirilmiş ve mem· 
leketimize gönderilmiş 

Beyrut'ta Arap dilile çıkan ratmen tealim edilmemitlİ· 
.,Enaahar" ıazetesinde aıa· Geçenlerde Ankara'd1 
iıdıki yızdarı okuduk bun· buraya ıelen TOrk Emni~ 
ları aynen gazetemize nak- direktörün&n baıkanlıtınd,,. 
lediyoruz: hey'etle yllce komiserlik art 

- TOrkiye cumur baıka· ıında yapılan konuım~~ 
nı Atatürk'e suikast yapmak sonucunda bu adamın alell" 
iıtiyen ıebekenin en mühim bir suçlu olduiu bakkıol 
elemanlarından bir kUrt ıe· bir anlatma yıpılmıt ve T!! 

Atina -Evvelki gün (Tat- dilıen ve mucize kablinden çenlerde Halepte yakalan· kiye'ye teslimi kabul e• 
yo) tayyare iıtHyonundan kurtulan ( lbrakı ) adındaki mııtır. mitti. 
dijer iki tayyare ile bera- Yunan yolcu tayyaresi, düı· Siyasi bir suçlu sayılan Geçen gün Haleb'den bl 
ber uçtuktan sonra kesif mlit olduğu yerden Atina'ya bu adamın Türkiyeye tulim rayı getirilen bu Kürd, d
bir bulut tabaka11na rııtlı- nakledilmittir.Tayyarede bu· edilmesi hakkında bir takım bir müfreze polisinin mubl 
yarak uzun müddet ıis için· lunın yolculardan bazıları tereddütler olmuı ve Tür- fazası altında limanda b~ 
de uçan ve bu vaziyetten bafifce yaralanmıılardır. kiyenin kendisini iıtemesine nan ve amiral " Riyoe' J 
kurtulmak üzere dört bin Bu yolcuların verdikleri Bu zaman zarfında yolcula- filosuna mensup (Gipl 
metre Yeükselmit iken bu- izahata göre, tayyare bir rın heyecan ve korkuıu tarif harb gemisine götürillDr~~ 
Jutlardan ııyrılamıyarak ben· saatten fazla bulutların için· edilemiyecek derecede tid- Türkiye'ye g6nderilece~ 
zini bitmek üzere iken ya- de ve nereye gittiğinin far· detli idi. Tayyare, cüz'i bir anlamıı ve ayak direyer• 

"- Beni Tilrkiye'ye tt'61 
- Arktur var - vaıç• alçalarak bir tarlayı kına varmaksızın uçmuıtur. zararla kartuJmuıtur. • .J *--------------------------------------------, dermeyin de nereye iste~ 

T Si. neması DİZ gönderiniz i Tilrkiye 
Telefon ay yare Telefon gitmemi.. ( 

~.~··~~·~·~u 31Sl ~ -----.........c-- ... nnn~ 315r tır~iy~a~;ğı~~~~:D~=·~:.~ 
10 ikinci kinun cuma gflnQ senenin en gflzel motöründe bulunan babrtr 

ve en heyecanlı tilmlerinden biri askerleri Kü!d6 kollarıadS 
sım • sıkı yakalıyarak keO 

17 em· anlar alarJz-en ::~ı .. ~::'.· gemiye 

161~ ~ ~ Gibler gemiıi, bu öa•' 
suçluyu aldıktan sonra ~ 
ruttan hareket etmiıtir. G '00Stradlvarnus,, 

GüHtav Fröhlich ile Sybille Schmitz'in şaheserleri 
--------ılllllllı--------

YBkaek bir musiki, büyük bir aşk, heyecanlı bir mevzu ve büyük harbın en dehıetli. 1ahneleri 

AYRICA FOKS Dilnya ha~erleri (Türkçe Sözlü) - Miki Man ( Canlı karikatörler ) 

Buhaftaya mahsus seans saatleri· Her gün 15·17~21,lS Cumartesi 13-15 talebe seanııdır. Pazarj 
• inli 13 da ılive ıeanıı vardır. 

Mersine giderek ıuçluyu 1 r 
kiye hlikumetine teslim • 
tikten sonra dönecektir. 

* . . ... 
lıtanbul 16 (Ôzel) - P" 

Kürdük, F ranııı harb ~ 
miıi ile Mersine ıetiril 
hakkında hiçbir mali 
yoktur. 

y 



___ S._liH ___ .S~----------------------------------------------~<~Ul~;Bl•rU•k~)-------------------------------------.....;1~6_I_k_ln_ci_K_a~n-u_a_~--·~~ 
Rusya'da N. v. Olivierve ştırek8-

Nofus miktarı VV. F. H. Van sı Limited vapur 
Der Zee acentası 

gittikçe artıyor & Co. Cendeli Han. Birinci kor-
•Pravda,, gazeteıi yazı· DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE don. Tel . 2443 

yor: 
Moskova'da çocuklara ve 

anaları esirgeme kurumu 
kongreai açılmııtır. Bu kon· 
grede muhtelif 6nemli ra
porlar okunmuıtur. Bilhassa 
Sovyet'Jer birli;inde nOfus 
artııı hakkında verilen ma
lumat nazarı dikkati ce)bet
mektedir. Sovyet'ler birliği 
abaliıi ha11aten 1926 sene
ıindenberi sür'atle artmakta 
ve_ her yıl vasati 3 milyon 
çogaJmaktadır ki bu yıllık 
artıı meseli Finlindiya'nıa 
bütün nüfusuna muadildir. 
Bu artııın baıhca l\ç sebebi 
zikroJunmaktadır. Birincisi 
çocuk &lümilntın azalması 
ve halk ••ilıiı itlerinin iler· 
lemeaidir. ikincisi d Ç 
bik. . e ar 

' ımıyeti zamanında R•ı· 
ya nıa 150 Smilyoı: halkın
dan 20-30 milyonunun dai
ma yırı aç bir ıekil~e 

Y•ıımaaın.• mukabil timdi 
bunJaran lf ve iıtibıal baıı· 
na ıeçmiı olmalarıdır. Üçün-
~iisll de çocuk tevelllidatının 

evJetçe himaye ve teıvik 
görmesidir. Meseli J YI DiZ 
Moıkova mıntaka11nda 1600 
meccani doğum evi çalıımak
tadır. Buaene yeniden 53 
meccani doium evi daha 
açılıcıkbr. Fakat doium 
aayııı o kadar çotalmaktadar 
ki, bunlar da ihtiyaca klfi 

ıelıaemekte, bu ıelecek sene 
için yeniden doğum evleri 
açmak lllzama ıimdiden hiı· 
ıolanmaktıdır. ÇOnkll l9lS 
de dotumların uyası 1934 
aeneaiae nazaran ylzde 30 
fazladır. 

Vefd partisi bili 
kaydo şart Mısırın 
istiklalini istiyor 
B~tarafi 2 inci &ah· r, d 

M 'I •ıe e 
ııır ıları tatmin edem . 

t. emıı-
ır. 

!alebe affı umumi ilA 

"HERAKLEA,, vapuru ha
len limanımızda olup AN -
VERS, DiREKT, ROTER-
DAM HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük almak· 
tadır. 

uMILOS,, vapuru 6 son 
kanunda bekleniyor, 10 ıon 
kinuaa kadar ANVERS, 
ROTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına 

yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINE 

.. EXCHANGE " •apuru 
balen limanımızda olup 
NORFOLK ve NEVYORK 
için yük almaktadır. 

"EKSILONA,, vapuru 29 
Bci. kinunda bekleniyor, 

BOSTON ve NEVYORK 
için yilk alacaklar. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG" vapuru 30 
Bci. kiaunda bekleniyor, 
ANVERS, ROTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına yük 
alacaktır. 

"GLUCHSBURG" vapuru 
6 son kanunda bekleniyor, 
HAMBURG ve ANVERS
ten yllk çıkaracaktır. 

JOHNSTON VVARREN LI· 
NE • LIVERPUL 

"DROMORE" vapuru 15 
aoa kiaunda bekleniyor, 
LIVERPUL, ve ANVERS
ten yük çıkarıp BURGAS 
ve KÖSTENCE için yük 
alıcıkbr. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE (D-S. A-5. 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

"BANADEROS,, vapuru 
10 ıon klnunda Lbekleaiyor 
DIEPPE ve N / RVEC Ji~ 
manlarını ylik ılıcaktır 

Ayni zamandı ISKENDE
RIYE ve HAYFA için mal 
kıbu) eder. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri ilzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
.. THURSO " vapuru 7 

ikinci kanunda LlVERPOOL 
ve SVVENSEADAN ıelip 

tahliyede bulunacak. 
"ADJUTANT,, vapuru 8 

ikinci kinunda bekleniyor, 
LONDRA için yük ala
caktır. 

"THURSO,, vapuru 15 
ikinci kanunda bekleniyor, 
LIVERPOOLveGLASGOV 
yük alacaktır. . 

"POLO,, vapuru 10 ikinci 
kanunda LONDRA, AN-
VERS ve HULL beklenip 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL iıin ytık alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINIS 

.. AGILA,, vapuru 5 ikinci 
kanunda HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERS'ten tah
liyede bulunacak. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine 
deiitikliklerden meı'uliyet 

kabul edilmez. 

Marangozlar ve 
sanayiciler için 

Bir daha ele geçmi· 
yecek bir fırsat 

Fabrikamda mevcud şirid 
destere, planya, kahphk, 
freze, delik makineleri ile 
prese tezgihı, kurutma ve 
tutkal furunu ve el tezgah· 
ları, ilit ve edevat, mobilya 
keresteleri, kaplamalar, pa-
peller ve saire satılıktır. Her 
glin saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabri
kasına hemen mtıracaat 

ediniz. 
Zinet fabrikası sahibi 

Ahmed Kızılırmak 

No. 2007 • 2008 
~Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

edıl?1ediii için grev il:: 
etmıı ve kendilerine Nabıı 
paıa .. gibi '.liderlerde artık 

~~k::~~ tavsiye ettikleri bal· 
. ıse kesilmemiıtir.Nü

' ~ayııle.rde polis kuvvetinden 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 
aı.ka ıcabederse asker kuv

vet.ne de milracaat edil . 
Ve .. • mesı 

ıoz d ı · ın emıyea talebenin 
tardı )6 t zumu ortayı atılmıı-
ır. Affı umumide gör&16lü

Yor. 

h Ô~&r yandan Vatani cep· 
e hderleri içtimalar yap

nııkta Ye ali komiıerle 
Yapılan temaslar Ozeriae 
görOımektedir. lngiltere 'den 
R~le~ cevab kifi ı6rtılme
ınııtır. 

. Mıaır'ın iatildili esas nze
rıne ve Mııır'Ja lngiltere 
ırasında mütekabil menafi 
ve hürmet kaideıine daya· 
nan teavjye surellerı iaten
nı~kt~dir. 

"4illi cephenin dilekleri 
,r Mısır ili komiaeri vaııtasile 

londra'ya ulaştırılmııtır. 
En son Mustafa Nahas 

P•tanın evinde yapılan içti
nııa~a Londra'dan gelecek 
~enı cevabın beklenmesine 

arar vcrilmiıtir. 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çqitleri satar. 

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

Biricik satıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

SıuoAT EzANEsı 

lzmir milli emlak modorloğnnden: 
16 Birinci kordonda balıkhane altında 5 eski Do. lı 

kahvehane 420 
17 Karııyakı yemitci paıa sokağında 32 eski Do. lı 

dilkkin 76 
18 Bornova topcu kapu sokağında 7 eski 9 yeni 

DO. h dlikkin 25 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı artırmaya ko· 

nulmuıtur. Taliplerin 23-t-936 perıembe gilDil saat 14 te 
milli emllk mid&riyetine mOracaatları. 39 · 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

·. 

• 1 • 

-~~· 
011 ıu ı~ 

: "' 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000Tnrk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

• 111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111111111111111111-

l I z m İ r yün mensucatı! 
12 beygirkuveti.Jde (Dizel) ~-==ru·. rk Anonı· m şı· rketı" ;===_= 

markalı az kullanılmıı bir 

""'ot6r satılıktır. Taliplerin = T k A ..;. · U Ik Eii 

Satılık motör 

= ızmir Yftn Mensucatl ftr . ..,.. nın a •· =: 
idarehanemize müracaatları = = --= pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 
ilin olan ur. S ıaevsimlik ve kıtlık, zarif kumatlarla, battaniye, ~ 

..~-------•1• § şal ve ytln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
keftrenler! Mut· d 86 -:: kordonda Cumhuriyet meydana civarın a 1 as 

laka (Okamentol ~ 

akatlrftk 'ekerle- ~ 

rini tecrftbe edi ~ 

ıiz .. ~ 
et1 

Ve POrjcn ~ahapın 

en OsUln bir mfts· 

bil şekeri olduğu-
nu unutmayınız. 

~ 

Kuvvetli milshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgtlo ~ 
haplarım Maruf rr ~ 
ecza depolarmdan J .J 

ve eczanelerden 

arasınlar. 

DOKTOR 
Ali Agilh 

Çocuk Haıtalıkları 
Mütehassısı 

IJ,inci BcJler Sokağı N. 68 
Telef on .H52 

-

~ numaradaki (~ark Hala Tftrk Anonim şİr· ~ 
~ keti) mağazasmda satılmaktadır. Mezkdr fabrika- ~ 
- nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ 
~ olan mamulatmı muhterem mftşterilcrimize bir ~ - -~ defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ = Perakende satış yeri Toptan satış yeri ~ - -= Yeni maDifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ = Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. ~ = biraderler § - -~ Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza 5 
~ ve biraderleri ~ 
S yeni manifaturacılarda mimar ı 
5 Kemaleddin Cad. Yünlü mal· ;: 

lıı:Uiıııiı~iıiıl;ıı~iıı~~iıf Cı~ı~lılıt:iiııııııııııııııı ııı ııı ııııııııı ıııııııııııııııııııl 
.--Sümer Bank--

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-

mı, en ucuzıı en güzeli 
Hereke kumaşları 

F esan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 

Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar paza1·1 

lzmir şubesinde h11lursunuz 



( UJusal Birlik) 

Fransız parlamentosunun yarınki top
lantısı c;ok gürültülü olacak 

Sosyalistler ve Radikaliar, Laval kabinesini düşürmek istiyorlar. M. He
riyo, böyle bir hal karşısında sulhun müteessir ol cağını ileri sürüyor 

Istanbul 16 (Özel)- Parie'ten haber verildiğine gôre ı 
yarın toplanacak olan Fransız parlilmentosunda çok 
şiddetli mflnakaşalar olacak ve başbakan 1\1. Laval, 
siyasetiumumiye hakkındaki sual takrirlerine 11imdilik 
cevap vermiyeceğioi beyan edecektir. Başta Sosyalist• 
ler olduğu halde Radikaller de Laval kabinesini dn
şnrmek istemekte ve bu hueusta gittikçe şiddet kcsbe· 
den bir hattı hareket takip eylemektedirler. 

- Biz gerçi geçen sefer Laval kabinesine itimat reyi 
\'erdik. Fakat o vakıttao bugO.oc kadar umumi ıiya· 

sada çok değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler, M. 
Lavala karşı beslediğimiz itimadı sarsacak derecede 
tesirler yapmıştır. 

Şimdiye kadar Laval kabinesine itimat reyi verenler· 
den bir grup, dDn matbuat milmessillerine diyc,•de 
bulunmuşlar ve şunları SÔ) lcmişlerdir : 

Radikal Sosyalist partisi batkanı iken, sırf ı~val'a 

muhalefet etmemek için bu vazifeden çekilen M. He· 
riyo, ~imdiki hOkOmetin eukutu halinde t""raoea ile 
beraber cihan sulhunun da milteessir olacağını ve 
çnnkil M. Laval'm, sulha hizmet için iyi bir yol tut· 
muş bulunduğunu sôylemiştir. ............... 

Rüştü Aras, hıisa- Almanyada ikinci bir 
hah lstanhula geldi (Landro) meydana çıktı 
Ak C b k t

• h ki . (Zafeld) adındaki canavar, küçükkız 
şanı enevreye are e ı e enı- 1 k. 1 .k . 

B ı d'd h. ndd 1 k 1 k arı ır ettı ten sonra öldürürmüş! 
yor• e gra a ır fil e a aca lstanbul 16 (Özel) - Al- le imha eyledij'i ittibamile 

lıtanbul, 16 ( Özel ) - eksprese takılan hususi va· manya'da saatçı ( ZefeJd ) tevkif edildiii bildirilmekte. 
Dış itleri bakanımız Tevfik aonla Cenevre 'ye gitmek adında biriıinin, 2 ile üç yaı 

• d k k dir. Suçlunun muhakemesi-
Rüştü Aras, bu sabah gel· üzere lstanbul'a hareket et· arasın a i ız çocuklarını 
d·ı akıam derhal Cenev· bozdugwu ve bundan sonrada ne, bu ayın 21 inde Meb· 

miıtir. Dıı işleri bakanını 
re'ye hareket edecek- yavruları zehirlemek sureti· lenfury de baılanacakbr. 
tir. Tevfik Rüıtü Aras'ın, durakta Baıbakan ismet in· • --..-------
Belırad'da bir müddet ka- önü ile bakanlar, kor diplo· Afrika harhı bjrdenbire şiddetlendi 
Jacaaı ve Yuaoslavya ricalile matik, Dı~ itleri bakanlığı 

• • -Baştarafı birinci sahifede-
konuıacaaı söyleniyor. ileri i[elenleri uğurlamışlar• 

• lemekte ve ileride bizzat mü 
Ankara, 15 (A.A ) - Dış dır. Dış iıleri bakanına hu· 

k 1 d · • f naıip göreceği metalibi ser· 
itleri Balranı Doktor Tevfik ıuıi a em mü ürü re akat 

~ detmek hakkını da muhafaza 
Rüşdll Aras bu akşamki etmektedir. 

etmektedir. -·-Almanlar 
10 hin tonluk ye

ni bir zırhlı 
yaptılar 

lstanbul 16 ( Radyo ) 

Sabıkalı kaçakçı 
r ihayet yakayı ele 

verdi 
Gönen, 13 (Özel aytarı· 

mızdan) - Epeyce zaman· 
danberi faaliyetle bulunan, 
bir türlil yakalanamıyan 

Adis-Ababa 15 (A.A) -
Royter ajanıı muhabirinden: 

yeni bir cihan 
harbı arefesin

de miyiz 
Keçeler köyündeki kaçakçı - Baştarafı 1 inci sahifede-

Almanlar, FaJdan deniz mu· h etmeden evvel Yunanistanın ni ayet bu defa yakayı ele 
b b · d Al d tavizat istemek hususunda are eaın e man onan· vermiştir. 

masını zafere kavuıturan Kaçakcı Ahmed havan ve basiretkarane hareket etmeıi 
(Amiral kont Sepe) nin adı· bıçakla ormana doğru kaç- IUzumunu kaydediyor. 

01 yaıatmak için ıeçen ıe· makta iken ardandan ken· Sabık Bahriye Nazırı ami
ne bu iıimle 10 bin tonluk dini korkutmak için bir kaç ral Dusmanis te aıaiı yukarı 

el silah atılmıştır. Çıkan Paogalos'un fikrinde bulun· bir harb iemisinin inşasına 

baılamışlardı. Bu iemi, şim
di bitmiı ve büyük törenle 
{Vilbelm Sbafım) de denize 
indirilmiştir. 

Mısır tahvilatında 

kazanan numa
ralar 

Kahire, 15 (Radyo) 
Yüzde üç faizli kredi Fon siye 
tahvillerbden bu,ıünkü çeki
litinde 1886 senesi tahville
rinden 382424 numara 50 bin 
frank, 1903 senesi tahville
rinclen 522029 numara 50 
bin frank, 1911 senesi tah
villerinden 318202 numara 
1Dıbin frank kazanmıştır. 

Avusturya'da 
Kaçan ltalyan'lara 
kamp kurulmamış 

Paris, 15 (Radyo) - ltal
ya aleyhinde ecnebi gazete· 
lerde çıkan bavadiılerin tek
:aiblHi ara11nda bilhassa 
Avuıturya hGkOaıetinin tek· 
ıibi nazarı dikkati c:elbel· 

kurşunlardan biriıi Ahmed'in 
baldırına, diğer biri de on 
dört yatlarındaki Sabriye 
adındaki kızının omuzuna 
rashyarak yaralanmalarına 
sebeb olmuıtur. Kaçakçı 
yakalanmııtır. 

Yaralı kızı da tedavi olun· 
mak üzere Balıkesir memle· 
ket hastahanesine kaldırıl· 
mııtır. 

Yapılan tahkikatta bu ka
çıkçı Ahmedin tütün ve si
lah kaçakçıhiından şimdiye 

makta ve Yunanistan'ın müs
takbel bir harpte faydalana· 
bilmesi için şimdiden hazır
lanmasını tavsiye eylemekte- · 
dir. 
Eıki Bahriye Nazarı Amiral 
Hacı Kiryakos, harbın yakın 
olduğunu ve fakat, Yunaniı· 

tanın böyle bir harbe iştirak 
edemiyecek vaziyette bulun-

duğunu ileri sürüyor . 
Eski Erkinı Harbiyei Umu· 

kadar iki defa daha mah· miye reislerinden olan ve 
küm olduiu anlaşılmıştır. halen Abrar Partisi başkan

Bu defa havan, bıçak ve 
yaprak tiltünleri Altay ma· 
halleainde Mustafa kızı Ki
niyenin bu kaçakçıya kıy· 
dırdıiı 16 kilo kıyılmıı tü
tün de yakalanmıştır. 

Her iki kaçakçı evrakile 
birlikte Balıkesir ihtisas 
mahkemesine gönderilmiştir. 

mektedir. Avusturya hüku
meti, ltalya 'dan kaçan ltal
yan askerleri için Avusturya 
topraklarında kamp . kurul
duğunun yalan olduiunu 
bildirmektedir. 

hğında bulunan general Me

taksas ise, istikbalin kolayca 
keşfedilemiyeceğini ve çünkü 
harp yapmak hususunda mil· 
letlerin de temayülitını na· 
zandikkate almak lizım2el· 
diğini kaydettikten sonra 
fikrini şu camlelerle bağla
maktadır : 
" Bununla beraber, bugün· 

kü vaziyet, günd~n a-üne fe· 
nalaşmakta ve cihan ıulhli 

a-ittikçe tehlikeye maruz kal· 
maktadır, " 

Bir Habcı kaynaj'ıudan bil
dirildijine ııöre, reçenlerde 
tembien mıotakasında gö· 
rülmüt olan Ras Seyyum'uo 
kuvvetlerinin GheraJta nok· 
tasında Tigre cephesini ge
çerek bir ltalyan müfrezesi· 
ni yakalamıı oldukları ve 
ltalyanlardan 66 kişiyi telof 
ve birkaç mitralyöz ile bir 
çok fiıenk, katır ve iaıe 
mevaddı zaptetmiılerdir.Ha
beılerden altı kiıinin telef 
ve dokuz kitinin yaralanmıı 
olduğq söylenmektedir. ltal
yan uçakları, dün yeniden 
T akaze nehrinin cenubuna 
on mil kadar mesafede bu
lunan Amba·Bri2utoau bom· 
bardıman etmiılerdir. 

Adis-Ababa 15 (A.A) -
Royter ajansı muhabirinden 
resmi bir Habeş kaynagına 
iÖre, Ras Glikaa ile birlik
te Eritrede ltalyanlara mu· 
tavaat etmit olan Blatateı· 
i•Y iımindeki Habeıli mü
him bir zat bilahere ltalyan· 
lar aleyhinde çahımakla it
tiham edilerek Massavva 
açıklarında bir adada bap· 
ıedilmiıtir. Blatatesga, bu· 
lunduğu mahpesten kaçmıt 
ve Makalle yakınında Habet 
kuvvetlerine iltihak etmiıtir. 

Harar'dan gelen reımi bir 
rapor, ıon i[llnlerde ltalyan 
uçaklarının Ogaden arazisi 
üzerinden uçarak Habeı 
balkının Galla kısmına Arap· 
ça binlerce varakalar attık· 
Jarı ve onlarla beraber ayni 
zamanda somalileri kendi 
ihtiyarlan ile ltalya'ya mu· 
tavada davet ve bunun mu
kabilinde hürriyet ve imti
yazat vadetmit bulundukla
rını beyan etmektedir. Gayri 
resmi bir kaynakta bu va
rakalardan baıılarının lnıi
liz somalisine dahi dütmDt 
olduiu söylenmektedir. 

Otuz Tabutlu Adtı 
Moris LöhlaııınEıı Meraklı Roma 
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Bu açıklık ta muazzam hangi sebeb ve ami~ 
bir dolman • iki büyük dikili müessir olduğunu da tak 
taı üzerine amudi konmuı edemiyordu. 
geniş ve uzun bir nev'ima Verooik ertesi ve df/I. 
bir kapıyı andırmasından ertesi gün bu çiçekliii ıif' 
ibaret iki taş eser demektir ret etti. 
gördil. Kendi kendine: . . . . . . • . . 

- Honarin'in " Periler Beşinci gün, Verooik il' 
Dolmanı " dediği bu olsa basının evindeki yiyeJ 
gerektir! Şu halde Mange- şeylerin bittiiini gördü 
nok'un çok şayanı hayret köye inmek mecburiyetiJ 
olduğu söylenen b•hçeıinden kaldı. 
uzakta değilimi Dedi. Köydeki evlerin çoğu ı~ 

Taşı tetkik etti. Ayaklar- bırakılmışh. SabipJerinin il' 
da iç taraflarda okunmaz ve halde bir defa daha geleJ 
anlaşılmaz bir takım yazılar bir kısım eıyaları almak fi 
vardı. Fakat dıt taraflardaki rinde oldukları aıikir 1 
mabkükeler cidden dehşet rette görünüyordu. ,J 
verici idil Veronik, bu metrük eff' 

Sağdaki ayaksa iptidai bir rin kapılarının eşiğinden ' 
şekilde hakedilmiı resim, mağa cesaret edemiyorl 
baça gerilmiş dört kadın gös· ve uzaklaştı. 
teriyordu. Son taıta birçok Iıkeleye yakın bir yeti 
yazılar vardı. Fakat fena hik bulunan bir hangarda Ho~ 

ri'nin motarJe getirdiği tor 
edilmiş, zamanla silinmiş ve 

ve kasaları gördü ; 
yahut bir insan elile bozul· J. 

- Haydi faaliyet ! der 
muş halde idi. Buna rağmen Açlıktan ölecek değilim 1" 
V "ronik fU kelimeleri oku· Gece burada ne kadar dılJ 
yabildi : " Haça ierilmiş 4 kalacağım . 
kadın, 30 tabut, hayat veya Boş bir sepet buldu; içil 
ölllm veren ilibi taş ! " birer miktar çikulata, piık,Oılı 

Veronik bu taşın yanın· kooserva kutuları, pirinç, Jf' 

dan sendeliyerek ayraldı. rit ve saire doldurdu. 
Mahud sır, mahud dehşet Köyde biraz daha dolJ 
gene önOnde bulunuyordu. laşhktan ıonra dönüıte ~ 
Adanın her tarafında ancak sepeti aJacak ve baba••-' 
bu . ıula karşılatıyor de· evine dönecekti! 
meldi! Uerldi. Adanın manzar( 

Bu yol, bu açı\ilıktan ay· sında bir deiitikti" yok 
rıhyor ve sağda bulunan Her tarafta çam aiaçl 

sonuncu çam ağacının ya
nından ııeçiyordu. Bu çam, 
hiç :şüphesiz merhametsiz 
bir yıldırım darbeıile sade 
kütük kalmıştı. 

Biraz uzakta taş bir iki 
basamak merdivenden bir 
çimenlik yere gidiliyordu. 
Burada eört sıra Menbir en 
eski insan eserlerinden dikili 
taı demektir, vardı ve Ve
ronik birdenbire durdu ve: 

- Iıte ... Mangenok'un çi· 
çekleri! Diye haykırdı. 

Bu çiçekler cidden harika 
idi. 

B&yle çiçeklere cihanın 

biç bir yerinde tesadilf müm· 
k\in değildi, mevcud çiçek· 
lere de hiç benzemiyorlardı. 

Burada mevcud çiçeklere 
mühim bir kısmına Veronik 
isimlerini verecek vaziyette 
idi. Pek çok nevilerden bir 
kaç kök dikilmiş ve adeta 
bir buket halinde bir çiçek 
bahçesi elde edilmiıti. Fakat 
çok garib bir nokta v1ı1rdı; 
bu çiçeklerin her birisi ayrı, 
ayrı mevsimlerde açan çi· 
çeklerden oldutu halde, 
burada hepsi de ayni za
manda açmıı bulunuyorlardı! 

Bunlar arasında en ziyade 
nazarıdikkat ve dehıetioi 
celbeden, az ilerideki V ero
nik [ Tıvıan otu denilen 
çiçeiin ismidir.] ler olmuıtur. 
Biraz yaklaıınca bir levhada 
.. Annenin çiçeği " cllmlesini 
yazılı görmüıtür . 

Veronik mucizeye inanan 
bir kadın değildi; çiçeklerin, 
sair memleketler çiçeklerine 
göre bir harikuladelik i[ÖS· 
terebileceğine ihtimal vermi· 
yordu! Bu çiçeklere tabiatin 
fevkinde bir kudretin hikim 
oldujunı inanmıyor fakat 

vardı. 

Epeyce ilerledi. Artık d 
meğe karar verdi ve t 
döneceği sırada durdu, lı 
lağıaa bir ses ıelmiıti. 

Veronik'in duyduiu • 
ler, kadın ağzından çık .. 
ııtırap ve elem ıealeri il 
Biraz dikkatle dinlediktlt. 
sonra hiçbir ıiipbesi kaim 

Kadın ıeıleri geliyord! 
Demek ki bu uiursaz ad•" 
yalnız değildi! 

Bu sesler, evler tarafıad,
gelmiyordu. Bir çitle ayrJ 
mıt ini çığlık yerden get 
yordu ve ıittikçe artıyord• 

Veronik bir hamlede ~ 
tin kaymaaını teıkil ed"-
yere ııeldi, kapıyı itti •' 
açtı. 

Bir ses: 
- l.ııdad.. lmdadl Di1' 

bağrı yordu. 
Yerde mücadele old111' 

hissediliyordu. Diier "' 
seı: 

- Sus Klemanıl Belki 4' 
onlardır! diyordu: d 

- Hayır.. Hayır •• Ketılll'' 
Onlar değillerdir. Açıo•~ 
Anahtar orada olıa ierek~ 

Veronik ikinci bir k•,. 
önilade bulunuyor ve kaP'I 
açmak imk.inını bulmıyord~ 
Bu ı&zler ih:erine etrafır 
bakınırken kapının kilidi~ 
bilyük bir anahtar ııördO 
kapıyı ıçtı. 
__ _ (Devam ~ece:jl 

Balkan _ı\ntaııl• 
• 

Ekonomik kon8ey• 
toplanıyor 

Istanbul, 16 ( Özel ) / 
Balkan antantı EkonoıJl
konseyi yarın Bükreı'te t~~ 
lanacaktar. Haaan Saka'llP".· 
baıkanhtındaki heyet 80 
reı'e hareket etmiıtir. 


