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lzmirde çıkar, alqamcı aiyaul ıaıetedir 

- Cuma - 14 Şubat 1936 

Bfttfhı oıftsellah cemiyetle· 

rio derhal kaldırılmusına hl· 
kBmelçe karar verilmiştir. 

Fiatı (100) Para 

Yunanistan' da il{ inci bir isyan· ını hazır
laııı yor? Muhacir ınahqllesini yal{tılar 
Asi Subaylar,tekI"ar vazifeye alınmaz- Makalle'de IAvamkamarasındaönem 
larsa Yunanistan kana boyanacak kanlı ça.rpış- Ji miizakereler oldu 

Muhacirlerle _c\nti Venizelistler arasında Kokim
yen mahallesinde müthiş arbedeler oldu 
4 ; • >• "' ---, 

1 

. 

derek mahalleye ateı •er· 
mitlerdir. Zabıta ve itfaiye 
yetiıinceye kadar birçok ev· 
ler yanm11hr. 

Bu bidiıe, Yunaniıtan'da 
derin akisler uyandırmııtar. 
HOkOmet, a11ayiıi iblile ve 
ikinci bir iayaıun patlama· 
ıına aebebiyet •erecek olan 
bu ıibi bldlaelerin 6nlae 
ıeçmek için eaaah tedbirler 
almııtar. 

Alikadar çe•enlerin Yer
dikleri malumata ılre, Ve· 
niıeHat aabaylar orduya 
alınmazaa, Yananiataa tekrar 
kana boyaaacakbr. 

Aılna'da [ Mtll:e[parlu 
latanbul, (14 ( Ôıel ) - aonra Aayayı Sutradan ıelen Habeş lirası 

Atiaa'daa haber Yeriliyor: muhacirlerle Antt Veniıeliıt· k 
Aati VealıeHatlerla açmıı ler araıında çok tiddetli bir yQ sejiyor 

n mlcadele, fittik~e arbede baılamlf we her iki Adiı·Ababa, 13 (A.A) -
ltlJlmekte •• Yaaaalata'nıa f il Lı ı 
laer taraL • t t k tara • Aa1ara 1arı mııtır. Deri ve kahve ticaretiaia 

nDa ıırare e me • A t• V · ı· ti k el T f tedir n ı enıze ıa er, a ıama artmaaı ylı&n en aJer iati 
Ç •. ld • t• i dofru iti aaıtmıılar ve mu· ylkaelmiı ve 4 Lonclra'daki 

araı par ıı •• meaıap . . . k 
bı11 eıbat1a tetYikile camur· bacırlerıa ıkame~ e~me ~e glmOı piyaHaının da &ıtline 
hak taraftarlarına karıı ıid- balanclukları Kolua1a J• ~ı- çıkmııtır. 
det -~tatbikine baılaamııtır. •• •• .......... ,. ... _____ _ 

ç., .. mba ıDall a;ledea Ustaşı·ıe· r hakkında du" n 

malar oldu ... .._, __ 
Muhasara hattını 

yaı·ma k isti yen 
ltalyaular geri 

poskOrtüldü 

-Almanya Ren havzasını işgal ederse 

lngilıere derhal harekete geçecek 
lıtınbul, 14 

(Ôzel) - Lon· 
dra'dan bAber 
veriliyor: 

Avam kama· 
raıının dnnkO 
celaeai, çok ha· 
r1retli ve mD· 
aakaıah olmuı4 

tur. Bir çok 
aaylavlar, Av· 

fr;apa'nın genel 
[cl'ur"ümu hakkın 
da hllk6metin 

[ne dOtllndtı
-ilinO_ r ıormuı· 
lar ve izabıt 

iı te mit ler dir . 

Dıt itleri ba • 
kanı: lord:Eden, 

·1cnuii;rn.11ın 
uvap vermiı 
hatipleri tatmin 
eylemiftir. Re~'i itgal etmek İ•liyen Alman aıkerlerl 

Saylav Sir Pajeakop, Ren maddeaine tamamen riayet 
bavzaaının Almanlar tarafın· g6aterecetinl, Almanya'nm 
dan itıali halinde lnl'iltere· b&yle bir hareketini, Kellot 

Bir AekArt nln ae yapacatını aormuıtur, 

Fransa O ) Dıı itleri bakanı Lord 

k • td • lıtaabul, 14 ( ıel 3 rar VerJ ) Adiı·Ababa'dan bildiriliyor: Eden, blyle bir hldiaede 
• Makalle'de mubaaarada bu· lagiltere'nin derhal harekete 

miaakına da aykın l'lrerek 
oaa ı&re tedbirler alacatıaı 
ı6ylemiıtir. 

Lord Eden 'in verdifi iaa• 
bat, Pariı aiyaıal çeYule• 
riade aon derece mlHlcl bir 
teair uyandırmııhr. 

aheşıstanın pro- p ı· . ·ı 'k' k d b .d lan•• ltalyaa lutaaları, dlln fe!_~cetini ve alu~lar ku!•ma_ 
estosuna cevab ave ıç 1 e 1 1 ar a aşı gıya en 1 a- - Devam• 4 nrtı uıhifP.dt>- lpakbnın 42 inci Ye 43 GncG 

verdi 
• !•tanbul 14 (Ôıel) - Pa· 
1 ten haber •eriliyor: 
Dıı bakanı M&ıytl Flln· 

e~, Habeıiıtanın Pariı el· 
11

• tarafından franaa'ya 
•tden proteato notaıına 
ttbal. cevab Hrmit ve Ci· 
llti tımendiferinin Habeıiı· :•n mGbimmat nakliyatına 
.. de edemiyece;ini, çln· 
Frınıa'nın, bu bat için 

llbtelif devletlere taabbO· 
tta bulunmaı oldutunu ve 
taabblidatı iblll edemi · 

ec:ejini biJdirmiıtir ---- ~· -

Bulgar 
ükOmeti azlık
r için yeni ka· 
rarlar almak 

Ozere imiş 
ıtanbul 14 (Ôzel) - Sofya· 
T haber verlldijiae ,a,.; 
ıar blUtGmeti ekalli 4 

ti ' er hakkında yeni karar 
•le lıeredir. 
811,leadiiine.ılre, Balı•· i• dald alraµtJ•tler mek· 

•rlala kapatılm111 dltl· ,., .... 

ma ve mevkuf bulunan iki suçluda ~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

moebbed hapse mahkOm oldular Trakya'da elan kar yağıyor. 

Maebbet kGrt-ğe mabkOm olan Uelatiler 
lstanbul 14 (Ôıel) - Uata- ı Mllebbed kl1reie m•bküm 

tileria muhakemesi bitmit olanlar kararı temyiz etmiı
ve karar dlln tefhim edil- lerdir. 
mittir. Hakim kararı okur· Aiaen, 13 (A.A) - Provnc• 
ken maznunlar ıotakkanlı· Aiırce&a mabkemeai Uataıi 
Jıklarını muhafaza etmitler· aclindaki ~ıli Hınat tetki· 
dir. Mevkuf bulunan ıuçlu· lltının ıefi olup balen To· 
Jardan iki kiti m&ebbet bapae rlno'da mabpuı bulanan 
mabkOm olmatlardır. Bunlar Aate Paveliç ile KvaterDik 
Jaadardlı muhafa111ında ve albay Percevic'i ııyaben 
mahkeme aalonuadan ayrı· idama mahkOm etmiıtir. 
Jırlarkea, .. Y •ıa11a aerbut Bunların tlçll de Marailya 
Hınatiıtaal Y aı111n Paveliç. layıacmı bızarlamıı olmakla 
di71 batarmıflardar. ıllfhadurlar. 

On iki kişi soğuktan dondu 
lstaobul'da 600 sandal ve gemi_ battı . Çanakkale' de 

oç, Mersio'de döı·t vapur karaya oturdu 
Karadeniz vapuru, Ereğli açıklarında batmaktan gOç kurtuldu 
Istanbul, 14 (Ôzel) - Son ı 

ıiddetli karayel fırhnaıından 
latanbul'da batan kayıkların 
adedi 600 dlir. Çınakkı· 
le'de llç ve Mersin'de de 
biri Alman olmak i\zere 
d6rt vapur karayı otur· 
muıtur. 

Denizyolları iıletmeainin 

Karadeniz vapuru, Trabzon 
d&n&ılnde Karadeniz Erel· 
li'ıi ci•arında fırtıaaya ta· 
talmaı ve batmaktan gllç 
kartalmuıtur. 

Ankara, 14 (Özel) - fır· 
hna durmuıtar. Gecedea
beri lapa-lapa kar yatıyor. 
Hava ço• aotuktar. 
lıtaabul 14 (Ôael) - Bu aa· 

bab relen haberlere ılre; 
Trak7a'da ela. kar ya;mak· 

Şimdi karlar altında bulanan Edirne 
tadır. Sotuktan donanların lıtanbul 13 (Ôzel)- Hay• 
adedi timdi 12 kiıiyi bulmuı darpııa mendereii yakinlacle 
tar. Hayvan telefatı da pek bir ıamandıranın fırbaa ta
çoktur. Datlardaki atıllarda rafından ı&ttlrllldOtll ve A• 
binlerce koyun donmuıtur. maara limanında bir karm111 
Nafuı ıaylabnın da faıla fenerin de ıDrGkleaclit' tiril 
olmıııDclaa korkulmakt\dar, mittir. 



Sablfe2 (Ollaaal Birlik) 

•ı Eden, lngiltereyi 1 

Nakili: KAMI ORAL 
surüklüyor 

-SO-
Faşist Deyli Meyi; Lort Edenin 

Uluslar sosyetesi işile meş

ğul olmasına muarızdır 

Yankesicİ Ingiliz'in katil olma-
dığı anlaşılınca Piyedoş 

fena halde bozulmuştu 
lnsfltere'de en ıağ cenahı randa yanıldıklarını anlaya· 

tetkil eden koyu muhafaza· caklardır. Cenevre'de kuru· 
klrlann fikirlerini neıreden lan dij'er hayaller gibi bu da 
Daily Mail raıetesi logiltere yakın bir zamanda uçup 
hllkQmetinin uluslar ıosyeteai ritm eğe mahkQmdur. 

Senin öldtırdüğiin ka • 
dıaın deiil mi? Haydi yakit 
ı•çirmeden söylöyeceklerini 
alylet 

lnriliz, hiç t•reddad et· 
mıdea: 

- Ben mi katilim? Hal· 
buki bu kadını ben berkea 
ıibi yalnız buıün burada 
ıarmlltümdtır. Sai iken kea· 
diıile hiçbir muarefem yok· 
tar. 

Piyedoı, acı bir kahkaha 
kopardı ve ıonra: 

- Be adam, bizi ne için 
lbDyorsun? Bu kad1nı tanı
mıyoraunda, reami cDzdanın
da ne arar? 

Yankesici: 
- Üzerimde bulduğunuz 

ctbdan benim detil ki! 
- Pekili aenin deiil de 

kimindir? 
- Ben bu cüzdanı, yaka

lanmadan biraz e•vel genç 
bir adamın cebinden a11r
•11tım. 

Piyedoı, bir libza dDtlin· 
dl Ye ıonra: 

- Fe•a bir tedbir değil, 

kurtulmak için pasajlar ara

maja baıladıjınızı anlıyo· 

ram. Fakat bu a6ylediiinizin 
dotnlujunu ne ile iıbat 

edehilirainiz? COzdanını çal

dıtını ı6ylediiin kimse nasıl 
adamdı? Şeklll ıemailini ha· 
tırhyor musun ? 

YaakH;ci, mliıterihane bir 
ta Yırla: 

- Olduğu ribi ıize anla· 
tayım: Cfizdan sahibinin ıır· 
bnda damalı bir elbise, boy· 
nanda bir boyun ıah, ba11n
da bir çuha ıapka ve elle· 
rlade açık renk kaıtordan 
aldiYenler yardı . 

Piyedoı, yankesicinin ı6y· 

lediklerini dikkatle dinledi 

•• ıonra kızgınlığından tit
remeje baıladı. Y ankeaici, 
laakikaten dotru ıöyliyordu. 
Piyıdof, a11l katili ikinci 
defa olark avucunun ivinden 
kaçaımıt oluyordu . 
Piyedot. yankesicinin doğru 

ı&yledijine kanaat ıetirmiı 
idi; fakat buna rağmen bir 
aoadaj daha yapmak iıtedi .. : 

- Sen • dedi - beni alda· 
hyoraua. Ctızdanı, kastor el· 
divenli bir adamdan çaldı· 
tını ı6ylüyoraun; pekili, bu 
adam, kalabalığın ara11nda 
De yanda durduğunu doi· 
raca ı&yliyebilir misin? 

Yankeıici, biç tereddlit 
etmekıizin, kastor eldivenli 
adamın durduğu yeri penc
ereden r&ıtermeğe baıladı . 
Maktuleain tam kartısında 
a1raların bulunduiu yeri 
161teriyordu ki, Piyedoı'un 
ı&phelendiği ve (Piıaı) a 
kendisini takib etmesini 
teabib ettiii adam da o 
noktada duruyordu. 

Piyedoı. biraz diltllndü ve 
ıeara yankeıiciye ıordu: 

- Demek oluyor ki, bu 
cDıdaaı ıen, hemen biraz 
ev•el çaldın 6yle mi? 

- Öyle yal ıizin adamla
rınız yakama ıarılmadan beı 
on dakika evvel .. 

Hiddetinden çıldıracak de· 
receye releoPiyedoı: 

- Haydi ·dedi- ı6yliye
cekJerine devam et. 
Inıiliz, hiklyei ahvalde de

vam ettikçe, Piyedoı ta, it· 
l~mit olduğq batlnıa bllylik· 
llliDnü dllılinerek kendi ken· 
disini ı6v0yordu. lnıiliı İH, 
yapmıı olduju hıraızlıkları 

birdenbire itiraf etmekten 
çekiaditi için olmalı ki, bi
raz tereddlUten ıonra de· 
di ki: 

- Zenıinlerin ceplerini 
soymak Uz.ere Londra'dan 

Pariı'e ıelmit olduiumu 
itiraf ederim. Bu ıırada 

biıim için Londra' da it kal
madı. Daha bu ıabah ıel· 
dim. Aktam diinmek niye· 
tinde oldutum için otele 
inmedim. 

Piyedot 161• karıprak: 

- Bu malümatı aı•tı yu
karı biliriz. Hemteriniı olan 
diier yankeıicilerde hep bu 
tekilde dil dakerler. 

Y ankeıici, Piyedoıun ı6y
lediklerini ititme.:Uiı ribi ıa
ıOne devam etti: 

- Vakit geçirmek içia 
Şanzelize taraflarında reıin· 
meie çıktım. Hava çok ıo· 
iuk olduiu için ıokaldar 
ptk tenha idi; bir aralık kah· 
vehanelerden birine airdim. 

, Gazate okurken, me•ta t•t· 
birhaaeainde bir cesed teı-

bir edildiiiae ve teıhirhanenin 
çok kalabık olduiuna dair 
bir fıkra okudum. Binaen· 
aleyh kahvehaneden kalkınca 
doğru ıeldim. Ben, zenıin 
kimselerin arkalarında bir 
yer tutup g&rllnmeden bir 
kaç kiıiyi ıoyabileceiimi 
ıannediyordum. Ne bileyim 
ki, ıivillerioiz, halk ara11na 
sokulmuşlar . Bulunduium 
yerde bir k6mllrctı ile kara· 
ıının ceplerini yokhyayım 
dedim, amma birıey bulamı· 
yacaiımı bildiğim için zah· 
mete katlanmak iıtemedim. 

Piyeaoı ıordu; 
- Pekili clizdanını çaldı· 

ğınıı adam, ıizin yanınızda 
mı bulunuyordu. 

-Arka.•ı var 

itile meıgul olmaaına rai· Bu serbest ıebrin dava· 
men ~6tedenberi muarızdır. 11na logiltere'nin mildahaleai 
Dıt itleri bakanı Eden'i ik- bir netice verebiJir, o da ln
tidar mevkiine ıelditinden- riltere'yi barut depoıuna 
beri dütlirmete çahıan bu yaklatbrmakdır. Bu itteki 
grup, bakanın bilbaaH ıoa mea'uliyeti Eden ile payla· 
sıünler zarfında Danziı mea'- tan birde M .• Sean Lister 
eleai ile yakından allkadar vardar. Danzig de uluılar 
olma11nı tiddetli teokidlerle ıoıyeteai fevkalide komi
karıılayor. seri olan Lister lrlan'da 

lngiltere'nin, kendiıini doi- ıerbeat devletini vatandaı
rudan doğruya allkadar et· larından biridir. O lrlanda 

devleti ki baıında bulunan 
meyen itleri bırakıp kendi de Valera lngiltere'ye karıı 
emniyetini muhafaza altına 
almak &zere ıil&blanma itine gırıtmit bulunduiu bBtlln 

taabbOdleri biçe Hymııtır. 
koyulmasını tenic eden Acaba M. Eden dıt itleri 
Daily Mail ıaıeteıi 27 ikinci 
kinun 1936 tarihli nliıha- bakanı olduğundanberi dai· 

ma bir tehlike taııyan ba 
•ında ıöyle diyor: Danzig meı1elesi ile ne ae· 

Soıyete mutaa111pları Dan- beple uiraııyor? Bu t6bret 
ziı mea'eleainde elde ettik· durumunun logiltere ile biç· 
lerini iddia ettikleri zafer bir alikaıı yoktur. lıte Al· 
ile öt&nliyorlar. Hattı her manya ıözUmlblin 6nilndedir. 
attıjı adım lnriltere için BugllnkD Almanya kendi 
yeni bir tehlike teıkil eden kuvvetinden baıka hiçbir 
Eden .. Danziı _ile uluslar ıeye iıtiaad etmiyor. lngiliı 
ıoıyeteıinin mOnasebatında bakanları uluslar soıyeteai· 
yeni devir batladıiı " iddia· nin, kuvvetli müdafaa vaıı· 
11nda bulunuyor. lalarının yerini tutacait zan· 

Eter Daoıiı davaıının nına kapıldıkları m6ddetçe 
ıadece kelimelerle halledil· bu yurdun emniyetini daima 
diiine inananlar varH pek artan bir tehlikeye ıokmuı 
acı bir uyanııla bu zanla- oluyorlar. 

~~~~--~,·-~~~· .... ····--·~-~--~~~~ 
Rulgar matbuatını adliye 
nezareti kontrol edecek 

Bulgar adliye bakanı, baHının 
memlekette uynadığı rol 

bakında ne diyor 
Sofya Baaın kontrolu iti 

Baıvekllet tarafından Adliye 
bakanlığına tevdi edilmittir. 
Baıta birlik reiıi Gospodin 
Maçkaroff olduğu halde 
Sofya gazeteciler birliği 
namına yedi kitilik bir heyet 
Adliye bakanı Goıpodin 
Peıef'i ziyaret etmiıtir. 
Adliye bakanı, ba1ının va
zife.i, aerbeatiıi ve memle
kette oynadıtı rol hakkın· 
daki noktainazarını ıöylece 
hOllH etmiıtir: 

- Gerek ben ye gerek 
baıvekil, it ontrof u rejimin 

buıan ıeraitin mliaaadatı 
niıbetinde bafifletilmeıi fik· 
rindeyiz. Ba1ının memleke· 
tin ıiyaaal Ye ıoıyal yaıa
yıılarında bDyOk bir rol 
oynadıiına kani bulunduğu· 
muz için bük6mete b6y8k 
yardımlar yıpmaıı liıımıel· 
diği fikrindeyiz. Memleketin 
dıı ıiyaaa itlerinde gazete· 
lerimizin aenelerdenberi hB· 
kumetla birlikte ve tek bir 
cephe halinde~ yilrtldükleri 
malQmdur. Bunua dijer 
sahalarda da böyle olmaıı 
- Devam' 3 nrıcil ~ahifids-

T;:~~0n Tayyare ~ineması ~r 
14 Şubat Cuma gftnftnden itibaren: Aylardanberi beklenen senenin en bftyftk. filmi 

·Paris Esrar1L 
Aşk - ihtiras · entirika · iyilik ve fenahğın mOcadelesi gösteren 

vePariste64sinema birden haltalarcageçeoUGMESN'iu ölmez eseri 
----------.... ----------

Bu tilm için parasız davetiyeler muteber değildi. 
Fiatlerde zam yoktur. 

AYRICA: FOKS (Tftrkçe Sözla) DGoya ·haberleri 

Seall~ saatleri . Hergün 15 • 17- .19 - 21,15 Cumartesi 13-lStalebe seansı. 
0 • Pazar ünO 13 deılive seansı vardır. 

Lavrens iı;in bi 
anıl dikildi 

Taymis; Lavreos ölümO. ile 
şinde doldurulmaz bir bo~ 

luk bırakmıştır diyor 
lnriliı ıazeteleri, meıhur 

CHUI Lavrenı'in bir bDıUl· 
nDn St. Poul Katedraline 
konulduğunu, bu suretle 
onun adının da Inıiltere'nin 
meıbur aıkerleri ve liderleri 
arasında aoıldı(ını ve ebe· 
dilettirildiğini bildiriyorlar. 

TimH sıazeteıi, mezkftr 
Katedralde bu münasebetle 

karıı takdir hiıleri 
metken farii olamıy• 
meraıim dolayııil• 
ralda toplanan kal 
Lavrenı'iD &lamliyl• 
ne kadar doldurulm• 
bir boıluk bıraktı 
den isbat ettiiini bi 
Ayni Katedralda b• 
ma bfuı bulunan 

yapılan merasimden bahae· ara11ada hiçbirinin 
den bat yazııında; bliyük kadar mDmtaz fazilet 
harp içinde Y•t•mıt olan kalmıt onun kadar 
neslin Lavrenı'in filen iıbat ve onun kadar ıısb 
ettiti zeklıına, irade kud· aervete llkayd ola 
retine ve ytıkıek ıabsiyetine kaydediyor. 

------...-~··· ... 
Bölge ve Halkevi 
m.açları başlıyor 

Dlin b&lıe lik maçları bi· 
rinci devıe neticeıini ı&ste
ren puvantajı netretmiı ve 
takımlarımızın bugllnkli du
rumunu kaydederek ikinci 
devrenin daha beyecanb bir 
tekilde devam edeceğini yaz· 
mııtk. 

Tahmini.miz veçhile, dlin 
toplanan fudboj kurulu maç
lardaki heyecanı kaybetme
mek mak1&dile derhal ikinci 
devreye batlanmaıına karar 
vermittir. Programda hiçbir 
deiitiklik yapılmadan ikinci 
devreye baılanılacajından 
oyunların ıene A takımları 
Alıancak aahaıında, B ta· 
kımları da Halkevi aaba11n· 
da yapılacaktır. Yalnız gtin· 
lerin uıamata baıladığı g6ı 
aanne retirilerek ıaat 1 o da 
bıtlamakta olan A takım· 
ları maçları bir ıaat geriye 
alınmak suretile 11, 13 ve 
15 de baılıyarak 10nde üç 
maç yapılacaktır. 

Önde ıiden bet takımın 
bu devrede daha iyi bir ça· 
hıma ile aradaki puvan far· 
kını kapamağa çalııacakla
rını ye bunun için de takım· 

Çekoslovakya'da 
Tayyare isimleri 
Çekoılovak reımi makam· 

larından yapılan teblitde 
deniliyor ki: "Bazı Alman, 
Macar ve Leh ıazete ve 
telsiz iıtaayonları tarafından, 
Slovak ulusal hirliğinin, 
uluslar ıoıyeteıi genel ıek
reterlijine bir muhtara •er-
diklerine ve Sovyet tayya· 
releri için Slovakya'da 
bava üsleri teıkil olunmaaını 
protesto ettiklerine dair bir 
takım haberler yayılmııtır. 
Slovakya'nın Macariıtan'a 
iltihakını temin için yapılan 
bu propagandanın, Macar 
revizyonizmi ajanlarından 
Dvorcstk ve Yehlicıka'nın 
eseri olduğu tahakkuk et-
miıtir. Ba ajan~rından birisi 
filvaki Sala glinli renel 
ıekreterliğe kabul olunmak 
için mllracaat etmiıse de, 
bu talebi reddolunmuıtur. 

Bundan ıonra aekreterlik 
memurlarandan biril' vaki 
olan buıuıt bir g&rDıme 
eınaıında, kendisine uluslar 
soıyeteıinin bu gibi mesele· 
lerle allkadar olamıyacatı 

bildirilmlıtir. 

larına iyi bir biı ve 
rini Dmid ediyoruz. 
hım• iıteki ikinci 
daha beyecah bir 
arıetmeıine veaile o 

Futbol kurulanuD 
tamki toplantaıında 
nan mllıabaka pro 
hakemlerini apitd• 
yoruz: 
Balk.evi ıahaıınd• 
kamları: 

Saat 9 da Altıno 
mirapor hakem Baba 
10,15 te K.S.K • 4 
bakım Kadri Baca. • 
Altay • Buca hak•"' 
med Ôıgirain Halk 

Aluncakta A. 
Saat 11 K.S.K • 

hakem Sabri lımir 
de hakem Eıad K.S 
Altınorda • lımir•,.r 
hem Haıan Altay 

Halkevi likleri; 
12 hafta devam 

ıonra iki hafta içitl 
edilen Halkevi likl 
6nlim0zdeki pazar 
vam edilecektir . 

Bundan evvelki 
mızdan birinde b• t 
rımızın 12 haftalık 
lerine ait puvan cet 
bahsederek ~ oyualarıll 
canlı bir safhaya 
bildirmiıtik. Burtınkl 
ma nazaran 7 maçta 
van alan Eıref paf& 
ıar maçta on ilçer P" 
Parkıpor , Hacıbl t 
Turan ve 8 maçta 1 
alan Kahramanlar ta 
nın ıeri kalan 6 
lik devreainde m 
oynamaları ve buıl 
van cetvelini detit 
çok kuvvetli bir i 
beklenebilir . 

Bu maçl.,ın mtlte 
lan kıımını ve b11 
maçların bnknmlerh•I 
aıatıya yazıyoruı : 

Park•por-Hacı tll 
hakem Kadri Buc•· 

Bayraklı-Ylikıelot• .. 
Mustafa Altınordu. 

Turan • KurultaJ 
Ahmed Halkevi. 

Gelecek haftada• 
proıram: 

Hilll • Parkıpor 
9 EylOI • Turan 
Kahramanlar • 

-

1 
1 
c 
~ 

' 



.,.,,, '21!!1!.=•==>~----~:-=~--=~ --------=.:..z.;;.;::----· 14 $.!_bat 9U 

Reichspost'un "Yakın Şarktan ge- N. V. Van F~~!~!~ :1ı:~co ~.~!~r ace!~e= VV. a..,. H. 
LINIEN kabul etmez. len ihtar sesleri,, makalesi Der Zee "HEMLAND. mo16r6 S· Daha fada tahlllt .. 

Rusyamn prgram nın ilk merhalesi, Torkiye,lran, DEutscH:LE~·NTELıNIE 
"f. d 1 · ı h k k k . H HELGA L. M. RUSS " 
:-t. gan arasın a imzalanan an aşma 1 e ta a u ettı vapuru 17 ıubatta beldeni· 
Reicbıpoıt gazeteai, •1a- Bu ıuretle yavaı ya•at ya· ki timdi Japoa meı'elHi ve yor, 22 ıubata kadar AN· 

kın farktan ıeJen ibtar Hı- kıa farkta ıoıyal bir inkilA· Franıız· Ruı pakhnın reamea VERS, ROTERDAM, HAM
leri,. adla makaleıinde, ıoa bıa maddi ve manevi te· taadiki delayııile kominter- BURG •• BREMEN limanla· 
Sariye ve Mı11r bAdiaeleriae melleri ba11rJaamıt oldu. nin yakın tarktaki- faaliyeti naa ylkliyecektir. 
temaı ederek: Bualar1a, tar· Fil•akl Anupa timdilik duralayacakhr. Fakat tari- "ALA YA"•ap•ru 2 Martta 
lun en m&bim ve mlıtakil lnrilterenin parlak ıiyaıaıı hinin d6nemeç aokta11nda bekleniyor, 6 Marta kadar 
de.Jetleri olan T&rkiye, Af- ve muazzam deniz kuv•eti bulanan Avrupa farktan ıe- ANVERS , ROTERDAM , 
ıaniıtan Ye lran araııaclaki aayeaiade Aıya yollarına Jea bu ibtan,unutmamalıefi";° HAMBURG •e BREMEN 
yalunlaıma harelıetila btlı- blkim bulunu1or. lnıilia, Grenlerl Mut· limaalanaa JDkllyecektlr. 
lı&ttıa elıemmlyet lıaundı- Fraa11• •• Amerika aerma· ARMEMENT H. SCHULDT· 
tından ve ıarbi Aıya •• yeleri, hllA yakın ıarkın laka (Okamr,ntol) 
timalt Afrika devletleri ara- zenıin bam maddelerini it· ô.bftrGk tekerle· f: HAMBURG 
11ada ıayanı dikkat bir b&n- li1or. Fakat Moıko•adaki '-" "TROYBURG" Yapuru 25 
Je detiıikUii arefeaiacle bu· efendiler, "maada" calardaa rini lecrlbe edi ~ tubatta bekleniyor, AN-
lunuldajılna ltaret ettitfn- daha evvel hareket ederek ıiz.. ~ VERS, ROTERDAM, HAM· 
den bahaederek 1&1le de· ulaıal •e ıoıyal emanıipaı- C't$ BURG limanlarına yOkliye· 
•am ediyor: yon araıındaki mllaaaebeti ~ cektir. 

Blyllk deYletleria reçen kana11b yeni yeni harekete DEN NORSKE MIDDELHA V-
••ır içinde bemea bemen baılayan lallm devletlerinin ı4111 '\ S SPANS 
Avrupa dıtında bulanan bD· araıına bolıevik fikirleıiain ,_, SLINJE (D·S. A- · 
l&a milletlari atlf111a altına Hlılrleriai akıttılar. Nihayet :;... K~~~JEl 
alaa llmlrr• emperyaliımi bDyOk bir ıiyaıal maharet 
b&y&k bir maharetle, Aıya- ve aebat neticesinde Sovyet = .. BANADEROS" vapuru 
nıa iacimad etmit ıoıyal Ruıyanın programının ilk ~ 4 martta bekleniyor, ISKEN-
luırumlarından iatifade et- merhaleai, TOrkiye, lraa, ~ DERiYE. HAYFA. DIEPPE 
illete mu•affak olda. Fakat Afıaniıtaa araıında imıa- C't$ ve NORVEC limanlarına 
a111i ıamaacla ıaı bm fikir laaan anlatma ile tahakkuk ..,,.... ylkliyecektir. 
ve idealleri, aıırlartlanberi etti. Ba ıuretle Komiatera, .._., AMERICAN EXPORT LINE 
Jerletea aaaa•lan rewtettl, •Maada • mıntalıalanadald Ve Paıjea ~baP'a J,.ı •EXPRESS. yapuru 28 
eıki haJal tartlanaı mala· "rayri reaml,. faaliyeti içia en llUlo bir mfta. ,.. , 
•etmediti yerlerde de ye•i •reaml .. ve maazıam bir ,_, ıubatta bekleniyor, NEV· 
enerji kapalıları yarattı. ıemia haıırlaauı olda.:eeı. hil ~keri oldotu ---.....,..

1 
YORK Ye BALTIMOR için 

• • • • • na anutmayınaz. ylk alacaktır. Bulırar matbuatını adliye neza- JOHNSTON vvARREN 
e Ka•vetli mt19hil NE . LIVERPUL 

retİ kontaol edecek iıdyenler Şahap "GUENMORE" vapuru 23 
Ba,tarajı 2 inci sahifede 

ı•rektlr. Barla hımH ve 
blJlk birçok menilin hal
leclllm..ı ıarareti karıı•nda 
balaau1oruı. Bu bal lıiade 
Yapılacak yardımca Ye laımli 
l•ldtler, biç kimıe tarafta· 
elan feaa lr•rıılaaau1acakbr. 
Billkiı ba laemll itl•r hık· 
luadı 1apılacak tamimi Ye 
eicldı teDkitler aarariclir Ye 
b11nlar biıe rarclam edece· 
il.!_clea yapalmalan ıerekti.!?.. 
dire daıla&yoram. Maziden 
tı1aamea ailkiamemia Jl11m· 
dır. llazidelıi teakitlerdea 
~k ıırar rlrdBk. Banlar 
l»lıe çok paball1a mal olda. 
Biaaeaaleyb teakltlerimiıi 

1 P•rken iti tauiyete dlk•••i• pek çok dikkat 
•t111eli,ıı. Ba11a &zerindeki 
lroaatrohıa itte bu çerç•Y• 

•hiliade] dolapcajıaı ıaa· 
•diyorum. Neıriyabmııın 
.ddı ve d&rltt olmaaıaa 
•ld,at edelim ve aıd111 
•berleria ıaıetenia limme
ne kaydedilecejiai batu
lq çıkarmayalım. Bu ba· 

11•taki kontrola, umumi 
fkına bi11at keacliıi 1a· 
lii 1 • li 1e me 
Bayrıldı -~Etrefpata 
Turan . Tepecik 

liacı H61eyialer·Hilll 
Bayrakla ·"Kahramanlar 
T epec:ik • Eırefpaıa 

Parkıpor • Bayrakh 
k.,alta y • Hilal 
9 E1111 • YtH11elme 

Parkıpor • Taran 
Bayraklı • Hacı~H&aeyialer 
kurultay Tepecik 

pacak Ye ıaaete hakkındaki 
bOkmOa& verecektir. 

Sıhhat ıGrgaa ıabatta bekleniyor, LIVER-
~ PUL ve ANVERS'tea yllk 

Goıpodin Peıef ıazete 
clirektlrlerile Ye baımubar- , 
rirlerle laiç dejllae onbeı 
flacle bir temaı etmek 

:Eikrinde oJdujıJna ılylemiı 
Ye baau temia edecejlai 
bildirmittir. AJnca pıete
cileria bama kontrol blroıiJe 
de uk 11k tema.lan temia 
eclilecektir. 

Satılık motör 
12 beyfirkavetiacle (DiıeJ) 

markala aı kallaaılmıt bir 
... otlr atıJıkbr. TaUpleria 
idarehaaemlıe mlracaatları 
illa olunur. 

Ali Rıza 
Mftcellithaneıi 

Yeni Kavatlar prtı11 

No. 34 
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IIzmir yün mensucatıl 
İTürk Anonim şirketiİ 
i ızmir Yfln Menıumta Tir' A. Ş. oin Halka· § 
i pınardaki kumAf fabrikaıı mamulalladan olan i 
§ M1ev•imllk ve kıthk, zarif kum8flarla, battaniye, § 
1 ,.ı ve yln praplan, ba kcrre yeni açdaa Birinei i 
a kordonda Cumhuriyet meydanı eivannda 186 § 
~ aama .. d•ld (!;!ark Balı Ttırk Anonim şİr· § 1 keti) ma&uuında Mhlmaktadır. Mezlıllir fabriı.~., ~ 
1 nıo metanet ve ~rafet itibarile berkeeçe malum § 
55 olan mamulahnı muhterem mltterilerimize btr e 
§§ defa daha tavılyeyi bir vazife biliriz. ~ 
= = == = - == 1 Toptan ıataı yeri: Biriaci kordon No. 186 § 1 Şark halı Tirle A•oaim Şirlıell ı 

ii Perakende aatat yeri: Yeni maaifaturacalarda 5 1 mimar Kımalettiıı Cad. Saiır ude biraderler i 

pkarıp BURGAS, VARNA 
•• KÔSTENCE iıia yDk 
alacakbr. 

•Vaparlana iaia.ıleri, ıel

me tarihleri •• aavlm tari· 
feleri laakluada bir taallhlde 
ıirifilme& ... 

Blriacl Korcl011, 
No. 2007 • 2008 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Haıtahldarı 
Mltehuaııı 

'~nci s.yı. So'"'lı N. 68 
T:l:fon .9452 

Jlırı 

2-36 tarihinde beklenmekte ikinci Kordonda Tahmil " 
olup ylUc&nO tahliyeden Tabliye tirketi binua arka· 
ıoara ANVERS, ROTTER· ııada FRA TELLi SPERCO 
DAM, HAMBURG, CO- •apur acentalıtıaa mlracaat 
PENHAGE , DANTZIG , edilmeai rica olunur. 
ROYAL NEERLANDAIS Telefon: 2004 - 200S - 2'6J 

KUMPANYAsı Olivier ve şOreki· 
.. GANYMEDES" Hpuru 

27-2-9.36 beklenmekte olup 
yDkllai tabliyed~n ıonra 

ANVERS, ROTTERDAM, 

AMSTERDAM •• HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

"CERES" npuru2 10-·36 
da ıelip lS-2-36 tarihinde 
ANVE ı S, RoTTERDAM, 
AMSTERDAM •e HAM-
BURG limaalaraaa 
edecektir. 
GDYNIA, OSLO 
KANDINAVYA 
için ytik alacaklar. 

hareket 

ve IS· 
limanları 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES" •apuru 30-1-36 
da ıelip 31 ·1-36 tarihinde 
MALTA, MARSILYA, •e 
BARSELONE için yOk ala· 
caktır. 

Yılca kabul eder. 
lllndaki hareket tarihle· 

rile aavlonlardaki deiitiklik· 

sı Limited vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci ker• 
don. Tel. 244J 

THE ELL!RMAN LINES L TD. 
.. LESBIAN,, Yapuru 1 t•· 

bat LIVERPOOL •e SVVIN· 
SEAdan ıelip tahliyede b•· 
lunacaktar. 

"EG YPTIAN" •apurr 10 
ıubat LONDRA, HULL Ye 
ANVERS'ten ı•lip taiıli1e•• 
bulunacak ayni ıamaada 
HULL ipn y&k alacakbr. 

"ROUMELIAN,, ••pva 
14 ıubat LIVERPOOL Yt 
SVVENSEA'dan ıelip tak· 
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGA TION Co. L TD. 
"LAPVVING" Yapar• 14 

ıabatta ıelip LONDRA itla 
1ak alacaktır. 

Not: Vurat tarihleri •• 
•apurlann isimleri lıerlae 
deiitildilderdea mea'uB1et 
kabul edilmez. 

-- -·· -- - --
- --·- -

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZUET 

Sıhhat Ezanesi 
Y alnaz tue temiz •e ueas ilaç ve tu· 

•al~ı ~itleri .. aar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveç,aaıa baliı Morina Balık yata 'n 
Şerbet ılbl lçllebillr iki defa ılbllml.Ula . 

Biricik aabt yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NGshel 

SıeuAT EzANEsı 

T•pec:ik • Hıcı Hlaeyialer 
C•111ıtteıi rtaa Halke•i 
•lıbpler likil)e de deYam 

- -:s el 1 E ii Kuzu otlu çarı111 Asım Rıza ve bira er eri § - -1 Yeni m•nifataracılarda mimar Kemaleddin Cad. 1 
Kuru./ 

Uecektir.'Bu~ hafta Kara· 
1 • Saaatlar t~ lnmlan kar· 
l'takl ., •• ,. 

Yllnll malJar paun F. Kıademirojlu ....... J ----IU llUllBlll-
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Fransa'da hütü·n müsellah cemiyetle-
rin kaldırılmasına karar verilmistir 

' ---- ---
Sosyalistler lideri "Leon Blom,, ün ikiyüz kişinin hücumıına 

kalarak yaralanması, Fransa'cla deriıı akisler yaptı 
maı·uz 

Jataobul 14 (Özel) - Paris'teo haber veriliyor: 
Aksiyon Fransez teşkililho "' mensup ikiynz kişinin 

hftcumuna maruz kalan Sosyalistler Partisi lideri Leon 

Blftw hadises i, blllnn Fraosa'da derin akisler uyandır· 
muıtar. Siyasal çe,·eoler, bu h4discniu, btıyOk bir ilı· 

tilile mukaddeme olmasandao ('Ddişe ediyorlar. 

OOrı gece Elize sarayıuda cumur haşkatnı M. I.ebru· 
uun başkanhğı alımda toplanan kabine, ınOscllah <·e· 

miyetleriu behemehal kaldırılması Jizımgeleceğioe ka
rar vermiştir. MOseUAh cemiyetlerin~ dağılma kt>yfiye· 
tini nasıl karşılayacakları lıeoOz malum değilclir. BG· 

tOo Par is endişe içindedir. 

····• ...... 1 

Hodza bu akşam Pa- Rus - Fransız paktı ve av· 

ris'ten ayrılıyor ropa basını'nın yazıları 

Yirmi 

da 

bir Şubatta Belgradı 

ziyaret ederek ~iyasal 

görOşmeler yapacak 
Pariı, 13 (A.A) - M. bulunmaktadar. Ekonomik 

Hodza cuma akıamına kadar sabada Yuguslavya'nın gö
Paris'te kalmaj'a karar •er· rüıleri Romanya ile Çekos· 
mitti r. Tuna havzası teıkilitı lovakya'nın g6rüılerine çok 
hakkında ki mOzakerelerine yakındır. Fakat M. Hodza 
dewam etmektedir. Çekos· 21 ıubatta Belgrad'ı ziyaret 
lovakya ve Romanya hllkQ- ettiii zaman ıiyaıa mahiyette 
metlerinin noktıi nazarları baza tadilleri izaleye çahıa
birbiriae tamamen uyrun cakhr. ·--Nahas paşa ile Sir Lim
son arasında görüşmeler --. -· ,... 

lngiliz · Mısır müzakereleri ·yakın-

da Kahire'de başlıyacak 
Kahire, 13 ( Radyo ) -

laıiliı fevkalAnde komiıeri 

Lamıoa, burOn baıbakan 
Ali Mahir paıayı ziyaret •e 
mDzakereler hakkında ko
auımuıtur. 

MOzakereler, baılamak 

üzeredir. 
Ali Mahir paıadan ıonra 

, M111r bQlcQmeti adına müza· 
kereleri idare edecek olan 
olan Nabas pata da Sir Lam· 
ıon'u ziyaret ederek konuı· 
muıtur. 

Fransızların Suriyede 
yaptıkları yeni tevkitat 
örfi idarenin, Şamdan başka heı· 

I 

tarafa teşmili bekleniyor 
lıtanbul 14 (Özel)- Şamda her tarafında örfi idare bek· 

Ye Suriyenin muhtelif yerle· 
rlade yeni tevkifat yapılmak· 
tadır. Suriye hafkı, Fransız· 
ların bu hareketini mlltbit 
bir kinle karıılamaktadır. 
Şamdan baıka Suriye'nin 

!eniyor. 

Son relen haberlerere röre 

Halep'ten Paris'e gitmek is· 
tiyen kadınlardan mürekkep 
bey'et, Berut'a hareket et· 
miştir . 

------------·~~--.···-

ltalyan askerleri lngiliz 
sonıalisine kaçıyorlar 

~~~--------~ Roma tekzib ediyor. logiliz müstemleke ha· 
' kanı ise, 380 mOlteci askerin kampa 

8evkoluuduğunu resmen bildiriyor 
lstanbul 14 (Özel) - Afri· liı müstemleke nazıra Tomaa; 

kadaki ltalyan askerlerinin 380 ltalyan ana vatan aıke
lnıiliz ıomaliıine iltica ey· rinin lngiliz somalisine illi · 
ledikleri hakkındaki haber- ca eylediğini ve bunların si
ler Roma'oın tekziplerine llbtan tecrit edilerek kampa 
r•t•en teeyyüt etmittir.lnti· aevkolundu"larını ı&ylemiıtir 

Polonya gazeteleri, Fı ansaya teh· 
dit savuruyorlar, ltalya gaz· 

etln~ri ne yazıyorlar 
lıtanbul, 14 ( Özel ) -

Rus-Fransız paktı etrafında 
uzun makaleler yazan Po · 

lonya gazeteleri, bu paktın 

tasdiki halinde Polonya ile 

Franıa arasında imzalanmıı 

olan paktın bDkDmsDı ka · 
lacaj'ını ileri ıürOyorlar. 

Polonya ıazeteJerindea 
baıka Almanya matbuatı 
aleybtarane yazılar yazmak· 
tadır. 

ltalya matbuatı; bu paktla 
ltalya'nın alikadar olmadı· 

tını kaydediyor. 
Yalnız (Tribuna) gazetesi, 

yazdığı bir makalede di· 

yor ki: 
"Franaa'nın böyle paktlara 

illzum g6rmesi, uluılar ku
rumuna itimad etmemekte 
olduiu manasını vermez 
mi? Hususile ki, Fransa, 
Ruıya ile bembudud de· 
iildir.,. 

Franıız gazetelerinden bir 
luımı da pakb iyi karııla· 
mamaktadır. (Deya) gaıe· 
teai diyor ki: 

"Rusya'nın ittifakını genel 
aavaıta tecrilbe ettik. Bize 
zerre kadar faydaıı da o
kunmamııtar. Eier lngillere 
harbe girmiyeydi, Franıa'nın 
vaıiyeti çok mDhlik olacaktı. " 

Amerika donanması giz
'li manevralara başladı 

--·-85 harp gemisi açık denizlere çıktı 
manevralar beş gon sOrecek 

lıtanbul 14 ( Ôıel ) - ıillbabrilerden aynlmıılardır. 
Amerika donanmasından 85 Bu manevralar, beı gOn de· 
harp remiıi, açık denizde vam edecektir. Manevralara 
muhtelif aahillerde gizli ma· deniz tayyareleri de iıtirak 
nevralar yapmak üzere üs· edecektir. 

-----·~ ... • ......... MI.--- ---
Şimdi de doktor ve has
ta bakıcı gönderiyorlar 

Napoli 13 (A.A) - Sa
renya vapuru 130 a1keri 
doktor 1500 basta bakıcı ve 
timarcı 10 tane ıeyyar has
tahane ve önemli miktarda 

ııbbiye levaıimi ile Mat!V• 
vaya hareket etmiıtir. Ayni 
vapurla 90 mlitabat111 İHi 
de doj'u Afrikay gitmekte· 
dir. 

~~~-~--... ·----~--~~~~~ 

Uzak sark ta durum 
' lıtanbul, 14 (Özel) - Uzak ıarkta vaıiyet vahimdir. 

Mançuri ~hududlarında Mançuri Japon tahıidahna karşı 
Rusların mukabil hazırlıklara, gittikçe artmaktadar. Ruı 
erkinıharbiyeai1 Japon • Mançuko kuvvetlerinin, ini bir 
bOcum yapacakları kanaatindedirler. 

Mançuko bududlannda Rusların 300 bin kiıilik bir ordu 
tahıi~ ettikleri söyleniyor. 

Tokyo'dan relen haberler, Japon'laran Mançuko'ya yeni
den. 200 tayyare g6nderdiklerini bildiriyor: 

Makalle'de kanlıçarpışmalar oldu 
- B~ıamfı 1 inci sahi/ede
timali garbi istikametinde 
mubaaara bathnı yarmak 
için taarruza kılkmıılar 

fakat muvaffak olamamıılar· 
dır. Habeı'ler, esaaen bura· 
dan bir bllcum beklemekte 
oldukları içia daha evvelden 

OtuzTahutluA 
Moris LöblanınEn Meraklı Ro 

'I'efrikn rnyılli 

- Blrinc•i Kunm: VEHONIK -
Bu sözleri ta1dik etmek nun ne ehemmiyeti 'f 

ister gibi Fransuva'nın kö- talık ağarırken yol• 
peği çıkageldi. Fransuva'yı rün tamamen doğuD 
iÖren köpek hiçbir hayret dalın olduğu yere 
eseri göstermedi. Zaten oraya giderk 

- Görüyorsun anne .. Kö- bud hücrelerin dibiD 
pek te benim fikrimdedir. geçeceğiz. Stef anı 
Adayı köpeksiz!terketseydik bulur, beraber alarıı, k 
köpeğin vaziyeti ne olacakta? mi de unutmayız. Saad 

- Adayı terketmek mi ve karııda bir yere 
diyorsun oğlum! lıte benim plinım b 

- Tabii! Hem de miim- Veronik oğluna ba 
kün ohn sür'atle.. Esasen takdirle bakıyordu. 811 
bu plinımın icabıd1r? bir çocuğun bu kadar 

- Fakat nasıl burasını tazam bir plin düıllD 
terkedebileceiriz? cidden hayrete layık 

- Sandalla! - Hakkın var oğla• 
- Fakat burada sandal rilyorum ki talih artlk 

varmı? tarafa dönmüttür. 
Var, benim sandalım . * • • 

- Nerede? Gece hadisesiz olar• 
- Buraya çok yakın bir 

yerde! 
- Oraya beman gidebi· 

lir miyiz? 
- Güç olmakla beraber 

ridilir. Askerlik ıstalibların · 

da "ıizli yol,, "çiçek yolu" 

denilen bir talum yollar var· 

dır. lıte bizim sandal da 

6yle bir yerdedir. Bu yeri 

beman hiçbir kimse bilme· 

mektedir. Sandabm orada 
çok emin vaziyetedir. 

Veronik bu izahattan çok 
memnun kaldı. 

Ve: 
- Şu balde! Dedi. Kur

tulduk demektir! 
- Tabii.. Ştıpbcye biç 

mahal yok. 
D61man buraya aelemez 

mi? 
- Naııl? 
- Elinde Hooarioin mo-

t&rll kayıiı var . 
- Madem ki ılmdiye ka· 

dar relmemiıtir. Bu~yerl bil· 
miyor demektir. 

·- Peklll .. Hemen ıitme
te hazır deiil miyiz ? Bizi 
durduraa bir ma\ızur mu var? 

- Gece hareketimize ma · 
nidir. Her ne kadar birinci 
sınıf denizci addolunabilir· 
ıem de, deniz ve aabil çok 
tehlikelidir. Sarek adaıındao 

bu cihetten de ıece vakti 
ayrılmak çok gllçtllr. Bunun 
için daha emin olmak üzere 
ıDndQıO beklemek mecbu
ridir. 

- Doj'ru .. Fakat çok bek
lemek llzım. 

- Ne yapahm.. .Birkaç 
aaatlık bir sabar daha lizım, 
beraber olduktan sonra .. Bu 

buraya toplar ve mitraly6z· 
ler yerleıtirmiı bulunuyordu. 
Binlerce ltalyan ölmnı ve 
yaralanmııtır. Yaralı ltalyan 
ana vatan askerleri, Habeı 
aeyyar hastanelerinde tedavi 
edilmektedir. 

lıtanbul, 14 (Özel) - Bir 
Habet resmi teblitiode, ltaJ
yan'ların ıimdiye kadar 844 
ölü verdikleri bM,erinin ltal· 
yan milletini iifalden baıka 
bir ıey olmadıiı bildirilmek
te, yalnız ıoo Tembiyen mu
barebeıinde 15 bin aaavatan 
askerinin ve 5123 Aıklrinin 
&ldDill ve bunların elbiıe· 
lerile bir Habe,.1 fırkasının 
ıiydirildiii ve ailAblanlıral
dıiı bildirilmektedir. 

ve çocuk annesine; 
- Hissiyatım yanht 

dir. Seni bulduğum ı 
tık ayrahkların son11 • 
hükmetmiıtim ve blf 
caktır. O kadar ki bi 
haoçerile ıaldırsa .. 
veya bilmediiim de 
el bu hançeri iti• 
mennedecektir. Beoi,. 
den doian kanaat b 

- Fakat oğlamj .. 
lattıtım facıalarda 
dujun elin moda 
ı.Srmedim. 

- . Ben anneme ya 
taarruzlara durdar• 
eminim. Bu meçbal 
herhalde ıelecektir. 

- Fakat ıhadiy• 
ıelmedi ya .. 

- Nerede iae 191 
annecitim .. T eblikeni• 
haddini buldu;unu ke 
bildirmeme IDıum 
Gelecek, herhalde 
cektir. Rica ederim, 
ile karıılaıırsan k 
Fakat emniyet ve iti 
dan birıey kaybet111• 
citim. 

- Ewet otlum •. 
ve emniyetimi mu 
ıayret edecetim oil 

- Çok iyi hareket 
olacak11nl • GWerels 
anda plAaımıa tatbiki 
sunda ıef ben ol 
göre ıazomn de 
~luyorsun anneciillll• 
cek paketini nereye 
ıeker anneciiim. 

Çocu;un bu 1611• 
rine Veronik'te k 
acıkmıı olduj'unu 
Mabud bilcreden al 
)"ecek paketini ortaya 
karıı karııya ve ııtablt 
cud yiyecekleri yedia.'d 

Her ikiıi de meı'll 
Hiçbir ıeyden endifıl• 
mamııta. O kadar 111 
ediler ki kifi miktard• 
muılar, Sabahın seri• 
ılrı ile evveli 'I 
uyanmııtı. 

Fr•nıuva henüz il 

ta idi. Çocuğun klb 

rilya gördOiDnü 'I 
yllıOnden anladı. 

Genç kadın , oo 
nelik gaybubiyetteo 
bulduiu otlunu uyurlı 
dukça uzun bir zarJJ 
retti. Güneı oldukç• 
aeldiii zaman çocuk 
liiindea uyandı ve: 

( Devam 
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