
;adıol• 
bir " 

pıştır~-
ın be 
ve oı 

ı rdı? 
ı ,,b• 
~l•.Y r 
•lar 

.tli ib 
,pall) 

8ef~ 
ı iJerİ' 

lsP' 
1 yın• 

olcd 

S lıibi : HAYDAR R0ŞDÖ ÔKTEM 
Ne riyat Müdürü : HAMDİ NÜZHET 

Adres : lımir f kinci Beyler Sokağı 
Abone pıtlıın: eueligi 700, altı 11 lığı 400 kuru' 

Ueıımi illiolar için: Maarif cemiyeti itıimt 
barosuna 01Qracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: ldarehanede kararla tırılır 
asıldığı yer: (A AD L ) Mat aası 

;= Yit ; 3 - N'o : 657 Telefon : 2776 

ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siy sal gazetedir 

- Salı =--3°1 Mart 1936 

Boğazlar 
Meselesi, Nieıan uyJ zarfuıda 

:ceoevre'd toplanacak olan 
uluslar sosyetesi konseyinde 
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Rus tayyareleri Japonların m ·· him
mat depolarını bombardıman tti er 

Sulh 
Teklifin· kabul 
etuıemişler! 

Uzak Şarkta büyük hadiseler bekleniyor~ Rus tayyare
·lerinin bombaı~dıınanı11da11 ölenler ve yarahıanlaı· var 

Moogol t yyareleri, Boyar 
gölü civarında tesis edilmiş 
olan Japon mühimmat de
polarana bombalar almıilar
dır. Yarım saat kadar devam 
eden bombardıman netice
sinde mühimmat depoları 
tahrip edilmiş ve infilaklar 
ol muştur. 

Gece yarısrndan sonra alı
nan ha bcrlere nazaran, Ja-

pon '!ardan üç nefer ölmüş 
ve birçok kimselerde yara
laomışhr. 

1. l\fadariyagn 

------- Japon n kerleri 

Bomb rdıman haberi Tok
yo'ya aksedince tlerin bir 
tesir uyandırmııtır. Allkadar 
çevenler, uzak şarkta büyük 
hidiseler çıkacaiından en
dişe e4iyorlar. 

lstanbul, 31 ( Özel ) 
ltalya·Habeıistan sulh mes'e
lesinde 13 ler komitesi baı
kanı M. Madariyaıa'nın ge
rek ltalyan ve gerekse Ha
beıistan'ın Londra sefirine 
yapmıı olduğu tekJif, ka· 
bule şayan görillmiyerek her 
iki tarafça reddedilmiıtir. 

lstanbul, 31 ( Özel ) - me eden Japon askerleri, 
, Monıolistaa topraklarına gi· şiddetli bir mukavemete 

rerek Monrol'Jarla müsadc- maruz kalmışlardır. Rus -

.Flanden 
P.aris'e döndü 
lstanbuJ, 31 ( Özel ) -

Fransız dış bakanı M. Flin
den, buglln kendi seçim 
dairesi olan (Yone) den , 

Pransn Dış bakanı 
Pa . , M. FJAnden 
d t~~ e dönmüştür. M. FJin· 

8;ıı1 ın (Yone) de verdiği 
y ev L d 'd · · t · y ' on ra a ıyı esır 

.. apınıştır · lugiliz gazeteleri, .. ıun ._ 
_ nıa1' leler yazıyorlar. 

~ ...... ___ _ 
Veniz los 

f> a ·ı· · 1 
1. ıoe kiııı baş 

kan olacab? 
lalanbuı 3 Ö 

na'd 1 ( zel) Ati-

v n haber ·ı· 
eniıeı ' verı ıyor: 

oa un ··ı- - d soıır lib 
1 

o umun en 
era pı t" . 

lığının K f r ııı başkan-
ı anda · • 

a? görOşül . rıs e verilme-

zeloı'un ~üı ıse de, Veni
orullar bunu lcab 

1 
1 ve ıaylavlar 

liber f u etaıemiılerdir. 
part" · olan ıııne mensup 

V saylıvların e w 

tııizeloı'un M n çogu, 
Sofuklia~v . kuçük •ilu 
ted" 1 • enızelosu iıtemek-

ır er. 

.. :ofukJ.is V •nizelos, baba
'- Q teaıs etmiı oldutu b6y

biiyDk bir partiyi itlıre 

!Bitler J~okarno muahede
sinin lahnı hile işit· 

mek istemiyor 

-~~~----~~-
8 ü kreş' t e 

Komtlnistlerin muhn· 

kemesine başlandı 
lstanbul 31 (Özel) - Bnk

reş'ten haber veriliyor : 

~~~--------~~-
-~lnıan)'anın ne gnu ve ne vasıta iJe 

(levap vereceği belli değildir Romanya'nın muhtelif şe
hirlerinde yıkalanan Komü-lstanbul 31 (Özel) · Alman- kanaatindedirler. 

ya'nıo ne iÜn ve ne vasıta Söylendiğine röre, Hitler, nistlerin muhakemesine hup 

ile cevap vereceği henüz tes- Lokarno muahedesinin l~fını divanınca baılanmııtır. Maz· 

bit edilmiş değildir. Londra bite işitmek istememektedir. nunlar, ikiyüz elli kitidir. 
mahafili, Ribentrop vasıtasile ._... • •• _.

1 
______ _ 

cevap vereceğini beyan ettik· N • 16 d 11 b • 
teri halde, Fransız gaıeteleri JS8lllll Slll 3 J 0 
Ribentrop'un Londra'ya dön-

miyeceğini ve notanın, A~- •• •) k 
manya Dış bakanı Fon No- goçmen ge ece 
raht tarafından lngilterenio ·-----

Berlin sefirine verileceğini Hamdullah Supbi dün akşam An
yazıyorlar. 
Notanın, büsbütün başka kaı-a'ya 

bir şekilde olacağı ve. Hit~e: gitti, anlaşma etrafında 
izahat verecek rin yeni bir takım tekhflermı 

ihtiva edeceği kuvvetle tah
min olunuyor. Alakadar çe· 
venler; Hitler'in, Alman mi!· 
(etinin bu derece kuvvetli bır 
itimadını kazandıktan sonra 
kolayca boyun eğmiyeceği 

ispanya 
Köylüleı·i Bolşevik 

mi oldu? 
Madrit 30 (Radyo) - ! o

let'teu gelen haberlere gore 
birçok arazide çiftlikleri el

lerine geçirmiş olan 1.s~anya 
köylüleri, zaptettiklerını ve.r
miyeceklcrini bükümete bıl· 
dirmiılerdir · 
edemiyecefıiadea korkmak· 
ta ve bu vaıifeyi kabul et
mekte tereddüd ıöıtermek-
tedir. .1 1 • 

Atioa'nıo . yüksek aı e erı· 
ne mensup birçok kadınlar, 
parti bııkanhiını kabul et-
meaini telıı afla M~dam. Ve· 
aiıeloı'a rica et•ıılerdar. 

Göçmenlerden bir kaf ileJ 
lstanbul, 31 ( Özel ) - ve Romanya'.laki ırkdaıla-

Evvelki &ün ıebrimize ıelen rımızın durumunu anlata-

' 

. . H d il h cakhr. 
Bükreı e çımıı am u • 

k k' k 1 Geçen sene Pasaport alıpta 
Suphi, dlln a ı•.m . 1 e s~re~ e ıetirilemiyen 11 bin yurddaş 
Ankara'ya ıeçmıştır. Elçımız Niaan'ID 16 11nda ftç vapurla 

Romanya hükumeti ile ya· derbal ana yurda ıetirilecek l 
pılaa son anlat•• hakkında v.e. Trak~a balıesinc yerleı-
Aakarı'•• j11bıt •ırtcek tarılccıktır. 

"-- YS?ix 

ulgarist3n a komünist
lik yüzünden tevkifat var 

komünistlik 
Cereyanına karşı 

vahdet tedbirleri 
lstanbul 31 (Özel) - ltal

ya emiyet teşkilatı ile Al· 
manya emniyet teıkilatı 

arasında komünistliğe karşı 
tam bir birlik husule gel
miştir. 

Roma'dan haber verildiii· 
ne göre, Roma poJiı müdü
rU ile emniyet erkanı Ber
lin 'e gitmiştir. 

Bulgar Krah Boris 
tan dahilinde bir seyahata 
çıkacağı söyleniyor. 

Isviçre 
))ahi mndataasını 

dOşünOyor! 
lstanbul, 31 (Özel) - Is

viçre federal meclisi, laviç
rc 'uin müdafaası için askeri 
kumandanların istedikleri 2J5 
milyon frangın tahsis edil· 
meıini kabul etmiıtir. 

r \ 
L ,-- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- .1 

-----------------~ 
Kana benzer değil, 

Türk bayra(?ıdır 
kan·kırmızı 

o kirye! 
Yunanistan'da lmeriıios Kiriks adında bir ıı?aıete çıkıyor. 

"I. Kostantinidis" namında bir muharrirde, ltu ıazeteye, ve 

dolayııile Türk-Yunan dostluk ve vakarına musallat olmuş; 
lzmir hakkında, Türkiye hakkında sistemli bir surette mü
temadiyen yalanlar savuruyor.. Bu adamcağızın maksadı, 
sadece meufaattır, yani, Türkiyo'den ve lzmir'den riden 
Rum'lar araaınd• ıazete satışı yapmaktır. Ona cevab •er· 
mek, onun ıeviyeıinc enmek ve doıtluj'un ruhunu incitmek 
olur. Netekim Anadolu refikimiz bile bu makaleleri aynea 
almıf, fakat cevap v~rmemiştir. Y aloız bugllnkü nüshada 
iktibas ettiii mektubun bir yerinde, o muharrir şuaları 
söyliyor: 

"Kokaryalı istikametinde yürüyorum ... Birkaç düzüne 
Türk, ellerinde "kana benzer" sancakları ile köyün ana 
caddesinden geçiyorlardı." 

Dikkat buyurunuz. Memleketimizin sokaklarında gördük
lerini hazmedemiyen, kuvvetimizi, varlıiımızı, eserlerimizi 
çekemiyen bu eski Yunan ruhu artığı, bayrağımıza kadar 
dilini uz.alıyor, tarizde bulunuyor. Evet, Türk bayrağı, 
Türk Mehmetciiioin kanıom renıidir, biz.im damarlarımız 
da akan ve kaynayan kanıo ta kendisidir. Tarih boyunca 
biz onun sade kırmızı kalmasını ve kararmamasını istedi
ğimiz içindir ki, seve seve, kanımızı onun direğinia dibine 
akıttık. Biı akıttıkça o da, çiçek gibi, kırmızılığını, taze
liğini muhafaza etti. Bu kan, dünyanın en temiz kanıdır, 
en kahraman ve en merd insan oilunun kanıdır. Ve o 
kan, kendisine hürmet etmesini bilmiyenlere ne deraler 
vermiıtir, ne dersler? 

1. Kostaatinidiı bunu bilmiyor, diyemeyiz. Biliyor ve 
bildiii [içindir ki, o kan kırmızı bayrak karıııında aaab 
bozukluiuna uj'rıyor. 

Korkma sönmez bu ıo]ııklarda. yıizcn alsan<:ak; 
Sönmeden yurdumun iistiınde tiltPn en sou Ot'a!. 

O benim milletimin ) ıldızıdır parlıyacok! 
O henimdir o be·ıim milleıimindir ancak! 

GÖKÇE 
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Sablfe2 (Dl111al Birlik) 31 Mart 936__... .. lngiltere, Habeş m.eselesinde garip Fransız 
• bir politika takip ediyormuş Yıı· 

Nakili: KAMt ORAL il 
-86- ~ Romada çıkan "Popolo Ditalya" gazetesi, hu mesele 

Tütün rejisi 
nanistan'dan 

alıyor Lüi, babasile görüşmeden ev- hakkında yazdığı bir makalede ne diyor Kavala'dan alınan haber· 
lere göre, Fransız rejisi; 
tütün müesseselerinin yap· 
tıkları teklifler üzerine Y ll' 
11anistan'dan 14 milyon 567 
bin ikiyüz elli Fransız frangı 
deierinde ve 3 milyon J 20 
bin kilo miktarında tütiiO 
alma;a karar vermittir. 

... 

vel istintak edilmişti Rema'da çıkan " Popolo komisyonu, Habeşistan'ın ı 
d'ltalya" gazetesi, lngiltere- Italy n tarafından işgali ha· 

etmiyeceii, lngiltere' de pek 
ali biliniyordu. Fakat zuhur • Dün akşam beni derhal 

tağırlması lazımken bunu 
düşünememiş olan şaşkın 

çocuğun y nına Müsyü di
rektörle beraber gidib ken· 
disile konuşacağız. Ümid 
ederim ki, ben (Lüi) ile 
konuştuktan sonra vaziyet 
değişecektir. Zira oğlum, 
hakikat hali olduğu gibi 
anlatmağa mecburdur. Zaten 
yakalanır yakalanmaz her 
şeyi bütün teferruatile anlat
malı idi. Lakin bu genç 
çapkınlar, bir polis memuru 
gördükleri zaman, korkula
r1ndan şaşalarlar. Sen bu
rada bulun da kendisine 
ıimdi nasıl çıkışacaiımı 
işit •. 

Baba Anri, bir kerre daha 
etrafa bakındı ve sonra Pi
yedoşun yüzüne bakarak: 

- Oj'lum! Hava soiuk, 
ben bur da dura dura nezle 
elmaktan korkuyorum. Ka
pıyı çal da geldiğimi direk· 
töre söyle! dedi 
Piyedoş, hemen cevap ver· 

di: 

- Affedersiaiz üstat amma 
oğlunuzu şu anda yerinde 
bulamıyacaksınız. Bundan do· 
layı biraz ltekJemeniz lazım
dır. Hatta emniyet direktörü 
bunu size ıöyJemek ve biraz 
müsaadenizi rica etmek için 
beni buraya gönderdi. 

Piyedoş'un bu sözleri, ih· 
tiyar Anri'yi endişeye düşür· 
dü ve derhal ıordu; 

- Lüi nereye gitmiş? 
Yoksa Maza hapishanesine 
mi sevkolunmuş? Fakat bu
na ihtimal •eremem. 

Piyedoş, eski amirini da

ha fazla merakta bırakmıt 
olmamak için heman cevap 
verdi: 

- Hayır, ustad, Maza 
hapishanesine gönd rilmiş 
değildir. Oğlunuz, şu anda 
mfistantikin yanındadır. 

- Bu saatta ha! 
- Evet, müstantik bilbasa 

oğlunuzun isticvabı için bu
gUn vaktinden evvel gelmiş· 
tir. Fakat birinci istintak 
elduğu için çok uzun sür
mez. Bahusus ki, müstantik 
için behemehal lazım olan 

alumah emniyet direktörü 
henüz liyıkile toplamış de· 
ğildir. Binaenaleyh oğlunuz, 
•n dakikaya kadar buraya 
gelmiş bulunacaktır. 

Baba Anri, Piyedoş'un ver
miş olduğu malômattan çok 
müteessir olmuştu, istintaka 
başlan~ıı olduğuna göre, 
ğlunun muhakemesini mu· 

vakkaten tehir ettirmek im
kinsız bir hale giriyordu. 
Anri, müstantikin huzuruna 
çıkmadan evvel çocuğunu gö· 
rüp oaunla konuşmuş olsaydı, 
çek iyi olacaktı. Hiç olmaz 
ise, müdafaa yolları üzerinde 
kendisine talimat verecek, 
sl>ylenmesi ve söylenmemesi 
lazım olan buıusat hakkıada 
onu tenvir etmiş olacakta. 

Baba Anri, bunlan düşün· 
mekle oğlunun katil olduğu
na inanmış değildi . Yahnız, 
her ihtimale karşı o yolda 
bir ted ir ittib z etmeği, 

kendi noktai nazarına uyıun 
görüyordu. 

Fakat ne faideki, Takit 
geçmişti. Çünkü müstantik, 
Lüi'nin ilk ifadesini almış 
bulunuyordu. 

nin Habeş mes'elesindeki linde, lngiliz asıilarına karşı 
politikaıı hakkında yazdığı ne gibi eticeler doğuraca-
bir makalede diyorki: ğı~ı~ tetk.ikine memur edil-

lngiliz politikasının Habeş mıştı. lngıltere o zaman Ha-
mes' elesindeki en garip ci· beşistan'ın ltalyanlar tarafın· 
heti tahavvüllere tabi olmuş dan işgali meı'eleaini bir 
bulunmaktadır. lngiliz politi- müstemleke me1'eleıi addedi-
ka11 bir sene içinde muhtelif yor Te uluılar sosyetesi 
durumlar almıştır. ~lngiltere, marifetHe değil, doğrudan 
tonunu, metod ve istikame- doiruya iki bükümet arasın-
tini birkaç defa deiiştirmiş da hallini münasib görüyordu. 
zaman zaman likayd endif- O zaman ltalya'nın doğu 
feran, muhteriz buıumetkir, Afrika'sında harekata giriş-
müvesviı mütevehhim müte- mesinin Cenevre'yi alakadar 

caviz, zecri muıamabakir ve 
uyuşmaz veziyetler almıştır. 
Daima esrarıengiz bir tarzda 
hareket etmiştir. 

edecek bir mesele teşkil 
edeceiini hiçbir lngiliz 
zannetmiyordu. lngiltere'nin 
tereddtıdü, ltalya'nın bekle
nilmiyen bir harekette bu
lunmasından ileri gelmiştir. 
Habeşistan'ıo ltalya tarafın
dan iıgali, komşu memle· 
ketlere bir zarar teıkil 

eden bir hidisenin vuku 

bulmamasmın lngiltere'ye 
bazı menfaatler temin ede
ceii zannındadır. Habeşis
tan'ın olduiu gibi kalması 
logiltere'nin menfaati iktiza
smdadır. Çünkü ltalya'nın 
Habeşistan 'la barba sririşme
sinin Afrika' da ve zenciler 
arasında doğuracağını sanı

yordu. lngiltere rabatmı 
düşünüyor. 

Habeıistan'da bir harp 
bütün Afrikada milletçilik, 
ırk kaynaşmalarını uyandır

mıyacak mı? lngiliz müte
hassıslarının düşündükleri 
bu idi. logiliz müstemlikeci
Jeri Habeşistanı bir barut 
fıçısı addediyorlar. Buna 
tlokunma büyük bir tehlike 
teşkil edeceiini zannediyor· ....... 

Fransız rejisinin alacai1 

tütün, Yunanistan'm mulat•· 
lif mıntakalarından tedari~ 
edilecektir. Mukarrer mikta' 
rın 1 milyon 745 bin kilosıJ1 

Tisalya mahsulünden ol•• 
caktır. 

Sipariı edilen bu tütün' 
)erin bedelinin 1 milyon beŞ 
yüz bin frangı, geçen se11t 
Fransız re1ısı tarafındaO 
sa tın alınmıyan tütün konteP' 
janına mahıub edilecektis, 

lardı. lngiliz siyasal a 'a oı· 
larına göre, necaşi ile do•1 

olmak en iyi siyasadır. 

L&;i, ilk ifa.lesinde acaba 
ne cevaplar vermişti? işte 
bir muammaki, ihtiyar An· 
ri'yi endişe içinde kıvrandı· 
rıyerdu. Tecrübeli hafiye, 
aşağı yukarı geziniyor ve 
heyecan içinde bulunduğunu 
saklayamıyordu.Tam bu sırada 
emniyet direktörü, polis mü
fettişlerinden birile konuşa
rak odadan çıktığı görüldü. 
Birkaç saniye sonra da, 
yüzü solgun ve başı eiilmiş, 

maktele 2'ideceiindeo kor

kan mtlcrimler gibi (Baba 

Anri) nin oilu (Lüi) göründü. 

iki polis memurunun muha· 
fazaaı altında mütereddidane 
adımlar atıyordu. Poliı me
murlarından birisi, (Lüi) nin 
bileklerine geçirilmiş olan 
zencirin ucunu tutuyordu. 

Baba Anri, şu manzara 
karşısına titredi. (Kiyotin) 
adh meş'um bıçak ve bunun 
etrafındaki jandarmalarla 
oğluna dini telkioatta bulu· 
nan rahip, ihtiyar pafiyenin 
hayalinde tecessüm ediyor, 
hayatında bu bıçağa teslim 
etmiş olduğu hesapsız müc
rimler arasında bir masumun 
bulunub bulunmadığını dü
şünüyor ve eğer bilmiyerek 
böyle yapmış ise, şimdi oilu 
nun kanile bunu ödeyeceiini 
teemmül ederek derin bir 
azab ve ıstırap içinde yanı· 
yordu. 

Fakat lngilizler buna inan
mıyorlar. V azih, mantıki ve 
devamlı oldukları iddiasında 
bulunmaktadırlar. Çünkü al· 
dıkları son kararın maziye 
şumul ve aidiyetini ileri sü
rerek davalarını doiru göı· 
termek adetindedirler ve bu 
suretle siyasada irtikap et· 
tikleri hataları unuturlar. 

ln2iliz'lerin sembolü Bald
vin'dir. Baldvin geçen Martta 
kollektif emniyet prensiple
rine inanamıyordu. Haziran· 
da ise koJlektif emniyet 
prenıibinin en hararetli ta· 
rafdarı kesilmiştir. Baldvin 
Temmuzda sanksiyonlar ted· 
b1rine tarafdar değil idi, 
Eylülde şiddetli bir sankıi· 
yonist olmuştur. ikinci Teş
rinde, Hor • La val plinJDa 
karşı milsaitl davranıyordu, 

Birinci kanunda ise bu planı 
bizzat gömmüştür. 

lngiltere, harpten sonraki muahede· 
lerin tehlikeli olduğu kanaatında 

/ 

-------------------------A 1 m an yanın yeniden lmüzakerelere haşlanması 
hakkındaki talebine Ingiltere taraftardır 

Emniyet direktörü, uzak
tan baba Anri'yi görünce, 
onun, Lüi'yi bu halde gö· 
rünce ne derece dilhun ol
duiunu taktir etmiı ve fev· 
k iade müteessir olmuştu. 

Lüi, hapishanenin kapısın· 
dan içeriye isal edilirken, 
emniyet direktörü de, Baba 
Anri'nin bulunduğu nokta· 
ya doğru ilerleyordu. 

Baba Anri, direktöre se· 
lam verdikten sonra sordu: 

- Ne Tar bakalım müı

yü direktör? 
Direkt6r, müteessirane ce

vab verdi: 
-Arkası var-

İngilizler, başlankıçta, Ha· 
beş ihtilafına ehemmiyet 
vermemişlerdir. İtalya, Ha· 
beş meı' elesinin kat'i suret· 
te halline karar verdiği za -
man, lngiltere'nin Habeşis
tandaki menafiini tesbit et
mesini ltüyük Beritanya hü
kumetinden istemişti. lngil· 
tere, ltalyanın bu davetine 
karşı mUtereddid davran
mıştır. lngilterenin ketumi
yeti, muvafakat demek idi. 
Bu hal tereddüd üzüntüden 
doğmuş bir sükut idi. İngil
tere zaman kazanmak isti· 
yertlu. 

lngiliz hükumeti zaman 
kozanmak · istediği vakit bir 
komisyon tayİ• eder. Maffey 

. Pariı - lngiltere'nin (Ren) 
hadisesinden Hnra takib 
etmeie başladığı siyaset 
hakkında Paris gazeteleri 
muhtelif mntalealar dermi
yan etmektedirler. Bu Slaze
lerin yazdıkları, şöyle htılisa 
edilebilir: 

lngiltere, bugüne katlar 
cihanşumul meselelerde dai· 
ma IAstikli bir siyaset takib 
etmekle çok iyi neticeler 
elde etmiştir. 

İngiliz diplomatları, muay· 
yen bir siyasa, yürütmekten 
ıaşmazlar. Bu siyasa, her 
ıeyden evvel lngilterenin 
yliksek menafiini göz önün· 
de tutarak, ona göre hare
ket etmek ve bundan hiç 
ayrılmamak. Bu siyaset, za· 
man zaman değişir ıibi gö
rünfirse de, bakikatta zan
nedenler, zamanın ilca· 
atı karşısında lngili diplo
matlarıaın metodunu hilmi
yenlerdir. 

lngiliz diplomatlarınca bir 
mes'ele ne kadar soğursa, 

lngiltere lehine o kadar iyi 

Tele fon 
3151 

Tayyare Sineması Telefon 
31sr 

~ - ~----------------------------
Bugün 
HAHRY 

iki büyük bir.den 
BAUR'UN Yeni Bir Şaheseri 

HAYAT ACILARI 
Dibi san'atkir bu büyük filmi ile kadınlığın psikolojisini tahlil 

etmiş ve san'atm kemalini göstermiştir 

Genel istek Al• B b tamamen türkçe 
ii z e r i n e 1 a a sözlü ve şarkılı 1 

hoyok Şark opereti 

AYRICA: Tiirkçe sözlO. FOKS dünya haberleri 

Seans saatleri: 1:1 erg ün 14,3() da haşlar 

bir şekil ahr . sulbü için telalikeli elmai'~ 
Ren meı'elesinden sonra başlamıştır. Bu sebepledir ~1 

lngiliz diplomatları şuna kani Ren mes'eleıinde Almany•' ' 
olmuşlar ki, ıalip, mağlup nın yeniden mlbakcrelere 
ayırarak akdedilmiı olan mu- başlanması buı~sundaki t•' 
abedeler bundan sonra cihan lehini muhik görmektedir· ... ·~ ...... -1-____ __ _ 

Alman-Leh paktı neleri 
ihtiva ediyormuş 

·-··-- ' iki devlet,. harp zamanlarında dab1 

bir birlerine bağlı kalacaklardır . 
Berlin - Almanya ile halledecek ve arada veri..,ıı 

Polonya arasında aktedilmiş bir iş birliği vücude getire' 
olan paktın, barb zamanla- cek hükümler mevcud bıl' 
rında dahi iki memleketi landuğu bildirilmektedir. 
birbirine bağlıyacak şekilde Alakadarlar, bu pakll

11 

olduiu ve hu paktta, iki aktindeıi bugüne kadar i1'~ 
devlet arasında meydana meuıleketin takib ettikler• 
gelebilecek her ttirlü anla- hedefe çok yaklaştıkları"' 
ıamamazlıkları dostluk yolile iddia ediyorlar. ________ __.. ............. ______ _ 

'1\luzir Zeytin 
t 

Mıntakalarında f eoıJ' 
tetkikat Hayvanlar imha 

ediliyor Tarım bakanlığı, zeyti'. 

Mülhakatta ve civar vili- mıntakalarındaki zeytin ai'çt 
yetlerde muzir hayvanat lan üzerinde fenni tetki1'

1 

için açılan imha mücadelesi, yapmak üzere Garbi Ao•do: 
lu'ya fen memurları iöode, 

bliyük bir hararetle devam recektir. Bahkesir mıot•lı'll 
etmektedir. Mıntakamızda sına bu iş için gönderilttıf 
bu ay içinde öldürülen ya- Hüdayi, tetkikata başlarJJ1;., 
bani domuzların miktarı Hüdai'nin, yakında viliYe1~. hayli kabarıktır. Bundan mize de geleceii zapPO 

başka, zehirli yem ahlmak nuyor . / 
suretile tarla farelerinden ~ ıJ 
temizlenen arazi .le mühim ile ziraat memurlarıı:ın /,. 
bir yekun teşkil eylemekte- husustaki gayretleri tak 

1 

dir. Mücadele müfettişleri lere sezadır. 
- , 

lzmir vilayeti def terdaı~lığındıı•;: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval ya

5851d' 
göre haczedilen Ahmet ağa mahallesinde ikinci kord

00 
.. ., 

kiin 6 sayılı mağaza tarihi ilindan itibaren yirmibit g~" 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenl~;6 
defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 21-24-27-31 
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Ser;zde tülün anielesi- Fratelli Sperco / N. v. 

Vapur Acentası VV. F. ~· Van 
le zabıta arasında RovAL NEERLANDAts Oer ze~ 

h• b d ld KUMPANYASI & Co. 
J r 3 r e e 0 0 "SATURNUS,, vapuru el- JEUTSCHE LEVANTE LıNh 

I 

-------"GJen .. fohako,, sekiz ameleye 
yol vermek istedigin den 500 

amele birden işi terk etti 
Son posta ile gelen Atina 

gazetelerinde okuduğumuz 

göre; "Glen Tobako,, tütün 

kumpanyasının Sereı'deki 

Alman 
Markının kıy
nıetini düşOre

hileceklttr mi? 
Berlin - Alman markını 

düşür11ıek istiyenlerin, Raybş 
bank genel dir~ktörü Şahtan 
lnuhalifeti karşısında durak· 

la1nrş bir vaziyette bulunu· 

Yorlar. Şabt, markın kıy· 
lnttten dtişörülmesiai Alman· 

Ya İçin gayet tehlikeli gör· 

inekte ve boyneJmilel finan

•el alanında vahim neticeler 

•erecej'i kanaatinde bulun· 
lnaktadır. 

Şaht'ın, Raybı bank genel 
direktör)üj'iinde kalıp kalmı· 
)'aca;ı, bu hafta içinde Hit· 
Jerle yapacağı mlllikattan 
sonra llelJi oJacaktar. 

Otomobil sahip· 
Jeri okusun 

(Zinet) 
Otomobil ga;ajı açılmııhr. 
Ismetpaşa ve Fevzipaıa 

bulvarları üzerindedir. 

şubesi, hiçbir sebep olmak· 
sızın işçilerden 8 kişiye yol 
verdiğinden dolayı 500 işçi 

birden işi terk eylemiıtir. 

Bunun üzerine zabıta müda

hale etmiş ve işçilere zorla 
iş tutturmak istediğinden za· 
bıta ile amele arasında bir 
arbede olmuştur. Arbede ne
ticesinde işçilerden ve zabıta 
memur la randan yaralananlar 
oJmuşt~r. Tütün amelesi, za
bıta imiri Marinanoı'a taşla 

hücum etmiş ve kendisini 

kafasından aiır surette ya

ralamıştır. 

keQrenler! Mut· 

laka (Okomcntol) ~ 

öksOrOk şekerle· C'tS 
rini ıecrObe edi ~ 

aiz •• 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en Qstnn bir mOs

hil şekeri olduğu 
nu unutmayımz. 

~ 
C\S 

:Q 

yevm limanımızda olup 28-
3-36 da ANVERS, ROT
TERDAM, AMSTERDAM: 
ve HAMBURG ·limanlara 
için yük alac tkhr. 

z::=r -· - -~ -
"HERCULES., vapuru 6· 

4-36 da gelip 11-4-36 da 

ANVERS, ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM· 

BURG limanları için yük 
alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 

8 4 ·36 da beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra BUR

GAS, V ARNA ve KÖS-

" ANGORA .. vapuru 26 
martta bekleniyor, ANVERS, 

HAMBURG ve BREMEN-

den yük çıkaracaktır. 

.. AGUILA ., vapuru 30 

martta bekleniyor, 4 nisana 

kadar ANVERS, ROTTER· 

DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
11 EXMORE., vapuru 12 ni-

sanda bekleniyor, NEV • 
YORK için yük alacakhr. 
D-S A-S SPANSKELINJEN 

TENCE limanları için yük " BA y ARD ,. motörü t 1 
alacaktır. 

OSLO 

G nisanda bekleniyor. HAYFA 
" ANYMEDES" vapuru ISKENDERIYE, DI!PPE ve 

20·4 36 tarihinde gelip 
NORVEÇ limanlarına yük 

25· 4 36 tarihine kadar alacaktır. 
ANVERS, ROTTERDAM "Vapurların isimleri, gel· 
AMSTERDAM ve HAM- me tarihleri ve navlun tari· 
BURG limanları · için yük feleri hakkında bir taahhüde 
alacaktır. giritilmeı." 

SVENSKA ORIENT Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 • 2008 

LINIEN laiıiı~~!!ll!!!lll!!•!!lll-• 
"ROLAND" motörü 29. DOKTOR 

3·36 tarihinde beklenmekte Ali Agah 
olup yükünü tahliyeden sonra Çocuk HastaJıkları 
ROTTERDAM, HAMBURG, Mütehassısı 
COPENHAGE, DATZIG, 11-inci Beyler Sokağı N. 68 

1'elef on 3452 GDYNIA, GOTEBURG, ___ llliıııl ____ _ 

OSLO ve ISKANDINAVY A 

limanlara için yük alacaktır. 

"ALGERIA" vapuru 14-4-
36 da beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanlara için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ARDEAL,, vapuru 3-4-36 
da KÖSTENCE, GALAZ, 
BRAILA ve SULINA hare· 

Olivier ve şnreka-

sı Limited vap11r 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
" MARDINIAN " vapuru 

mart nihayetinde LIVER· 
POOL ve SVENSEA'dan 
gelip tahliyede bulunacak. 

2 ve 20 komı:ırimclık ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ® markasını arayınız. 

fızmk Yün mensıİcatı] 
Türk A. Şirketillin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Tarafından mevsim dolıyısile ycui çıkardığı 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE ucuzouıı 
Yeni yaptaracağmız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ l'ERLERI 
Birinci Kordonda l 86 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeaiode FAHRi KANDE
MiR OGJ .. U 

Rahatlık, emniyet, temizlik, 

boı ıu mükemmel kıraatha· 
1'esi, Makinelerin benzin, yağ 
"'•air içeriden tedarik edilir. 

Garaj. geceli gündüzlü açık· 
tır G 

Kuvvetli mflshil 

istiyenler Şahap 
~et edecektir. 

"ALBA JUL YA" vapuru 

16-4-36 da gelip li-4-36 da 
MALTA, MARSIL YA ve 

BARS EL O NE hareket ede· 

"THURSO,, vapuru niaan 

iptidasında LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah· 
liyecle bulunacak. 

'--------------....................... , zamanda HULL i~ia yük 

· 6rüım ek arzu edenler 
«lllidGr Ibrahim'e müracaat 
ttıibler. 

Sıhhat sftrgfln 

haplarını Maruf 

ecza depolarandao 

ve eczanelerden 

1 MiR 
Paınuk Mensucatı. 

lürk Anonim Şirketi 
~tketin Merkez ve F.-brikası: lzmir'de Halkapınarda~ır 
ttı"rli Parnuğuodan At, Tayyare, Kôpekbaş. Dcğ•r: 
1\ eaı, Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevı 
•~ot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 

•Ysı, r 1P mensucıhna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
l'elgraf adresi: Bayrak lzmİı' 

BAŞ DURAK 
H AMOİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
"'e ucuz ilAç ve tu· 

cektir. 

"PELES,. vapuru 21·5·36 
da gelip 13-5·36 da PiRE, 

MALTA, MARSIL YA 've 

BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
7-6·36 da beklenmekte olup 

8·6·36 da PiRE, MALTA, 

MARSIL YA ve BARSELO· 
NE için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihle· 
rile navJonlardaki d~ij'işiklik· 
)erden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 
için ikinci Kordonda T abmil 
ve Tabliye ıirketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentaıına müra-

caat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

Ali Rıza 
Mücellithane8İ 

Kavatlar çarşısı 

No. 34 

"GRODNO" vapuru mart 
nihayetinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten ielip tahli
yede bulunacak ve ayni 

.rr:. .. 

alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların iıimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Satılık motör 
l 2 beygirkuvetinde (Dize)) 

markalı az kullanalmıı bir 
'T10tör satıbktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 

N«A 
·o 11 ıu ıı•~ 
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Boğazlar meselesi, konseyin Cenevrede 
. yapacağı toplantıda müzakere edilecek 

Konsey başkanı M. ( Brados), dış bakanımız Tevfik Rüştn Arasın mü

racaatını diğer devletlere bildireceğini beyan etmiştir 
lstanbul 31 (Özel) - Uluslar sosyetesi başkana M. ceğioi ve boğazlar mes'elesiniu, Cenevre'de yapılacak 

olan ilk konsey toplantısında mnzakere mevkiine ko· 
nacağım sôylemiştir. 

Brados, hoaazlarm tahkimi hakkında Dış bakanımız 

Tevfik Rnştn Aras'm kon eye yapmış olduğu son tek- Kouıeyin, Nisan içinde Cenevre'de toplaoaeağa Bôy· 
lif ten diğer alakadar devletleri resmen haberdar ede- Jeoiyor . ......... ·--------
Fenl8ndiya hastanesinin üç devlet erkanı harbiye-
bomhalanması meselesi leri hu hafta toplanıyor 

~~-------------Yara l anao83 kişiden 20 kişi ölmüş· 
lür. Fenlandiyanıu protestoda 

bulunacağı söyleniyor 

·-·-· Loııdra gazeteleri, isterlerse Alman
ların da bu toplantıya iştirak 

edebileceklerini ypzıyorlar 
lstanbul, 31 (Özel) - ltal- landiya hükümeti, uluslar lstanbul, 31 ( Özel ) - vab veriyorlar. Bu gazeteler, 

yau tayyarelerinin Cicika ıosyeteaine müracaat ederek Londra gazeteleri, Fransa, Alman'ların, bu meselede 
bombardımanında Fenlln· ltalya'yı şikayet edecek ve lngiJtere •e Belçika eıkinı gücenmeğ~ hakları olmadı-
diya kızıl baç hastahanesini harbiyeleri araıında bu hafta ğını ve zira isterlerse kendi 

protesto da bulunacaktır. k 1 k h b d harap etmeleri, Avrupada vu ubulacak top antı ·etra- er inı ar iyelerinin e top-
derin bir tesir uyandırmıştır. F enlandiya Kızılhaç basta· fında şiddetli makaleler ya- lantıya iştirak edebilecekle-

Alikadar çevenlerin ver- hanesinde yaralanan 83 lıi- zan Berlin gazetelerine ce- rini ileri sürüyorlar. 
----~--~--~--·· .... ------~---dikleri haberlere göre, Fen- tiden 20 kişi ölmUştür. • 

1 l A 
........... ~ ti k kt Yunanıstanda yakalanan 

ta ya- rnavu u pa ı 

F ı . esrar kaçakçıları ve ransız gazete erı 
niu yazdıkları 

·-. ---· 
1933 te kapanm1ş olan Arnav.utlukta 
ki ltalyan mektepleri tekrar açılacak 

latan bul, 31 ( Ôzel ) - 1933 yılanda Arnavutluk hU · 
haJya ile Arna•11tluk ara- ktımetinin emrile kapanmış 
aında akdolunaa yeni itillf- olan ltalyan mekteplerinin 
nameden bahıed~n Pariı tekrar açalacaiını ve ltalyaa 
ıazeteleri, Arnavutlukun,artık parasile Tiran'da açılacak 
ltalya'nıa elinde tamamen olan ziraat bankasından bat· 
alet elduiunu kaydediyorlar. ka daha bazı mali mliesse· 

Entranıijan, yeni muahe- selerin teıiı olunacağını ya· 
de mucibince Arnavutluk''• zıyor. 

Italya 
Lokaı·no Mes· 
elesinde lngiltere 
ile Beraberdir .. 

lstanbul 31 (Özel)- Roma· 
dan alınan son haberlere göre 
ltalya, Lokarno mes'eleainde 
bilakaydll ıarl lngiltere ile 
beraberdir. Mussolini, bu hu
susta lizımgelen teminata 
vermiştir. 

Bir ruble 
flç Fransız frangı 
lıtanbul, 31 ( Radyo ) -

Ruı rublesi stablize cdil
miıtir. Nisanm birinden iti
baren gerek Rusya dahilin· 
de ve gerekse hariç piya· 
salarda beher Ruı rublesinin 
kıymeti, üç Fra111ız franrıdır. 

Kamu tayda 
Ankara 30 (Özel) - Ka· 

mutayın yeni toplantısında 

askeri ve mülki tekalld ka
nunun 7, 12 ve 58 inci mad
delerinin deii,tirilmesi hak
kındaki kanun kabul edil-

Haciz kaldırıldı 
Vapur kumpanyası 

parayı verdi 
lstanbul 31 (Özel) - Ka· 

radeniz boiazıadan ıeçer
ken, lnönü tahtelbahirimize 
çarparak haıara uiratan 
ltalyan vapuruna vazedilen 
haciz; kumpanyanın ıs·sooo 
lirayı hilkômete teslim et· 
meai üzerine kaldırılmıthr. 
Vapur buıiln limanımızdan 
ayrılacaklar. ---·-·----

Alman'lar 
Bi°r kaya şeklinde H İt· 

ler"io etrahoda 
lstanbul 31 (Radyo) - Hit

ler'in en kuvvetli elemanla
rından olan Ruıeoberg, Beu · 
Bahter gazetesinde yaıdıiı 
bir ltaımakalede. Alman mil
letinin, tarihte görülmemit 
derecede ve bir kaya ıeklin • 
de Hitler'in etrafında top· 
landıiını zikretmektedir. 

miıtir. 

Buna röre, bükmen tekaüt 
edilenler biç.bir ıuretle dev
let hizmetlerinde çahıamı· 
yacaklardır . 

Kaçakçıların elebaşısı dokuzyoz hin 
dr.ahmi ceza verecek 

Atina - Bundan evvel Pi· sene bapıe, iki sene sürrün 
ve 900 bin drahmi para ce· 
zasına mahkum olmuıtur. 

Kaçakçılar, Yunainiıtan· 
dan başka muhtelif memle

öileden sonra sona ermit ve ketlerle de alika peyda 
kaçakçılar muhtelif hapis ve etmişler, kokain, esrar ve 
para cezalarile cezalandml- diğer uyuşturucu maddele
mışbr. Kaçakçıların eleba1111 rin toptancılığını yapacak 

re•de yakalanmıı olan esrar 
ve lıokain kaçakçılarının mu

hakemesi, Cumartesi günü 

kasap başı oğlu, 4 buçuk kadar ilerlemişlerdi. · 

~---~~-------···._.----~~~-

üç devlet bankacıları Bel· 
grad'da toplandı 

-~~----M-•••4-~-----~~-
Krallık naibi prens l'ol, dün banka

cılar şeref ine bir şölen verdi 
İstanbul 31 (Ôzel) - Bel· 

graddan haber verildiiine 
göre; Romanya, Yugoslavya 
ve Çekoslovakya devlet ban
kaları direktörleri, dün ora
da toplaiımıılar ve küçük 
antanta dahil devletlerin fi· 
nanıel durumlarını konuı· 
muşlardır. 

Üç devletin bankacılığı, 
Krallık naibi Prens Pol ta
rafından kabul edilmiı ve 
ke•dilerine bir ziyafet veril· 
miştir . 
Yuıoslavya Finans bakanı, 

direktörler ıerefine dün ak· 
şam ayrıca bir ziyafet •cr
mittir • 

------------~~••+-~~-----------

SON DAKiKA: 
........................... 

Almanya Oanimarkadan 
. . 

ödünç para alıyor 
·-·-iki hoktimet arasında haşlıyao mQ

zakereler bitmek Ôzerediı· 
Berlin, 31 (Radyo) - Almanya'nın, büyük bir iılikraz 

yapmak üzere Danimarka ile müzakerelue ririıtiii ve 
konuşmaların neticelenmek üzere bulunduğu Kopeahaidan 
bildirilmektedir. Berlin, finansel çevenleri, Almanya'nın 
büyük ııllhat yapmak fikrinde olduiunu ve buodaD dolayı 
çok paraya ihtiyaç bi11ettiiini ıöyltıyorlar. 

l{adın l(orsa 
Harikulade ve hakiki mııce .. alar 

- 1'efrika ~ayısı : 2 

Yeni Providans halkını telaşa dO· 
şür~n iki siyah bayı·aklı gemi 

limana demir atmıştı 
Bu adaların arasında ikiyüz 

kadar korsan gemisinin giz· 
lenmesi, sığınması kabildi. 
Korsanlar,~ bu tabii sığınma 
yerlerini birçok tedbirlerle 
daha mükemmel ve taarruz 
mümkün olmıyan bir bale 
sokmuşlardı . 

Sık ve yeşil ormanlar, 
yerine göre, küçilk köyleri, 
kiıçiik meybanecikleri, yiye· 
cek, katran ve ltarut yerle· 
rini gizlemekte idi. Şimali 
Amerika veya Avrupaya gi· 
den camayıka ve Antil tüc-
car gemilerinin geçmeğ'e 

mecbur oldukları FJarida 
boğaz, etrafında da böyle 
yerJer vardır. MethaJindc 
uzun ve kayalık bir ada, 
yolu ikiye ayırırdı. 

1717 senesinin çok müla
yim geçen kışında, bu iki 
yolun ••i reçidinde bir sa
bah kara bayraklı iki gemi 
göründü. 

Ayaklarında ; uzun konçlu 
çizmeleıile su içinde · biraz 
daha i.lerlemiı olan iki seyir· 
ciden biriıi: 

- Bence bunlar taş ile 
Hornigalttır! Dedi. 

Bunların görüniiıü ıüpbeli 
idi. Korşan oldukları her 
hallerinden belli oluyordu. 

Bu haber limanda çok ça· 
buk yayıldı. Yeni Providan
sın halkını sahile doğru çekti. 
Bu halk, macerapreatlerden, 
kaıaıedelerden, firarilerde•, 
jarbi Hindistanda şanı tec
rtibesine kalluşanlardan; mi
raalarıaı içki ve kadın yolun· 
da bitirenlerden, baıı boş 
kadın ve kıılardan mürek
kepti. 

Bunların elbise ve kıyafet
leri de dikkate liyikti; her 
sınıfta her modadan elbise 
- fakat hepsi de yıpranm.ıf 
veya yıpranmağa yüz tutmuş 
olmak üzere- vardı. Kimbilir 
hangi remi baskınından elde 
edilmiı ipekli çorap veya 
baıhklar, güzel kumaılarda 
ieliıi gllzel bir ıekilde en 
umulmadık bir insanda göze 
çarpıyordu . 

Yeni Providanı halkını 
telif& veren iki seyyar bay· 
raklı remi kasabanın lima
nında demir- atblar. Hepsi 
de korsan gemileri olan 
diier gemilerden tayfalar, 
yeni ıelen sefineleria kan 
veaaire lt:keleri ile muf emma 
yelkenlerini sarmakta olan 
yarı çıplak tayfaları bir 
aiızdan alkııladılar. Yelken· 
lerin miıket isabetleri delik
deıik olduiu da görülüyordu. 

Bir sandal gemilerden ay
rılarak sabile doiru a-elmeğ'e 
baıladı. Halk bu sanda· 
hn dana fazla yakınlaş• 
tağıaı iÖrfince, içindekilerden 
biriıini tanıdı ve hep bir 
aiızdan: 

- Karasakal.. Iıte kara· 
sakal! Diye baykarmaia baı
ladılar. 

- 3 -

Kraho emrile ... 
Kara1akal (lnjilizce Blak· 

beroe) denilen taı, k6pilklii 

sahilde, sandaldan kar•f1 

atladı. Bu adam Antil ıd• 
larsnın en mahir, en tehlik' 
li bir korsanı idi. Lakıbı' 
vücude getiren sakah, ci~ 
den meıhur ve maruf i~ 
Göğıüne kadar inen, kul•' 
Jarının arkasına mubtt 

kıvrınhlarla geçen ve ytiı' 
kaplayan bu sakal, bu ııı 
bitte eıi olmıyan bir sık 
idi. 

Adamlarının rivayetı 
göre bu korsan, barb .sır 

ıında ıapkasına kireç sıı 
ve küberçileye batıralıS 
uzun fitiller asar, buPl1 

buaJan ateşler, bunJard 
çıkan duman ve alevler 1 

züae başka bir debjet vt.f 

miı. 
Dev gibi bir boyu vı~ 

belinde birkaç tane iri 1 

banca vardı. Uzun ve ge' 
demirli bir kılıncı daim• t 
lekeleri ile mülemma idİ· 
meJeri katraa ve kan pıh 
larıl içinde idi. Bu kıyıf1 

ile kara sakal, görenler1. ~~ 
ba karııdan kork• iç•• 
bırakırdı. 

Karasa kal, rök gürler t 
bir sesle: 

Defolun yoJuoıd~ 
Diye -batırdı. Buraya 1 

kendimi ıeyrettirmek içiO ~ 
geldim? Hey.. Horoil ' 
Hey.. Ilerile çabuk. Yo~fl, 
Bu heriflerin arasında b' 
veba çarpacak ... 

Kara sakal, bunları ıöfl~ 
ken karaya yeni düşmill ~ 
fok balığı aibi soluy0', 

Ve acele adımlarla Y odJ~ 
relin meyhanesine daJd•· f 
Yomingcs bundan iki 11

1 
•pv 

evvel, Porto·Bello öaler1 

b. 1 1 . • . ~ 
1r spanyo ıcmısıoı 

muı ve 60,000 taleri, oıOh .,, 
miktarda kırınız ves•1 

yağma etmişti. 

Kara sakalı, diier k•Ptl 
lar da arkasından taki~ ': 
ler. Bunlar araıında bır 

neai azametli idi. Kıpt•" 
ber, gemisinden bile ~; 
bayrakta tam bir iskelet 
lundururdu. el 
- Tat • ded; • karını .1 r 

Okrakok körfezinde 111• ~ı 
raktın? Sevdalıları bir fi b' 
ler ka11nın etrafında ıd' 
farelerini andırıyorlardı·~ 

Tat (Kara aakal) koY~,11 
küfür savurdu; hemeP Y~ O 

den farhyarak bir saad• o" 
rine çıkb; 1andık iki f 

albada gıcardayordu · ~· 
Meyhanede bir sDrO ,,, 

hepıi de sabıkah ve fıO b• 
idi; ellerindeki büyOlı bo 
raçlar bira ve uzun ç; t 
larlarla Hollanda usul 
tün içmekte idiler. 

Kara sakal: . ,ı Jı 
- KOlbani dedi. 8•'. Şii ·o• ~ 

Karaaakal hazretler• '' 
leyiaiz; burada kaf• 0jı9 
çekmekle iş bitmeıl getoPr 
olan Horuigold, f-lcO toı.f 
burnundan reçerkeP edil~ 
bir •azifeye memur"°' 

Devom• 


