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ltalya 
Doğu Af rika'snıdan başka 

Trabulusgarhe de yenideiı 
asker 8cvketmeğe başlamış 
bulunuyor. 
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Ha heş kuvvetlerinin cenuh cephe- Daııim.ar- /IngiltereSingapora asker 
sinde. muvaffakiyet kazanarak ka'da sevk etmeğe haşladı 

ilerledikleri söyleniyor Şiddetli fırtına

lar oldu 
ltalyanlar, Doğu Afrika'sı için 

Kolordu tesis etmişlerdir. 
dördüncü bir 
Habeş dum-

İstanbul 22 (Özel) - Da
oimarka'da fırtına durmuı, 
her taraf karlarla kapah 
kalmııtır. Asker kuvveti, 

darları mukavemet e cl i yor. halka yardıma devam etmek· 
tedir. Trenlerin en çoğu iş· 
leme mekte, ıehirler lecerrüd 
etmiş bir vaziyette bulun· 
maktadar. Kopenhag sütsüz 
kalmıthr. 

Adiı·Ababa, 
21 ( A.A) -
Haber verildi· 
iine göre, Raı 
Mulugeta ltal
yaıa'ların mll
temadi taarruz
ları karıısında 
daha elveritli 
me•zileri tut-

••k için Eadeta 
•illyetine çekil
mektedir. Ce· 
Dupta Nasibu 
kararılhı Ha· 
beı kavvetleri
nia Karaatlale 
ve Kordua iıti-

ka-.etiade ileri bareketerin
cle terakki ettiklerini bildir· 
mektıdir. 

Bu mıntakacla nisana ka
dar çok ıiddetli sıcaklar 
deqm edeceiinden ltal
Y•n mot&rlO kuvvetlerinin 
hareketleri biiyOk miitkilllta 
lliramaktadır. 

Roma, 21 (A.A) - Doiu 
Afrikaaı için dCSrdOncO bir 

Hristiyan 
Olmak isti yen Gaf:ldİ 

:'iegil, oğlu imiş . 

Gandi 
~ıtanbul 22 (Ôzel) - Hindli 

d~d~~ Gaadi'ain Hriıtiyan 
nuaı lcabul etmeie karar 
erdiii halclunda evvelce bir 
•ber çılcmııtı. Gandi, bu 

beri tekzip etmiı ve dinini 
•iiıtirmek iıtiyenin kendiıi 
lllayıp biiyOk oilu Hiralay 

dl'nin oldutanu bildir· 
ıtir . 

Bir adamcağız 
Soğuktan öJdn ve bir 

ev yıkıldı 
Bahkeair, (Özel aytarımız

daa) - Soğukların tesiri, 
ilimizde bili devam ediyor. 

f talyan &8kerleri 

Bığadıcın Elyapan köyün
den Mehmet otlu lımıilin 
pbrimiz pazarına ielmekte 
iken Çaiııın Orhaniye köyil 
yakınında bir ağacın dibinde 
616 olarak bulunmuıtur. 
Yapılan tahkikatta lımailin 

soiuktan donma neticeaiade 
kolordu tetkil olunmuıtur. Makalle, 21 (A.A) - ltıl-
Bunun kumandanlıiiına ••- r•- L-~. _,, _ _ : c-..ı ..... _ __ ı .. 
neral l::ıioeabeni tayin edil- riain neticelerini istismar 
mittir. . 

vnıux u ...... ., ...... .,u., 
§ Çağıı kamunun• baih 

Y eaice köyliaden Hiiseyin Roma 21 ( A.A ) _ İyi edere~ yeni bir hamle etaba 
malümat alan mabafilden yapmıılar ve yirmi kilometre 
&j'renildiiine ıare, ltalyan ilerlemektedir. ltalyaa kuv· 
kuvvetleri Aıaba Alaıbiye vetleri Habet dlimdarlarının 
yaklaımıılardu. Pek yakın· mukavemetlerinden baıka 
da çok mnhim hldiselere ciddi hiçbir mukavemet gii-

kızı Hatice'nia ı arap bir 
halde bulunan evi aon ya-
i•n yatmurlar yilıiinden 
g6çmtııtiir. Bu g6çme so-
nunda kırk yaılarında kadar 
bulunan Hatice ankazın al-

intizar olunmaktadır. .ıememektedirler. tında kalarak ölmOıttlr. 

M. Hodza 
Belgrad'a vardı 

Png 21 (Radyo) - Bııba · 
ha MUeo . Bod11, Belgrıd'ı 

hereluıt edeceği eeaadı gaaele· 

ellere dlynde hulurımoı "'" 
d~mıeılr ki: 

- Blı, Hiçbir samın Bı· 

bleburg baoedıoıaıo rıhtı dön· 
meıloe rlu gOıleremeylı Zir• 

o ııkdlrde ÇelLoıloHkyı'oıo 

parçalaamaeı ıebllkeıl ba~gOı 

trrecr.kllr. Ub clbeıl, gerek 
J..oadn'dı nı gerekte Parlı'te 

arıettlk. 

ÇekoıloYıkyı'oın Merkeıi 

Auupı'dekl mnkll, çok mn 
blmdlr. ~lı, Almeoyaoıo · Bal 
kea'lıre ıerkmııını her zımın 

• 
mınl olıbillrlı. Çekoılonkyı, 

bu buıuıtı bir ted teıkll el· 
mektedlr. 

lstanbul 22 (Ôzel) - Çekos
lovakya baıbakanı Milan 
Hodza Belırad'a vasıl olmuı 
ve iıtaayoada Yugoslavya 
baıbakanı Stoyadiaoviç ve 
birçok •iyasal rical tarafından 
törenle karıılanmııtır. Milan 
Hodıanın seyabatına bliyiik 
önem verilmektedir. · 

K. 1. Ekonomik 
· konseyi 

Praı 21 (Radyo) - Kü
çlik itillf ekonomik konse
yi toplaablanaa ltaılam11br. 

V enizelos Girid' de çitt
lik L tesis ediyor 

l ihtiyar diplomat, Paskalyadan 
evvel Girid'de bulunacaktır .. 

Venizeloı ve arkada,ıarı 
lıtanbul 22 ( Radyo ) - Venizeloı, Hanya'da vasi 

Pariı'te bulunmakta olan mikyasta arazi bile satın 
Venizeloı, siyasal hayattan almııtır. Dostlarına g6nder
çekilmeie kat'i ıurette ka- diı-i mektuplardı, paakalya
rar vermiı ve Giride dö-
nerek orada bir çiftlik teıis dan evvel Hanya'da buluna· 
etmeğe teıebbüı eylemiıtir. cağını bildirmiıtir. 

••••••••• 
Müzakereler haşlıyor 

lstanbul, 22 (Ôzel) - Kahire'den haber veriliyor: 
Mısır- lnıiliı miizakereleri, Martın 9 ncu ınnn baıhya

caktar. Bununla lteraber, bir cemile olmak Ozere Martın 
2 nci ıDnll bOyllk bir t6rea yapılacak ve her iki tarafın 
deleıeleri birltirleriai taaıyacaklardır. 

·-·-· 18 ay içinde, Şimdiki kuvvetlerin 
bir misli dalıalgönderilmiş oiacaktır 

logiliz askerleri 
Iıtanbul 22 (Özel) - lngil· ondan sonra tevali edecek 

tere bükQmeti, Sinkapurda- olan sevkiyat on sekiz ay 
ki kuvvetlerini takviye et- u kt' B ' üdd t _ ı rece ır. u m e zar· 
mege baılamııtır. Buna da-
ir evvelce verilmiı olan ka- fınd~, Singapurdaki lnıiliı 
rara göre, şimdi iki alay kuvvetleri, geçen senekinin 

löndermiıtir. Mavısta iki bir misline daha balii ola· 
ıay iD•n ıuuucıc"çn. .,... ... .... ""'· ................ -41ıtt•------

Y urdu, büyük yol-
larla süsliyeceğiz 

-15 yıl içinde 30 hin kilo
metrelik yol yapacağız 

lstanbul, 22 (Özel) - Hii-• ktimetimizin:hazarl•makta ol· 
duğu bilyük yollar praıramı 
yurdun her tarafını birbirine 
yetiıtirecek ve mahıulJerİ· 
mizia en uzak yerlerden Pa
zar yerlerine ulatlmlmasını 
temin edecektir. Bu proıram 
pek yakın bir zamanda ıona 
ermiı olacak ve Kamutay· 
dan geçirilerek kanun haline 
konacaktır . 

Büyülıt yollar programının 

tatbikatın• buıene baılan

ması muhtemeldir. Hlikümet, 
bu programı 15 yıl içinde 
tamamlamıı olacak ve 166 
milyon lira aarfetmek sure
tile 17 bin kilemetrelik yol 
yapacaktır . 

Yol verıiıinin yeni ıek
linden her aene temin ede
ceğimiz 11 milyon lira, Ba

Bayındırlık bakanı Ali 

Çeıinkaya 

yındırlık Bakanhiının emrine verilecektir. 

----------~--~-------
ispanyada vaziyet gittik
çe eyileşmeğe haşladı 
Don, siyasal mahkumlaı·dan 1500 

,; 

kişi hadisesiz tabi.iye edjJdi 
Madrid, 22 (Kadyo) -

Azana kabinesinin kabul 
ettiii ve cumur baıkını M. 
Zamora'aı• taıdik eylediti 

kararname, bu sabah reami 
gazetede çıkmıı ve derhal, 
siyasal mabkGmltrtlan 1500 
- Deı1amt 4 nAi sa/afftdt-



((}imal Birlik) 22 • 

Atina'da Halebin idaresi askeri k 
Nakili: KAMI ORAL 

Yaman bir diş hır 
sızı yakalandı 

vetlerin elinde hulun uy 
-57-

Loi, mevta teşbirbanesine gittiğini 
hicapla itiraf etmişti 

L6i, bu eSDada fevkalide 
kızgın bir halde neticeyi 
bekliyordu. 

Matmazel Terez, biraz dü
tUndü ve ıoara: 

- Koyu k11mııı, yayı da 
altındır. Üzerinde L ve G 
barflara vardar. . 

Gelen adam, matmazel 
Terez'in ağzından çıkan söz
leri dinledi ve sonra derhal: 

- Ta kendisi matmazel, 
içinde kaç gözü olduğunu 
da biliyor musunuz?. 

- Üç rözü vardır. 
- Pek doiru; içindeki pa-

ranın miktarını da hahrh-
yor musunuz matmazel? 

Madmazel, bu suale cevap 
Yermedi, yalaıı niıanhsı LOi
ye tevcible: 

- Bu cüzdan sizindir Lüi, 
hatırınızdan çıktımı? Sizinle 
Ditanlandıktan sonra ben size 
onu hediye etmemiımi idim? 
Buıtın zihniniz yerinde de
jil gibi Liii! 

Dedi. 
Lli, botuk bir sesle: 
- Affedersiniz madmazel, 

kaybettiiim bir ıeyi bu atla
mıa bulup getireceiini llmid 
etmemiıtim de onun için .. 

T ereı niıanlasını tepeden 
braata kadar ıOzdü Ye ıon-
ra: 

- Halbuki, cOzdanı kay
bettijiniı.den lai haber tle-
~1.1:-:- D - t • • • 

wnllmam, ıiz eve ıelclijiniz 
zaman, çok m&kedder idiniz. 
lıter1eniz, cüzdanın içinde 
ae kadar para mevcud ol
dujanu illa size söyliyeyim. 
Bana alacaiınız bilezik be
deli olarak beı bin frank , 
Yar idi. 

Yllzünüz kızarmasın, bile
ziii · almadığınızda o dolayı 
vukubulan kabahatınızı tim
di affa ıayan rörüyordum. 
Likin ne için hakikati ben
den 1aldadınız? 

Bu 11rada, kızile müıtak
bel damadı arasındaki mu
lıaYcreyi dinleyen madam 
L& Kont lifa karııarak: 

- Betbin frank ha! Knl
liyetli bir para!.. Müsyü bul
mamıı olsaydı bu para, ni· 
bak yere kaybolmuş olacakb. 
Ümid ederim ki kendisine 
bDyllcek bir mükafat ve
recekıiniz. 

Gelen adam, madam Lö 
Kont'un bu sözlerine ıüllim
aiyerek dedi ki; 

- Ben mi? Hayır madam! 

mükif at olarak bir habbe 
dahi istemiyorum ve b6yle 
birıey kabul edemem. Zira 
o takdirde buraya kadar siz
den mükifat almak için gel-
diiim kanaatı hasıl olu..!:.. 
Gerçi zengin bir adam de
iilim, fakat geçinebilecek 
kadar para kazanabiliyorum 
müsyDnün beş bin frankla 
muhterem madmazelin yadi
rirı olan bir cüıdanı kay
betmesine meydan vermemiı 
olduiumdan dolayı kalben 
bisaeylediğim memnuniyet, 
bence yeter derecede bir 
mlikifattır. Bendeniz, nasılsa 
mevta teıhirhaneaine ride
cek oldum. 

Madam T arez, herifin 16-
zlinll keserek: 

- Mevta teıhirhaneıine 
mi? Bu cüzdanı mevta teı
birbanesinde mi buldunuz? 

Diye sordu. 
Gelen ,dam, hemen cevab 

verdi ve: 
- Evet matmazel, came

kinın yanında hem cDzdanın, 
baıka bir kimse buafındaa 

g6rülmemit olmaıı, cidden 
mucize kabilinden ~ir feydir. 
Çünkü maktule kadını gör
mek ibere pek çok kim1eler 
ıelmitti, mevta teıhirhanesi 
mabter halinde idi. 

Matmazel Terez'in göz-
leri yatardı ve· Liii'nin yü
ı.line manidar bir bakıt fır
latbktan sonra: 

- Siz, mevta teıhirhane
sine mi gitmiıtiniz, L~i, di
ye sordu. 

Delikanh, çok fena bo
zulmuıtu. O anda duyduğu 
tee11llr ve hicap, nikabil 
tarifti. Önüne baktı ye ni
ıanlııı matmazel Tereze ha
fif ~ıle cevab verdi: 

Evet, nasılsa tesadüfen 
oradan geçerken içeriye gir
dim. 

Gelen adam acele dedi ki: 
- Şimdi iş anlaııldı. 

Aranılan adam ıizsinizJ 
Gazetelerin (Maça kızı) 
diye ad koydukları kor· 
kunç cinayete kurban 
olan güzel kadını görmek 
üzere mevta teıbirhane1ine 
gitmiş olduğunuzu ikrar 
ediyorauı:uz. Bu gazeteciler 
de ne tuhaf adamlardır! Çar
çabuk bu cinayete bir unvan 
verdiler! 

Son posta ile gelen Yunan 
gazetelerinde okuduğumuza 
g6re; Atina'da çok yaman 
bir h111ız yakalanmıı ve Ad-
liyeye verilmiıtir. Bu harsız, 

uzun mliddettenberi Atina ile 
Pire ara11nda mekik doku
makta ve gllnde llç dört diş 
doktoruna mliracaat ederek 
ditlerini tedavi etmek istedi· 
ğinclen dem Yurmakta •e her 
ditçiden bir iki altın diş aıır· 
makta idi. Bu hıraız bayii 
zaman it rörmüı ve her iki 
şehirde yoklamadık dif mu
ayenehanesi bırakmadıktan 
ıoora, çalmıı oldup altın 
ditleri satmağa batlamıttır. 
Dit hırsızı, çaldığı diılerio 
fiatını bilmediiinden çok az 
fiat istemeie başlamıı ve bu 
yüzden yakayı ele vermittir. 

Halep - Şehir idaresini 
askeri kuvvetler ele almıf, 
tehirdeki blitün karakollar 
askeri kuvvetler tarafından 
iığal edilmittir. Şehir her 
taraftan kapalıdır. 

Humusta son hidise de 
yiiz otuz kiti tevkif edilmit 
ve bunlar muhtelit mahke
meye verilmiıtir. 

Hastahaneye kaldırılan 
yaralılardan üç kişi daha öl-
mliotür. Direr yaralıların da 
bayatları tehlikelidir. 

Berattan mlda diğer bü
tlin ıehirler arasında telefon 
muhaberesi yasak edilmittir. 

Fraaıız fevkalide komi
seriain emrile tevkif edile-

rek kaledeki hapishaneye 
konulan Vatanilerden Cemil 
Merdem ve Nesib Bekiri 
askeri mahkemede muhake· 
me edileceklerdir. 
Şam - Burada 

idare kurulmuıtur. 
Bu münasebetle şark 

Fransız ordulan bat kuman
danhiı bir beyanname neı
retmiıtir. 

Beyannamede; asayişi bo
zacak her türlü hareketin 
önüne geçmek için her çeşit 
vesaite müracaat edileceji 
ve bu hareketlerin şiddetle 
tenkil olunacaiı yazılmakta 
ve sükün1in iadesi için yapı
lan tavsiyelerin tesirsiz kal-

ikinci bir genel savaşta Almanya Ho.1-
landadan geçmek istiyecekmiş 

Alnıan orduları, 1914 harbında Fransa topraklarına 
geçmek için yanlış bir yol seçtiklerini şimdi anl~dılar 

Berlin- Almanya'dan bu- iıledikleriai ve bu ytizden ıeleceği tesbit etmıt bulunu
dud dııına atılmış olanAme- nihat zaferi ka•bettiklerini yor · 

' Mosber'in bu makaleleri, rika'lı r•ıete muhabiri (Moı- iddia ediyorlar . 1 Ü 1 D 
ber)ia, Nevyork gazetelerine Berlin ıiyaıa ve ı e çeve -
yazmağa baıladıiı makale· Alman Erkinı harbiyesi, lerinde ıuiaiyetle yazılmıı 

B 1 'd Hollanda topraklarından ıe,.· tellkki edilmekte ve Ame-ler, rerek er in e ve re- .. 
rekae Amıterdam'da derin mek teıet>blsüaün neticeyi rika'h muhabiri•, Almanya-
akiıler yapmağa baılamııtır. kolayca istihsal edebileceği dan hudud dıtına atıldıiı 
Moıber, yazdıfı ıon bir ma- kanaatında m&ttefik olmakla içia intikam almak iıtediii '·-•--:-.1- ..1: •• -- ı.: . beraber fHDdıden banıı nok- kanaatı me'lc11d bulunmak-

..lkinci bir renel harpte talara taarruz etmek llzım tad11. 
Almanya, Hollanda toprak- ~ -•---~1t1•------
larından ıeçmeği eıaı olarak Lı· k. m•H 8çları 
kabul etmiı bulunuyor. Zira 
ıimdiki Alman Erklnıharp
leri, 1914 de Alman ordu-
larının Belçika'yı çiiniyerek 
Fran11z topraklarına ıeçmek 
iıtemelerinde biiyftk bir bati 

Muahede 
Kasasının iki anahtarı 

Bu ayın on ikiıinde Fran
sız parlimeatosu iki mayıı 
193S te yapılan Ruı • Fran-
sız anlatmasını m&zakereye 
batJamııbr. 192S tenberi 
Ruıya baıhca Avrupa mem
leketleri ile dokuz anlatma 
imzalamııtır. Bu anlatmaların 
birer ıuretleri, vaktile Çar
lık zamanıma aid desyaların 
muhafaıaıına mahıaı çelik 
kaıa içinde, dıı itleri komi· 
.erliiinde 1aldanmıt bulu· 
nuyor. 

Bu kasayı açmak için 
yalnız iki anahtar vardır. 

Biri Litvinof'ta, diieri Sta· 
lin'dedir. 

·-· Altıoorduoun lzmirsporu maglOb etmesi, 
~ampiyonluk Ozel'inde tesirli olacak 

Geçen hafta ikinci dev· vanların pek az farkla gene 
reaine baılanan lik maçları- 4 takım arasında paylaıılarak 
nın daba ilk bafta11nda Al- birbirlerine yakın bir Yaziyete 
tınordu·lzmirapor takımları- gelmesi çok muhtemeldir. Bu 
nın yaphiı, puvan vazi- itibarla ikinci devre liki
yetini değiıtiren maçtan miz timdiye kadar yapılan 
sonra lik maçları mühim bir lik maçlarından çok üstlln 
1afbaya girmit bulunuyor. bir ehemmiyet v~ · ilri uyan· 
K.S.K. ın birinci deyreyi dıracakbr. Kanaatindeyiz. 
birincilikle bitirmesi ve ken- Bu haftaki maçlar 
diıini takibeden üç kuvvetli 
rakipten üç puvan yu
karıda olması bu takımımı
zın tampiyonluk ümidlerini 
bir kat daha ziyadeleıtirmiı 
ve kendiıine çahımak vaıi-
feıini yiiklemiı bulunuyor. 

Gerçi bu devrede K. S. 
K. ın kuvvetli rakiplerile ya-

Bu hafta lik maçları prog
ram ve hakemleri aıafıdaki 
gi,bi tesbit edilmiıtir. 

Saat 11 de Denıirapor-Al
hnordu hakem Ferid G&z-
tepe, aaat 13 le G6ıtepe -
Şarkspor hakem Sabri lı
mirspor, ıaat IS de lzmir-
spor-Buca hakem Eıad 
K. S. K. 

T;:Sf00 Tayyare Sineması Telefon 
3ısr 

B takımları: Göztepe· Şark
spor hakem Baba . Altay, 
lzmirapor-Buca bakem Muı
tafa Şenkal, Aliiaordu-De
mirspor hakem Ahmed 
Ôzıirııin. 

Genci, ihtiyarı, küçBiü, bilytıjii, kadını, erkeği tiddetle alikadar edecektir 

pacafı mDsabakaların puvan 
cetvelini deiittirecek ıekilde 
neticeler vermeıi muhtemel 
ise de, diier takımların bir
birlerile yapacakları maçlar· 
da sayı kaybetmeleri de he
ıaba kahlacak olursa bu se
ne ıampiyon ol11cak takımın 
diier rakiplerinden pek az 

Halkevi likleri: Hilll-Park-
ıpor hakem Ahmed, Turan-
9 Eylül bakem Kadri, Kab
ramanlar· Eırefpap Mustafa -Güzel G·ün.ler 

"Siyah Gözler" filminde Harry Baur'a oyun arkadatlığı eden Simonne Simon'un 
blUün bir gençlik, aık ve tatlı bir mevzuu ihtiva eden nefis filmi 

lzmir'Jilere, Talebe hayatını, ıinemanın iç yüzünii, geaçlerin eğlencelerini ve bu 
meyanda nezih bir aık biklyesini bu filmde sunmuı olacaktır __________ ... ________ __ 

A YRJCA: .FOKS Torkçe Sôzlfl Dftny Haberleri 
NAKiL V ASiT ALARI: Her ıeanı sonunda her ıemte otobüı, Karııyakaya vapur vardır 

Seans saatleri . Hergün" 1~ - 17- .t? - 21,15Cumarte1i13-lStalebe seusı. 
• Pazargunu 13 dealave seanıı vardır. 

bir ibtiinllik ıöstereceii Ye 
az bir ıayı farkile ıampiyon 
olacağı akla gelmektedir. 
Ôntlm6zdeki 11 haftalık fa
aliyet devresi bize bu yıha 
hakiki şampiyonunu röıte
receii için ıimdiden şampiyon 
takım hakkında bir tahmin 
yilriiterek kehanette bulun
mıyaca;ıı. Halen 22 ıer 
puyanla berabere giden 
Altay, Altınordu ve lzmiraper 
ribi &ç kuvvetli rakibin K. 
S. K. a yetitmeleri ve pu-

Şenkal. ı 

Kıdem zamları 
Bütçe vaziyeti dolayısile 

kıdem zamları kesilen öğret
menlere eskiıi gibi kıdem 
ıamlannın tediyesi hakkında 
gelen emir, allkadarlara 
teblii edilmiıtir. Kıdem 
zamlar1nıa tediyesine bu 
aydan itibaren baılaDacaktar. 

Pamukları 

ambalaj edi 
Ekonomi lakaolı 

sullerimizin gerek 
K'erekıe ambalajı 
tibat almağa başlalll 
ülkelerde buna el 
tetkikatını tevai et 
muk hakkında Mı 
pılan tetkikat fd 
vermittir: 

Mı11r'da pamukl•' 
tarafından el ile 
Amele pamuklar1 
doldurarak yakın ı.if 
ki çuvallara yerle 
muk daha ıonra 
rikalarına ıe•ke4iilif• 
da tohumlardan, 
maddelerden ayrı 
balyaları haline ı• 

Harice ıevkolana 
lanmıt pamuklar 
rafından ( Farfara) 
bir maaipllaıyoaa 
lur. Bu ameliye 
evinin baz1rladıj1 ti 
pamaiua harmaD 
demektir. Bundan 
muk blyik balyalar 
pre1aj fabrikalar1n• 
nur. Orada dıı P 
sevkolunacak ıek' 
lar yapılır . 

Dahili köy balyal 
iimiz balyalar ' 
kantar, dı, meOI 
ıevkolunan balyala 
7,75 kantar sıkleti 
ikinci balyalar eli 
nazaran daha fad• 
rılmıtbr. Darası, t1 
ve 22 somun ile Ç 

ve ıicim olmak ili 
letçe 10 kilodur. 
balyalar buharla itli 
lerde yapıldıiınd .. 
steampre11ed) nalDılll 
Diğerleri su ile tal 
diiiaden (Balet ti 
namını alırlar. 

Preıleamit pamu 
telif depolarda 
olunur. Bu depolar 
hizalı ihtiva eder. 
mel itfaiye tertibata 
Depo olunan palD 
rilen depo makbu 
kaların tlccara ye 
yaptığı avanılara • 
kil eder. 

Kaip araoıY 
Eıkidei1 polis 

ğunda bulunub bil 
vazifeden ayr1la• 

Balıkeair'in Hacı lılll 

lesinden Çaparlı ftf 
otlu Ahmecl'in ackiı • 

bayat ve mematınd 
alamıyorum. Nerecl1 

1 .. unu bilenler inıaoi , . 
mına atajıda adr•~ 
lumat vermelerini 
rim. 

lzmir'de BtiyOlı 
o;lu banıada 

lımet 



-· ....... 
Fırtına 

( :eyhaoda'da za-. 
ı ·ar 

Ceyhan - Memleketin her 
tarafında olan blyllk fırtına 
b.ınada da aöriUmemit bir 
şıddıetle reçti . Zaten bir 
haftadan beri miltemadiyen 
Y•imur Y•iıyor bir tarafın· 
dan da Ceyhan afır •in 
taııyordu. Fartı•a rece yarı· 
sınclan ıonra baıladı, ertesi 
gUn geç vakte kadar deYam 
etti. Binaların çinkolorı, ki
remitleri, çatıları, yaıhklan 
uçtu. Bahçe dıvarlara, kulü
beler, butlar yıkıldı. Birçok 
aiaçlar kakllnden ı6ktHd6. 
iki ev ç6ktil. 

Fırtın• gecHi 1rmak ke· 
narında oturan bir çinıene 
kafilHinden nehre yakın 
olan bir çadırı r&ırir, için
dekilerle beraber ılrlikliye
rek yardan aıaiı ıuya at· 
mııtır. Çadarıa içiade ~ulu· 
Danlarda.n ~lyDkler r,aıerek 
kurtulmuılaraa da d&rt çocuk 
beiulmuıtur. Bu kafilenin 
laayYanları baih olan yar da 
birdenbire çakmllt ve hay
vanlar ırmaia uçmaıtur. On 
y~di at ve •tek boiulmuıtur. 

Ceyban d6rt metreden 
f Hla ylkaelmit Ye kartı 
ıahil enria olduiu için bil· 
t&a ova ıa altında kalmııtır. 
Baradan bakıldıfı zaman 
ideta bir deai1. manHra11nı 
a11dınyor. Nehir bir miktar 
indiii halde birçok ara1.i ve 
k6yler hlll ıa altındadır. 

Yerleri, yurdlar1 ıu altın
da kalan birçok insan ıeti· 
rilerek hanlara yerleıtirilmiı 
ve belediye tarafındaa iaıe 
edilmiılerclir. 

Propaganda 
Alanında her gtlo yeni 

yeni tedbirler 
Yuaaaiıtan'da devlet de

IDİ!Y•llarında ıeaiı mikyaıta 
Yeni tertibat ahnmııtar. Bu 
cliınledea olmak ilıere •a-

Paris'de 
Şiddetli soğuklar 

Geçen Çarpm~a g0n6 
Pariı'te olan don birçok ka· 
ıalara sebep olmuısa da ak
t•ma doiru pek eilenceli 
salaaeler de meydana retir
mittir. 

Okulları•da çıkan çocuk· 
lar, kaymamak içia ayakkap· 
larına çuval, keçe parçaları 

.. rmıt oldukları halde so· 

kaklarda dolaııyorlardı. Ev

lerinden çıkın şemıiye al· 

mak ve yolda açmak ibti· 
yat11ıbianda bulananlar bi-

raz ıonra ıemıiyelerinin ta
mamile buz tuttutunu ve 
artık kapamak ibtimalı kal· 
madıjını g6rm6tlerdir. 

Bazı arabacılar baza kartı 
bir neyi mayi kallanmıılarsa 
da hiçbir fayda r6rmemit· 
lerdir. 

Ali Rıza 

rini tecrllbe edi 
ıiz •. 

Ve Pftrjen ~abapıa 

en ftstftn bir mfts. 

bil tekeri olduAu 
nn unutmayınız. 

Kuvvetli mtlehil 
ietiyenler Ş.ıhap 

Sıhhat BftrgGD 

haplannı Maruf 

ecza depolarından 

ve eczanelerden 

arasınlar. 

aonlara birer maıafon ke- ( • k fl d • k ) d 
1aacak ve trenlerin duracak- zmır va 1 ar ıre tör DğDn en: 
ları her iıtaıyonda, memura Eırefpaıada 623 no. lu ve ıenelik kirası 151 lira kıymet 
111•bıua tarafından marafoa konan dilkkin 10 glin müddetle açık arbrmaya konulmuıtur. 
••11taıile bitOn yolculara ihalesi 22-2-936 cumartesi günii uat 11 dedir. isteklilerin 
bu · t evkaf direktörlüiüne mliracaatları ilin olunur. 13-17-22 387 

•ı Hyon için uzun ma 
lümat verilecek, orada ne llllllllllllllllflllllllflflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllHllllllll• 

~!~!.:::~:1~:bt;~!ı~~i;,,:~: ilzmir yün mensucatıi 
tud olduiu bildirilecektir. = = 

Bu tertibat, ea çok te· ET . . k A . . k . e 
bezzilh ve Hyahat tren)e· ~ ur nonım şır etıi 
rinde bulunacak, posta ve - -
lllar d d b __ § ızmir Yftn Meneucah Tftr A. "· nı'n Halka- -~ 
1 

tan iz katarlann a u- = v == 
Un1111yacaktır. !§ pınardaki kuma, fabrikaıı • mamulatından olan ~ 

(\ Jı k b I ""t ~ mevsimlik ve kıtlık, zarif kumBflarla, battaniye, ~ 
Se ' ş ma su a ~ ,.ı ve yfto çoraplar~, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 

~) lip mıntakalarında S§ kordonda Cumhnrıyeı meydanı civannda 186'~ 
busen noksan ~ numaradaki (~ark Halı Tftrk Anonim şir·'~ 
yetişecektir - ~ keti) mağazasında sahlmaktadır. Mezkftr fabrika·~i'§ 

Soa ıl\nlerde y•ğan tid· ~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum § 
detli ve ılrekli yatmur)ar § olan mamulatmı muhterem mfttterilerimize bir § 
Deticeıinde ilimizin muhtelif ~ defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. E5 
Yerlerinde husule aelen ıey- S 5 
li 1 • = = 
. Pır, kııhk malııalit ilze- § Toptan satıı yeri: Birinci kordon No. 186 ;;;; 
rınde k d d i . t = = 
Ver111i t' •)' B. e ber 11

• 1•ba 5 Şark hah Tllrk Aaonim Şirketi ~ 
b 1 ır. u .e ep e u § 5 

u. tlrOnlerimiz içia alikadar ;;; § 
daı l h :;;a;; Perakende ıatıı yeri: Yeni manifataracalarda 

re erce teabit edilen ta • = • = 
ll:Iİnler biklmıl& kalmııtır. ~ mimar Kemalettia Cad. Sa;ır zade biraderler ~ 
S6ylendiiiDe r6re, 1eyllp § ~ 
ltııntakalarandaki kıtlık malı· 5! Kuıu oilu-çarfiıı Asım Rııa ve biraderleri ~ 
•il - -Q ır, çok nokun olacaktar. 5 5 
Zira ıular, malııull..-in mil· ~ Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. § 
bi111 bir k11mını ılmlf 16•· ~-Yilalll mallar paurı F. Kaademiroilu ~ 
el er DIİf lİ r. allllHllllUllllUllllllllllllllllClllllUIUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHAm 

N. V. 
VV. ~.,. H. 

BURG limanlarına yOkliye· 

cektir. 
DEN NORSKE MIDDELHAV
SLINJE (D·S. A-S SPANS

KELINJE) 
OSLO 

"BANADEROS" vapuru 
4 martta bekleniyor, iSKEN

DERIYE, HAYFA. DIEPPE 
ve NORVEC limanlarına 

yükliyecektir. 
AMERICAN EXPORT LINE 

"EXPRESS,, vapuru 28 
şubatta bekleniyor, NEV· 
YOKK ve BAL TIMOR için 
ytik alacaktır. 1 

JOHNSTON VV ARREN Ll
NE • LIVERPUL 

..GUENMORE" vapuru 23 
şubatta bekleniyor, LIVER· 
PUL ve ANVERS'ten yük 
çıkarıp BURGAS, V ARNA 
ve KÔSTENCE için yfik 
alacaktır. 

•v apurlaran iıimleri, gel
me tarihleri ve aa•lun tari
feleri hakkında bir taabh&de 

ıirifilmeı ... 
Birinci Kordon. telefon 

No. 2007 - 2008 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehauııı 

1'-inci Beyler SoluJ!i N. 68 
Telefon 3452 

22 Şubat 936 

Fratelli Sperco Vapur Acentuı 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" ORESTES " vapuru 22 

şubatta beklenmekte olup 
yükünü tabliyed~n sonra 
BURGAS, VARNA ve 
KÖSTENCE limanları için 
yük alacakhr. 

,.. .. UL YSSES " vapuru 24 
şubatta gelip 29 ıubatta 
ANVEI S, RoTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VINGLAND" motörü 20 
şubatta ROTTERDAM, CO
PENHAGE , DANTZIG , 
GDYNIA, OSLO ve ·ıs
KANDINA VY A limanları 
için yük alacakhr. 

"ERLAND" motörü 28 şu
batta gelip ROTTERDAM, 
COPENHAGE, DATZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanlara için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.. ALBA JUL YA" vapuru 
23 ıubatta ırelip 24 ıubatta 
MALTA, MARSJLYA ve 
BARSELONE için yük ala
caktır. 

"PELES.. vapuru 23 ıu· 
batta relip 21 martta 
MALTA, MARSIL YA, ve 
BARSELONE için yiik ala
caktır. 

Yolcu ve yiik kabul eder. 

Jlindaki hareket tarihle• 
rile navlonlardaki değitiklik· 
)erden acente meauliyet 
kabul elmn. Fazla tafaillt 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye firketi binall 
arkasında FRA TELLi SPER· 
CO vapur acentaıına mira• 
caat edilmesi rica olunur. 

T e(efon: 2004 - 2005 - 2'6S 

Olivier '7e şOreki 

sı Limited vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor• 
don. Tel . ~443 

THE ELLERMAN LINES.L TD. 
"LESBIAN .. •apuru 8 ıu

bat LIVERPOOL •e SVVEN· 
SEAdan gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

.. EGYPTIAN .. vapun 10 
şubat LONDRA, HULL •e 
ANVERS'ten relip tahliyede 
buluaacak ayni zamanda 
HULL itin y6k alacaklar. 

"KOUMELIAN" Yapan 
14 şubat LIVERPOOL •• 
SVVENSEA'dan gelip tab· 
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA• 
VIGATION Co. LTD. 
..LAPVVING" •apuru 14 

tubatta gelip LONDRA içia 
ylik alacaktır. 

Not: Vurut tarilıleri •• 
vapurların iaimleriıı ili.eri•• 
değiıikJiklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
YalnlZ taze temu Ye ucu~ ilAç Ye tu

valet çetideri eatar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yaia •n 
Şerbet gibi içilebilir iki defa aibllmi. tüı . 

Biricik Hhf yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NGzhet 

Sıu HAT EzANEsı 

Kuru.r 
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Yugoslavya, Bulgaristan'ın ittifak 
teklifine ne cevah verdi 

Sotya gazeteleı·i, Sırb, Bulgar uluslarının kardeş olduklarını 

ileri sürmekte ve eski birliai tavsiye etmektedir 
Istanbul, 22 (ÖzeJ) - Sofya'dan haber veriliyor: Bul1ıar Akdeniz.'de bir mahreç temin el meıse, ekonomik hayatının 

gazeteleri, kralBoris'io Belgrad'da gördüğü hüsnü kabulden inkiıafına muvaffak olamıyacağını iddia etmektedirler. 
lstanbul, 22 (Özel) - Bulgaristan 'Ja Yuguslavya arasın

dolayı memnuniyetkirane yazılar yazmakta devam ediyor- da bir ittifak akdi için Bulgar'lann bir t~lifte bulunduk-
lar. Bu gazeteler, Sırb Bulgar uluslannın kardeş olduklarına )arı ve kendilerine verilen cevapta, böyle bir ittifakın, 
ve eskiden olduğu gibi şimdi de el-ele vererek istikbal ancak Balkan fpaktının esaslarına uygun olduğu takdirde 
için çahımalara llZlmgeJdiğini yazdıktan ıonra,Bulgaristan'ın faideli olabileceği ~mütaleası yürütüldüğü bildiriJiyor. 

1 ............ . 

Japonyada çok korkunç Bir lngiliz kunıanda-
ze1zeleler oldu nı ölü bulundu 

Seçim sonuçları yakındır. Yeni ka- 'Romild zırhlısı kumandanının bo-
bineyi askerler teşkil edeceklermiş ğazında deı·in kesikler vaı·dır 

lstabul 21 (Özel) - Lon- vardır. Bir cinayete kurban lstanbul 22 (Radyo)-Japoo
ya'da aaylaT seçimi bitmek 
üzeredir. Şimdiye kadar elde 
edileD neticeler, halen ikti
dar mevkiinde bulunan par
tinin aleyhine olarak tecelli 
etmektedir. Seçim netayici 
aal91ıhr anlatılmaz, ıimdiki 
bükümetin iktidar mevkiin
den çekileceii ve yerine as
keri bir parti geleceği ı6y

leniyor . 
lıtanbul, 22 ( Özel ) -

Japooya'nıo Jaka, Kupe, 

Arak ve diier bazı kasaba
larında vukua gelen zelzele, 
çok şiddetli ve tahribkir 
olmuıtur, birçok evler yıkıl
mış ve bazı taraflarda da 
topraklar yarılarak alhndan 
sular fıı~armııtar. Dün, Arak
ta ankaz altından çıkarılan 
35 ölllden başka Kope ile 
Ajaka'da da 16 ceaed daha 
bulunmuıtur. insan zayiatı

nın önemli olduiu ıöyleniyor. 
Haaarat henOı tesbit ediJ
memiıtir. 

lngiltere Haheşistana pa
ra yardımında buluıi.acak 

·-·--V ~rilecek para ile ordunun ve hal
kın yiyeceği te~in olunacaktır 

Londra 21 ( Radyo ) - değer bir kaynaktan ~aber 
Star aaıeteıi, lnK"iliı hiiku · aldığımıze göre, dıt işleri 
metinin Habeıistaoa para bakanhtı eksperleri Habe
yardımında bulunacağını ha- tiıtan'ın mutaarrız devlete 
ber verilmektedir. Bu gaze- karfı yaptığı mücadelede 
te, verecek para ile ordu · muhtaç olduiu silah ve 
ya ve ahaliye yiyecek temin mühimmati vermek ıuretile 
edileceğini yazmakta, Habe- kendisine yardım edilmesi 
ıiıtanın mübayaatta bulun- için alınması münaaib olan 
mak için parası olmadıiını tedbirleri tetkik etmişlerdir. 
ilive eylemektedir. Eksperler, bir de ekonomik 

Londra, 21 ( Radyo ) - yardım plinınlD tetkikile 
Havas muhabirinin itimada meşguldürler. 

-----------.-.--~-------------

ita l ya Trablus'a yeniden 
asker gönderiyor. 

Dün Napoliden uçakla dolu bir 
vapur da hareket etti 

lstanbul 22 (Özel) - Ital- :vapur asker ve zabit aev
ya, laıiltere'nin ıon vaziye· kedilmiıtir. Dün de Napoli 
ti ilzerine Trabuluıa yeniden den uçaklarla dolu bir va
asker röndermeğe başla - pur Trabulus'a hareket et-
mıftar. Şimdiye kadar üç miştir. 

••• 
Fransa 

lngilıere"den 9 ay için 
40 milyon sterling aldı 

lstanbul 22 (ÖzeJ) - Franu 
bilkümeti, lnglltere'den yüzde 
3 faizle 40 milyon sterling 
istikraz etmiştir. Bu istikraz 
dokuz ay zarfında itfa edi· 
lecektir. 

Nüfus vazı mı 
.t 

KOtDkler busene 

yenilenecek 
Iıtanbul, 22 (Öze)) - Bu 

sene içinde yurdda genel 
nüfus yaıamı yapılacak ve 
nüfus kütükleri yenilenecek
tir. Bu hususta bir kanun 
hazırlanıyor. 

dra'dan bildiriliyor: Romi- gitmiı olması ihtimali kuv
ld zırhlısının kumandanı vetlidir. Baş amirallik, çok 
kaptan Aatilayn, dün, gemi- kıymetli bir kumandan olan 
deki kamarasında ölü olarak Antilayn'ın törenle gömül
bulunmuıtur. Kumandanın meıine karar vermiı ve der-
boiazında derin kesikler hal tahkikata başlamıtbr. 

------•ı.ı .. ~ ........ ~-------
Petrol . ambargosu 

Istan9ul, 22 (Ôıel) - 18 ler komitHİ 9 martta toplan
tıya ça;ırılacakhr. Cenevre'de bulunan komite baıkaoı 

Vas Konçelloı, ihzari görü,meleri idare etmektedir. Söy
lentliiine göre, komitenin işi erinin kolaylaımaaı ve petrol 
hakkında karar verilebilmesi için derhal bir tali komite 
tetkil edilecektir. 

--------------~-·· --~---~----------
SiJah tahkikatı 
Satmasa imiş, kendi 

yapucakmış! 
, Birleşik Amerika'da silib 
ticareti hakkında tahkikat 
yapan bir komite teşkil 
edilmiıti. IŞimdi de Londra
nın Middieaeks Hal'inde 
böyle bir komitenin toplan
tıları yapılmaktadır. 

Bu komitenin üzerine al
dığı vazıfe Britanya cephane 
f abrikacılaranın faaliyetini 
tetkik etmektir. Sir Filip 
Jipsin başkanhğı altında bu
lunan bu komitenin Vatlng
ton 'da çahıan komiteden 
farkı salahiyeti daha az 
olmak ve yalnız endüstri 
sahasında çalıımak itibari
ledir. 

lngiliz tahkikat komitesi 
son a-ünlerde "kimyevi en
düstri,, reisi Mak Govene 

sordukları sualin cevabı kar· 
şısında ıaşırmış kalmıştır. 
Reis şöyle ıormuştu: 
- Mançuko harbı sırasmda 

Çinli'lere mfihimmat sattığı
nız doiru mudur? 

Evet, doğrudur. 
- Ya Japonlara? 
- Onlara da sattık. 
Reiıin hayreti karş111nda 

kumpanya 'direktörü ıunu 

ispanyada vaziyet 
gittikçe iyileşme

ğe haşladı 
-BtJ4tarafı 1 inci sahifede....! 

kiti tahliye edilmiıtir. Tab
liye eınaaında hiçbir bidiıe 
olmamııtır. 

Yeni hüküm et, asayiıi 
temin edeceiinden emin 
olduiu için eskl hükumetin 
bir kaç gün evvel ilin etmiı 
olduiu örf! idareyi kısmen 
kaldırmıştır. 

Vaziyet iyileşmeğe başla· 

••ıtır. 

Vali muavini 
Dan i~e başladı 

Şehrimiz vali muavinliğine 
tayin edilen Dahiliye Veki
leti hukuk müşaviri mu vini 
Cavid, Ankara'dan ge mit 
ve dün yeni vazifesine baş-
lamıttır. Muvaffakiyetler di· 
leriz. 

• • • 
Dün akıam ıehrimiıe ge-

len yeni mektupçu Alieddin, 
bu sabah vazifesine başla· 
mııhr. 

de mittir: 
- Eğer biz satmasaydık, 

kartuılarını ve obüslerini 
kendileri yapacaklardı! 

------------------------
lzmir vilayeti def terdarlığıudan: 
Birinci kordonda 112 numarada lokantacıhk yapmakta 

iken terki aan'at eden Ibrahimin 1-1-933 ili 9-2-933 tari
hine kadar hesabatıoı mübeyyin :,eyannameoin müstenidatı 
olan defterlerinin tetkiki için aranmıfsada bulunamamış 
olduiundan tarihi ilindan itibaren 15 gün içinde defterle
rini yeni maliye ıubesine ihraz eylemediii takdirde defter 
ibraz etmiyeoler hakkındaki muamelenin tahkik olunacaiı 
tcblii makamında ilin olunur, 465 

--
Ot1ız Tabutlu Ad 

-Al 

bG 
Hu 
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1'efri l.n sa J'p: 

· ikinci kısım: MOcize taşı! · 
Madam, · aziz madam.. - lıleri bilmek ~~.,.; 

Özür dilerim, uyumuş kal- körüne yürümek •Y1 

mışam. Fakat kabahat baba· değildir de.. JW 
nızmdar. Mahzenindeki şarap - Konrad ve seo .. ' 
çok eski ve hasiyetli imit! daladan başka birşeJ J. 
Fakat ağlamayınızl Fakat bu ıiniz. Sizi, kanun '' 

1J --

V oraki ne zalim ve terbiye· nın pençesinden bur~ 
siz adammış.. Sizi bu suretle çınr ve hizmetime ti. 
burada baih olarak mı bı- itler hakkında ne s31 ~ R~ 
raktı? Ah .. Kimbilir ne ka· liıımsa söylemittiaı. S~ 
dar 11hrap çektiniz.. )arımı tamamen kab~ ıJI 

Vorski bunları söylerken tiniz. Bunun İçin b~ 
Veronikin elini tutmak iste- söylemeden benimle ~ 
di. Veronik eline yılan dei· itlerin ıonuoa kadar 
miş gibi bir hareket yaptı . meğe mecbursunuz · J. 

Vorski: ' - Aksini iddia ed 
- Ya .. Dedi. KüçökVors- - Aksini iddia ed . 

ki'ye bili mı nefret ve kin. mi? Çok iyi bilirsioiı ki İ 
Öyle mi? Şu halde.. Sonu- şakadan hoşlabmaıol Jıl. 
na kadar yürümeğe karar - Hainler uzak iJI 
verdiniz demek oluyor! Aradan epeyce bir 

Vorıki kulak kabarttı ve: a-eçti. J. 
- Beni kim çağrıyor? Veronik artık her f 

Sen miıin Ottol Yeni pir ümidini keamiftİ; fıktlf 
şey mi var. Biliyorsun ya. şamak . için bir arıu ~ 
Ben şarapla uyumuş kalmı- ıetmiyordu. Franauv• .il 
ııml Dedi. dükten sonra yaııllllf .-

Bu Otto, Vorskinio dna- olabilirdi, sanki? 
yet arkadaşından birisi idi. Vorski döndüiü ı 

- Yeni birıey mi?. Daha o derece teliı ve 
ne iıtiyoraunuz ? Adada bir eseri 16stermedi. 
adam gördüm! Vorski: 

- Otto, ıarhoşıun hali.. - Vakit geliyorl 
- Sarhoş muyum. Fakat lateraea HSbe edebili 

a-ör.lerimle gördüm. Konrad Sonra: 
da 16rdQ . - Ottot Dedi. Heı8' 

- O da senin gibi sar- kit var. Biraz yiyelilll• 
boı!. Hele ıöyle.. Gördöiün lim! 
neydi, nasıldı ? Vorski, sakin bir 

Beyazlı bir hayalet .. Bizi ye•ete baıJadı. Fak•t 
görUoce kayboldu . sonra yerinden fırl• 

- Nerede gördünüz. kendisine bakmaktı 
- Köy ile mahud kıraç Veronik'in a-öılerini bit 

yerde! Perili ormanda! dil ~le örttü. Bunu d• 
- Yani adanın beri kıs- ıörmeyince, pencere 

mında. terinden birisini kadıoı' 
_ Evet. zllne örttii ve: .Jl 
·- Pekili, icabeden ted· - Doirusu, ltu ıl• 

birleri ahraz. lerin bana bakma11°' 
- Fakat belki birkaç ki- bammülllm yok. Dedi· J. : 

tidirler. Ortahk karardıjı 1 
- lıterlerae on kifİ el- Voraki hareket emriDİ 

ıualar, neticeye bunların bir V eronik'e: 1, 
tesiri yoktur. Konrad nere- ' - HAii inad ediyO~ t 
dedir? sunuz?. Fakat Otta ';;l' ı 

- Yanan köprünün yeri- meydan vermeden Vo 
ne kurduiumuz vası- sordu: J 
ta başında a6zcnlnk ediyor. - Kararınız kat'i 

- Ne ise, köprünün ya· Dedi. ,/ 
kddıjı ıibi biz de yeni re- - Tabii bu sual 
çme vasıtasını yakarız. iki iktiza etti?. A 
ada sıene bir birinden ayrıl- ( Demm ~ 
mıt olur. Akhisar Asliye Hulı~ 

Veronik, sen bir yardım kimliiinden : ·I 
bekliyorsun. Bu yardıma ko· Camiikebir mahalle" 
ıuyorJar, fakat emia ol ki Gömlllcilneli Tahıin )ıı,S ~ 
vakit geçmiştir artık. iplerini ıime'nin kocası ketbD~' 'l 
çözllyorum. Biraz iıtirahat hallesiaden hacı AJı i 
et. Çünkil asıl iş, asıl iıkence Ahmed aleyhine açtıl' "tJı 
ve azap bundan sonra baş- divaıı tizerine: dafıb ~ 

hisardaki ikametıib••1 ~ 
hyacaktır · ije iki senedenberi .~ 

Vorski biraz uzaklaıtı. b rP ot ve ikametıihı &f 
Fakat Veronik hain ve ca· kalmasına mebni ı••' 
nilerin aralarındaki ıu mu· ilinen teblii: yapıl 
havereyi duydu: rağmen mahkemeye 

Otto: mit ve bu kere balı 
- Bu zavallı kadın da ııyap kararı ' verilerelı • 

kimdir?. Neden , b6yle yapı- keme 9-3·936 Pazart•fl 
yeraun?. Diye sordu.. nüne talik edilmiş ol~ 

Voraki: dan o aün fabitler dı 
- Ahmak herif.. Senin ceği ve nDfuı kayıt1•11 

ne vazifen?. • kik edileceiinden dl' 1 
- Fakat Konrad ile ben, bizzat mahkemeye dl' 

bu işler hakkında biraz ma- veya bir vekil göll e 
lumat almak ihtiyacını his· lüzumu aksi takdirde~ 
sediyoruzl bında yapılacak mualll 

- Buna neden lüzum ria muteber acldo)110 
16rcl6n6ı?. iliaen teblii olunur. 


