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Barba nihayet vermek için Londra ile 
Roma arasında temaslar başlamış 
Eski Baslar, Habeş ordularının eski usul 
dairesiııde harb etmiyerek meydan mu
harebeleri vermelerinden meınnun değillerdir 

lıtanbul 26 (Özel) - Ha· 
beı imparatorunun, Dessiye· 
den Aeiı·Ababa'ya dönme
si üıerine bütün Raslar ve 
cıki Naıarlar, imparatorun 

bııkanlıjında toplanmıılar 

ve cephelerdeki var.iy ~ti tet · 

kik eylemitlerdir. 
imparator uzun iuhalta 

bulunmuı iıe tle RHlar, 

babalarıadan kalmıı olan 
uıulu harb dairHinde aavaı
mayıpta ltalyan'larla meydan 
muharebesine airiımeji mu· 
vafık ı&raıeqıitltr ve Habeı 
uluıuaua, dOımanı majlQb 
edinceye kadar m6cadele 
edeceiini ileri ıürerek ica
bında en ibtiyarlannın bile 
hbbe ıitmete lmatle bulun
duldarını beyan eylemitlerdir. 

Iıalya 

lngiltere 
Kralının vereceği 

söylev 
lıtanbul, 26 ( Özel ) -

londra'dan baber veriliyor: 
lnailtere kra la 8 nci Ed

vard'ın Martin birinci ıünll 

çok önemli ve siyasal bir 
•6ylev vcreceii ve bu ıöy· 

le · vıa. bütün möstemlekelerden 
dinlenectği bildirilmektedir. 
Almanya dış işleri bakanlıiı , 
Almanya dabiliode radyo ile 
Yaymak üzere bu nutku 
iıtemiıtir. lngiltere dıt işleri 
bakınlıianın müıbet cevab 
verccefıi zannolunuyor. ----···----iki tren 

Ka .. lara ·uplaudı 
htanbul 26 ( Radyo ) -

~okovina ve Basarabya'da 
l•rudiye kadar iÖrülmemiı 
derecede kar fırtınası bü· 
klim ıUrüyor. Bokovinada, 
kar ilci buçuk metreye ka· 
~ar Yllkıelmiıtir. iki tren 

arlara saplınarak yolda 
k•h1111tır, 

.J 

imparator tayyareye binerken 
lıtanbul 26 (Ôıel)- Habeı nlb teeyyüt etmit deiildir. 

imparatorunun, Cibutideki Maabaza, barba nihayet ver
köıkünü tamir ettirmeie baı· mek için Londra Ue Roma 
ladıiı -.e orada ikamet ede- ara11nda esaslı temaslar '-•t· 
ceii hakkındaki rivayet, be- lamışhr. 

Sulh projesi 

Prag konfe~ansı 
~~~---~---.·~-~-----~~-Dnn, ekonoınik plan tetkik edildi 

M. TiıOlesko 

lıtanbul, 26 ( Radyo ) 
Küçük itilif devletlerini ali · 

kadar eden f inanıel itleri 

tetkik eylemek liıere Praı' da 

toplanan konferanı, dUn, 
turizm itleri ile ıimeaclifer 

tarifelerini ve Tuna nehri 

üzerindeki müaakallt itle

rile ekonomik pllnı tetkik 

eylemiıtir. 

Romanya dıt itleri bakanı 
M. Titule1ko, dün gece 
Prai' a dönen Milan Hodza-

ya bir tel1rraf çekmiş ve 

Belgrad seyahatinde M. Sto· 

yadinoviçle yapmıı olduğu 

temasan iyi sonuçlar verece· 

ğinden ümidvar bulunduğunu 
bildirmiştir. ___ _. _ 
Moskova · Prag 

hava yolu 
Moskova, 26 ( Radyo ) 

Moskova ile Prag arasanda 
bir hava battı tesisi mftıa· 

kereleri neticelenmi,tir. Bu 
hat için Romanya hududunda 
bar.ı tayyare meydanları 

baıırlaaıcakbr. 

Feyz Muham
med Han 

Berlin'e vardı 
Berlin 25 (Radyo) - Afgan 

Dıı itleri bakanı Feyz fv1u· 
bammed Han, buraya gel
miştir . 

Feyz Muhammed Hın, bura· 
da bir hafta kadar kalacaktar. 

Olimpiyatta ka-
zauanlaı· 

Roma, 26 (Radyo) - M. 
Mussolioi, harbiye mtiıteşarı 
sreneral Boriıtrosri ile bir

likte Garmiı'de zafer 
kazanan Alplileri kabul et· 
mittir. 

Yunan 
Kı·alı ııarlAmen

toyu açıyor 

Yunan krah Yorgi 
Jstanbul, 26 (Ôzel) - Ati

na'dan haber veriliyor: 
- Devamı 4 rıcü "'hifede-

Rodos adasına yeniden 
yaralı asker getirildi 

---------ltalyan'lar, adalara petrol ve ben
zin taşımakta ve yeraltı mah
zenlerinde depo .. etmektedirlerj 

Rodos'tan 
lstanbul, 2' (Özel) - Ro

dos1tan gelen ıon haberlere 

göre, ltalyan'far, RoJos ka

lesini ve adanın en yüksek 

yerlerini yeniden tahkime 

batlamışlardar. Gerek Rodoı 

ve gerek diier Italyan ada· 

larana ıönderilen petrol ve 

bir görnon~ 
benıin, dahilde inıa oluaan 
yeralh mahzenlerinde depo 
edilmektedir. 
Doğu Afrika'ııada yara

lanan İtalyan askerlerinden 
mürekkep 450 kiıilik bir 
kafile, pazar aünü Rodoı'a 
ietirilmiı ve hastanelere 
yatınlmııtar. 

Hocasına el kaldıranın 
eli kırılmalıdır ---------Don mOessH bir bidise oldu. Kazım adında bir 

talebe, muallim Reşid'i, bir hademeyi yaraladı 
Dün, erkek muallim mek· deme Abdurrabman'ı bıçakla 

tebinde mlle11if bir hidiıe yaralamııtar. 
olmuş, mektepten tasdikna- Kizım, evveli lkendiıiai 
me ile uzaklaıtırılan Klzım mektebe sokmak iıtemiyen 
adında bir talebe,müdllr mu- hademeyi bıçaklamıı ve mll-
avini muallim Reıid'i ve ha· · Det'flmr 4 ncr1 '"lıife"~ ------------------..... ~ ...... -..... ---------------

Ingiliz donanması, dünyanın en bü
yük zırhlılarile takviye olunacaktır 
Yeni yapılacak olan harb gemileri, 1940 yılnıa kadar 
tamamlanmış ve donanmaya iltihak etmiş bulunacaktır 

lstanbul 26 (Ôzel) - Lon· 
dra'dan haber Yeriliyor : 

Bald•in'in baıkanhğı alhn· 
da toplanan lnıHiz kabinesi 
ulusal m6dafaa programını 
bir kere daha gözden ıeçir
miıtir. Bu proırama , göre; 
lnıiltere donanması, dünya· 
nın en büyl\k dritnavtlarile 
takviye edilecektir. Y eui 

dritnavllarla yeniden in'a olu
nacak diğer harp Keınileri, 
1940 yılanda tamamlanmış ve 
donanmaya iltihak etmiı bu· 
lunacakhr . 

Milli müdafaa planının 
tatbiki için istenen tahsisat 1 
kamarada bazı münakaşala- ·ı 
rada yol açmıttır. Sosyalist-: , 
ler, takrirler vererek, silih
lanma proıesının reddini 
iıtemitlerdir. Fakat biltün 
red takrirleri nazara itibara 
abamamıı ve deniz kuvYet-

-Bir hıgiliz 
leri için dört milyon 850 bin 
kara ordusu için bir milyon 
350 bia, havı orduıu için de 

lıarb gcmisi•.W~ ... 
bir milyon 1611 bin lngiliz 
lirası tahıiı edilmesi :Oaay-
lanmııtar. 11 

~-· 



-
Sahife2 (Uh11al BlrUk) 

Nakili: .KAMİ ORAL • Cinai Roman 
• -60- • 

M. Lüi hiddetlenmişti. Meçhôl ziya· 
retçiye biran evvel yanından 

defetmek istiyordu 
(Lüi) nin bu sözleri üıe· 

rine Madam (US Kent) mft
dabale etti ve: 

- Aman Lüi rica ederim 
hiddet etmeyiniz! 

Meçhul şahıs, artık çok 
ciddi davranm•i• baıladı 
ve Lii'yi bir kerre daha 
ıftıdUkten sonra: 

- Öyle bir tecrübede bu
lonmamaD1zı ihtara lfizum 
alSrüyordum. Zira bilsıim, 
tabminiaizden fazla kuvvetli 
olduiundan, beni buraya 
aotiren hizmetkar. muavene
t inize ielecek olsa dahi 
ıene ikinize birden muka
ltele edebiJirim. İkinci de
recede ise, doirudan doj· 
ruya polis komiserine ınüra· 
caat ederim. 

(Llli) nin yüzü, hitldetin· 
den moı·mor kesildi. loiuk 
bir aeale: 

- Siz·dedi-polis komise· 
rine müracaat edecek olur
sanız, ben de, hak11z oldu-
iunuzu iddia edcceiim. Hem 
de bu iddi1tmı ısbat edebi
lecejimden emin olmah11nız . 
Zira lıtu cüzd~nı, üzerimdeki 
paltoyu keımck ıuretile 
aşırmıı olduklarından pal-
tomu r6ıtereceiim ve bu 
suretle iddiamı isbat edece-
iim. Paltom ustura ile ke
ıilmiıtir. Bu ıırkat da tiç 
dört saat evvel oluyor. 
Atmlmıı olan cüulanın, 
ıu anda sızın elinizde 
bulunması, bu sirkatin tara-
fıaızdan irtikab edildiğini 
ıöıterir. Burası, su götlirmi
yecek derecede aşikAr bir 
keyfiyettir. Hal b6yJe iken, 
buraya gelib bir de arıızhk
ta ltulunmanıza hayret edi
yerum. Madam L& Kont ile 
matmazele istirab verm ek · 
ten çekinmemiş t>laaydım, 
yarım saattanberi burada 
oynamakta oldofunuz hok
kahazlıia çoktanberi aon 
verirdim. 

Liıi 'nin bu sözlerini dik
katle dinledikten ıonra meç
i.ol ıahıı decli ki: 

- Mallam ile madmazele 
heyecan vermemek iıtesey-
diaiz, sBkutuouzu muhafaza 
ederdiniz. Ben, kadınlara 

ıayıı ıöılerdijim rilti, gfi· 
rülUiyft de ıevıııiyeo bir ada· 
mım. Hindi gibi kabarıp rU· 
rtiltü eden ıiıainiz ! 
Lüi, bu sözlerden fevkalade 

mütessir eldu ve iayet lıid
detli bir tavırla : 

- Artık 

cüzdanı iade ediniz, ister aak 
layınıı:, bence hiçbir ehem
miyeti yoktur. Siz hemen 
buradan çıkıp ıidiniz de, ne 
iaterseniı yapınız ! bir ıırkat 
mes'elesine • velevki şika
yetçi ııfatiJe olsun • iştirak 
etmektense, çaldıtınız parayı 
size terketmej'i tercih ede· 
rim, ıanneclerimki, bu vazi
yetten ıonra da polis komi
serine müracaat etmek fik
rinde bulunmıyacaksınız. 

Meçhul adam, bu ıözlere 
mukabel&de bulunmadıj'ı ribi , 
çıkıp gitmek için de en ufak 
bir hareket bile göıtermiye
rek, durduğu yerden kımal· 
damıyor, Lni'yi dikkatle 
slizmekte devam ediyordu. Bir 
aralık, clzdaaı cebine koydu 

sonra, o ••kte kadar muhafaza 
ettiği ciddiyet ve metanetle 
taban tabaaa zıd bir tarzda 
elindeki ıapkayı sallama;a 
baıladı. 

Ma.lam (Lö Kont) meçhul 
şabııa, aleJlde bir bırsıı 

olduiu kanaatinde olmayarak 
oturduğu yerele sakit bir 
halde d6ıünüyor, ıittikçe 
fazlalaıan l:tir ıztırap tluyu
yordu. 

Matmazel (Tereı) e ge· 
Jince, (Lüi) nin ctızdanında 
bir kadın reami l,ulonma
ıından dolayı sonderece mii
teetsir •e batını •tmiı bir 
tarzda önüne bakıyordu. 

Llii, bu vaziyet karıısıntla 
bili olduiu yerden kımılda· 
mak iıtemiyen meçbCil ıab
ıın yüzüne bir kere daha 
baktı ve ıonra: 
· - Peki buradan ııitmek 

için daha ne bekliyeraunuz? 
Diye sordu. 
-Şimdi ıöyliyeceğim, evve· 

)emirde vicdanen muaızep 
olmadığıma katiyeo kani 
olmalısınız. Cüzdanın sizden 
çalınmış olduiunu zannede· 
rim, Fakat hırsız da onu 
kaybetmiı elmah. Zira cüz
danı ben, mevta teılıairha
oeainde buldum. Buna füphe 
et memelisiniz. 

Madam (Lö Kont) tekrar 
müdahale etti •e (Lüi) nin 
yüzüne bakarak: 

- A evlldım! Bu cüzda-
nın, Müsyfi tarafından çalın· 
madığı muhakkaktır. Bir 
hırsız, ne kadar budala 
olursa olıuo, çaldığı birıeyi 
tekrar sahihine götürllb 
iade etmek teıebbilıllade 
bulunmaz! 

Pire 
Limanı seri bir 
rüzgar neticesin

de alt-Ost oldu 
Son poıta ile relen Atina 

ıazetelerinde okuduj-umuıa 
g6re; evelki gün ötleden 
sonra Pire'de çok sert bir 
yıldız rüıiAn eamif •e liman· 
da bulunan küçük vapurlar 
ile yelkenlilerin bir kısmını 

hasara ujratmııtır . 

Bu ıert rüııir eanaıında 

limana iİrmek llzere bulunan 
balıkçı kayıklarından üçü ka· 

raya çarparak parçalanmıt· 

tır. insanca zayiat yoktur. 

Liman işleri 
MttdftrlDklerinin vazi· 

f el erine dair kan un 

tadil edildi 
lstanbul ve lzmir liman 

itleri müdürlüklerinin vazi
felerine ve bunların müra· 
kabesine : dair elan nizam· 
namenin 18 inci maddesini 
deiiıtiren nizamname, meri· 
yet mevkiine girmittir. Bu 
niı.mname ıuclur: 

Madde 1 - lıtanbol ve 
lzmir liman itleri müdürlDk· 
ferinin vazifelerine ve bun
larlD murakabesine dair olan 
27-12-1934 tarihli nizamna· 
menin 18 nci maddesi aıa· 
ğıda yazıldıiı şekilde deiiş

tirilmiıtir: 
"Varidat ve masarifin tab· 

min edilen miktarlarını ve 
bu tahminlerde dayanılan 
ıebepleri r&sterir cet.eller 
allkadar ıubelerce hazırlanır 
ve muhaıebece bir araya 
getirilerek yapılacak '96tçe 
kanun liyıbaıile birlikte mü
dürler encümenine verilir. 
EncOmence kabul •e tas
dik olunan blltçe en ıeç 
kinuauevvel sonunda Mali• 
ye vekiletine verilmit ola
caktır. Her yılın ihtiyacına 
sı6re, hazırlanacak biltçenin 
varidat kısımları ıunlardar: 

Fasıl 1 • idarenin gördü· 
ili hizmetlere karıı tarifele· 
rine göre, alacaiı ücretleri 
mecmuundan 'bunlara aid 
aid iıletae maarafları çıka
rıldıktan ıonra artan para, 
••tahakkuk evrakı mütedawil 
sermaye billnçoıudur. " 

F aııl 2 • Bina ve depo 
kiraları, 

Fasıl 2 • Atelyelerinde 
dışarıya yapılmıı olan işler
den alınacak para, 

Fasıl 4 - Türln haailit." 
Ba nizamname, Devlet Ş(\ 

rasınca da tetkik edilmiş ve 
mUoderecab muvafık sıörül
müıtür. 

T.ı.ıon Tayyare 
3151 Sineması~r 

"Siyah Gözler0 filminde Harry Baur'a oyun arkadaşhğı eden Simonne Simon'un 
bütün bir gençlik, .aşk ve tatlı bit mevzuu ihtiva eden nefiı filmi 

lzmir'Jilere, Talebe hayabnı, sinemanın iç yüzilnü, gençlerin eğlencelerini ve bu 
meyanda ne. :h bir aşk hikiyeıini bu filmde sunmuş olacaktır -----------A \:'RiCA: FOKS TOrkçe Sôzln Dlloy Haberleri 

NAKiL VASITALARI: Her seans sonunda her semte otobüs, Karııyakaya vapur vardır 
Seans saatleri: Hergün . 1~ - 17- .19 - 21 ,15Cumartesi13-1Stalebe seansı. 

Pazargünu 13 deıJive seansı vardır. 

8 nci Edvard, her işi günü günü 
görmeği adet edinmiştir 

lııgiltere kralı, halkla temas etmek ve kendisine 
derilen mektupları ok.umaktan haz duyarmış 

1 

saat 20 ye kadar çabt Londra ıazeteleri; 8 inci 
Eclvar'ıo, kral olcluktan sonra 
naııl hayat sürdüiünü ya
zarlarken, yeni kralın, babası 
beıinci Corc gibi itlerini 
ıünü ıünllne görmekten 
zevk aldıtını kaydetmekte 
ve kralın mesai aaatlerini 
ıu suretle tesbit eylemek· 
tedirler: 

den evel saat oabire kadar 
bu tarzda çalıımakta ve mü· 
teakiben gelen ricali ve ln
riliz ilim, san'at, fen, ziraat 
ve muhtelif meslek erbabını 

kabul etmektedir. 

ıonra akşam ye 
oturur. 

Kral, dakika 
tiıere her iıı.:ce sııt 
23 tc yata;ında bulull 

Kral, bir~ok ce111i)' Kral, bu gibi heyetlerle 
görüşmeli ıon derece sever. baıkaDı, kara, deniı "' 

Kabul zamanı iki buçuk alaylarının fahri ko 
saat sftrer ve ondan ıonra ve birçok lıaayır mile 
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Kral, tıpkı ba~ası beşinci 
Corc gibi sabahleyin saat 
7 de, mevsime ı~re, fakat 
ekseriya sıri bir kotnmle 
mesai dairesine ıolir, hava 
iyi iıe, OiÜn yarım saat ka
dar sarayın babçeainde atla 
bir ııezinti yapar. Zira ba
baıı aaj' iken, kendiıini da
ima refakatinde bulundura
rak ayni ıekilde atla gezerdi. 

8 inci Edvard, yemeğe iotu- rinin hlmiıi oldutund~ 
rur. Yemekten sonra bir layı bütün bunların ye 

Kral 8 inci Edvard, hun
dan sonra meaai dairesine 
döner ve tam saat 8 de ite 
baılar. 8 inci Edvard, evveli 
kırmııı ve mor kalemlerle 
hususi kitipleri tarafından 

iıaretlenmiı olan gazeteleri 
birer birer okuduktan ıonra 
masasının baıına sreçer ve 
resml itlerle rneıgul olmaia 
baılar. 

lagiltere Krahna iünde en 
aıatı 400 :·soo mektup gelir. 
Bunların içinde, bazı delile
rin de mektuplan vardır. 

Kral, halk tarafından ken
diıioe gönderilen mektupları 
okumak hususunda babaıı 

kadar heYeskir olmamakla 
.. eraber endan ataiı da de· 
iilclir. Üç hususi kitip, Krala 
gönderilen mektublara cevap 
yazarlar. Bunların emrinde 
altı daktilo kıı çahımaktadır 

Kral 8 inci Edvard, öğle-

Rosn y Aine 
80 yaşına girdi 
Meıhur Fransız ediplerin· 

den (Roıay Aine) seksen 
yatana girmittir. (Roıny 
Aine) Franaız'ların hayatında 
en çok yazı yazmış, pek 

mlltene•vi eserler neıretmiı 
bir m\!barriridir. Her san'atta 
olduiu gilDi yazıcılıkta da 
ıöbret kaıanmıt olanları• 
kendilerine mahıus bir devri 
var4lır. Bu devirde şöhreti 
her tarafta parlar. Fakat bir 
zamaa sonra töbret yıldızı

nın ziyası aıalmaia başlar. 
Bir ıün ıelir ki, unutulur, 
ıörtınmez elur. itte (Rosny 
Aine) bu auretle san'at ba
yatıntla devriai yapmış olan 
muharrirlerden biridir. Fakat 
bu hal kendisinin kıymetini 
inkir etmeie sebep teıkil 
edemez. Zira pek çok eser
leri içinde buıün tlahi büyük 
zevkle okunacak olanları 
vardır. (Roıny Aine) nin ilk 
şöhretinin yapan eser (Nell 
Horn) ismindeki askeri ro
m•nıdır. Bu roman (1886) da 
çıkmııtar. -----------
Vilayet encümeni 

Villyet encümeni, bugün 
toplanmış ve viliyetc ait 
muhtelif itleri müzakere ede
rek bunların bir kısmını so
nuçlandırmıı ve b•zı kararlar 
vermiıtir. 

saat ıUren istirahati mütea- günlerinde ayrı ayrı 
kıb kral, tekrar iıe başlar giymek. iktiza etti" 
ve resmi dosyalan okur, Kralın, daimi surette 
baıveklletten sıelen telgraf- takım elbiseıi buluoU~ 
larla reımi muhabereleri Krahn en çok .ıe'ldiı".. 
tetkik eder ray, babasının öldüjl 

Kral, öileden ıonra da dirgam sarayıdır. 
~~~~--.......... ~ ... ._. ....... --~~---

Kar ısını öldüre 
mahkemed • 

canı 
--· Anj Soley, cinayeti 

kadının cesedini bir 

de duvara 
Pariı'te mtıthiç bir bay

tlud, ıeçen gtin Sen mab
keaesi bu~uruna çıkarılmıı
tır. Anj Soley adında olan 
bu adam, iki karıh olmak 
suçundan önce mahkum ol
muştu. Kendiıinde her tür
lll ahliksııhk vardır. Birçok 

metresi olduiu ıibi bir 
üçüncü kadınla da evlenmi
ye teşeb&tis etmiıti. Bu de
fa yakayı elevermesi tüyler 
ürpertici bir cinayetin keşfi 
üzerine olmuıtur. Vak'a fU 
suretle ortaya çıkmıştır: 
Oturduğu apartmanın ki

rasını muntazam vermediği 
için e•den çıkarılmııtır. Ye
ni kiracılar apartmanın to
zunu topraiını ahyorlardı. 
Hizmetçi bir köşede duvara 
bitiıik dört k&ıeli çimento 
ile sıvanmış bir çıkıntı gör
dü. Üzerine süpürgenin so
paaile vurunca çimento sıva· 
lar dilımeie baıladı. Sıva· 
ların altında bir tahta san· 
dık vardı. Hizmetçi gidip 
kiracılara haber verdi. Bun
lar ıelip H ndıtı meydana 
çıkardılar. 

Kapağını açtıkları vakit 
mütlıaiç bir manzara karşı
sında bulundular. Tahta san
dıj'ın içinde üıt-üste kon
muı bir kadın cesedi par
çaları vardı. Zahıtaya haber 
verildi. Ôldllrfllmlit bir ka
dının sekiz parçaya ayrılan 

cesedi meydana çıkarıldı. 
Tabii ilk ıüpbeler Anj 

Seley üzerinde toplanmıfb. 
Kendisi yakalandı ve suçunu 
itiraf etti: " 

Karı11nın bir dtiıiye ken
diıine sitem etmesinden hid · 
detlenmif, bot bir surahiyi 
yakaladığı ıibi kadının "a · 
faaına atmış. Kadın yarala· 
narak pek çok kan kaybet
mek ıuretile ölmüş, kendisi 
de ne yaphj'ını şafırmış, ce
sedi ortadan kaldırmak için 
böyle bir çare bulmuı! 

Zabıtanın yaphiı aratlır
malara göre; Anj Soley'iu 

gömmOşttt .. 
hiçbir mealeii yoktur. 
sını ve metreslerini ç 
rarak onların paraıile 
niyor. Bu çahtmaların 
olup olmadıt1na ebellS 
vermiyor. Bu cinayet 
ltir heyecan değurlll 
Sen mahkemesinde dl 
safhalarını takip et•ef' 
zırlananlar pek çoktur· 
keme salonlarının pılı 
laballk olacatı tab111İ• 
liyor . 

Binavear 
Vergileri için , 
susi hesaplar 
resi yeni bir " 

ro yaptı 
Bina ve arazi verS'il• 

hususi hesaplar id•' 
geçmesi münaıebetile 
bir memur kadrosu t• 
edilmit ve Ankara 'ya 
derilmittir. 

Defterdarhk, araıi "' 
vergisi ile beraber b' 
verginin tahsil ve tabı~ 
için çalııtırılan memur 
mubaaebei bususiyeye 
reylemiştir. 

ltalyanlst 
Yedi ay içinde 
ğu Atrika'sırıtl 

ler gönderdil. 
Almau istihbarat ıerf 

Port-Saicl'den aldığı b• 
lere göre, Süveyı kıo•b 
ketinin resmi istatiıtikl 
göre ltaJya · Haiteı b•r 
başlangıcından ıeçell i 
kinun sonuna kadar S8f 
ten Doğu Afrikuına 
ltalyan mllbimmat ~e 
Jevazımatındın başk•i 
cak ıu, kükürt, et, • 
içkiler, fki brit, oduo, 
kömDrde gönderilmi,ıl 
Süveyf kaaah ıirket · 



---Y--::.S~,---;.------ı-:-:i=i;-----.~-:----liiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(O~ıii._ıa;u~UJc~>~----------------------~---------~26~Ş~u~ba_t __ 9S6 __ _ 
Maden · p • 'l bıırenterı Muı- N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentuı - arıs e laka (Okamr,nlof) vv. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS llindaki horeket lorihle· 

A -, • •J t ~ KUMPANYASI rile navlonlardaki değifiklik-me esı 1 e pa . Son arabacıya bir ökıftrftk tekerle- ~ Der Zee "ORESTES" vapuru 22 lerden acente mesuliyet 

; 

ronlar arasındaki madalya \'erı.ldı· ·rini tecrftbe edi ~ şubatta beklenmekte olup kabul etmez. Fazla taf•ilit 

b 1 ıiz.. ~ & Co. yl\klinü tabliyed~n sonra için ikinci Kordonda Talımil 
İ lİ if Pariı'in atlı arabacılarının ~ DEUTSCHE LEVANTE LıNIE BURGAS, V ARNA ve ve Tabliye tirketi binaıı 

"The Tlmea" ıazeteainin 
İş ve itçiler muhabiri madea 
amelesinin durumuna dair 
yaptıtı bir tetkikte ıu nok
taları tebarUz ettiriyor: Ma
den ıalıiplerinin mllme11illeri 
ile maden amelesi federaa
yonu araıındaki mllzakere· 
lere yeniden baılanacaktır. 
Onbeı gln evvel mllzakere· 
ler iyi bir cereyan almıı ve 
arev tarihinin illnı teteb
bllılerinden vaz ıeçllmiıti . 

en Y•thıı olan Chcvallereau ~ " HELGA L. M. RUSS " KÔSTENCE limanları için arkaaında FRATELLI SPER· 
babaya bu ttbrin belediycai ~ vapuru 17 ıubatta bekleni· yDk alacaktır. CO vapur acentaıına m&ra-
tarafından ltir madalya ve· yor, 22 ıubata kadar AN· 04 UL YSSES " vapuru 24 caat edilmesi rica olunur. 
rilmiıtir. Bu adam Pariı'te Q) VERS, ROTERDAM, HAM· ıubatta gelip 29 tubatta Telefon: 2004 - 2005 - 26'5 
42 sentdenberi arabacılık > BU.KG ve BREMEN limanla· ANVEr s, RQTTERDAM, Ulivier ve !iilQrek.i-

rına yilkliyecektir. AMSTERDAM ve HAM- v etmektedir. Ath arabalar, ,-. 
~ u ALA y An vapuru 2 Martta BURG limanları için yDk L• • d 

otomobiller meydana çıktık- ~ bekleniyor, 6 Marta kadar alacaktır. Si ımıte vapur 
taa ıonra yavat yavaı azal- ~ ANVEKS 

1 
ROTERDAM 

1 
SVENSKA ORIENT acenl&il 

mata baılamıı •on rlnlerde """' Ha. MBURG ve BRE MEN LINIEN 
h b. x a '-~ n "VINGLAND" motörü 20 eme• 16ze ıç ıvrunmez :Q lı'manlarına yDkliyecektir. Ceadeli Han. Birinci kor· 

şubatta ROTTERDAM, CO· 
bir hale ıelmiı olduiundan ARMEMENT H. SCHULDT • PENHAGE , DANTZIG , 
Pariı'liler Cbevallereau ba· Ve Pftrjen ~ahapan ~ HAMBURG GDYNIA, OSLO ve IS-

don. Tel . 2441 
THE ELLERMAN LIN!S.L TD. 

O zaman, mllıakerelere 
yeniden baılamadan evvel 
maden ıabipleri ml1me11ille
rinin kendi cemiyetlerine 
tlanıımalarına Ye amele mi· 
meaıillerinia de muhtelif 

baya ath arabacaların ıonun· en tlıtftn bir mtls· ~ "TROYBURG,. vapuru 25 KANDINAVY A limanlara 
cuıu adını vermitlerdir. Onun >" r'I tubatta bekleniyor, AN· için yük alacaktır. 

"LESBIAN" vapuru 8 ıu· 
bat LIVERPOOL ve SVVEN· 
SEAdan gelip tahliyede ita· 
lunacakhr. 

bil tekeri olduğu- ~ 
için Pariı belediyesi tarahn· l) VERS, ROTERDAM, HAM· .. ERLAND" motörü 28 şu· 
dan artık Franaa'da nesli nu unutmayınız. -O BURG limanlarına yDkliye· batta gelip ROTTERDAM, 
mlnkariz olmak üzere bulu· Kuvvetli mtlsbil -.ı COPENHAGE, DATZIG, 

--. cektir. GDYNIA , GOTEBURG, 

"EGYPTIAN" vapur1 10 
ıubat LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten relip tahliyede 
bulunacak ayai zamanda 
HULL itin yftk alacaklar. 

mıntakalardaa mllntebib an· nan bir neslin ıonuncuıunun 
lardan teıekklU edecek olaD bir madalya ile taltif edil
milli amele konferan•ında meai Fraaıız efklrıumami
izabat vermeleri ve patron· yesini memnun etmiıtir. 

iıtiyenler Ş..ahap 

Sıhhat ıftrgftn 
~- DEN NORSKE MIDDELHAV- OSLO ve ISKANDINAVY A 
~ SLINjE (D·S. A-S SPANS- Jimanları için yük alacaktır. 
C'O KELINJE) SERViCE MARITIM 

ların ıoa tekliflerini arzet· 
meJerine karar vermitti. 

Diler taraftan maden ••· 
biplerinin maballl cemiyet· 
leri de federaıyon ile ml
•aael»et teaiıi için bir teklif 
hazırlamaktadırlar. 

Şimcllld halde bu teklifin 
mabiyati kaiyetJe mal6m 
tleiildir. Ba teklifia daimi 
hir iatlıu• komiteıi ıeklln· 
de olmaıı mulıtemeldir; fa· 
kat itiyle bir lromiteniain 
adından ziyade Hbip olaca· 

ı aelllaiyetlerin ehemmiyeti 
ardır. Amele, Ucretler mea· 
leıi de dalail olmak liıere 
iltla mDıterek davalarını 
alletmete muktedir bir 
llıterek heyet iıteniyer. 
Miden ameleıi Federaı-

onunun reiıi joaepb Jonea 
6mar ıanayllnde ye•miye 
•ı'eleainl, ileriıi için inti· 
ma ıokacak olan Naıyo· 

el prenıipleri imkln dahi· 
De ıetirecek bir federaı
aınmaııaı talep etmiıtir. 

Ev Kraliçesi 
e gibi evsafı 
haiz olmalı 

Son zamanlarda muhtelif 

Kiralık hane 
G6ıtepe'de Halid Ziya 

bey ıokatında (16) aumarah 
ev kirabkhr. Taliplerin mat
baamıza m&racaatlar1. 

Satılık motör 
12 beyıirku•etinde (Diıel) 

markala az kullanılmıı bir 
..,ot6r satıhktır. Taliplerin 
idarebanemiıe mOracaatlan 
illn olunur. 

ı 

haplarım Maruf 

ecu depolarında 
ve eczanelerden 
araıınlar. 

Ali Rıza 
Mftcellithanesi 

Yeni Kavatlar çartııı 

No. 34 

l 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve F abrikaıı: lımir' de Halkapınardadır 
y,.rli PamoAuodan At, Tayyare, K&pekba,, Değir-

men, Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupaaın 
ayni tip menıucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
TeJdraf adresi: Bayrak lzmir 

c7:;10~ .. ~=~d:. t~:~:~:.t~:: •nılllHlllllllllOIRllllRlllllllllllllRllllllllllllHlllHllllllff llllllllllHlllllllllllllllDll!! 

lııbı 111odı olmDflur. Al· llzmif yün mensucatı! 
•nya'da baıhyan, lıpanya· = ._ 

iıtirak edilen bu moda =r k A . . k · I 
...... Dlalbaatıadı iyi bir i ür nonım şır etı= 
ttlJıt ile lcarıılınıyor. Yal· 51 1 

•• kraliçesi olabilmek §_ ızmir Yftn Menaucah Tftrk A. ~· nin Halka- ~ 
.. b' --ır r••ç kızın ne filri ~ pınardaki kum•t labrika11 mamulahndan olan ~ 
... fı baiz olmaıı IAzımrel· = -ii === aaevıimlik ve kıtlık, zarif kumatlarla, battaniye, § llleı'eleainde fikirler bir == 
rl~ birleımiyor. Bazılara 1 pi ve yftn çoraplar~, bu kerre yeni. açılan Birinci § 

•yi bir ev kadını .. Gayet !$ kordonda Cumhurıyet meydanı cıvarında 186lz 
hala yiyecek mahemeai ~ numaradaki (~ark Hala TOrk Anonim şİr· ~== 
.ıazeı bir yemek y•pan - k d 

iıl b --= keti) maAaza11nda eahlma ta ır. Mezkdr fabrik .... a-~ ii 1 illkiı en ucuz mal· == 
~'- ile insanın ittibaa1nı = nın metanet ve zerafeı itibarile herketçe malam § 
d~ edici bir yemek piıi- § olan mamulatcnı muhterem mlltterilerimize bir 5 

h ~r. .. Diyor. Bazılara da ~ defa daha tavıiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
t tyi e• kadınını en çok 51 $ 
••ad Y b'I d' _.. = = if apa 1 en ır ••Ye & T t t eri· Birinci kordon No. 186 S5 •eliyor = op an aa •t '/ · § . · =ı Şark hah Türk Aaonim Şirketi §_ 
1
1 

•oa haberlere bakıbr11, _ = 
!~~·~~· doiu Afrikaaıada § Perakende ıahf yeri: Yeni manifaturacılarda Si 
-• 9\'ecek au 11l11nh11•· • · C d s v d b' d 1 = 

la tiki . iiii mimar Kemalettin a . arar ıa e ara er er _§ 
lt.ı Jetçı bulunuyorlar. 1 

5 'el,.. ordulara, Habetlı· 55 Kuzu otla - çartııı Asım Rıza ve biraderleri 5 
•ki ••111 katiyen içe- = 5 

lllelct• ye ıu kıtlajl kar- 1 yeni maaifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. i 
•da baıan ceplae1i llaralup - E 

le ıılaranm cla,.ak· Yiinll mallar pazan F. Kandemirotlu -

OSLO ROUMAIN 
"ROUMELIAN" vapuru 

14 şubat LIVERPOOL vı 
SVVENSEA'dan ıelip talt· 
!iyede bulunacak. 

"BANADEROS,. vapuru ııALBA JUL YA,, vapuru 
4 martta bekleniyor, iSKEN- 23 fubatta ıeJip 24 ıubatta 
DERiYE, HAYFA. DIEPPE MALTA, MARSIL YA ve 
ve NORVEC limanlarana BARSELONE içia yUk ala

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGATION Co. L TD. 

caktır. 
ylikliyecektir. "PELES" vapuru 23 ıu· 

AMERICAN EXPORT LINE batta ıelip 21 martta 

.. LAPVVING" vapura 14 
ıubatta ıelip LONDRA için 
ynk alacakhr. 

"EXPRESS,. vapuru 28 MALTA, MAKSIL YA, ve 
ıubatta bekleniyor, NEV • BARSELONE için ylik ala· 
YORK ve BALTIMOR için caktar. 

Not: Vurul tarihleri ,. 
vapurların isimleri &zerine 
deiiıiklilderden mes'uliyet 
kabul edilmez. yük alacaktır. Yolcu ve yük kabul eder. 

JOHNSTON VVARREN 
NE · LIVERPUL 

"GUENMORE" vapuru 23 
ıubatta bekleniyor, LIVER· 
PUL ve ANVERS'ten yük 
çıkarıp BUKGAS, VARNA 
ve KÔSTENCE için yilk 
alacaklar. 

14V aparlann iıim~ri, ıel
me tarilıleri •e navlun tari-
feleri hakkında bir taabbllde 

ririıilmeı." 
Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 • 2008 

DOKTOR 
Ali Agih 

Çocuk Haıtalıkları 
Mlltebuııaı 

11--inci Beyler Soka&• N. 68 
Telef on 3452 • 

• 
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BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz illç •e tn· 

valet çıetitleri talar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın baliı Morina Balık yaiı ht. 
Şerbet ıibi içilebilir iki defa ıllztllml.tilt. 

Biricik ıatıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzheı 

Sıu HAT EzANEsı 
.-··-· ---- _ .. --

' .. ı 
ı 

N«A 
<? 11 ıu r~ 



Petı·ola ambargo konursa, Italya'nııı ne 
ğını şimdiden tayin etmek mümkün 

yapaca-1 

değilmiş 
On sekizler komitesi, 2 

gelen cevabı tetkik 
Maı tta yapacağı toplantıda Amerika'dan 
edecek ve kat'i kaı·arını verecektiı· 

lstanbul, 26 (Ö.ıcl) - Gelecek pazartesi i[Ünün topla - tan sonra ltalyanın ne gibi bir durum alacaiı belli deiildir 

nacak olan 18 ler komitesini teıkil eden dev Jetler delege· Fransız gazeteleri, Mu11olini'nin bu buıuıta hiçbir ıey 
leri şimdiden çainlmışhr. s~ylemeıaekte olduj'unu ve taaavvuratını kimıeye bildirme· 

On sekizler komitesi, petrol .ambargosu için Amerika'dan diğini yazmak.tadırlar. 
ıelen cevabı mfizakere ettikten ıonra kat'i karar verine, Roma 2'azeteleri, ltalya'nın, daba ahDacak birçok tedbir-
UJuslar Kurumu asamblesi toplanacak ve bu kararı tetkik leri olduj'unu ve fakat fenahj'ın büyümemeıioi istomediği•i 
eyliyecektir. kaydettikten ıonra, Mussulini'nin tuttuiu yoldan hiçbir 
Roma.lana-elen haberlere bakılırsa petrol ambari[osu konduk- suretle dönmiyecetini ileri sOrDyorJar. 

~~~~----.. ••t--•~·~·tt-tt~·~·•--t•~----~~~~ 
NovilÇemherlayn Fransız'larla Suriye'li-
Milli mOdataa bakanı 

oluyor ler anlaşıyorlar 
latanbuJ, 26 ( Özel ) 

Londra'dan verilen haber· 
lere iÖre, lna-iliz kabinesin· 
de bazı deiişiklikler ola· 
caktır. M. NoYil Çemberlayn 
yeni tesis edilecek olan mü· 
daf a bakanlıiına getirile· 
cektir. • 

Hocasına el kaldı-
kırıl-ranın eli 

malıdır 
-ll(Jltarafı birinci 5ahifede
teakiben mlidür muavinliii 
odHıaa girerek Reşid'i bul
muı, kanlı bıçağı ile mualli
minia üzerine sald1rmııtar. 

Retid ile Klıım lara11ada 
bir mllddet boiuıma olmuf, 
bıçaiı almaia çahıaa Reıi
din elleri kesilmiıtir. lu sı· 
rada Klı.ım muallimiai 16i· 
ıllnden hafifçe yaralamıı ve 
kaçmak isterken, feryadlara 
koıan talelte tarafından ya
kalanmııtar. 

Geceyi memleket hastaha· 
DHinde ieçiren muavin Re
tid ile hademe Abdurrah· 
man'ın sıhhi durumları iydir. 

COr'etkir talelte hakkında 
adli takibata baılanmııtar. 

Roştü Aras 
Ceuevre'ye gidiyor 

lstanbul, 26 (Özel) - Dıı 
iıleri bakanımız doktor Tev
fik Rüıtü Araa Cuma gllnü 
Cenevre'ye hareket edecek
tir. Rüştü Aras, Sofya'da 
Buliar başbakanı Köse lva
nof ile görüşecek ve Bel
ırad' da bir müddet kalarak 
M. Stoyadineviç ile müdavelei 
efklrda bulunacaklar. 

Koca katili 
Dno tevkif edildi 
Aydın 26 (Özal) - Ay

dıa' tla Ortaklar iıtaayonun· 
tla oturan Emir Hatice'nin 
kocatı, barb mılülu ROttü
yli tabanca ile 6ld0rdüiü 
teabit edildiiinden keca ka
tili yakalanmıı ve ıehrimize 
ıetirilmiıtir. 

Hatiçe hakkında tevkif 
m6zekkeresi kesilmiı ve ken
diıi kadınlar hapishanesine 
sevkediJmiıtir. " 

~~~--------~~-
ikinci cemre 
Buglln Şubatın 26 ııdar. 

ikinci Cemre bu sabah suya 
dütmüıtnr. Havalar, tedrici 
ıure\te ııınmaia baılamııtır. 

Fevkalade komiser dö Martel Vatani 
liderlerin tekliflerini kabul etti 

lıtanbul 26 (ÔıeJ) - Şam· ve timdiye kadar mahkeme· 
dan bildiriliyor: den :a-eçmemiı mevkufların 

Franaa'nın Suriye fevkal · derhal tabliyesini, mahkum 
ide komiseri Kont dö Mar-

olanların da cezalarından bir 
teJ iJe Suriye Vatani lider· 

miktar indirilmesini kabul leri arasınnda cereyan eden 
müzakereler bir neticeye etmittir. Fransız Akdeniz 
batlanmı,hr. Martel, btiUin komiteaincı tetkik edilecek 
Suriyenin birlettirilerek meş· olan bu kararlar, kat'i bir 
rutt idareye bağlanmasını neticeye ltajlanacakhr . 

~~~~-----~·--·~··~·--~ff·--~~~~~ 

Sulh projesi 
- Baıtaraf 1 inci sahifede -

Madenlerin işletiJmeıinden hasıl olacak paradan Ha'9e· 
tiıtaoa lıi11e çıkarılacaktır. Bu para Habeıiıtan'ın ıslahına 

ve encllbt.aileımeaine aarfedilecektir. 

ltalya: Bilu'~, Taru '961relerile Ora.len, Boroiya Ye Si
dameyu,lalacak br. 

Fransa; Fransız ıemaliıinia Hinterlandını teıkil eden 

Ausaa arazisini, lnailtere'de, ıene Habeıiıtan'a nakdi 

tavizatta bulunmak suretile Sudan ile hembudud olan 
kıımı olacaktır. .. 

Alfons Londra' da 
Roma, 26 (Ratlyo) - Sabık ispanya kralı on üçüncü 

Alfons buiDD Londra'ya barek.-t etmiıtir. Sekizinci ~.Edvard 

ile mülakat edeceii söylenmekte ve bu aeyabata birçok 

manalar verilmektedir. Çnnkü, Alfonı, '9eıinci Corc'un 
cenaze merasi•ine sritmemiştir. 

Yurdda l(ar! 
Ankara, 26 (Özel) - Ankara, Niide ve Kırıehir'de kar 

devam ediyor. Anadolu yaylbmın cenup ve ıimal aa-
hillerine dOn yai•ur yai••thr. 

Dostluk için. miş ! 
Londra 26 (Ratlyo)- Sunday ekıpr11e ıare; Londra'da 

bir ltalyaa - lnsriliz komitesi tetkil eclilmittir. 

Bu kemitenio b~defi lnii1İZ efkirıumumiyeıi11i ltalyanla

rın tlostluiu için tenvir etmektir. lu komite Habet bar· 

bınıo ltalya için '9ir zaruret olduğunu isbata çalıtacaktır. 

Çin Komünistleri 
Pekin, 26 (Ratlyo) - 6000 Çin komOniıti Çan-ki tehrini 

zaptetmittir. 
Pekin _hükumeti bu t•brin istirdadı için kuvvetler ıön· 

dermiıtir. 

Tayyare kazası 
Berlin 26 (Radyo) - Kapenbaıtan alınan haberlere aöre 

Kopınhaı tayyare meydanına yabancı bir tayyare inmek 
iıtemİf, fakat muvaffak olamıyarak uzaklaımııtır. Bu tay
yarenin bozukluk yüzünden inemediii anlaıalmıt ve tabar
risine bir Danimarka tayyaresi çıkarılmıthr. Fakat az za
man ıenra bu tayyarenin 300 metreden dOıerek Uç pi· 
letuıua da 6ldtiill baber alanmııhr. 

Yunan 
Kralı parlamen

toyu açıyor 
-Ba~tara{ı birinci sahifed.e-

Bütiln ıiyasallar, bugün 
tekrar kral tarafından kabul 
edilecekler ve aralarındaki 
temaıların neticesini krala 
arzedecelderdir . ÇaJdaris 
partiıile Metakaas'ın beraber 
çahtmaia karar verdikleri 
ı6yleniyor. 

ParlAmeatonun Pazartesi 
ıOntl bizzat Kral tarafından 
açılacaiı söyleniyor. Kralın, 
Yereceji ıöylev Yunanistan 
içia çok önemlidir. 

Rus - Fransız 
paktı 

Perşembe gOnO mfls· 
bet veya menfi bir 

karar verilecek 
lıtanbul 26 (Ôzet)- Pariı· 

ten haber veriliyor: 
Franıız parllmentosu, dlln 

ıece f eç vakte kadar Rus · 
Fransız paktını mllzakero 
etmit1birçok aaylavlar miaakın 
leh ve aleyhincle ıöı ıöyle· 

miılerdir. Dıt bakanı M . . 
FJAnden, paktın dünya ıul
bunti muhafaza i9in yapıldı· 
ğını, hiçbir ,. devlet aleyhine 
olmadıiını, hatti Almanya
nın bu pakta girmesi teklif 
edildiğini, dij'er devletlerin 
de misakta yer alabilecek
lerini, miaakın ıilihlanma ya
rıtına mini olacaj'mı ıöyle· 
miı, Ruıya'ya bir tecavtiz 
vukubulduiu takdirde Fran· 
sa'nın mOdahaleye mecbur 
bulunduiunu illve eylemittir. 

ParJimento yarın tekrar 
toplanacak ve pakt hakkında 
mibbet veya menfi bir karar 
verilecektir. 

Lehistan bndcesi 
Vartova, 24 (Radyo) -

Hariciye blidceai meclisce 
kabul edilmiştir. 

BOdce rap6rtöril M. Va
leski: 

" Bu busuıta müzakere 
ve mllnakaıa manaaız ve 
IDzumıuzdur? ÇOnkn bu büd
ce laOkfimetin siyaseti ile 
allkadardır,, demiştir. 

lnebolu faciası 
l'ahkikatı bitti 

loebolu kazası hakkında 
birinci mlistantiklikce [ ya· 
pılmakta olan tahkikat bit· 
mittir. Evrak, eaaı mütalea 
alınmak Uzere Milddeiumu· 
milite verilmiıtir. 

Otuz Tabutlu 
Moris LöhlanınEn Meraklı R 

1'efril.-a s 

· lkinci kısım: MOcize taşı! • 
Rahibeler yaphiımız Konrad birdeab· 

gibi hareket edeceğiz. Ben ca katil Vorski: 
aiaca tırmanıyorum! - Ne var? Di 

Diyerek, bir maym•n ma- Baktılar. Hayalet 
haretile budaksız ataca tır· duruyordu. Vorski; 
manmaia lbaıladı. Fakat sile hayalete niş•• 
birdenbire durdu, etrafını - Bir ... llii.. O 
dinledi; bir gayri tabiilik ıö- atet edelim! Dedi. 
rüyordu. Kendi kendisine, Ayni zamanda 
mırıldanır ııibi : atıldı . Fakat bı 

- Ne var? Ne oluyor? de· hareket etmetli. 
di. Bir ıslık sesi duydunuz leriade tabancalar 
mu? ataldılar. Fakat ell 
Konrad : kukladan baıka b 
- Evet ! medi. Kuklayı ta 
Otto da : kaçmıthl 

Eveti dedi . Aj'aca çarph V oraki, kudurlll 
- Hanıi ağaca? - Bizi atlattılalı 
- Çınar ağacına. . Sanki nitia ve kimin tı 

üzerinize ateı ettiler. Diye bajudı. 
- Fakat patlamasını duy- Biraı sonra: 
madık. - Bunu anlaall 

- Şu halde, bir taı atlı· varl Bizi kadındı• 
Jar, bu tat havayı yararak hrmak istediler. 'f 
çınara kadar ııeldi, çınara uıaklathrmak iıt 
çarptı ve yere dftıtü . muvaffak oJcluJar. 

Vonki : ahmak adamlarız! 
- Anlamak kolay dedi. Dedi. 
Fenerini çevirdi. Fakat bir- Ketarak deh• ... 

denbire atır bir klifOr aa· ilerlediler. Voraki: 
vurdu : "Otto .. Ottof . ., dl 

· - Bakınız .. Harflerin al· dı . Otte he•an : 
haa bakınız dedi. randı. 

Her ikiıi de baktılar.Aja· Voraki boiuk 
ca bir ok saplanmıı, bili - Dur atıf et 
ihtizaz laalinde idi. - Siz kimıiaiı? 

Konrad debıetle: - Kim elacajı• 
- Bir ok. Fakat buna Biz, Veraki •• K 

imkin var mı?. Diye batırdı. - Ha.. iki el 
- Otto ise. attı. 

- Eyvah! dedi. Mahvol· -Şi•di aalatı,..ı 
duk. Oku biıi hedef tutarak Çok kork111 
atblar. - Neden? 

V eraki, ıen derece ıatırma · - Biıi baıtılar 
mııtı, Ye: caklar, decli. 

- Bunu bize atan veya - Kadıa ne ile 
atanlar her halde uzakta - Evveli korktO.. 
deiildirler. G&zlerini d&rt yapmak istedi; .,. 
aç bu oku atanları arıyaca· yumruk indirdim, ti 
tız. E 

Vonki fenerin ıııiıaı ka - - itr kadıaı 
ranhklara, çevirdi; Konrad, isen .. Sen de keD 
bıkarak: say 1 

- Durunuz. Dedi. Biraz Voraki kadın• 
daha sata. lıte g6rliyormu· 16iıl1ae kulatını b 
sunuz?. - Ôlmemiı .. Y 

- Evet. Evet, ıörtıyorum. di. Fakat belki el• 
Kendilerinden 30 atlım ka· tlıereclir. Haydi 

dar uzakta bir takım beyazlı baıhyahm .. 
g6lıe ve hayaletler ıörll· - 3 -
rllyerdu. Voraki: • Eli, Eli, La 

- Sea çıkarmayınız. Ken· i 
dilerini ıı3rdililln0zü hiçbir SalıahtaO 
ıuretle anlamamalıdırlar. Sen Vorski'nin emr• 
Otte burada tabanca elinde ıermek ameliyat 
bekle. Eter yaklaımak ve Jıkları uzun ıllrlll 

kadını kurtarmak isterlerse 
hiç durma atet et. Hem de 
tam beyinleriae! Sonra dört 
nala koıarak bire ııel. An· 
ııldı mı? Detli. 

- Evet .. 
V on ki V eronik 'e etil erek: 
- Hentiz vaktimiz var. 

Fakat iti tam yapmak için 
biraz acele IAzım. Dedi. 

Ve feneri yere bıraktı. 
Hayaletleri takibe baıladı . 
Meçhul hayalet Voraki ile 

Konradı adanan ucuna doi· 
ru çekiyordu. 

Ara·ııra Franıuva'nın&k6· 
pejinin havladığı da duyu
luyordu. 

Voraki hiddetle: 
- Dur artık. Bizi bir tu· 

zata mı çekmek istiyoraun? 
Diye baiardı. 

Vorıki, 

ıövdeıine 
karayı bir 

teabit etti. 
bayıın bir 

Veronik'in koltuk 
sıkıca bajladı. Sos: 
arkadatlarına : ~ 

- lvi oldu - d• .. 
ıizin için ipin ucuaO 
çekmekten baık• 
it kalmadı. 

Olimpiyadlar•ll 
fedeceğimis 
lıtanbul, 26 ( 

Berlin olimpiyadl• 
kimiz için h&kO•• 
lira tabıiı etmiıtif• 


