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Bu gece 
Ha] keviude Erzurum sa) la· 

vı ati Atul tarahııdau ' I tik
Jal,, nıevzuu etrafında değel'li 
bir kouf erans verilecektir. 
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Alman'lar,işgalettikleri ''Ren" denk~- Çekler lııebo u faciasın n •• mu-
ki . . h·ıd· . ' tiyen çekilmiyece_ erını · ı ırmı r. Bi7Aien tütün 

alacaklar 
B '' t>ari 'te nıühiın 1ı·r to11laııtı yapılacaktır. Iıtanbul ıo (Özel) - Çe-

sehbib er· k. erdir?. 
---,---~ 

Müddeiuoıumilik, geıni suvarisi Meluııet Ali 
uguıı · · h ld Z ,· ) Aıı)ıaıı'lar ' 'ekvücud hıı a e.. ecı l te( . koılovakya hükumetinin, 

J f ) Türkiyeden tütün almak için 
birlerden de ha ıso onuyor. teşebbüsatta bulunduğu biJ

ve fiçü11cü kuptaıı Rami He hil'iuci ve ikinci 
çarkçılarnı ınulıakeıneleı·ini i tedi 

iman ordu u ha ku
mandanı Blumberg 

lstanbul 10 (Ôzel)- Alm n 
ekonomik çevenleri, Almanya 
aleyhine zecri tedbirler ~at· 
bik edildiği t kdirde v zıye-
tin nezaket kesbedeceği ve 
o takdirde bir h rp zuhurun 
dan korkulabileceği kanaa· 
tinde bulunuyorlar. Söylen· 

gali~e en çok 
musır olan 
Hitler'dir . 

lstanbul 10 
(Özel) - ln
giliz Dış işleri 
Bakanı Eden 
bu sabah Pa
ris'e gelmiş ve 
törenle karşı· 
lanruışt ır. Bu 
gün Belçika 
Bnşbnlcanı M. 
Van ze land , 
Fransız Dış ba
kanı M. Ffôn · 
den ve lngiliz 
Dış B kanı 

Lord Eden Ge· 
dorsayda top-
1 nar k Alman 
yanın Ren hav
zasını işg 1 et
me i meı'e)esi 
etrafında uzun 
ve önemli mü · 
z kerelerde bulunacaklardır. 
Rivayete göre, bu toplan· 

tıda Perıembe günü topla
nacak olan Uluslar kurumu diiine ~re, Ren b vza ı~ı 

Alman ordusu tar fındao 1 • ______ ._. .......... ~~-----

Japon ya, harh için hazır· 
)andığını saklamıyor 

------ kara! de-Yeııi başbakan Hirota, 
niz ve hava kuvvetlerini takviye 
için her fı dakarlığı yapacağız diyor 

Tokyo, 10 
( Radyo ) -
Japonların ulu-
8 1 mUşaviri 
(Saoncu) nun 
ta vi binden 
soor impara
torun t klifile 
~ bin teşki
lıne . rnemur 
edıl n ca'-· d . ıu 1 
ışleri b k 
H' anı 

ırot ' o zır
ların lı' t . . . esını 

•mp ratora ve
rdikten onra 
k bioeyi top- Tok) 0°don hir gôrnon 

~ ntıya d vet etmi ve ilk cileere demiştir ki: 
ış ı '- _ Deniz, bava, kara ve 
k 

0 m K üzere on v ziyet · 
0nuşmu tur. Tokyo'da bil· kuvvetlerimizi takviye ıçio 

Jü~ keri hazırlıklar ve her türJü fedakarlığı yapa· 
~rao bir heyecan bUkUm c ğız. ve ali~adar. Bakan· 
U k J rın istedikJerı tabsısah dcr-rnı tedir. 

k Yeni b ljb kan M. Hirota, b J vermekte tereddiid el· 
ııdi iJe konu an gazete· miyec Jiz. 

ı 

Alman ordusu 
konseyine verilecek muhtıra 
hazırlanacaktır . 

Istanbul 10 (Ôzel)- Öte· 
denlteri muhalif olan Alman 
Protestanları, dün Hitler'c 
bir telgraf çekmişler ve Al· 
manya~nıo yllkıek emeUcri 
uğrunda muhılefeti terket· 
tiklerini ve Alman bUküme· 
tinin dış si)ras sında beraber 
olduklarım bildirmi lerdir. 

lstanbul 10 (Özel) - Son 
dakikada alınan haberlere 
göre, Almanlar, isgal ettik
leri Ren mmtakasmdao ka· 
tiyen :çekilmiyeceklerini in· 
giltere, Fr n a ve Belçika 
hükumetlerine bildirmişler· 
dir. 

Eden 
A vaııı kaıııarasın
da uel ., ı· sövledi ... 

lstanbul, 10 ( Özel ) -
Avam kamarasının dünkü 
toplantısında dış bakanı M. 
Eden tarafından Almanyanın 
son kuvveti hakkında veri· 
len izahat, bütün Avrupa 
payıtabtlarmda derin kisler 
yapmıştır. Eden, bu izaha
tında demiştir ki: 

- Almeny•'nıo loodra el· 
çlPI, lıüktlmet ı.netbuaaıoden al · 

dağı muhtırayı blr.e •erirken, 

Almonya'nın lokaroo paktıDI 

taoımamağa mecbur kaldığını 

- Deı amı dördanca şahi/ed -

diriliyer. Çekoıılovakya'nın 
Yuioslavya'dan aldığı 400 
bin kilodan başka dış mem· 
leketlerden yarım milyon tü 
tün daha lacağı söyleniyor. 

Ttıııa 
Paktı (ltraf111da 

nı lizakereler 
) lanbul 10 ( Radyo ) 

Viyana' dnn haber veriliyor: 
Bugün buraya gelen Çe- · 

koslovakya başbakanı Milan 
Hodza, yarın (bugUn) Avus· 
turya başbakanı Şuşning ile 
konuşacaktır. Hodıa, müte
akiben küçük .. ntant devlet
lerinin Viyana efirlerile de 
konuşacaktır. Söylendiiine 
göre, bu konuşmalarda Tu· 
na paktı mevıuu babsoJa
cakbr. 

Viyana siyasal çevenleri, 
Milan Hodza ile Avusturya 
ricıli arasında Habsburg ba
nedanınm Avusturya'ya dön· 
mel eri mes' elesin in de ko · 
nuşulacağını tahmin edi
yorlar. 

luebolu uvori i Iİ<•arct mahkeme inde 
muhakeme edilirken 

Ioebolu faciası tahkikatı- evrakını on Ilı gündenberi 
nın birinci milstanliklikçe tetkik etmekte idi. Tetkikat 
bitirildiğini ve esaı mütalea bitmiş ve esas mUtaJea 
için tahkikat evrakının müd- serdedilmiştir. 
dciul!lumiliğe verildij'ini yaz- Bu mütaleaya göre müd-
mıştık. dciumumilik facianın müseb-

Evclce İnebolu faciası tah· biplcrioi dört· kişi olarak 
kikatını yapmış olan müddei- tesbit etmiştir. Bunlar ine-
umumi muavini Orhan Köni; bolu süvarisi Mehmed Ali 
esas mütalea için tahkikat -Deumnı 4 ı1m·ıi ~alıifıde-

---------••• .. ·• •-at•---------
Kral, diktatörlüğe alet olmaktansa, 
Yunanistanı terketmeği tercih ediyor 
Sofulis kabinesini istemiyen askeri rical, diktalörluk 

ilan etmeğe kal kışmışlaı·sada muvatf ak olanıam~şlafdll· 
lııtanbul 9 (Ôıel) - Ati· 

na'dan haber verildiğine 

göre, Venizefüt aleybtarh· 
ğıoda ı rar eden Yunan 
askeri ricali, liberaller par
tisi başkanı M. Sofulis'in 
teşkil edeceği kabineyi iste
miyerek askeri bir hükumet 
vücuda getirmeğe çalışıyorlar. 
Buı generaller, ordunun bu 
arzusunu Krala dııyurmuşlar 
fikrini almak istemişlerse de 
Kral, Yunanistan'a dönmeden 
e\'vel Yunan milletine verdi· 
i'i sözden dönmek istemedi
i'ini beyan etmiş ve ordu bu 
fikrinde ıırar eder e, bir dik· 
tat6rlüğe alet olmaktansa 
Yunanistan ' ı terketmeği ter· 
cih eylediğini, Yunanistan 11D 

ancak p rlimanter bir hilkü
metle id re olunabileceğini 

ı&ylemittir , 

Yunan Krala kendi iui \'unu. i lana çnğıraıı ... l 
hey'et arasında 

Krahn bu fikri, Yunanis· k~dar kralla yan-yana yürü-
tan siyasal çevcnleriode ve yerek diktatörlüğe meyd n 
Yan n ulusu üzerinde derin vermemeğe ahdetmiştir. Bu 
bir tesir uyandırmıştır. Yu- münasebetle, geçen gUn Ati-
nan umumi efk rı, sonun • Devamı 4 ncıl aiti/ede • .. 
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(Uluıal Birlik) 10 Mart~ -
.. ! • ..~ • ' 

..._ 'o • .. • E • -M -- ........ ,\: = • Stalin'in, Amerika gazt~telerinin Mos- Riket 
1 . açwa r !z•I 1 kova muhabirlerine önemli bir diyevi Sulh teklifi h.0;: 

Cinai Roman Nakili: KAMI ORAi • kında Habeş 1 
• -68- , al Sulhu seven bütün devletleı in, mütayyakiz bulun- paratol'İle ko· 
Emniyet Direktörü, Piyedo· ması lazımdır. zak Şark'ta 1·aponya ve A. vrupada ııuşacak •t 

sözlerinden bir Almanya umumi bir harbe sebebiyet verebilirler son posta ilegele• ~~~ şuıı 

şey anlayamamıştı Son poıt ile gelen Av- ka gazetelerinin Moskova yevinde Stalin demiştir ki: gazetelerinde okundul ~ 
rupa gazetelerinde okudu- muhabirlerine önemli bir - Genel bir harb çıka- göre, Habeşistan 'da bir ço, 

Lüi, iki hafiyenin refaka · 
tında yukarıya çıkınca Pi
yedoş'un dediği odaya doiru 
teveccüb etti, kapıdaki nö
betçi hemen kapıyı açtı. 

Büyük bir odada üçü 
ihtiyar ve biri genç ol
mak üzere dirt kiti 
çalışıyorlardı. Odanın mef· 
ruşatı, dört yazı masası, bir 
kanepe üç sandalye ve bir 
sobadan ibaretti. Piyedoş, 
Bandalyaların birini Lüi'ye 
ve kendisini oturmaia davet 
ettikten sonra, kendisi de 
emniyet direktörünün, oda
sında yalnız olup olmadığını 
ordu. 

- Cüzdanı iyi karııtmnız 
Müsyü direktör, içinde bir 
de fotoğr f vardır. 

Dedi. 
Emniyet direktörü, cüzda

nın diğer g5ıfine bakınca 
fotoirafı gördü ve teliıla: 

- Vay, katlolunın kadı
nın resmi! Bu cüzdanı nerede 
buldun? 

Diye sordu. 
Piyedeş sevinçle cevab 

verdi: 
- Mevt teşbirbanesinde 

ıaat 19 da yakalanmış olan 
bir lngiliı:'in cebinden çıktı. 
Emniyet direktörü, hiddetle: 

ğumuıa göre, Stılin Ameri· diyevde bulunmuştur. Bu di- cak olursa buna Almanya, madenler için imtiyaz '1~,. 
Polonya ve Japonya sebebi- olan meşhur lngiliz kaP

1 r 

Zenginlikten kurtulamı
yan İngiliz milyoneri 

Sütlin servetini hayır cemiyetlerine 
vel"diği halde, ~ene zenginlik 

yet verecektir. Rusya'yı ali- listi "Riket" Atina'dan ge, 
kadar eden son Japon bi· miş ve bir müddet 

50111

1 
diselerine ve Japonların Adis-Ababa'ya hareket e 

Mongoliatan hudutlarındaki mittir. 11~1' 
haı1rhklarına gelince, Ja- Yunan gazeteleri, d• 
ponyı, Mongoli•tan'a hücum ket ,, in seyahatı hakkıO . 

edecek olursa, Rusya Mon- kendisinden malumat iste 
iolistana askeri muavenette miılerse de alamamıştard1'f 
bulunmaia mecburdur. lngiliz kapitalisti, biç bir~~ 

yakasını bırakmıyor 

1 
bu madeni dostlarından 
rioe baiışlamıttır. 

Japonların, Mongolistan 0ır 
bi- sınırlarına yaptıkları askeri söylemek istememekte ~ 

sevkiyatı dikkatle takip edi- Habeı imparatoru ile. 
5
: 0• 

Yoruz. Gerçi timdiye kadar teklifi hakkında busuıı . ,. 
v d . 1 rıf 

nuıacagına aar o an "•' 
tecavüz mahiyetinde bir ha· yetlere de a-ülmeklc 111u• 
reket görülmemiıtir. Bununla bele etmiıtir. 
beraber, Japonya'nın mak- ... • -- r 
sadı tebeuur etmiştir. Yunan geners 1 

Müıtakbel bir harbde hem· ıdO Eksodaktilos ö 

o 
k 

11 

v 

k 
r 

h 
ç 

f 

o 

b 

Emniyet direktörü, odasın
da yalnız çalışıyor ve o an 
için hiçbir suretle meıgul 
edilmemesini istiyordu. Fa
kat Piyedoş, bu tembibata 
raK-men kapıyı biraz açtı ve 
direktörden aldığı işaret 
Ozerine içeriye '2irdi. Reis 
masasının fizerinde yıiılı bu
lunan bir takım kiiıtları 
okumakla meşıuldü. Piy -
doı'u görUnce: 

- Vay saat 19 da bir 
adam yakalıyoraunızda bana 
ancak şimdi malümat veri
yorsunuz ha! Dakika 2eçir· 
meksizin herifi neye buraya 
getirmediniz? 

Diye haykırdı. 

Son günlerde Londra'lı
ların dedi-kodu mevzuların

dan biri John E•ans isminde 
bir lnıiliz'dir. Bu adam in· 
a-iltere'nin milyonerlerinden 
biridir. F eYkalide çok olan 
servetinden kurtulmak için 
bir kaç yıl evv~I bütün ser· 
vetini hayır cemiyetlerine 
teberrü etmiıtir. Kendiıi 
için yalnız yılda (400) loriH:ı 
lirası kadar bir varidat ge· 
tirecek emlak ayırmıştır. 

Bununla beraber zenginlik 
talibi bir türll\ bu adımın 
yakasını bırakmamaktadır. 
Günün birinde bu adamın 
(Guyan) da bulunan arazisi 
içinde gayet mühim bir ha· 
kır madeni çıktığı kendisine 
haber verilmiştir. Mister 
Evanı bu haberi alır almaz 

iki ay ıenra baıına gene 
yeni bir talihsizlik gelmittir! 
Bu defa Miater Evans yüz 
bin lnıiliz liralık bir miraa 
almıştır. Bunu da bir yetim
haneye bırakmııtır. Dört ay 
sonra ıene bu adama 30000 
Inıili:ı liralık yeni bir miras 
isabet etmiştir. Daha erteıi 
ıünü bu serveti de bir has· 
taneye devrelmiıtir. Garip 
teşadUfe bakınız ki, birkaç 
gün eyvel Mister Evanı'a 
bet bin inıiliz liralık bir 
ikramiye iaabet etmittir! Bu
nun üzerine artık bu zavallı 
adam talibin kentlisine ıön· 
derdij'i servetleri ayaj'ı ile 
tepib atmamaja karar yer
mittir. 

hudud olmıyan deYletlerden yıJ 
biri diierine tecavüz etmek Asyayı suğra ıeferiodc ıs· aı 
fikrini beslediii takdirde o nan ordusunun genel 1ıu:ı•• b 
devletle hududu olan diğer may baıkanhiını yap~·'' af 

- Yeni birıey yok mu 
Piyedoş? 

Diye sordu. 
- Biliki çok şeyler var 

direktör! 
- Öyle ise ne söyliyecek 

isen çabuk öyle; zira kay· 
bedecek bir dakikam bile 
yoktur. 

Piyedoş, emniyet direktö
rünün; bu sözü üzerine 
alelacele cehindcn cüzdanı 
çıkardı ve: 

- işte size yeni, hem de 
birinci derecede yeni birşey; 
eğer bunu da kifi görmiye
cek olursanız, ben de dtin
yada biç birşey bilmediğimi 
itiraf edeceiim. 

Dedi. . 

Emniyet direktörü, 
danı eline aldı ve 
baktıktan sonra: 

cüz
ıyıce 

- Bu da ne imiş? içinde 

bankonotlardan başka bir 

şey yok. Benim odamı kay

bedilen eşyanın hıfzına mah

sus bir yer mi zannettin? 

Piyedoş, itidal ile cevab 
verdi: 

- Müsyü direktör, yaka
lanan adam merkez tevkif· 
b nesindedir. 

- Halbuki burada bulun
m Jı idi. Ben ıimdi ... 

Piyedeı hemen direktörün 
lif ını keıti: 

- Herifin istintakından 
ümid ettiğiniz malumatı elde 

edemezsiniz nnnederim Müs-
yü direktör! · • 

Direktör, Piyedoş'un yü
züne sert bir bakış fırlattık
tan sonra: 

- Deli misin, divane mi
. ? 

sın .. 
. Diye baiırdı. 
Piyedoş, istifini bozmıya· 

rak: 

- Deli deiilim, hakikat 
baJi arıediyorum. Bu clbda
nı, mevta te~birhanesinde 

nazarı dikkatimi celbeden 
bir adamın cebinden sirkat 

eden lna-iliz, lıakikaten hır
sızdır. 

Emniyet direktörü, Piye-

doş'un bu laflara üzerine 
yerinden kalktı ve: 

- Hiç ıüphe etmiyorum 
ki, nazarıdikkatini celbeden 
o adamı kaçırmışsındır. Öyle 
birşey olmuşsa artık bu se
fer merhametsiz seni mes
lekten tardederim, dedi. 

-Ark~ı var-

-------- • -491-----.---
lnsül iş başında! 

Saçları ağarmış müflis banker, ge
ne milyarderler aı·asında dolaşıyor 

Bundan bir yıl önce dünya 
gazeteleri, o gllıel "Şikasıo 

olan operası,, nı yapmış 

banker lasul'ün maceraları 
hakkında destar.lar yazıyor· 
)ardı. Banker, bir takım 

sonsuz itlere ıiriıerek Ame· 
rik" ahalisinin tasarruf parası 
olan birkaç yüz milyon do
ları batırdıktan sonra Ame· 
rika'dan kaçmış, memleketin 
adliyesi ile kendi arasına 
koca bir Okyanus'u koy
muştu . Bir müddet Yunanis
tan'a iltica etmiş, masallar· 
daki gibi bir ~emi kiralaya· 
rak Akdeniz'de dolaımaya 

başlamııtı. Bu meselenin 
Yunaniatan'la Amerika ara-
sında siyasi karışılıklara 
sebep olmasına az kalmıştı . 
Nihayet lnsül Türkiye'de 

yakalanarak Ana vatana 
sıötilrlllmüş, hikimlerin kar· 
fısına çıkarılmış ve uzun bir 
muhakemeden sonra serheıt 
bırakılmııh. 

Birkaç rllndenberi, Ameri· 
kalıların °emsalsiz,, dedikleri 
ve Şikagonun yalnız endlls
tri ve finans ytikıek şahsi
yetlerinin tlevam ettikleri en 
zarif kulil1'fine saçları ağar-
mış bir ihtiyarın yeniden gir· 
meie başladıjı görülmek~e
dir. Bu ihtiyar "Mister,, ln
silldür. Amerikalılar şimdi 
ona biyle diyorlar. Eski müf· 
lis banker iki endüstri kralı 
arasında kahvesini içiyor. 
Kim bilir .. halk düşmanı,, 

olan bu adam birkaç yıl sonra 
yeniden milyarder olmıyacak 
mı? 

Diyerek piyedoş 'a çıkıştı. 
Zavallı hafiye, direktörün 

bu sert muamelesinden ürk
tü. Fakat elindeki delillerin 
çok kuvvetli olduğunu bil
diği için derhal cevab verdi: r 

- Rica ederim müsyü 
direktör, dikkatle bakınız. reıeıon Tayyare Sineması 

Emniyet direktörü, tekrar 3151 

(; ı n n fFir n· ·n ~Da Bnton Jzmir'Hlerin seve SC,'t• 

~~~U U iki an' ut ecri. 

baktı ve sonra : 

41= lkOfil'ltölrila 

Telefon 
31sr 

seyretmekte oldukları 

t a o 

- Baktım işte! Bir mek
tup zarfı da var. Üdüne iki 
ısım yazılmış " Boloni'de 
Katerstiyar caddesinde ma
dam Lö Kont'un evinde mös· 
y · Döjanti ,, bu isimlerden 
ne çıkar? Ben Döjanti'yi ta
nırım, fakat bu adamın, Ma
ça kızı cinayetile alakası ol· 

Karyoka krul ' 'c kraliçesi Ginyer Roperf ile ~,red Af tairf• ve ) Ozlcrce 

gftzel kızın i~tirakilc yapılan hurikalur f ilmi 

IK lk o 
duğuna ihtimal veremem. 'l'auıamen renkli, danl!llı ve lspanyolca şarkılı neş'c ve zeratet filmi 
Ken~isi bu. ~es 'e!~ ~akkında ı A} rıcıı Tarkçe sözlil: Fok8 dünya haberleri (Olimpiyud mibabakalarmın ı 
tahkıkata gırı~m.egı bıle der- heyecanlı l!ahneleri.) 
ubte etmemıştır . Beni mu- - O T 

·ı v t p· d eaus saatJaı·ı· KOKORA.CA 15-17,50, 20,38 K N INANTAL 15,45, 
amma ı e ugraş ırma ıye oş , • 18 37 21 15. 
ıira işim var. dedi. ' ' ' 

Piyedoş tekrar ı srar ede- onunda her senıte otobüs, Karşıyakaya varpuı~ vardır 
rek : -

bir memleketle andlaşma general Eksodaktilos olıO 
yapmak teşebbüsünde bulu· tür. ~ 

nur. Nitekim, bu g-ibi andlaş- şarkta Japonya ve AvruP• b' 
malar son zamanlarda birbirini Almanya, yeni ve çok t:,. 
takib ediyor. likeli hir umumi harbe 

AmerikR gazeteleri muha- bep olabilirler. . .
1
, 

birlerinin müstakbel harplar . ,, · ıÇ 
hakkında (Stalin) e sorduk- Ruıya, sulhu sevd~i~ıdı~ 
]arı bir suale kendisi lşu lizımgelen tedbirler• ~i• 
cevabı vermiştir: Bununla beraber müteyılı lbd 

- Bundan sonra ilinıbarp davranıyoruz. Netekiı:D1 ,'ıJ d' 
kakmııtır. Müstakbel harp· seven diğer devletler111 te' 
lerde bir devlet, ilinıbarp ayni tekilde dikkat ve rtll' 

etmeie lüzum görmeden di- yakkuz içinde bulun111al• 
ğerine tecavüz eder. Uzak lüzumlu görüyorum .• 

~............ . ı 
Hint fakirlerinin marifc 

leri, hokkahazlıktır 
--· O' Bir muharrir, yaptı,Zı tetkikler B 

n unda vaı·dıg--ı neticeleri anlatı}'0' 
ı• 

olursa fazla kafa patlatııı• e~ Hindistan fakirlerioi ve 
bunların akıllara durgunluk 
verecek birçok şeyleri yap· 
tıklarını herkes bilir. Lö 
Jurnal gazetesinin gizli 
ilimlerle uğraşan muharriri 
Pol Höze, bu fakirlerin bazı · 
hareketlerini alarak bir film 
vücude getirmiıtir. Şimdi 
gazetede bunların sırrını 
ortaya atmaktadır. Muharrir 
diyor ki: 

''Halk bu şaıılacak şeyleri 
gördükçe fakirlerin, ya acı
lara dayanabilerek hiçbir 
ıztırap alimeti göstermedik
lerini yahut bütün fizik 
kanunlarının haricinde yaşa· 
dıklarını zannediyor. Halbuki 
böyle değildir. Buolardan 
bir tecrübeyi tetkik edelim. 
Meseli diri diri gömülme. 
Fakir binlerce d fa kendi-
lerinin katalepsi ve letarji 
haline girdiklerini ve böylece 
bir tabuta konulduklarını 
güolerce, aylarca, senelerce, 
kimbilir belki de asırlarca (!) 
orada kaldık1atını, sonra tek
rar sağ salim çıktıklarını 
söyler]er. 

Bir insanın nefes almadan 

1.. k 1 B "ı:Dülts' uzum a maz. u go s18 
··b · k k'd'r 1 

tecru esı pe es ı ı : . ti•' 
de bir Hindistan fakırı 1 c•' 
ridas üç ay gömülü k• '17w 
ğını söylemişti. logiliz ı• ı0"' 
leri kontrol şartile buo•f ~it 
vafakat ettiler. Faka.t ;,,, 
kontrolu kabul etmedı. . 1e 
ciddi vesaik tetkik edil•~ıJtO 
görülür ki hiçbir fakit t•,ıııı 
içinde üç çeyrek yahut ,ı~,ı· 
olarak bir saatten faıl• 
mamıştır. 

1
01 

Normal bir adaoı QÇ • 
. t1'" litre havası bulunan bır 3t' 

dık içinde hiçbir zarar :~et 
meden ne kadar ıııtl lf 
kalabilir?. Mesele bud&J''0be 
te bun~. kendimde tecr~'' 
ettim. Uçyüz litre b• dl' 
istiap eden bir sandık t~tif 
rik ettim. Tahtaların bt ~ıı . r" tiği yerler arasına ıÇ. bİ' 
bezlerle sıkıştırdım . flı~.~ 
tarafından bava alaoı 1Y' ıi' 
bir bale getirdim. Dab~tı1'' 
yade emin olmak için ll r'' 
lüzumu kadar ağırlık 1'0 

rak suya attırdım. dı1" 
içinde de ben var~-~ 

yaşamasına imkan yoktur . Elimde bir demir t~ic 11/ 
Bu noktadan dütllnülecek - f),., """ 3 ''' li wlııft 

y 



- Sahlfel -------------l<.:.:OI~ Blrllk) 936 
Acun~n en büyük oteli Olivierve şOreka-ı ---N-.V-. ---F-ra-t-el-lı-. s erco Vapur centası 

SJ Limited vapur vv. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS LAS ve BRAILAlim nl rın 
ik d )• b () Z KUMPANYASI hareket edecektir. 

·.. ego a .. '-1apı an u nıuazzanı acentası er "ee .. uLvssEs T " vapuru el- "PELES" vapuru 20 m rt· 

Otelin 3 bin odası vardır Cendeli Han. Birinci kor- & Co. yevm limanımııda olup ta gelip 21 mortla MALTA, 

Ş.k d T ı 2 29-2-936 da ANVEf S, ROT- MARSILYA, ve BARSE-
.. kı •2o'da dünyanın en bü- ıni dokuzuncu katta bir oda on. e · 443 OEUTSCHE LEVANTE LlNlE T Yu t ı· d THE ELLERMAN LINES L TD " HELGA L M RUSS ERDAM, AMSTERDAM ve LONE için yUk alacakbr. 

o e ı yapılm ,.t Bu verilir. fakat ayni ıaınan a · · · " HAMB ~telden ziyade m~;.~~m bi; da ıu ihtarda bulunulur. "FLAMINIAN. vap.;ru 8 •apuru 17 şubatta bekleai- URG limanlarına ha- "ALBA JUL YA,, vapuru 
y:;van_aaraydır. içinde tahay- - •Birleşik Amerika'nın mart LIVERPOOL ve SVVEN· yor, 22 şuh ta kadar AN- reket edecektir. 16 nisan gelip 17 ni an 
k edılebilecek bütün dük· her tarafıodan gelmiş olan SEAdan gelip tahliyede bu- VERS, ROTERDAM, HAM- " HERMES " vapuru 9 doğru MALTA, MARSIL y A 
d lioları ile 6ç bin oda var- konserve tacirleri Oç gün lunacaktır. BURG ve BREMEN limanla- martta BURGAS, VARNA ve BARSELONE için y6k 

ır. Yapılan bir hesaba göre, sonra büyllk bir kongre " TRANTIO " vapur1 15 rıaa yükliyecektir. ve KÖSTENCE limanları ve yolcu kabul eder. 
~eraklı bir yolcu otelin b6- yapacaklardır. Bunun için mart LONDRA, HULL ve "ALA YA,, vapuru 2 Martta için yük alacaktır. ll&ndaki hareket tarihle· ::k 0~alarıada sıra ile yat· otelin üçbin odda ıdnı 1 kirala- ANVERS'ten gelip tahliyede bekleniyor, 6 Marta kadar " ORESTES 11 vapuru 9 rile navJonlardaki değişiklik-
b' ıalerae ekiz yıldan fazla mışlardır. Bun n o ayı ga· buluaacık ayni zamanda ANVERS ' ROTERDAM ' martta gdip 14 martta !erden acente mesuliyet 

ır zaman aeçirmiş olur. zeteci anc k iki aün otelde HAMBURG BRE E kabul etmez. Faıl tafsilôt S 
6 

HULL için yük alacaktır. ve M N ANVERS, ROTTERDAM, 
. on günlerde Şikaaoya kılacaktır. iki günden sonra ı· ı .. ki' k · için ikinci Kordonda Tahmil gıd .. k .. THURSO ., vıpuru 22 ıman arına yu ıyece hr. A~STERDAM ve HAM-

en bir gazeteci bu otelde kendisine bat • bir yer · E ve Tabliye şirketi bina ı Y•tınak ister. Kendisine yir· ramalıdır.. martta . Ll~ERPOO L ve 1 ARMEM NT H. SCH ULDT. BURG limanları için yilk arkasında FRA TELLi SPER. 
_____ • ..,.. ........ _. SVVENSEA dan gelip tab- HAMBURG alac•ktır. CO vapur centasına müra-

Hiııl fakiı·lerinin marifet- liycdc bulunacak. "TROYBURG,. vapuru 25 il HERMES" vapuru 23 caat edilme i rica olunur. 
THE GENERAL STEAM NA- şubatta bekleniyor, AN- martta gelip 28 martta AN- Te(efon: 2004 - 2005 - 2663 

leri., hokkalıazlıktır VIGATION Co. LTD. VERS, ROTERDAM, HAM- • VERS, ROTTERDAM, AMS-

IJo§torofı 2 inei sulıi(ode ğmıza b tırın. Amm hiç " ALIMNIAN " vapuru 5 lıURG limanlarına yükliye· TERDAM ve HAMBURG Al• R 
vardı. icabında onunla, önce düşünıneden, eğer airıyaca- mart HAMBURG, BREMEN cektir. limanları için yük alacaktır. l JZ3 
kararlaotırdığımız k dar vu- ğını düşünürseniz, t bif ağı- ive Ad NVERS'tcn gelip tah- DEN NORSKE MIDDELHAV- SVENSKA ORIENT 

._ d iye e bulunacak. SLINJE (D-S. A-S SPANS- LINIEN 
raca•tım. Bu sandıiı sudaP rır. Bura müessir olan ha- N V ot: urut tarihleri ve KELINJE) " ERLAND ,, motörü 13 
çıkarmak işar tt olacakta. yaldir. Görülüyor ki fakir- vapurların isimleri üı.erinc OSLO b kl Uı b b ld ı · · l b martta e enmekte olup 

anmıı ulundog"' uın a e erın yapbğl ıt er ir nevi degı"' 'ıiklikl d ' ı· h' b er en mes u ıyet "BANADEROS,. yüklinün tahliyeden sonra 
ıç ir hareket yapmamaaa hokkabazlıktır. k b J d'I vapuru 6 • u e 1 meı. ROTTERDAM , COPEN-

çalıııyordum. Aksi halde bu ~:--:----::-:-~-:-~--~--------- 4 martta bekleniyor, ISKEN-
fuJiyet vncudOmDn fazla )zmir Va ·ıflat• direk töı•IOı'Jünden DERiYE, HAYFA. DIEPPE HAGE, DATZIG, GDYNIA, 

1' 

1ücellithaııesi 

Yeni Kavutlar çaı· ı ı 

No. 34. 
k . ~ ve NORVEC limanlarına GOTEBURG, OSLO ve IS-

o ııjen yakmasına ve o niı- lımir evkaf direktörliiiüne icarei müecceleden borçlu KANDINAVY A limanları 
yo bette asit karbonik çıkarm - ... Ömer Abdulkadir vere sesine ait lımiria birioci:kordon cadde- yükliyecektir. için yük alacaktır. 
,o· sına sebeb olacaktı. Seksen sinde 550 ayılı garajın, 13-3-936 tarihinde ihale edileceği ev- AMERICAN EXPORT LINE SERViCE MARITIM l 2 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az. kull nılmış bir 
~otör satılıktır. T liplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 

0

11• beş d kilca sonra işareti veJce 29-2-936 ve 3-3-936 günlerinde ilin eclilmi tir. Bu garajın ••EXPRESS,, vapuru 28 ROUMAIN 
Of verdim. Çünkü kendimde 8750 lir mukabilinde maliye hazinesine ipotekli olduiu şubatta bekleniyor, NEV- "BULGARESTI,, vapuru 

pek hafif bir fen lak hi set- u~usal. mallar direktörlüiilnün 2-3-936 günlü ve 995 sayıla YORK ve BALTIMOR için 12. martta ırelip ayni günde 
miıtim. Nabız.larım normaldi. bılgesınden anlışılmıştır. Borçluların diğer emvaline müra- yük alacaktır. KÖSTENCE, SULINA, GA-

id' Y lnız. teneffilsilmdeki in ti- caat edilmek üzere bu yerin müzayededen kaldırılmı~ JOHNSTON VV ARREN Ll-
e~· zam biraz boz.ulmıya başla- oltluiu ilin olunur. NE - LlVERPUL 

, .. mıştı. Her ne ise işt fikir· '= 111111111111111111111111Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll/a,-- "GUENMORE,, vapuru 23 
lerin suretle meydan çıkmış ~ şubatta bekleniyor, LIVER-

oldu. -'r·· k H K -= Uf ava = PUL ve ANVERS'ten yük 
Çivili taht 1 r gelince, : i • . Ü um Ü~ çıkarıp BURGAS, VARNA 

bunlar hakkında söı söyle- - - ve KÔSTENCE için yük 
meyi lüzumsuz sayarım. Yal- ;; Bu·· y · · k p • E alacaktır. nıı çivi adedini vücudun sik- =~ u ıyangosu -~--letine göre, hesap etmek "Vapurların isimleri, ~el-

= ~ · d • k d b• ) k • • = me tarihleri ve navlun tari-
liıımtlır. Umumiyetle yetmiş --=5 dlm l)1C a ar ın erce )lal''İ =5 • '' J feleri hakkında bir taahhüde 
çivi kullanılır ki her bir çi· = . . . =--
viye ancak bir kilo i abet;; -- zen~ın etmıştır. - giriıilmeı ... d Birinci Kordon, telefon 

e er. Artık düşünDn bir ki- --= 5 ini keşide 11 Mart 936 cladı·r. _;;;;; No. 2007 • 2008 
lo sıklete bir çivi ne yapar. = -ıı•-11!1!!1~~-•·--• 

,;,~:: ~:rJı~~·~=~: b:::~::. 1 Boyok ikramiye: 35,000 Liradır ~ o o K T o R 
ki bu ti ler hiçbir aira ver· ==-~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ Ali Agah 
tnez. Kim isterse tecrübe - Çocuk Hastalıkları 
edebilir. Büylik şapka ijae- 5 ikramiyelerle (20,000) liralık bir mD· ~ Mütehassısı 
:!!'i hiç dfişfinmeden yana- § kô.fat vardır = '•inci Beyler Sakatı '' · 68 
11-lllfl~-------,.-~I= == Telef on 3452 Ök"tırcnler! tut- ~ _Al•--------• ""~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllll\\\""~ 

1 ak o (Ok n m 1: rı l o 1 ~ ! 111111 il 111 11111111! lll 111 il 11111111111111111111111111111U111 ili lll il lll lll il ll il il il lll lll lll lll il il 

::~0~:.:0";ke:::. ~ llzmır yün mensucatı= 
ıi1... ~ § § 

~ ITürk Anonim şirketi~ 
Ei ıznıir \'On Mcnsucah TOrk A. Ş. nio Halka· = - -Q..°) § pmardaki kumaş fabrikası monıulntmdan olan ~ > § ıııcv imlik ve kı hk, ı,nrif kuma larlo, hnttonh·c = 
- J ' -

..-1 §il al '"" yllrı çorapları, im kerre yeni açılou Birinci = 
~ § kordonda Cumhuriyet meydanı ch•ormdo 186 • § 

~ ~ numoradaki (!;jaı·k Halı Türk ooııim şir- § 
~ § keti) mağa1.a ıoda a11lmaktadır. i\lczkOr fabrika-~~ 
~ §il 

010 
mcıaucı \"C zerafcı iıilıarile berk çe ınalum :;: 

\',. ,.
0 

. §il olan mamulnınıı mubterrnı mtlşterilcrimlze bir § 
' rJ•·u ~ahnpm ~ § defo dalın IU\ iyeyi bir \'azife biliriz. ~ 

C'n n tn := = 
h bir mn . Q..) = = 

hil e eıi olduğu- >01) § Toptan atış yeri: Birinci kordon No. 186 § 
~ noutnırt\ ımz. .l.) ~ Şark halı Türk Auonim Şirketi ~ 
ku,v lli . -O ~ ~ 
i t' uıQ hil ı.-ıl § Perakende satış yeri: Yeni manifaturacılarda := 

•) rılc•r Ş.tbop _,__.....,. § miınar Kemalettin Cad. Sağır ıade biraderler ~ 
'•bbnı ~ - -Or fln jıll""'"• := = 
baplurıuı laruf C'C$ § Kuıu oğlu""çarş111 Asım Rıza ve biraderleri ;;; 
e<!zu ı ,. .I"'\ := -

c epolnrınd n '-' .J = K = \.. := Yeni manifaturacılarda mimar emaleddin Cad. = 
' ~ 1 -'-zarı • erden = d -Uta 

1 
§ Yünlü mallar pazarı F. Kan emiroğlu § 
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HAŞDURAK 

G=D Ai\IDİ NüZHf~1, 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ve U<'llZ ilaç ve ın

vulcı çe itleri at.ar. 

Sıhhat Balık \1ağı 
Norveçy nın haliı Morina Balık yağı hr. 

Şerbet K"ibi içilebilir iki defa süzülmi.•üa , 
Biricik sahş yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nnzlıct 

... ~ .... - E 1 H U AT ZAN ESJ 



(UluaaJ BfrHk) 

Uluslar kurumu çevenleri, ltalya'nın sulh 
ileri sürdüğü noktaları ağır buluyor 

• • 
ıcın 

o> 

llaheşler, kendilerini mağltib saymayorlar. Harb faaliyeti, dündeoberi 
bütün cephelerde durdu. 13 ler komitesi cumadan evvel toplanmıyacak 

lstanbul l O (Özel) - enevre'dcn haber veriliyor: surette halledilmesini luzımgeldiği kaııaatimledir. 
ltalya'nın, sulh teklifine verdiği cevap, uluslar ku· 13 ler komitesinin, Cuma'dan C\'\' el toplanıb Ital-

ı·umu genel sekreteri 1\1. A' en ol tarufındao Cene,·redc ya-Habeş ihtilaf mı konuşmıyacağı söyleniyor. 

bulunan devletler delegelerine bildirilmiştir. Söylendi· latanbui, 9 (Özel) - Doğu Afrika ltalyan kuvvetleri 

ğine göre, ltalya'ıııo ileri snrdOğO noktalar, her ne başkumandanı Mareşal Badoğlio, dün bütün tayyarelerin 

kadar aksi bir tesir yapmamışsa da Habe~ieıtanca gayri üssülharekelerine dönmelerini ve ilerleyen orduların taarruzu 
kabili kabul sayılacağmdan korkuluyor. Zira Habeş durdurmalarıoı emretmiş ve bir uçakla Asmaraya dönmüştür. 
imparatoru, Habeş ordul.,rıoıo mağlup olmadıklarrnı Badeilio Asmara'da alkışlarla karşılanmıştır. =Yerli halk 
\'e daha uzun zaman için harp edebileceklerini, ltal- heyecan içindedir. 

lstanbul, 9 (Özel) - Selihiyettar bir lngillz diplomatının 
yu'nın, mOteca\'İz bir ''aziyctte olduğunu ve Habeş ltalyan taarruzunun durmaıı, askeri bir tedbirden ibarettir. 
topraklarında hiçbir hakkı olmadığmı bildirmektedir. Şeklindeki beyanatı üzerine Habeş'ler, harb hazırhklarına 

htanbul 10 (Özel) - Cenevre'clen haber verildiğine devam etmektedirler. Adis-Ababa tamamen boıaJtılmıştır. 
ınre, ulusfnr kurumu, Italya·Habe~ ihtililfının mutlak Hükuoıet memurları, gizli bir yerde çahşmaktadır. ...... 
Belçika ordusunun silah ispanyada kral taraftar-
lanması ileri sürülüyor ları galebe çalmışlardır 

Harbiye 11azırı, Almanyaıııu son Kabine, don cumurhaşkanı Askala .. . 
hareketinden sonra Belçika ordusu- Zamoı·anııı haşkarıllğıııda ıopla-

nuıı heman kı1vvetlenmesini istiyor narak vaziyeti konuştu 
lıtenbul 10 (Özel)- Belçika - Almaoya'nın son hare- lıtanbul 10 (Özel)- Mad- na, son vaziyet hakkında 

Harbiye Nazm, Almanya'nın kelinden ıonra da vaziyetin rid'den haber verildijine izahat vermiştir. Söylendij'i· 
son hareketi münasebetile nezaketini anlamıyacak ve göre, ispanya kabinesi, döD ne göre, Monarıi taraftar-
Belçika ordusunun, bir dakika Jarının ekseriyet kazanmala 

ordumuzun bir An evvel !Iİ· b k A k J Z • kaybetmeksizin siJihlanmaaı cumur aş anı 1 a a a· 11, lıpanya resmi muhafifini 
Jiblanması lüzumunda tered· • b k ı d · l ve bUtün noksanlarını ikmal mora nın aş an ığın a top· ve cumurıyetçi eri düş"n· 

etmesi lüzumundan kat'iyetle düt edecek tek bir kişinin lanmıı ve baıbakaa M.Aza· dürmektedir. 
babıetmit ve şunları söyle- bulunabileceiini biç zannet· • • ·------ ---

miştir: miyorum. Eden ınehoıu faciasının 
~~-~----·--···~·~ 

Rüştü Aras Ceıiev- Avam kamarasın- müsebbipleri 

re'ye hareket etti da neler söyledi 
. -B~ıarafı birinci ~ahifede

ve hanı, Rae Fnnıız p.ıktıoıo 
eebebiyet verdiğini itizar mı· 

Balkan konseyi, Ren meselesini 
de tetkik edecek 

lıtanbul 10 (Özel) - Dış geçecek ve 20 martta top· 
itleri bakanımız doktorTev· lanacak olan Balkan antan· 

fik Rüştü Aras bugün Ce- tı dıt bakanları konseyine 
nevreye hareket etmiıtir. riyaset edecektir. Balkan 
Uluslar soıyetesi toplantısı- konseyi Almanya'nın Reni 
na ittirak fedecek olan dış İşgal mes'elesini de göriiıe· 
bakanımız oradan BeJgrada cektir. 

~~~~----•ıııı--•··~·----~~~~~-

Vilayet 
Umumi meclisi bugOn 

toplanıyor 

Viliyet umumi meclisi 
buılln öğleden sonra saat 
14 de Hbay Fazlı Güleç'in 
baıkanlıtında toplanacaktır. 
Viliyet salonunda hazırlıklar 
ikmal etlilmiştir. 

ilbay Fazlı Güleç, yeni 
sene bütçesinde neler dllıü
nUldUfıünü ~eyanatta bulu
narak izah eylemiştir. ilbay 
demiıtir ki: 

- Btıdcento hOtfto rubu: 
lı:llylftofto yeptılı bGyOcelı: lı 

leri mümkün mertebe •ilAyet 
Gıerloe almalı:, kendi knnet· 
inini kendi mobhlerlne basr 
t.tllrmelı: için bazı mauaf lardın 
köylGyft kurtarmak ve yfiklelt 
mektlr. Bftd~, meclisten çık 

mıdın teklif mahiyetinde olan 
lıler beldundı ılmdidf'o fazlı 

mahlmat vermeğe IQzom hlı 

ıetmlyorum. Bunlar ancak' ka 
tiye• keııhettlkten ıonn Oıe 

rlode durulıcık oeylerdlr. 

Nafi Atuf 
Don gece ilk konf e· 

ransını verdi 
.Şehrimizde bulunmakta 

olan Erzurum saylavı Nafi 
Atuf, dün akşam Halkevin· 
de inkılap mevzulu birinci 

konferansını vermit ve çok 

alkışlanmıştır. Konferansta, 

vali Fazlı Güleç, parti baş

kanı ve Yozgad saylavı Avni 
Doğan, müstahkem mevki 

kumandam, ıehrimizde bulu

nan saylavlar, öiretmenler, 

doktorlar ve avukatlarla bir
çok münevverler hazır bu-

lunmuılardır. 
Konferanıçı, inkılibımızıo 

nasıl başladıj"ını ve bugünkü 
yüksek dereceye nasıl ulaş
tığını çok l'Üzel anlatmııtır. 

Nafi Atuf, bu akıam da 
.. lstiklil" me•zulu konferan
ıını verecektir. Halkevi tem
ıil kolu, konferanstan sonra 
"lstiklil., piyesini temıil 
edecektir. 

kamındı ı6ylemlotlr. Almany•· 

oıo göıterdlğl bu eeb,.plcr ve 

bldlr. Zira lokaroo mlııakını 

lr.endfıl ano ederek lmzalamııll . 

Lokaroo miaakının bGkOm 

eib bırekılmaııındaa bıoka R .. n 

bnzaeınıo Alman ordoeo l•n· 

fındao ı,gell de vardır ki bu, 
çok mfthlm ve lıtikbalde vazt . 

yeti earaecalr. kadar tehlikelidir. 

lçimtıule, Almanya'oın bu hı 

reketloln ne derece dikkate 
eayan oldoAoou anlamıyecak 

ve her ıoretle muteber kelmaıu 

lbımgelrn beyneddGvel uboda· 

ta naaıl bir tecnüz vAkl oldu· 

ğnnu teslim etmlyecek tek bir 

ferd taenvor etmiyorum. 

Gflıçl olmdlllk bir tehlike 
görOomf!mf'ktedlr. Fakat gôrft · 
oOrııe, lnglltere, Lokaroo mlııa· 

kını imza etmlo olan devlet· 

lerden baogM tf'cavOze maruı 

lı:alırae ona yırdım eımeğe 

amadedir. Ba meıı'elf', bırııın 

ıemlnl için dikkate oayandtr. 
TA ki, barııı kunetll eurette 
blmeye r.dtcek bir metod bu 
lun!oo.,. 

M. Eden, Bhlerln muhtna 
11101 bir hre daha okudukteo 
ıonre, Lokarno mlHkını imza. 
lamıı olan devletlerle bir çarel 
bal dfttGnOleceğlnl ve uluıılar 

korumu toptautıundao enel 
uzun bir gGrQıme yapılaceAını, 

lagillereala ıoa hldlıelore b6 

kimlerdir'! 
./Jaşıuraf 1 inci .•alıifcde 

ile Uçiincü kaptan Rami, 
birinci ç.arkçı Salim ve ikinci 
çarkçı Halid'dir. 

Müddeiumumiliğin; esas 

mütaleasında bu dört kiti 
hakkında Türk ceza kanu-

nunun 383 ftncü maddesinin 
ıon fıkrasına iÖre kararna

menin hazırlanması ve mah

kemeye sevkleri istenmiıtir. 
Maznunların Ağırceza mah

~ emesin de muhakemeleri İs· 
tenmektedir. Bu iki kaptan

la çarkçılar; vazifelerini ih
mal etmek, vazifeleri başın

dan ayrılmak suretile vapu

run batmasına ve faciaya 

ıebebiyet vermiş sayılmak

tadırlar. Türk ceza kanunu

nun bu maddesindeki ceza 

bir seneden beı seneye ka
dar ağır hapistir. Müstantik· 

Jik; miiddeiumumiliğin esas 

mlUaleasım maznunlara birer 
birer tebliğ edecek ve üç 

ıün içinde cevall vermelerini 

istiyecektir. Üç gün sonra da 

iıtintak kararnamesi hazır· 

lanacaktır. 

yak ebemmlyeı '"rdfRlnl ve 

loglllz umumi er UrınlD, ıo~ok 
kenlılığını mubafua elmeıi 

IAzımgeldl~lol ıöylemtotlr. 

AHm kamara11 ge9 Hktc 
biar topleotı halinde k~lmıı 

ve mGHkereler blullLten ıonra 

Edtn do~roca Pufı'e bereket 
otmlttlr. 
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• lki11ci kısım: MOcize taşı! · 
"Vorski.. Sana söyliyecek 

bir ıözüm daha var .. Fakat 
yanındaki adamlarının bunu 
duymamatı lazımdır. 

Annen öldüğü ve kendi
sini kefenlediğin vakit, şa· 
hadet parmağında • kendi 
vasiyeti mucibince - iri Firuze 
taşlı bir yüzük bırakmıştın .. 
Değil mi? 

Vorski hayret ve dehşetle: 
- Eveti Dedi. Fakat bu 

ıırrı bilen arz üzerinde ben· 
den başka hiçbir .. kimse 
yoktu. 

- Vortki. Kayboldu;unu 
aandığın bu y6zik Velleda
oın şahadet parmağında bu
lunursa, ne dersin? Annenin 
mezarından Velleda'ya, ma· 
bud taıı sana vermek vazi· 
fesile mükellef kıldığına ina· 
nır muın?. 

Voraki, V elleda' nın yattı

iı yere doj"ru yürlldil. Ve 
hayretle: 

- işte dedi. Yüzük par
maj'ındı! 

ihtiyar: 
- AnneDin yüzüiü oJdu

juna emin misin? Diye sordu. 
- Evet.. Annemin yüzil· 

iünün ta kendisi.. 
Vorski, ölü gibi yatan ka

dına hayret ve derin bir 
sayıı ile yalvardı. 

ihtiyar, Otto iJe Konrada: 
- Siz ikiniz yaklaşmayı

nııl Dedi. Şimdi açılacak 
olan Volledo'oun gözleri sa· 
dece, Vonkiyi &'Örmelidir. 
Vorski nasıl korkuyormusun? 

- Hayır, korkmıyorum. 
- Maamafih ... halinde ıa • 

rabet var. Bir kimseyi dirilt
mek ıana öldllrmektea ıOç 
ıeliyor! YllzüDdeki tülü çek 
ye alnına dokun; mabut tat 
tasarrufun altına sıeçecektir. 
Kllçük bir hareket daha, ci· 
bana hikim olacakıın .. 

Vorski bir makine adam 
gibi hareket etti. 

Mermerden bir ceıed ıi· 
ili yatan genç kadına yak· 
lafta, yilztındeki tillü çekti. 
Fakat birden durdu. 

İhtiyar: 
- Hayırola. Dedi. Gene 

bir şeytanlık mı dütllntiyor 
sun? Yoksa yardımıma 
ihtiyacı~ mı var? 

Vorski hiçbir cevab ver
medi; cesede hayret ve iıti
rapla bakıyor, alnından iri 
ter damlaları döklilüyordu. 
gözleri, en korkunç bir salı· 

ne seyrediyor muş sıibi 

gibi fml, fml d6nüyordu. 
ihtiyar kahkaha ile ıüldü 

ve: 
Aman yarabbi.. Bu 

halde ne kadar çirkin olu
yorsun. Velledo'nun Hni bu 
kadar çirkin görmemesi li
zımdtr. Velleddo uyu! .Rüya
ıız uykuna devam et!. Dedi. 

Voraki anla ılmaz bir şey 
ıöylilyor, hiddetinden azgın bir 

hayvan gibi homurdanıyordu. 
Nihayet ihtiyarsız olarak: 

- Veronik .. Veronikl Di
yebildi. 

- Ya .. Veronik'e benze
diiini fark edebiliyorsun de
mek oluyor. Çok benziyor, 
dejil mi? Eier ötekini kendi 
ellerinle haça ıermemiı ol-

saydın, bunun Vera 
kendisi olduğuna la 
cektin. Maamafih, 
nin gibi şüpheye d 
ve Veıonik yerine 
kadını baça gerdij 
medeceğim geliyor! 

V orski bu ibtjyal 
kendiıi için en 111 

düşman olduğuna b 
kudurmuş bir baJle, 
hemen yok etmei• 
verdi. 

ihtiyar, Voraki 
manasile alay etlll 
la4ı ve: 

- Haydi.. Beni 
mi istiyorsun? Eli 
yokıa iple mi bo 
Hançermi kullanac• 
ce tabanca emin fi 

miz vaaıtıdır. H• 
başla.. Zaten ta 
yedi kurıunundın i 
numaralı cübbemi 
Ne duruyo11un ya? 

Dedi. Vorski bidcl 
- Otto, Konrad· 

mısınız? Diye batır 
Voraki ve iki b• 

bancalarıaı doirultt 
yar iki elini uıatıo•f 
kahkahalarla gülerek 
met istiyordu. Ve: 

- Hilrmetli mü•)' 
nim gibi ihtiyarın 

girmeyiniz, 
Bir daha 
Diyordu. 

Vo11ki: 
- Otto.. Konracl,. 

kat, sayıyorum. 
Üç .. Ateıt. 

Dedi. 
Üç tabanca 

ladı. ihtiyar: _, 
- Kurıualar hed91 

ZavaJh ibtiyarcıjı 
cekler .. ihtiyarcık İ .. 
zeliii çok severdi!. 

Voraki kudur .. 
adamlarına: 

1 - Ne duruyorıu• 
ediniz .. Devam!. Dit• 

ihtiyar da : 
- Devam.. Ate•· 

Bum.. Bum.. Bum .. 
Devatn' 

Kral, diktat6r10 
olmaktansa, f 11 

tanı terketm41 

cih ediyor 
-Başıuafı 1 inci 

na' da yapıldığı nıer' 

Yunaaistan'da prot 

kamında bütnn m• 
kapanması ve • bu 
diktatörlilğe olan uıo 
retio göıterilmeai t 
eylemittir. 

Diktatörlük istiyelt 
ricalin, sabık baş bık~ 
yll ÇaJdariı'in aleti• 
iu söyleniyorsa d•· 
ÇaJdaris, diktatörlOk 
mediiini ve YuoaP 
temel ya1asındaa •'/ 
caiını beyan etmekt• 

lstanbul 9 (Özel) , 
nan ordusunun mOb 
kısmı, Kralın temel f 
gösterdiği 1edakatt•11 

memnuniyet izhar 
ve diktatar taraftar• 
rallara alet olmak 
mektedir. 


