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ltalya'n ıı Ceva ı Bug·ün Bel{ e • or 
z 

"°'Cenup cephesiılde lianlı 
muharebeler oluyor 

..... 
ltalvanlar, bir in-

e/ 

giliz hastane · ni 

hombaı· ıınaıı 
• 

ttı 

~-... ···---~-
[)ok tor Maklin;" ltal)'Un-

lar 011 hareketleril•~ beyaz . 
ırkın hay iyetini 11ahv t-

Başbakanımız 

Istanbul' a 
lstanbul 7 (Özel) - Baş· 

bakan general ismet lnönü 
dün sabahki ekspresle şeh· 
rimize gelmiş ve istasyonda 
karşılanmıştır. 

~--~----------~ 
l\1anevra )73JJan 
lııgiliz geıııileı·i 

An ızın ltalvan tahtel· . 
bahirlerile ı~arşıla~tılaı· 

İstanbul 7 (Özel) - ln
~iltere donanması Malta 
açıklarında manevralar ya· 
parken, ansızın İtalyan de
nizaltı gemilerine rastlamış
tır. Bu hadise derhal filo 
iimiralı tarafından Londr 'ya 
·bildirilmiŞtir.--- - - -

111 iş 1 erdi r" d i _ 1 o r .... - Bir Kızılbaç kamyonu 

Iogiltere prote to nola 
lstanbul, (Öz.el) - Ve

rilen haberlere göre, cenup 
cepbeaiodc kanlı çarpışmalar 
olmaktatlar. 

Şimaide ltaly n'J r, zapt

ettikleri Arazide yol yap
ma • a ba lamı ludır. 

Pari , 6 (Radyo) Adis-
Ab ba'daki lngiliz elçisi, 
dış bak nhğına raporunu 
göndermiştir. Raporda Roy
ter mubabirinio haberleri 
teyid edilmektedir. 

lngiliı hükumeti ica-
beden tedbirleri almıştır. 

Sanaldığına göre, ltalya'ya 

şiddetli bir prote to notası 

verilecektir. 
Londr , 6 (R dyo) - ln

giliz kızıl b ç hastane inin 
bombardımanı sırasında ölüm
den güçlükle kurtulan Röy
ter muba biri bildiriyor: 

Doktor Maklin: Bir ameli
yat yaparken, üzerimizde 
uçan bir ltalyan tayyaresi ______ ..,..._ ........ _., ______ _ 

Bir ltalyan uçağı Adis

Ababa üzerinde llÇIU 
Rom , 6 (Radyo) - Bir ltalyan uçağı, Adis·Ababa 

Uzeriode uçmuş ise de bomba tmamıştır. 
c' Tayyareler, 'Valdya c pbe inde H beş ordularına cep· 
4' hane sevkeden kamyonlara bombardıman etmişlerdir. 

-~ -·- --.-
1ı kopçinada haşba ana 

üç el silah attılar 
--------Merınileı·deıı biri, bir saylavı yara-

ladı. Cel e tatil erlildi 

1\1. Stoyadinoviç 
il Belgrad, 6 ( R dyo ) 
Q•tvek'l M 

' · Stoyadinoviç 

parl8mentoda söz öylediği 
sır da Pamyon Arwitoviç 
adında bir meb'us, kendisine 
ilç el itah atmıştır. 

Kurşunlar, Stoyadinoviç'e 
isabet etmemiştir. Bir meb'us 
yaralanmıştır . Parlamento, 
celseyi tatil etmiştir. 

1orveç 
A keri harekata 

i._,tirak etmiyecek 
Oslo 6 ( Radyo ) - Dış 

bakanı' Koht, mecliste !tal
yan Habeş anlaş~aılıııına 
dair cereyan eden bır mUza· 
kere e nasında demiştir ki: 

_ Norveç, zecri tedbir· 
lere iştirak etmiş olsa bile, 
askeri harekata iştira1' et· 
meğe kat'iyyen mecbur de-

ğildir. 

ı veı·ec k 
iyice alçaldı ve bomba at· 
maia başladı. HastaneJerin 
ve kamyonların üzerinde 
lagiliz bayrakları ile kızll 
haç işareti bulunan bayrak-

lar vardı. Yarım saat üzeri

mizde daire çizerek uçan 
tayyare mütemadiyen bomba 
atıyordu. Bir bomba yanımda 
patladı. Hayatımı güçlükle 
kurtardım . ., 

- " Bombardımanda 50 
kadar yaralı öldü ve birçok· 
hırını çalılıklar arasına ka
çırmağa muvaffak olduk. 
ltalyanlar son hareketlerile 
beyaz ırkın haysiyetini mah-

. Det•wnı 4 n('Iİ srılıif P,1/p • 

Bir f ngiliz harp genn ı 
Londra 6 (Radyo) - ln

giltere'nin Akdeniz filosu 
kumandaDI amiral Fiser, bu 
ayın yirminci günü Göyin 
Eliıabct drıtnavutla üssü
bahriye dönecek ve yeni 
filo kumandanı, ayni gemi 
ile Akdenize gelecektir. __________ ._ .... ··------~-

Hitleı~ Renin askerileş
ti rilnıesini istiyor 

1i,steınlekeler geri verilirse, Al-
manya cenev .. eye <li>necek 

ı. Hitler 

Londra 6 (Radyo) - Deyli 
Herad, M. Hitler'in Ren mın
takasının tekrar askerileşti
rilmesi mes'elcsi için bir tek
lifte bulunacağını 1annetme'k
tedir . 

lngiltere ve f ~ansa, tekr r 

askeri hale if rağı k bul et
likleri takdirde, Almanya 
Cenevre'ye avdeti kabul ede· 
bilecek, yahut bir garp bava 
andlaşması ile, h va silahla
rının tahdidi muahedesini 
müzakereye muvafakat ede· 
cektir. 

Lon.dra 6 (Radyo) - Mor· 
ning Post'un Berlin'den al
dığı bir habere gört; M. 
Hitler, Almanya'nın hangi 
şartlar dahilinde milletler 
cemiyetine girmcğe amade 
olduğunu gösteren bir mub· 
tıra hazırlamaktadır. 

Bu şartlar şunlardır: 

1 - Askerlikten tecrid 
edilmiş olan Ren mıntaka-
sındaki Alman haklarının 
temamen ieri verilmesi, 

2 - Almanya'nın müı-
temleke ıab 'bi olması hak
kının pratik şekilde tanın
ması, 

3 - Milletler cemiyeti 
teşkilatında buı değişiklik
ler yapılmaaı. 

ir tayı kabi-.. imparator 
ne teşkilin • 

. memurettı -----------
japoıı ordusu irotanın teşkil ede

ceği kabineyi abul etınİ}1oı· 

Japon bnlıriyclilcri 
Tokyo, 6 (Radyo) - Ja- bine, askeri çevenlerinde 

ponya imparatoru eski dış soğuk karşılanacaktır. 
işleri bakanı Hirota'yı ka· General Jiroti, mutedil ve 
bine teşkiline meoıur etmiş- siyasal ricalin, Japonya'nın 
tir. Söylendiğine göre, yarın bugünkü vaziyetine salah 
(bugün) akşama k dar yeni getiremiyeceğini söylemiş, 

kabinenin listesi imparatora yeni rical iktidar mevkiiııe 

takdim edilmiş olacaktır. gelmezse, Japon ordusunun 
Tokyo, 6 (Radyo) - Hi· yeniden kıyam edeceğini 

rota'nın teşkil edeceği ka· ilave eylemiştir. 

~----·--· .. ·~·-.-----~--~~ 

Beşiktaş lzmirspo-
ru 4 - lyendi 

-·--Altay da~ (,lstanbul'da ı~ enerbah
çeye. altı iki mağlôb oldu 

Bcşiktu 

Bayram münasebetile şeh
rimize fgelen lstanbul'un en 
kııvvetli takımlarından Be
şiktaş, evvelki gUn ilk ma
çını lzmirspor t kımı ile 

yapmış ve 4- 1 galib gel
miştir. Beşiktaş'lılar birinci 
devrenin sonlarında iki gol 
ve ikinci devrede de iki gol 

yapmışlardır. lzmiı·spor'lular 

ikinci devrede penaltıdan 

bir gol kazan bilmişlerdir. 

Maç, takımluın müsavi kuv
vette olmamasından çok 
zevksiz geçuıiştir. 

lstaobul'da bayramın ikinci 
günü F eoerbabçe ile oynıyan 
Altay'da b.u maçı 6-2 gibi 
büyük farkla kaybetmiştir. 

Vabab'ın verdiii habere göre 
Altay birinci devrede 2· 1 
galip hniı ve beş golü de 

takımı 

üst üste ikinci devrede ye· 
miş ! 

Ruzvelt 
Cunı u ı·r isi iği için 

nanızetlliğini koy<ln 
Vaşington 6 (Radyo) -

M. Ruzvelt, cunıurr siliği 
intiha batına namzedliğini 

koduğum resmen ilan et
miştir. 

1. Mus olini 
Fraııs1z elçi i ile 

görü~tü 
Roma, (i (Radyo) - Sin· 

yor Mussolini, bugün (dün) 
Fransa'mn Roma elçisi Kont 
dö Şambron'u kabul etmiş v 
sulh t klifi etrafında konuş· 
muıtur, 



(Ulusal Birlik) 7 Mar~ 
___ U_y_k_u------lh--racat mallarımızı karıştıranlar htı~ 

kında şiddetli tedbirler alınacaktı' 

: .:• : . ' . ... ~ . : .. 

1Vlaçiı IfıZı ' 
(04 ... 

Cinai Roman 
5$_. C ~ - - 3 --

Nakili: KAMf ORAL • 

Dersi veı·en kli · 
nikler açıldı 

• -66- - al Galiba Almanya' da uyku· 
ıuzluktan mustarip olan pek 
çok kimseler vardır. Bunun 

Hnkôınetin aldığı tedbirler sayes·nde bilekarlak, 
(Lüi) tabancayı çekince: Ya hana o adeta yok denecek derecede azalmıştır 

ııeri~ 
resmi iade edersiniz veyahud ölümü- için olacak ki bu memle

kette uyku dersi verilen 
klinikler açılmııtır. Bunların 

bir tanesi Stutgard'da faali· 
yette bulunuyor. Her uyku-

ihracat mallıİnmızı karış· kayyudat sayesinde dıt ül-
tıranlar hakkında esaslı ted· kelere gönderdiğimiz mah

Hükumetin, mahsu d 
zin temiz olarak ihr•Ç ed'I 
mesi hususunda göıt~~el 
takayyiidat, hüyük f~d 1 
vermiştir. Bu takayYu.; 1 
bu yıl daha esash bı fi 

nüz nıuhakkaktır. Diye ha!!ırdı. Lirler alınması, hükumetçe 
sureti kat'iyed takarrür et
miş ve hemen tatbikata baı· 
lanmııbr. Maamafih, birkaç 
yıldanberi bu hususta ta-

ıulita hille karışhranlar, 

adeta yok denecek derece· 
de azalmıı bulunuyor. 

- Müsyü iÖsterecek bir 
şeyiniz var mıdır? 

Diye sordu. 
Lüi, derhal: 
- Hayır gösterecek hiç 

bir şeyimiz yoktur. 
Dedi. 
Piyedoş, (Lüi) nin yüzüne 

baktı ve: 
- insan konuşunca yo· 

lun uzunluiunu his etmiyor. 
Ben kendimizi daha Boloni· 
de zannediyordum. 

Dedi. 
Kolcuların muayenesi pek 

sathı birşey olduğu için ara
ba az bir zaman tevekkuf 
etmişti. Arabacı, elindeki 
kırbacı kaldırınca hayvanlar 

Sen Klod kapısına giden 
uzun ve sı-eniş yolda dört 
nala kalktılar. 
Vakıt henüz erkendi. Dük· 

kinlar ve bahusus koltuklar, 
henüz açık bulunuyordu So
kaklar de, Boloni ormanında 
olduğu gibi boı olmayıp ka
labalıktı . Lüi, Piyedoı'a tle
di ki: 
- Ey, artık Paris' e geldik. 

iş kararlaştı değil mi? Yarın 
fototrafı getirip çocuklarını
zın istikbalini temin edecek 
olan yirmi bin frania kavu· 
şacaksını:ı: .. Polis komiserinin 
nezdine ıritmektenıe, bizim 
eve gideriz. Hızır gelmişken 
ıiz de nerede oturduğumu 
öğrenmiş olursunuz. 

Piyedoş, artık ciddi dav· 
ranmak istiyordu. Bu sebeple 
Lüi 'nin ü~idini kesmiı ol· 
mak için dedi ki: 

- Teklifinizi kabul ede
rek kendi başımı da belaya 
uğratmak istemiyorum. 

Lüi, inkisarı hayale uira· 
mış bir halde (Piyedoş) un 
yüzüne baklı ve: 

- Başınız neden belaya 
uirıyacak? Bizim aramızdaki 
muameleyi kim haber alı· 
caktır ki.. 

- Bilinmez şey olur mu a 
Müsyü? Şu mel'un fotoiraf 
zihnimi bcrbad ediyor. Bir 
giln gelirde ; bu resmin be
nim elime ieçtii'i ve size 
vermiş olduj'um sabit olursa 
ben ne yaparım? 

LUi telaşla cevap verdi: 
~ Resmi, gözünllzün önün· 

de yakacağıma dair namu
sum üzerine yemin ederim. 
Zan etmiyesiniz ki , ben bu 

resmi nezdimde alıkoymak 

istiyorum, asla ! 
Piyedoş : 

- O cihetten korkum yok 
ise de, ne yapayım ki, ateı · 

ten korkar iibi Polisten kor
karım . Hatti bir milyon frank 
dahi verseniz, beni kandıra
mazsınız. Varsın çocuklarım 

parasız kalsın .. 
Lüi, çok müteessir olmuş· 

tu. Piyedoş'un yüzüne baktı 
ve !sonra: 

- Şu halde teklifimi red 
ediyorsunuz öylemi? 

Dedi. 
Piyedoş, tereddüdsüz.: 
- Evet - Dedi - reddedi 

yorum. Fakat dostluğumuz 

gene bakidir. 
Piyerd f sözünü henüz 

ikmal etmemişti ki, sokak· 
taki fenerlerden birinin zi
yasile göğsilne bir rüvelY•· 
rin tevcih edilmİi olduj'unu 
iÖrdü. Arkasından Ltii'nin 
şu sözleri işitildi: 

- Ya o resmi bana iade 
edersiniı, yahud ölümtinüz 
muhakkaktır. 

Piyedoı, bu sözlere zerre 
kadar eseri heyecan ıöster· 
medi. Y alnıı dedi ki: 

- Aklını başına topla 
delikanlı! Yoksa işini bir 

ıuz, işini, ılicünü bitirdikten 
ıonra buraya gelip yataj'a 
uzanıyor, bir haıtabakıcı 
kadın boynunu ıakaklarını 

ovuyor, bir doktor çok güzel 
bir uyku geçirecej'ini temin 
ediyor, kendisine Tevrattan 
iki sahife okutuluyor ve 
sonra uykuıuzluk hastahj'ına 

Ibraçatcılarımı:ı , en ufak 
bir bilenin, rerek kendileri 

tutulmuı olan bu adam he· ve ıerekse memleket için 
men derin bir uykuya dalı- çok btiyük mahzurlar doğu
yormuş. 

Kliniiin her salonunda 
böyle bir levha vardır: "Uyu· 
mayı öğreniniE ve kardeşle· 
rinize öğretiniz. ,, ....... 

racağını ve netice itibarile 
kir yerine zarar vereceğini 
anl•mış bulundukları için, 
en ufak bir hileden bile 
kaçmaktadırlar. 

rette teıbit olunacağın• se 
le haber aldık. ..../ 

Nakil 
b'l· Vasıtaları ala , 

dikleı·ine koşJJl1 

yacaklar 
1 

kat daha berbad etmiı · 
Kasaplık hayvanat tihracatı fevka

lade azaldı. Sebebi nedir ? 
Şehir içinde dolat•0 0 

bib, otomobil, kaoıY011 
,

diğer nakil vasıt•I•{',~ 
saatte 40 kilometrede0 ,tti• 
yol katetmemeleri için 1 

1, 

olursun! 
Bu sözler, Lüi 'ye bir so

ğuk su banyosu tesirini yaph 
rüvelverini geri çekti. 

Piyedoş, hayrete ıayan bir 
itidali demle devam etti: 

Burası orman deiil, İn· 
sanla dolu bir cadde lizerinde 
bulunuyoruz . F arzediniz ki 

rUvelveri benim beynime sık

tınız. O takdirde silihın ıesi 
iıitilir, ititilmez, arabacı du
racak, arabacı zaten beni 
tanır. Halk derhal toplana
cak, asayiş memurlara etraf
tan koşacaklar ve sizi o da
kikada tutup götürecekler
dir. Asıl o zaman beliyı bul
muş olacaksınız . 

Dedi. 

Liii hareketinin f enahğını 
anlamıştı. Bu sebeple hemen 
bir tornistan yaparak: . 

- Benim maksadım, sizi 
korkutmak suretile şu men
hus reımi almaktı. Siz de 
beni fena halde hitldetlen
dirmiştiniz .. 

Piyedoş, itidalini bozmı· 
yarak dedi ki: 

- Zarar yok, timdi ko · 

miserin nudine gidince bid

detiniz ıükiıaet bulur. Ko· 

miser, bizi bekletmez, işimi· 
zi çabuk halleder. Siz de 
ıöreceksiniz. insan, istintak 
flan olacağını duyunca ev
vela örker, fakat istintak 
edilmeğe başlaymca örküb 
korkmağa pek te okadar 
mahal olmadığını anlar. 

Lüi, bu ıözlerle hayli 
tatmin edilmiş olduiu için 
rovelverini yavaı yıvaı ce
bine soktu. Ve o andan 
itibaren tek bir söz ıöyJe· 
memek üzere ağunı kapadı. 

- Arkası nır -

Gra tüfekleri 
Ziraat memurlukları· 

na tak8im edildi 
Yabani domuz ve diier 

Yugoslavya hükumeti, celeplere permi vermekte olunan karar, ıızımgeıe;,,. 

ld "' d b• J 1 j teblii edilmiş ve bu. •• 
O ugun an IZC en llCUZ ma Salıyor ar dahilinde hareket edıl~ft 

Mıntakamızdan Malta ile Fakat mevati ihracata ya· kasaplık hayvanat ihraç et· nin kat'i surette iıtenilcJ113~ 
Yunaniıtan'a yapılan kasap· pan kimselerin, bu iıten memiz, ideta imkansız bir Haber aldığ&mıı• .r .ı 
lık hayYanat ihracata, bir vaz geçmemelerini temini ıekil alıyor. büyllk ıebirlerdeki nalı' 1,~ 
müddettenberi çek azalmıt için de muhtelif tedbirler Kaldı ki, Yugoılavya'dan sıtalarının lilıumsuz •'' 
bulunuyor. almıthr. ltaşka Romanya ve Bulga· koşarak türHl türlü k~'ri•' 

Bir iki yıl evvel, her haf- Yuırolavya hükumeti, zecri ra ıebebiyet verOJC e,~ 
• ristan da bizden ucuz mal uı• 

ta lzmir'den binlerce sıiır, tedbirlerin tatbikinden son· bundan sonra aıla Dl l -• gönderiyorlar. o ıı 
koyun ve keçi ıevkolunurken, ra mevaşi ihracatı yapanlara, edilmiyecek ve tayiıt idi 

Haber aldıaımıza göre · • · d'kk te • ,, ıimdi ayda ancak birkaç kilo başına 8 dinar permi • ' sur ah nazarı 1 a 'b ,. 
yüz baı gönderilebilmekte · Yermeie baılamışbr. Bu hükumetimiz, bu mes'eleyi yan nakil vasıtaları sabi ,ı 
dir. Bunun sebebi, gerek tedbir sayesinde Yugoslavya· yakından ve aJika ile takip idarecileri de şiddetle t• 
Yunanistan'ın ve gerekse dan gerek Yunaniıtan'a ve etmektedir. ye edileceklerdir. 

M 1 ' Y 1 'd k M 1 ' k ' ~• .. • ... ~• - 1 a ta oın, ugos avya an gere ıe a ta ya ço ucuz ( 

daha müsaid ,.,uarl• bay- fiatlerle me••Şİ gönderilebil· Geri alınan sayım karıı 
van tedarik etmeleridir. mektedir. 

Yugoslavya hükumeti; zec· Yaptatımız tetkikattan anla· • -· (il 
ri tedbirler münasebetile dık ki, Yusı-oslavya hükumeti Britanya parlamentosu! 18 inci ae 
ltalya'ya kasaplık hayvanat mevaşi (ihracatçılarına böyle d d . .., . k . k r~ll 
ihracatını yasak etmiıtir. bol permi verdikçe, bizim sonun a ver ıgı - ararı ısyan o 1 

~........ rJJl' 
A. kamarasında ciddiyet su ile ~eri uı~a~a ~ec.bur kal 11.~ 

·-·--Son zamanlarda da burada ciddi

yetin kaybolduğu iddia olunuyor 
Ingiltere avım kamarası

nın ciddiliği ve meb'usların 
an'anelere olan hürmeti pek 
çok methedilir. Fakat zaman 

- S6ı ıöyliyen pek muh

terem bayanı gecenin bu 

saatinde takib etmeie hiç 

de niyetim yoktur. 

Avrupa da yapılın ılk nu- kın etti. Bu hareket A l 
fus şayımının bir ihtillle ıe· boşuna gitmedi. O ı• ,o 
beb olmasına az bir şey Davud, bunu yapoıatıl• I•~ 
kalmıştı. On sekizinci asrın h . 1 d' d dı' A1 

f . .. na ış e ım" e · .,ı 
sonunda Brıtanya parlamen· elı ır 
toıu memleketin nüfusunu buna kartı ceza ver~ ~,ri 
saymak kararını vermitti. memlekete veba ıo01 ~t' Y t . b. k. . h t• 1 
Fakat baılarında birçok pa· e mıı ın ıtı aı 
pazlar bulunan halk, bunun öldü.,, ·t•b' 
ctleybinde ayaklandılar. Arhk mukaddes 1'• 1-~ 

orada da tesirini göstermiş, 
yavaş yaYaf avam kamarası· 
nın ciddiliiini bozmaya 
baılamııtır. Geçen günler 
kadın meb'uslardan Ledi 

Papazlar halka Hazreti bu açık sözleri kart••. ı 
Ledi Aıtor sözleri arasında 1 k 11er1 

Davud'uıı Tevrattaki şu ıöz· par imento ararını b ~' 
terini okuyorlardı. maia mecbur oldu. B1100~1 

Astor kürsüde söz ıöylerken, 
bir meb'us ayaia kalkarak 
meclisin kahkahaları ara
sında dedi ki: 

fU cevabı verdi: 

- Bana 5yle geliyor ki, hu 
meclisin pek muhterem aza
ları iyi bir yemek yedikten 
sonra pek neş'eli oluyorlar 
ve en fena ıakaları yapmıya 
müsteit bulunuyorlar. -------·--· ---------

M uso l ininin ilk romanı 
Duçe, sık sık makaleler 

beı·aber, ilk romanı 

yazmakla 

gibi bir 

eser daha yazamamıştır 

"Şeytan, Beni lsrail'in nü· ıonra ancak 1800 de 
11 

fusuou saymayı Davud'a tel- sayımı yapıldı . 

----- --... ·~·~· .. ·~-----------
Gelin tayyaresi! 

Ingiltere'de ·-·- I ·~ üç kişilik l•ir ge' 
tayyaresi yapılmış ve ço1' 

rağbet görmüştür 
göveği içindir. GeliD t•fr 
resi süt beyaz renge tıP 

yanmıthr. Bu renk r ' 
zambaklar kadar • 11 ~ 

muzir hayvanatla mücadele Italyan başbakanı Musso· sahasında ve romancılıkta 
yapmıştır. 1910 senesinde 
Popolo gazetesi için Claudia 
Particella isminde bir roman 
yazmıştır. Bu roman gazetede 
tefrika ımretile neşredildiği 

Tayyarecilik gittikçe te

rakki ediyor. Bunun delille

rinden biri de öteden beri 

(Gelin arabası) olduğu gibi 

şimdide (Gelin tayyaresi) 

yapılmağa batlanmasıdır. ilk 

temiz olduiunu göstere"·-' 
•ıt I~ 

semboldür. Tayyareıı• ter için Tarım bakanlığından lioi ilk ıöhretini gazetecilik 
mıntakamıza rönderilmiş olan ------------
beş bin gra tüfeği, mıntaka Sert havalar 
dahilindeki Ziraat memurluk· 
larına taksim edilmiştir, bu 
tüfekler, derhal köylüye tev
zi olunacak ve mücadeleye 
başlanacaktır. 

Kiralık hane 
Göztepe'de Halid Ziya 

bey sokağında ( 16) numaralı 
ev kiralıktır . Taliplerin mat· 
baomıza müracaatları . 

Busene sebzelere çok 
zarar verdi 

iki hafta evvelki sert ha
valar yüzünden Izmir civa· 
rındaki bahçelerin zarar 
gördüiü ve baklaların 
adeta kimilen yandıiı ve 
bu yüzden diicr mevsim 
sebzelerinin de az olacağı 

tahmin ediliyor. 

zaman tenkitçiler tarafındın 
çok iyi karşılanmııtır. Fakat 
ondan sonra araya büyük 
harp girmiş, daha sonra Mus· 
solini ilhtilil teıkilitı yapa· 
rak Roma üzerine yürümüş 
ve ltalya'nın mukadderatı 
başına i[eçmittir. Mussolini; 
ltalyan bllkQmeti reisi olmakla 

(Gelin tayyaresi) lnriltere'de 

yapılmıştır. Bu tayyare üç 

kişiliktir. Tayyare~e bir pi

lot mevkii vardır. Geri 

kalan iki mevki gelin ile 

beraber i•zetecilikten vaz 

geçmiı değildir. Sık sıkma· 

kaleler ve kitaplar yazar. 
Yahnız artık ilk yazdıfıı ro · 
man cinıinden bir başka eser 
yaımamııtır . 

risi her türlü konfor 
batını haizdir. r~ 

Gelin tayyaresi Iogiltt ~' 
eilyük bir muvaffaki.Yetif 
zanan yenilik teşkil etcJI f1'_ 
Evlenecek olanlar bu t•,ıı 
reyi kiralamak için baft i1' 
evvel peylemek mecb"~ if 
tinde kalmaktadır. oolJ,ı 
bu yeniliğin yakın bir ı19,, 
da lngiltereden bat~.• OP~ 
leketlere de geçeceg• ş 
ıiz görülüyor. 
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Kavala Dünyayı dolaşan me tu Vv. F .. u: Van ROYAL NEERLANDAIS LhASkve BdRAl~t~limanlarına 

•- • KUMPANYASI are et e ecen ır. 
b• k d ) ti • l)eı· Zee " UL YSSES " vapuru el· "PELES., vapuru 20 mart-rf(\t ü ıı anıele ı· B: pııl meı·aklısı ı rço ev e erın .J ~ MALTA 1 

J r c yevm limanımızda olup ta gelip 21 martta ' grev i)ao etti osta daDJ30'3)arını taşıyan zarfı & o. J 29-2-936da ANVE! S, ROT- MARSILYA, ve BARSE-

p !'!' üEUTSCHE LEVANTE LıN E TERDAM, AMSTERDAM ve LONE için yük alacaktır. 
Son posta ile gelen Atina 7500 franga satın aldı • HELGA L. M. RUSS ." HAMBURG limanlarına ha· "ALBA JUL YA,, vapuru 

gazetelerinde okuduaumuza ı ki ı· vapuru 17 şubatta beklenı- re ket edecektir. J 6 nisan gelip 17 nisana • Ingiltere'de ( Sivastopol ) murun n sı sa a ına ıre ır. d AN 
göre; Kavala tütün amelesi ı Vaktile Kırım harbının bir yor, 22 şubata ka ar • • HERMES ,, vapuru 9 doğru MALTA, MARSILYA Şehrine gitmek için yazı m•.ı VERS, ROTERDAM, HAM- ONE · · :ı.k işlenmemiş tütllnlerin ibra· olan bir mektub Karadenı- hatırası olmak Uzere bu ka- BURG ve BREMEN limanla- martta BURGAS, V ARNA ve BARSEL ıçm yu 

cını . · bOkü te baş x b s· t l d . ve KÔSTENCE limanları ve yolcu kabul eder. men ıçın m• zin bu büyük limanına gun· 18 aya ıvas opo enmış. rına yükliyecektir. lliindaki hareket larible-vurmuşlar ve şimdiye kadar derilir. fakat üzerindeki Mektup hemen or ya gön· "ALA YA,, vapuru 2 Martla için yük alacaktır. rile navlonlardaki deği,iklik· 
bu hususta bir çare buluna· adrese yazılı olan isimde bir derilir. bekleniyor, 6 Marta kadar " ORESTES " vapuru 9 lerden acente mesuliyel 

madığından umumi grev iliin adam bulunmayınca iade Bunu yazıb poıtaya ver- ANVERS , ROTERDAM , martta g<lip 14 martta kabul etmez. fazla lalsilit 
eylemişlerdir. Bu grev, şü· edilir. Tabii mektub Londra miş olan tacir de oralı imiş. HAMBURG ve BREMEN ANVERS, ROTTERDAM, için ikinci Kordonda T bmil 
mullü bir tekil aldı;ından poılabanesin• gelir: Gönde: Mektup kendisine verilir. limanlarına yükliyeceklir. AIV'STERDAM ve HAM- ve Tabliye ıirketi binası 
bir baftadanberi Kavala'da renin de kim eldugu bellı Zarfın üzerinde t6rlü tllrln ARMEMENT H. SCHULDT· BURG limanları için yllk arkasınd FRAT LLI SPER· 
bir fevkalidelik uyandırmış olmadığı için yırtılıb atıl~- pullar ve damgalar bulun- j BURG alacıklır. CO vapur acenta ına milra· 

ve dük- cağı sırada, Gal memleketi· ma ı tüccarın boşuna gider HAM ca t edilmesi rica olunur 
ve bütün mağaz de Sivulopol adında poı· nihayet pul meraklılarından "TROYBURG:, vapuru 25 " HERMES " vapuru 23 Telefon: 2004 • 2005 • 2663 
kinlar kapanmıştır. Grevci· b . olmıyan küçük bir biri bu z rfı yedi bin beş şubatta beklenıyor, AN· martta gelip 28 martta AN- • 
ler, Kav 1 'dan çıkacak ol~• ~a ,:~:"bulunduğu bir me· yüz franga satın alır. VERS, ROTERDAM, HAM· VERS, ROTTERDAM, AMS· 

tüt fi~leri D tam bir halde ış: ~11111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllU/P-. BUR G liman 1 arına yü kli ye. TE RD A M ve HAM BUR G A ı ı· Rıza lenmış olmas•nı ve bu su ~ ~ ceklir. lim nları için yük lacaktır. 
retle Kavala amelesini~ hakkı s'f.. k Hava Ku' rum u~ DEN NORSKE MIDDELHAV- SVENSKA ORfENT 
olan bir i in, başka bar ~e~ ~ UJ.f ~ SLINJE (D-S. A-S SPANS- LINIEN 
le ket işçilerine verilmemesını ~ • §! KELINJE) " ERLAND ,, motör6 13 - B • • • • k p - martt beklenmekte olup istemekt_edirler. • ~ uyu ıyaııgosu i .. OSLO yükftnün tahliyeden onr 

Ökoorenler! Mut· 5 =: BANADEROS. vapuru ROTTERDAM, COPEN-

1) §:! '-" mdive kadar binlerce kişiyi ~ 4 martta bekleniyor, iSKEN- HAGE, DATZIG, GDYNIA, 
lake (Okamrnto 1"-.ı ~ yl ' J , 15! DERiYE, HAYFA. DIEPPE GOTEBURG, OSLO ve IS· 

akoOrOk şekerle· cc:l ~ ze o~i n et m İ Ştİ r. ~ ve NO RVEC limanlarına KANDIN A VY A limaaları 
~i:~. ıecrObe edl >.. ~ 5 ini ke ide 11 Mart 936 dedir. 1 I~~~l~~k~ir.EXPORT LINE için s~~~~6ı;;a~~·RITIM 

~ ;; Büvük lkrnmiye: 35,000 Liradır~ "EXPRESS ... vapuru 28 • BUL~~~~:~~. vapuru ~ == J = şubatta beklenıyor, NEV-
Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık E YORK ve BAL TIMOR için 12 martta ielip ayni günde 

2 ) 1. ) k 1 · ü 5 yük alacaktır. KÔSTENCE, SULINA, GA-= ikramiyelerle ( o,ooo ıra l Hr nı . ~ JOHNSTON VVARREN Ll-

1'1tıcellithane i 

Yeni Kavatlar çarşı ı 

o. 34 

• . "" · .. > ~ 

Satılık motör 
t 2 beygirkuvetinde (Diz.el) 

markalı az kullanılmış bir 
""Otör satılık r. Taliplerin 
idarebanemizc müracaatlara 
ilin olunur. 

~ kafat vardır ~ NE. LIVERPUL 

~ _....I!!§ "GUENMORE .. vapuru 23 
~llllllllllllllllllllllll lllllfllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllll I 111111111 llH\\~~ şubatta be ki eni yor, Ll VER-

'.~~~~~~~~~· 
BAŞ DURAK 

Ve Pftrjcn ~abapın 

en n tftn bir mQ • 

bil ekeri oldu u. 

nu unutmayınız. 

ı 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve F.-brikası: İzmir'de Halkapınardadır 
Yt·rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekba , Değir-

PU L ve ANVERS'ten yilk 

çıkarıp BURGAS, VARNA 
ve KÔSTENCE için yük 
alacaktır. 

"Va purlarm isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari-

feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez . ,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 Ku''''etli mft bil 

ietiyenlcr Şc1hap 

Sıhhat ftrgOn C'O 
haplarını .Maruf rn 
ecza depolarmdnn 

men, Geyik \ c Leylak l\larkolarmı havi her nevi O O K T O R 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanan Ali Agah 
ayni tip mensucabna faiktir. Çocuk Hastalıkları 

1,elefon O. 22.ll Ve 3067 Mütehassısı 
'l-irıci Bcyfor Sokagr l\ 68 

Teldraf adresi: Ba)1rak lzmiı· --·T-cı~ .. 10•"•3•4s.2 __ _ -
\.'e ccznnelerdco 

ara anlar. 

O 1 i vi er ve şüreka- • ı11111ııı111111111ııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııı1111111111111111111111• 
"' Limited vapur ilzmir yün mensucatı! 

acentası = == 
cendeli Han. Birinci kor· ITürk Anonim şirketi! 

don. Tel . 2443 = · • ~ 
THE ELLERMAN LINES.L TD. ~ ızmir Yon J\Jcn ucata Tork A. ~· nin Halka· ~ 

"fLA'11NJAN. vapuru 8 ~ pınnrdaki kuma fabrika ı mamulatından ~lan ~ 
mart LIVERPOOL ve SVVEN- := "mlı'k \'C kı la wrif kuma .. larla, bnttanı)'e, := SE . . = ı.aevsı ' v = 

Adan gehp tahhyede bu- S: 0 B(Jları bu kerre yeni açılan Birinci := lunacaktar. §§ ,al \'C y n çor ' . :: 

" TRANTIO 11 vapurı 15 S ordondn Cumhuriyet meydanı cn·nrm~n J ~6. = 
rnart LONDRA, HULL ve ~ numaradaki (~ark Halı TDrk Anoııını şır- ~ 
ANVERS'ten gelip tahliyede S k .) mn1razaemda ahlmaktadır. Mezkur fabrika-~= 
b 1 = etı ~ = 

u unacak ayni zam oda ~ metanet ve zerafet itibarile herkesçe rnaluru §§ 
l-IUL - nın ·ı · · l · -L İçin yUk alacaktır. §§ olan munıulahm muhterem md~tcrı ernnıze ur = 

" THURSO " v puru 22 § defo dalın tav iyeyi bir vazife biliri7.. 111 
rtta LIVERPOOL ve §§ 

SVVEN~EA'd ı· t b := s· · · kordon No. 186 ,. "" an ge ıp a · 5 Toptan satış yerı: mncı 
uyed bul k = ş · k t' TLı unaca . ES Şark balı Türk Aaonim ır e ı 
raE GENERAL STEAM NA· := 

VIGATION Co. LTD. EE 
'' ALIMNIAN " vapuru 5 ~ 

mart HA BURG, BREMEN EE 
Perakende sataş yeri: Yeni manifatur cılarda = 

~e ANVERS'ten gelip tab· §§ 
. K I ttı'n Cad. Sag· ır zade biraderler :C mımar ema e = 

~ --Kuıu oğlu-çarşısı Asım Rıza ve biraderleri Yede bulunac k. := 
Not: Vurut tarihleri ve ~ v . ifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. ~ ~a.Purl . . - ı oı man _ 

d .... aran ısimleri üı.erıne := y·· IU m Bar paurı F. Kandeoıiroğlu := 
k, ~~ı' k li ~lerd c b m es 

1 

uli yet §1111111""111111111111111111ı111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ili u• dılıueı. -

lır 

• 

H A~ıoi fN)üzı111~'r 

Sıhhat Ezanesi 
l'almz taze temiz ''e ucuz iltlç ve hı· 

\•alcı çefitleri atar. 

Sıhhat Balık Yağı 
N orveçyanın halis Morina Bahk yağı .n 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmi.lüı. 

·- -· . " 

Biricik sahı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhcı 

Sın HAT EzANEsı 



!- ahifo 1 (Uluaal Birlik) 

Ot z Tabutlu Ada 
1 Moris LöblanınEn Meı~aklı Romaııı 

ita .yanın s Ih teklifine verecegi cevap• 
Cenevrede merakla bekleniyor 

ltalyan kalıinesi bugiln M. Mussoliı~i'niu riyasetinde toplanat·aktır. 
Duçe l 906 muahedesinin tatbikini istiyoı· 

Pari 6 (Radyo)- Cenevre siye al çeveulcrinde tah· husumet havası estiği kanllatında huluoduğuuo bildir· 
uıiu edildiğine göre, Jtalya hllkOmeti, yatı·m (bugOn) mcktedir. 
l 3 ler komitesinin sulh teklifine cevap verecektir. l\lu olini, l 906 muatiedesioio tatbikini istemektedir 

Ôvr gazetesinin Cenevre muhabiri, Jtalya'nıo do~ru. ltalyo'nın sulb teklifine bugOn vereceği cevap, mc· 
dau doğruya Habeş hnkumctile teınaıa gelmek istedi· rakla bekleniyor. 
~ini yazmaktadır. Roma 6 (Radyo)- Kabine yarın ( bugOo) M, Mus· 

1 Ayni muhabir, Mu oliuioin l'ltı lar kurumuna emni· solini'nin riyasetinde toplanarak sulh teklifine verile-;: 
yet etmediğini ve Cenevrc'dc ltulya aleyhine doimi bil· cek cevabı liazırhyacaktır. 

... ++-..... 
Lor E en Avam kamar-G. Metaksas sü ha-

asınd~ zahat verdi anı mı olacak? 
--~------------~ Muhalifler, hokumetiıı yeni silah-

• 

lannıa planını şiddetle teııkidettiler 
Londra, 6 (Radyo) - ln

giliz kabinesi, bugün top· 

lanmış ve Eden'i dinlemiştir. 

Bu toplantıda, Eden'in Ce
nevre'lle lpetrol ambarıosu 
hakkında ileri sürdüğU fikir, 
tasvib edilmemiştir. 

Eden, . Cenevre'ye a-itme· 
den evvel nazırlar meclisi 
tekr r toplanacaktır. 
Londra 6 (Radyo) - Avam 
kamarasının on bir toplan
tısında muhalifler, hilL Omete 

hücum etmişler ve birçok is
tizah takrirleri vermişlerdir. 

Bu takrirlere Paz rtesi iÜn-

kü toplantıda cevap verile· 
cektir. 

Muhalifler, hüklımetin ıi
lihlanma fauliyetini iyi ıör· 
memekte ve diier devl~tle· 
rin de ayni şekilde siJiblan· 
mağa havladıkları takdirde 
bu yarııın inDne hiçbir kuv
vetin ıeçemiyeceii kanaa
tıoda bulunmaktadırlar. 

~------~--19t-•~···--... -----------
Davi Sidi'ye gene bir teh-
did mektubu gönderildi 

----~----~--..·~---------Zabıta, tehdidcil riıı hepsini de yakaladı. Mem
Jekeıe gitmek için para, koparacaklarmıt 

Deri tüccarı Davi Sidi'ye ı lafa kaçmıılarsada biJlhare 
bayramın birinci ıUnö ııene evlerinde yakalaamışlardır. 
bir tehdid mektubu ııöncle- T bditcilerin her üçüde, 
ril111iş ve 476 lira istenmiştir. Tokat'a riıılobilmek i~in pa-
Mektubu rönderenler zabı- raya ilatiyaçları olduğunu 

taca yakalan ışlartılır. Yap- ve ltu suretle temin etlecek-
hiımız tohkikata ıöre hidise Jeri para ile memleketlerine 
şöyle elmuştur: gideceklerini aöylemiılertlir. 

(larlô.mento dışında bitaraf bir ka

binenin teşkili isteniyor 
Paris, 6 (Radyo) - Ati- tilerin birleşmeıile bir te-

na'dan haber veriliyor: merkuz kabinesinin teşckkOI 
Başbakan G. Demircis, etmesi, ıimdilik imkinsız 

Abrar partisi lideri M. Me· görülüyor. 
taksas ile konuşmuştur. Bu Atina, 6 (Özel) - Siyasal 
konuşmada, parlamento baş- bir şahsın Havas ajansı 

kanlığı için namzedler tes· muhabirine söylediğine ıöre, 
bit edilmiştir. Venizeliıtler, a-encraJ Papadoı'un yerine 
M. Sofulisi ve Veniıeliıt Metaksas'ın sü bakanlığına 
aleybdarları da M. Vozikisi tayini ıiyaai vaziyetin halli 
namıed ifÖslermişlerdir. işinde bir tazyik icra etmek 

Venizelist partiıi lideri, ister ıibi iÖrilnen bazı 
parlimento dışanda bitarf askeri mahfeJJerin nüfuzla-
bir bUkQmetin teşkilinde İs· rını kaybettiklerini ıöster· 
rar eylemektedir. Zira par- mektedir· 

-----------------· -·----------------Atin a üniversitesi kapatıldı 
Paris, 6 (Radyo) - Atina'dan haber verildiiine göre, 

üniversite talebesinin son bir nümayİf yüzünden KOltür 

Baka'nlığı üniversiteyi kapatmaja mecbur kalmııtır. 

~--------~------ ·---------------------
inanalım mı'! 

Roma 6 (Radyo)- Harbın 
bidayetin denberi Eritre cep· 
besinde 826 kişi, Somali cep
hesinde 97 yerli asker öldü· 
iü mecmuunun 923 e balii 
olduiu haber verilml~ktedir. 

Fransız - ltalvan ., 

dostluğu 
Pariı 6 (Radyo)- M. Mus· 

solini, Ekselsiyor gazetesinin 

Tokat'h Alımed oilu Ab· 
bu ile Hüseyin ofrlu Must fa 
biraz para keparmak için 
Davi Sitli'ye ir teladit mek
tubu ıöndermej-e karar ver· 
mişler ve mektubu bazırla

mı~larclır. 

~~~------------8 ay rağı ın ı za say· Cenupcephesinde 
• • 

Roma muhabirine verdiri 

beyanatta, Avrupa'da bir 

buhran husulune mani olmak 

ve dünya sulbü için zaruri 

olan Fransız - ltalyan dost· 

luiunu muhafaza etmek ibre 

Abbas ile Mustafa, bun
dan sonra Karşıyaka'da Ke
mol'in balaçesiDde çahşan 
Tekat'h Ab ülrazi orlu Hli
seyini bulmuşlar ve Karan· 
tina 'ya ıetirerek mektuhu 
verirken yanlıılık yapmasın 
diye kentlisine iki ıün staj 
yaptırmıılar ve ni .. ayet bay
ramın birinci alioü rece sa· 
at yedide Davini• evine 
göntlormişlerdir. 

Htiseyin, mektubu Daviye 
verirken Mustaf ile Abhas 
ta yüz metre geride netice
yi beklemeie ltaşlamışlartlır. 

Davi Sidi, mektubu oku· 
yunca, hamala biraz bekle· 
mesini söylemiş ve arka 
taraftan derhal komşuya 
geçerek sokafla fırlamış, 
vak'adan zabıtayı haberdar 
etmiştir. Polisler, Hüseyini 
kapıda para beklerken ya
kalamıılardır. Abbas ile MUI· 

gı ıstel'ız 
Elektirik şirketi binasına 

her yanı yırtılmış, parçalan
mış bir halde asılan bayrak 
gelen 1reçenlerin nazarı dik
kattini çekmektedir. Bu sa· 
bah, birkaç yerden idareha 
nemize telefon edilerek, şi

kayette bulunuldu. Allka
darların nazarı dikkatini 
çekeriz. ---······--Körsel köyünde 

~10sademe oldu 
Germencik nahiyesine bağ

lı Körsel köyünde eski bir 
kadın mes' elesi yüzünden 
muhtelif şahıslar arasında 

tabancalı müsademeJer ol
muş ve Haşim adında biri
nin athiı kurşunla lsmail 
namında bir şahıs kafasın
dan yaralanarak ölmüştür. 

Diğer bir iki kişi de ağır!: 
surette yaralanmıılardır. Za
bıta, vak'a faillerinı yak ola· 
mışbr. Tahkikata devam 
edilmektedir . 

kanlı muharebe 
- Başıarcıf 1 inci salıifcde -

vermitlcrdir . ., demiştir 
Adiı-Ababa, ' (Radyo)

Royterden: 
Bir Habeş kızılbaç hasta-

nesinin başında bulunan bin

batı Boroa bir bomba ile 

ölmüştlir. 

lıtanbul, 7 (Özel) - Pa

ris gazetelerinin cephe mu· 

habirleri tarafından gönde-

rilen son haberlere göre, 

elinden geleni 

söylemiştir. 

yapacağını 

( ' Tayyare sineması 
Buglln 

"Fevkulade program 
1 Türkçe Sözlü (FOKS) 

dünya haberleri 
2 

(Tembiyen) bölgesinde tat- 3 

TOrkçe sözlü (Ali ba
ba)dan bir parça 
Aylardanberi beklenen 
tamamen renkli, şar-biratla meşgul olan ltalyan· 

lar, şurada burada Habeş 

çetelerine rastlamakta ve bu 
çetelerin açmakta oldukları 
ateş yilzünden mOşkillita 4 

kıh, danslı 

Kokoraça 
- Çok beğenilen çok 

alkıolaoan büyük film 

Bıığdad yolu 
uğradıkları gibi telefatta 

vermektedirler. (Tembiyen) 
ountakası, dailık olduğun-

Fiatlerde zam yoktur. 
dan Habeş'ler buralarda ko· • \... 
)aylıkla saklanabilirİer. Nite- --------·---"" 
kim, geçen hafta, yolla meş- çeteleri, 60 ltalyan neferini 
gul olan bir Italyan taburu- öldUrdUkten ıonra ortadan 
nun önUne çıkan Habeı kaybolmuılardar. 

TPfrilw sayısı : 65 

. lkiuci kısım: Mftcize taşı! · 
Sarek adasında Vorski is· bekliyorsun. Var ben goode 
minde bir Alma~ prensinin bir düzüae mucize doğuru· 
a-örüneceğini, otuz kişiyi rum. Sabahleyin kabve•1~1 

öldüreceiini, dört kadını ederken ilk işim küçük bır 
baça gereceiini biliyordum. mucize yaratmaktır. 
Senin nasıl mucize bekledi- Tezglhımda mücize doı.u· 
rinden de haberdardım. Bu- dur. lstediiini seçebilir5•~: 
nun için bir miktar hava Meseli al sana bir taııc51 ' 
fişeii, pat, pat tedarik et- otuz kurbandan ıonuocu•ıJ 
tim. saat kaçta son nefesini ver· 

Senin u artık oldu. Dör· mitti. 
düncü kadın .la baç üzerin- - Ben ne bileyim ? 
de öldü . ., Dediğini duyar - Saat onbiri 52 dakik• 
duymaz bunları aşaiıdan geçerek, heyecanın o kad•' 
ateşledim. Havaya mahud kuvvetli idi ki saatin o ı•· 
ateş sütünü yükseldi!. man durmuştu. lnanlllaıs•ıı 

ihtiyar bunları 'çok alaylı aaabna bakabilirsin. 
bir ifade ile söylüyor ve ihtiyar delirmiıti ınuhıak· 
Vorski de adeta çıldırmış kak. Herhangi bir bidised~ll 
1ıibi bir hal alıyordu! Vors· müteveUiel bir beyec•~:ı 
ki ayağını yere vurarak: saatın durduğu vaki '°1 ~1 

- Bir kelime daha söy· biç?. Bununla beraber, Vor•. 
lersen, ıeni gebertirim! Di- manyatize edilmiş gibi b~ 
ye bağırtlı, tavırla saatıoı cebindeo •' 

Sen Vonki deöilmiıin? ve ltaktı. Evet, saat 1 l 
1 

• •• 
- Bir Alman prenıimisin? 52 geçe durmuştu! KurıPal1 . 
- Evet.. Ne demek isti- çalıştı. Beyhude, 1&at boJll 

yonun? muıtul. 
- Şu halde benim bek- ihtiyar: t 

lediiim adam sensin sana - Nasıl? Dedi. H•Y'' 
bir mabud taı vereceğim. ediyorsun, değil mi? Biıİ~ 

- Fakat ben senin bu için bunlar oyuncak. S • 
mabud taıına metelik ver- berşeyi kendimiz biç iı;,o:: 
miyorum. Sana ise beş para meden ıörüriiz. GörUnroeY 

k d · d ö t · · 1 · usıı• vermem. Ben itimi CD im Dı e g s erırız. stıyorlll ·r 
görürllm, Hiçbir kimsenin Sana mevcud olmıyalll bt 
yardıoıına muhtaç değilim. şeyi 2östereyim? Adın o•: 
Mabud taı benimdir ve dir? Vorski ismini soruf

0 

elimdedir. rum. Hakiki ~amini. B•~·· 
- Göstu bakalım! aın ismini soruyorum. ·r 
Voraki cebinden birkaç - Sus. Bu 11111 biçt i 

ufak parça çıkardı: kimseye açmadım. 1 
- Bunlar nedir?. - Pek iyi, amma pef 
- Bunları? Bunları nere· yazdın? , 

den aıırdın? - Hiçbir yere hiçbir •' 
- Buratlan.. man yazmadım . J 

p ir 
- Pekill. Bunlar sence - Vorski.. Babanın •

6 
, 

nedir?. küçük cep defterinin on d '. 
Mabud taı parçaları. düncü sahifesine kırmıı• ~·, , .. 

- Deliıin sen. lemle yazılmııtar. Ioaanı• 
- Pekili. Sence bunlar bak! ., 

Vorski, bir makina ıibİ b~ 
hareketle cebinden kOçO, 
not defterini çıkardı, ood6'i 
düncü sahifede mabut i•dlf 

nedir? 
- Bir pantolonun 

moıı. 

- Ne dedin? 
Pantaloo düimesi., 

- Ne ile sabit? 
- Meydanda, sahrada be-

devilerin, zencilerin pek düo· 
kün oldukları dUimelerde•. 

- Bu kifi bir isbat değil. 

- Fakat bunları oraya ben 
koydum! 

- Ne maksatla ? 
- Mahut taşın yerini dol

dur.un diyet 
Malum ya.. Manrenok 

bunları tutmuş ve eli yan· 
mışta. 

Vorski sustu. lbtiyar haklı 
idi. Adeta ıaşu mış bir halde 
idi. 

ihtiyar alaylı bir tavırla: . 
- Görüyorsun ya.. Ben· 

siz işin içinden çıkamıya

caksın! Muammanın anahtarı 
benim elimde daha ne bek
liyorsun?. 

- Fakat ben sizi hiç ta
nımayorum. 

- Çocuk.. Sana yapılması 
güç, şerefini bozmayacak bir 
it teklif etsem. Belki benim 
kim ;olduğumu anlamak la
zım ıelir. Benim teklifim en 
masumane telifklerdendir. Na· 
ııl? HAii kabul etmiyor mü: 
ıun? Y enidea mucize mi 

kırmıııl kalemle yaıı lo>' 
gördU. 

11
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- Mllmküa mu? Buııll b·~ , ... 
raya kim yazdı? Yok•• '1 

bunu yazanı biliyormusus>~;· 
- Daha söyleyeyiaı IJJ1 

- Susunuz artık. 
- Nasıl istersen.. 'A 

·çı~ 

Ben seni inandumak '~,ı 
yapıyorum, yoksa f• fı 
mucize g6stermeie bir de ıJI 
b•ılayınca, artak durıo>' Of 
Vorski, boynunda, gOo>b'' 
ince bir kordonla atılı ı?· 
madalyon vardır, deiil o> 

- Evet.. ~ 
b

. ,. 
- Bu madalyonda ır ~' 

sim vardır, ki evvelce bur• 
bir fotoğraf bulunuyord"'~i 

- Evet .. Bir fotoj'r•f 

nevamı ·~ 

Starenheı-g . . ,. 
ltalyan askerler•• 

teftiş etti 611 
Roma 6 (Radyo ) -

11
, 

rada bulunmakta olan !>." i~' 
turya başbakan aıu~~,ıı 
prens Star~nberg, ıta.> 
aıkerlerini teftiş etlllİi~Jle 

Prens Starenberg . ıl' 
1• 1 

don ıonra M. Muaso ıs> 
bir aaıt görUşmUıtDr. 


