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• ULUSAL .r 

• 
lımirdc çıkar, akıamcı ıiyaaal raıetedir 

• 
Balkanlarda 

Aui biı· kar lı rl ına ı baş 

gii teı·ıniş ve hu yüzden mil· 
nakalat kesilmiştir. 

~~~----------~---------------------------------------------------------------------------~ Yıl : 3 - No : 634 Telefon : 2776 - Cumartesi - 29 Şubat 1936 Flatı (100) Para 

Japonya 
Eliı1de, 

Harlı 
Vaziyet 

Taraf darlarının 
ol{ Nazil{ tir 

lsıaubul 29 (Özel) - Tokyo'dau h •• hcr verildiğine göre, general Araki, diktatörlOk illin etmi~tir. Bu haber, btıtnn Avrupa' da cleriu akisler yapmı~hr. Zira Araki. 

harh taraf darı bir adamdır. 
Aroki: birkaç. gnu e\'vcl öldnrnleıı (Okoclo) kobioesiode iki yıl önce lıarliiye nazırı idi. Kendisi, Japonya'oın Çin'de yazılmosinı iıtiyen ve bu hnsusta mQfritaut 

hareket f'den bir şahsiyettir. iki yıl C \' \ ' el , harbiye bOtçesine askeri işler için kDlliyetli taıheiıat istemişti, fakat bu sefer ôldOrOleo f ioaus bakam Takazi, im tahsi1ah 
'ermek istememiş ,.e general Ara ki, hundan muğber olarak kabineden çekilmiıt, istifasını haşbakanu deAil, doğrudan doğruya imparatora vermiştir. 

raki. hugnn Japonya' dn .-n nl\fuzlu "<' askı·ri ku,·vetlerin haşmcla olan hir kimse<lir. · 

Birinci- Japon filosu, toplarını Tok· -~1-a ,-~·-.c-,-, c-ı~ -i ı i-A-1-ın-a n-o-ı-~c-1 u_s_u_i l_k_h_a_h_a_r--
yo'ya çevirmiş bulunuyor Ha~·:.~::.:·;~;~:~~;··,·~:·.::; da m~nevra mı yapacak? 

yıl büdccsı taoıame:"I baıar-

ÜOU8 D W8 eı·kan ve zahilanı, asileri teşkil eden lanmış ve dun Kamutaya • 
verilmiıtir . Liyiba Kamuta- Bu haber Fransada telAşla kaı·· 

birinci fırka k0111lll31lhğ111a (8\"Siye etmişlerdir toplanınca derhal mOıakere ŞIJODWIŞ Ve hudutlarda İhtİ· 
lıtanbul, 29 (Özel) -Tok· lstanbul ?.9 (Özel) - Bu olunacaktır. 

yodan haber veriliyor: sabah gelen haberlere göre, Maliye Vekili Fuad Ağralı yatİ tedbirler a)ınmıştır 
Binlerce :halk, bankala.ra Japon asileri, ellerindeki bi- dün başbakan İımet lnönü · 

hUcum tederek parasını çek· nalara tabliye etmemiıler ve nll ziyaret ederek 936 yalı 
mektedir. Bankalar,: takarrilr teslim olmamıılardır. Verilen büdcesi etrafında u:zua iza· ı 
eden ıerait dahilinde mev- - Deı·n1111 ılnrd011cıi .wılıifed.4> - hat vermiıtir. 
dua tını iade ediyorlar. - - ........ • ......... 

~·0"1t•Y· 28hf(R,1adyo)r kçin Bitaı·atlık kantınıı Ame-
yüase mı e eri, o yo 

bidiıeıeıinin ,,maı çın'de 1 .. 1• ka senatOglJOda 
çok vahim akiıler yapacağı ~ ---- ~-
kanaatindedirler. Yeni Japon 
bülcümetinin siyasi rengi ne 
olursa olıun, ukiıinden ileri 
bir arazi politika11 takib 
edeceji söyleniyor. Buranan 
iyi haber alan lniiliı mah· 

Kaııuıı Pazartesi goun oıüzakt~re 
Japon 

fellcride 
darlar. 

bahri ye erkanı 

ayni mlUaleada-

~~~----••M~-·~•~·~--------~~-

ltal yan' la r, Eritre cephe-

sinde taarruza geçtiler 
~--------·~--~----,_..~-----

Habeş' le r in, barb kabuletmedenAm· 

haAlagi'den çekildikleri söyleniyor 
- -

edilecektir. Ruzvelt'e lıücunılaı· 

~~~··' 

Bitler, arkadatlarile beraber a8keri talimleri takibediyor 
lstanbul 29 (Özel) - Al- venleri, bu haberi telltla 

man orduıuaun, ilkbaharda kartılamıılardır. Hududlarda 
bliyDk manevralar yapacığı ihtiyatı tedbirler abnmıı 
ve bu manevralara Alman bulunuyor. 
kara tayyarelerinin de iıti- Alman ordusunun manev-
rak edecekleri Pariı'ten ba- ralar yapacaj'ı hakkında 
ber veriliyor. , Berlin'den hiçbir haber 11z-

Fraa11z ıiyaaal •e ıtiel çe· mamıthr. 

-u Italyanın istinkafı Lond-

Akıum şelırioden bir gôrft~ftt , 
, lıtanbul 29 (Ô I) _ p _ aöre ltalyan Ju, Entre cep• 

tı ' ze a • l .. h 
~· ıııetelerinin Adiı·Aba- beıindeki kuvvet eran_ı . are· 

ela •lclakları haberl111 · Devamı 4 ndJ ıahijflde • 

Amrrika'da 
lslanbul, 29 ( Radyo ) -

Amerikanın, Avrupa itlerine 
karıımıyarak bitaraf kalması 
hakkındaki kanun senatonun 
Pazartesi gllnkU toplantıııa
da müzakere olunacaktır. 

ıinato binası 
Bu kanunun müzakeresi es

nasında eski Amerika cu· 

mur baıkanıHoover taraftar· 
)arının Ruzvelt'e ıiddetli bB· 
cumlarda bulunacakları ıöy· 
leaiyor. ----------·· ... ·~·~··~~~------~~-

Rus-Fransız paktı ve Al-
man basınının neşriyatı 

~~~---"--•4-----------~ Pakt, dün ayan meclisine ve.ı·ildi, bir 
iki günde tasdik edileceği söyleniyor 

Pariı, 29 (Radyo) - Ruı· 
Fransız pakta, ayan meclisine 
verilmittir, 

Alman gazeteleri, Fran111 
parlimeatoıunun tasdik el
tili bu paktın, ayanca red 
edileceii bmidini i:zbar et
melde ve ıiddetli neıriyat· 
larına devam eylemektedirler. 

Allkadar çevenleria ver· 
dikleri haberlere ~6re, ayan 
meclui, Ruı·fraa111 pakbaa 

bir iki ıUn i;:r.ıde tasdik 
edecektir. 

lıtanbul, 29 ( Özel ) 
Franıız-Sovyet paktının taa
diki, Berlin ve Varıova'da 
da çok fena karıılanmııtır. 
Nazi partisi ıiyasal ıefi, bu 
paktanl tasdiki vıbim bi
dlHler doturıcıktır, de· 
miıtir. 

Franııı ıııeteJeri, pakhn 
- Dnamı dlJrdanca ıahif edt-

rada fena tesir uyandırdı 
18 ler komitesinin ilk toplarıt sında 

evvela mutalıass1slor111 son 
raporu tetkik edilecektir 

U. K. genel seketeri Avenol 
lıtanbul, 29 ( Özel ) -

ltalya'nıa deniı anlaımaaını 

imzadan iıtinkif eylemeıi, 

L6ndra ve Pariı ıiyaaal çe· 
venlerinde derin b;r tesir 
buıule ı•tirmiıtir. Londra 

çevenleri, ltalya'nın bu ha· 

reketioi bir tehdid tellkki 

etmektedirler. Deniz konfe· 

ransı çeveoleri iı~. iıtinkif 

kararının l 8 ler komitesinin 

ya kat'iyyet keabedeceiini 

veyahutta bu karardan dö· 
fnUlecej'ini ıöylemddedirJer . 

Anlatmayı imzalamıyan ltal

yan delegasyonu, konferansı 

tcrketmemiıtir. 

lıtanbul, 29 (Özel) - Pa

zartesi glinU toplanacak olaa 
18 ler komitesinin, müte
ba11ıılar rapon;nu tetkilc 

ettikten sonra uluılar ku· 
rumu genel sekreterliiinc 
bir rapor vererek a11amble· 
nin toplanıb toplanmıyaca· 
iına bildireceği Cenevre'dea 
bıber ,..,ilifor, 



(Uluaal Birlik) 29 Ş 

_.-1-l{_a_p_l_a_n_, d ___ o_m_u_z~ürekleri Alman piyasalarınd · ı Yazan: G. il. i. lzmir avcılar birliği murta 1 a ı·ı m 1z1 n d ur 
ikinci reiei ve sOrek·avlan kaplanı 

""-6~~,N~k;ı;: KAMI ORAL.I 3 - .ıtuıafa B11rlın11«W11 Almaoyada yum~;ı; istihsali 
atıcalara inhİ!lar eder. Yaz- Bilmünasebe kısaca bir h 

Lili ve nıeçhul adanı şatodan dıklaram umumi mahiyette hatıradan bahsedeyimj Ke- ğa \'e istihlak-i karşılamağa 

Cinai ~oman • 
a'. 1 rı) mı Ş J a ı·d I ••• olduğundan domuz avlarmda malpaıa'nın Yenmiş ve Ek- Berlin Türk Ticaretodası . yükselmiştir. Şöyle 

J uzaktan atışlara heves edil· meksiz köyleri arasındaki Almanya.da yumurta piyasa- geçen birliğin bir 
Siz.e ıztırap verdiğim

den dolayı çok müteessirim. 
Umarım ki beni affedecek -
siniz matmazeff 

Dedi. 

1 

tenhadır! Haydi bakalım ha· memesi taraftarıyım. karaormaoda sürek-avı ter- sınm durumu hakkında bir üzerine yumurta!• 
yıra doğru! Domuzların avcılara doğru tib ettiğimiz bir günde bek- rapor göndermiştir. Bu rapor tabsillerden toplayı 

Delikaoh, hizmetçinin bu ~eliş vaziyetlerini dört kıs · çi bir avcı tarafından dişi da deniliyor ki : tış fiatı şimdiye k S 
saf ve samimi ihtarına kulak ma ayara biliriz. bir domuz yaralanıyor. O Resmi istatistiklere göre; başına l, 10 mark (S 
asmıyarak kapıya doğru yol l Yokuş yukarı geliş arahk sürek dahi bitmiş el- Almanya'da yumurta istihsali tan 1,15· l,20 mark• 

Matmazel, cidden çok mü- aldı ve sokakta duran ara· 2 Yokuş aşaiı " duiundan köpeklerle birlikte artmaia başlamışhr. Köyle· kuruşa) çıkarılmıştır• 
teessirdi. Kalbini ezen &ir banın yanına gitti. Meçhul 3 Düz istikametten ,, bir iki sürekçi de bu yaralı rin ve küçük şehirlerin ibti- ilğililer bu fiatlar• 
istifham hüküm sürüyor, ken
disini kıvrandırıyordu. Buna 
rağmen, elini (Lüi) ye 
uzattı ve: 

- Beraet zimmetinizi İs· 
bat edebileceğinizi ümid 
ettiğim ıçın sizi şimdiden 
affediyorum. 

Dedi. 

adam, hep Lüi'oin arkasın· 4 Yandan ,, domuzu takibe başlarlar. yacrnıo artık başa baş kapa- etmek mecburiyetiD 
dan gidiyordu. Bu münase- Bu dört vaziyetten dör- Nihayet ağır yaralı olduğu tılabildiği bildiriliyor. Bunun· Almanya'ya yumU 
betle arabaya da Lüi'den dünci1sü yandan geliş vazi· ıçın yavaş kaçmakta olan la beraber istibsalatın önemli cma geline~, ilğili 
sonra bindi . yetinde domuz büyük bir domuza yaklaşarak ateşe baş- surette çoğaldığı tabii zan· öğrendiğimize gör•• 

Bir saata yakın bir za· hedef teşkil ettiğinden ahş lıyorlar. Bir müddet sonra nediJemez. Çünkü büyük ş,e- ta içinde hiçbir İf 
mandan beri soğukta bekli- kolaydır. Yokuş yukarı çıkan domuz büyük çalının içine birlerde birkaç haftadan beri br. Yani yumurta d 
yen arabacı, emir bekler bir domuza da bir dereceye ka- düşüyor. Bunu gören sürek- görülm~kte olan yumurta hafta Türkiye'deo 
vaziyette meçhul şahsın yü- dar kolay ahş yapılabiliyorsa çilerden birisi yaklaşıyor ve noksanlığı bugün dabi devam yapmamıştır. 

Lüi nişanlısının 
üzerine : 

da avcmın karşısındaki sırt· ölü zannettiği domuzu baca- ft 
zilııe baktı. Meçhul adam, eimektedir. Havalar bu hafta Bunun bir tara bu sözleri tan yokuş aşağı inen domuza iaodan sürüklemek için çah- 1 
arabacının kulaj'ma bir şey- biraz soğuklaştıiından istib- ya piyasasanın açı 

ahş edileceği vakit icabeden yı açıyor. Bu sırada henüz sala.tın bu yüzden dahı" pek bir taraftanda AhD - Benim beraeti zimmet 
edeceğimden şüpheniz mi 
vardı? O kadının katili oldu· 

ler fısıldadıktan sonra ara- d '-k ·ı k kt 1 d • · 
ia at gösterı mezse urşu- yaşama a o an omuz anı k d h murta daı"resı"nce 

ço arlamıyac ğı a attra baya girdi ve Lüi'nin yanına 

oturdu ve arabacıya: 
ğumu mu zannediyordunuz 
madmazel? dedi. 

Terez, gözleri yaşlı olduğu 
hal.ie Lüi'nin sözlerine şu 
cevabı verdi : 

- Ben, sizi bu cinayetle 
itham etmiyorum. Dönüşünüz; 
benim nazarımda da be· 
raet etmelisiniz. Ben, size 
resmimi vereceğimi vadetmiş
keu, sizin üzeıinizde başka 
bir kadının resmi bulunsun 
ha !. 

Lüi biraz düşündü ve sonra 
- Benim, sizin nazarınızda 

da beraet etmekte zahmet 
çekmiyeceğimden emin ola
biliuiniz . 

LtU, ayakta bulunan kain 

validesi madam Lö Kont'u 
ıelimladıktan ve nişanlısının 

elini bir kere daha sıktıktan 

ıonra, salonun bir kenarma 
çekilmit olan meçhul adama 
kapıyı göstererek : 

- Buyurunuz 1 
Dedi. Gelen adam, mesleği 

itibarile daima ihtiyatkar ha
reket etmeği idet edinmiş 
olduğundan, Lüi'yi önüne 
katta, madam Lö Kont ile 
kızı madmazel Terez'i alel· 
acele selimladıktan sonra 
LOi'yi takip etti. Koridorda 
atağı yukarı dolaşan hizmet
çilerden biri koşarak Lüi'nin 
paltosu ile şapkasını verdi. 

Hizmetçi, meçhul adamın 
kıyaf~tine bir kere daha 
baktıktan sonra endişeli bir 
tavırla Lüi'ye şuolan söy
ledi: 

- Müsyü, "Puan Dö Jur" 
yolundan gitmelisiniz, zira 
bu vakitte orman yolu pek 

- Çek. 
Dedi. 
Atlar, bir anda dörtnala 

kalktılar. 

Meçhul şahı.s, Lüi'nin yü

züne baktı ve sükutu ihlal 
ederek: 

Hizmetçinizin hakkı 

varmış! Bakrnız, talcib ettiği-

miz yol bile bom· boştur. Ya \ 
Orman yolundan gitseydık? 
Bahu!lus külliyetli bir para 
taşıdığtmız ıçın o yoldan ~flt!I 
gitmek hakikaten tehlike · o~.;, ... ...,.,~ 

lidir. 
Lüi hemen meçhul şabsm 

sö.ıünü keserek: 
- Adam sende, hiçbir 

teyden korkmayınız, üzerim· 
de ili bir rüve'lver var. Kim 
isterse karşımıza çıksın! dedi. 

Meçhul şahıs, Lüi'nin ce
binde tabancası olduğunu 

daha evvel anlamışta, fakat 
bilmez gibi rörünerek : 

- Evet; insanın yananda 
daima bir tabanca buluoma
hdır. ihtiyatla hareket eden· 

lcr aldanmazlar. Doğrusu ya 

benim, derimden başka mu· 
hafaza edecek birşeyim ol· 
madığı için üzerimde müda· 
faa silibı olarak yumrukla · 
rımdan baıka birıey bulun· 
maz. Likin bu gece derimden 
başka bir şey daha taşıyo

rum ki o da, sizin beşbin 
frangımzdar. Hakikaten şim
diye değin bu kadar bir 
parayı bir yerde görmüş 

değilim. 

Lüi, meçhul adamı, tavla
dığına zabib olarak sevinle 
bir kahkaha kopardı ve: 

Bir sOrck a\' ı 

nun domuzun arka istika- hücum ederek sürekçiyi yere 
metinde yere isabet ettiği düşilrüyor ve üstüne çıkarak 
görülür. Düz geliş vaziye- kafa darbelerile avcıyı bitap 
tinde ise domuzun yalnız bir bale getiriyor. Yardıma 
amudi vaziyeti, yani hayva- koşan diğer sürekçiler do· 
om cephesi görülüyor ki, muzu öldürüyor ve yerde ya-
bu dahi ufak bir hedef tan ıürekçiyi de muhakkak 

.. teıkil ettiğinden çok dikkatle ölümden kurtarıyorlar. Do· 
nitan almak lazımdır. muzu muayene ettiğimiz va-
Domuı kurıuna çok da- kit üzerinde dokuz kurşun 

yanan bir hayvandır. Kalb, yarast bulunduğunu gördük. 
kafa, bOyük, koltuk ve amu- Bu kadar ağır yaralı bulua-
difıkari müstesna diğer ak- masma rağmen hayvanın 
samından ağır yaralanmış yapbiı mücadele domuzların 
domuzların kolay düşmediği kurıun yarasına çok muka· 
ve kaçtığı birçok defalar vemct gösterdiklerini teyit 
görtUmüştür. Binaenaleyh bu eden bir hadisedir. Bu gibi 
vaziyette yarala kaçan bir vakıalara her vakit tesadüf 
domuzun önüne çıkıp yolunu edilmektedir. Binaenaleyh 
kesmek istemek tedbirli bir kaviyyen öldüğüne kanaat 
iş değildir. Ve böyle bir getirmedikten sonra her han· 
hayvanla karııla9an bir kim- gi yabani bir hayvaom ya-
ıenin domuzun hücumuna oına yaklaşmamalıdır. 
maruz kalması ihtimali var· Sürekçi avcılar harekete 
dır. Erkek domuzlar azı diş- geçip ormanları taraya ta· 
Jcrle çarparak hasımlarını raya bekçi avcıların bulun
yırtar, dişi domuzlar ise duiu batta kadar geldikten 
hasımlarını düşürür, çeker sonra sürek bitmiş olur, va· 
ve kafa vurur. ziyeti takip eden kaplan der· 

Tefe fon 
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bal düdük çalarak bütün av· 
cıları davet eder. Vurulmuı 
olan domuzlar hayvanlara 
yüklenir. Köpekler bağlanır. 

siuekçi ve bekçi avcılar mü· 
sait bir mahalde toplanırlar, 

Bugün senenin hily:llk ve heyecanlı iki filmi 

11 • s e V e lnl k a d 0 l1İ1 Fransızca sözlü 

John Boles ile Anny Harding'ia beraber çevirdikleri büyük bir atk POmanı 

Aşk k .!S\ ~ n::ıı O o O Almanca sözlQ 
~ \YI U ve şarkılı 

MAGDA SCHNEIDER'in çok gülünçlü şarkılı eğlenceli komedisi 
DIKKA T: Bayram dolayısilc hu iki hnynk film yalmz beş gllo gösterilecektir 

••Ayrıca FOKS '"J'Qrkçe sözlü dilrı}'a haberleri•• 

S . t) .. • . Hergün 15 - 17- 19 - 21,25 SEVEN KADIN. 16,14=19,45 ean Scl3 er 1 • AŞK KADRiLi. Cumartesi ve Pazar günleri 13 te AŞK 
ilave edilir. ~ 

Her seans sonmufu ht-r l'emlt· qtohns Kar~ıyakayu vapur lemin edilmiştir 

bir müddet istirahat edildik
ten ıonra yeniden yürüyüşe 

başlanarak ikinci süreğin ya
pılacağı ormana gidilir ve 
birinci ıürek avında olduğu 
gibi ayni usul dairesinde 
ikinci, üçüncü ve ilb ... sü
rekler tertip edilir. 

Bir günde 3 sürek avı 
tertib etmek için vasati he
sabla altı ili yedi saat ka· 
dar bir müddet liztmdır. 
Binaenaleyh üç sürekle ik
tifa edib işi ifrata vardırma -

gelme~ tedir. fiatler üzerinden ibr• 
Öte taraftan Alınanya'ya rımızın satış yapmak 

cıvar memleketlerde dahi diklerinden ileri 
ist i hsalatın artmakta olduğu z rn nediyoruz. Yudl 

ve bundan ötrü daha ucuz iresi her biri 50 55 
fiatlar üz r r inde teklifler C sınıfı yumurtaları 
alındığı bildiriliyor. Ancak 1440 tanelik sandı" 
dikkate değerki, Almanya Almanva hududu t 
yumurta baş birliği salJŞ fi Mark ~erildiğini bi 
atl .:! rini bu hafta bir derece tedir. 

-- -·-~-- . 
lspanya'da sf·çinıin ikt 
devresi yarın başlı -------Saluk kral Alfous'un, kendi t 

• • 
tarlarıııı kazand•rmak ıçı 

llara döktüğü söyleniyor 
dakirhk yaptığ1Dı id 
yorlarsa da kendisi• 
tağn olduğunu Ispa• 
tına ancak çağırırl 
nebileceğini ve es•• 
fons'un kendi arzuıilt 
panya'dan ayrıldığıol 
yorlar. 

ispanyada saylav seçimi· 
nin ikinci devresi yarındır. 

Son posta ile gelen Pariı 
gazetelerinde okunduiuna 
göre, birinci devrede kaybe
denlerin, ikinci devrede 
üstürılük almalan ihtimali 
variddir. Bu sebeple ispanya 
seçımınıo, kat'i neticeleri, 
ancak gelecek hafta ortala
randa belli olacaktır . 

Paris siyasal çevenleri, 
kral tarafdarlarının gittikçe 
kuvvet kesbetmekte olduk-
larını ileri sürüyorlar ve sabık 
kral Alfons'un, birkaç gün 
önce verdiği söylevin, is
panyada önemli tesir yaptı
ğmdan bahsediyorlar. 

Bazı mahafil, Alfons'un 
saylav seçiminde paraca fe-

mak lizımdar. Gerek dağhk 
ve gerekse ovalık arazide 
yapılacak sürek avları ıçm 

usul ve kaide birdir. Yalmz 
bataklık, sazlık gibi sık or
manhk arazide yapılacak av
lar da bekçiler gayet s1k 
diziler ve en çok iki bekçi· 
nin arasındaki mesafe yirmi 
adımı geçememelirdir. Ayni 
zamanda da fazla köpeğe 

ve süvari üç dört sürekçiye 
de ihtiyaç vardar. Kaplan, 
Karaca ve mlimasil avlar 
için tertib oluırtan sürek av
lan domuz avları için cari 
olan usul ve kaidelerle ter
tib olunur. Bu gibi avlar için 
yazılacak ~bir ıey yoktur. 
Ancak avcılara kaideiumu· 
miye olarak hatırlatacağımız 
bazı noktalar vardır. Sürekçi 
avcıların orm !laları tararken 
bayati bir tehlike görmeden 

Sabık kral Alfooft 
dan on gün önce 
diyevde demiıti ki: 

- lspanya'da culll 
birin evvel teessüs ed 
ni temin için kendi • 
ispanyayı terketmil 
Fakat benim bu f 

ğımın kıymeti bilill 
dahili ihtilafların ark 
madı. Bundan dol•fl 

' ya ya acmm . ., 
-Devamı 3 ii11cü 

kurşun atmanıaları 1 
Çünkü sürekçileri11 
kurşunlarla bau 
tesbit olunmuştur. 8 
beb de sürekçilerİD 
halinde ormanları 

birbirlerini göreme 
Binaenaleyh kurşuo 
itini bekçilere terk• 
rekçilerin buna he''' 
meleri Jigımdır. 

Bekçi avcılar 
noktaama barakıldıkt 
tüfeklerini doldurur 
bittiği ilin edildikte• 
boıaltarak ark ad• 
toplandıkları mahal• 
ler. ihtiyatlı avctlar e 
yetsiz gibi görünen 
zan çok ehemmiyetlL 
lara sebebiyet tver 
olan bu noktalara aıl• 
etmezler. 
-Sonu Pazartesi nüıla 



___ S~•-Wl-d;.;;._ _______________________________________________ (.._Ul!!!LB:~~•=•k~)----------------------~-~~~~~----~2~9~Ş~u~b-•t __ 9 __ J_6 ___ 

Almanya N. v. ı.~ratelli Sperco Vapur Acentası 
v \1. ~"'. H. \ 7 an ROY AL NEERLANDAlS ilandaki hareket tarihle-

B 1 J KUMPANYASJ rile navJonlardaki değişiklik-oı·ç arı 111 11 ası l)er Zee .. ORESTES ,, vapuru 22 lerden acente mesuliyet 

haf İ f f e l İrecek & Co. .,ubatta beklenmekte olup kabul etmez. Fazla tafsilit 

Moskova'da çıkan "Pravda., 
gazetesi yazıyor: 

Tas Ajansının Bertin mu· 
habirine göre, AJmanya'nın 
ekonoo1ik durumu, son za· 
manJarda gayrimüsait bir 
safhaya girmiş bulunuyor. 

DEUTSCHE LEVANTE LtNIE 
" HELGA L. M. RUSS .. 

vapuru 17 şubatta bekleni
yor, 22 şubata kadar AN
VERS, ROTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN limanla
ıına yükliyecektir. 

"ALAYA,, vapuru 2 Martta 
bekleniyor, 6 Marta kadar 
ANVERS , ROTERDAM , 
HAMBURG ve BREMEN 
limanlarına yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT-

Milli servetin büyük bir kıs
mı, eksilmiştir . Hükumet, 
Ulusal müdafaa için büyük 
masraflara göğüs germekte 
ve bu manafların hemen he· 
men dörtte üçünü muhtelif 
vesilelerle halk tan lemin ey· 
!emektedir. 1 HAMBURG 

Almanya'nın borçları, eski
sinden az değildir . 
Yapılan ıon bir istatistikte 

1935 yJlı sonuna kadar Al· 
manya'nın borçları, 30 milyar 
mark'a baliğ oluyordu. Tah

min olunabilir ki, bu borç
ların faizi de az dej'ildir. 
Şu bale nazarın Almanya 

borçların• kolayca hafiflesti
remiyecek bir raddeye gel
miştir. Alakadarlar, uJuşal 
müdafaa hl ·ri matlup dere· 
ceye geldikten sonra Alman· 
yu'nın ekonomik alanda bir 
kalkınma yapacağını ileri sü
rüyorlar. 

•• 

1 2 ~e 20 komprımelık ambalajlarda 

lımir milli emlak müdürlüğünden: 
Dosya: 
21 Birinci kordon balıkhane altında Uç eski numa-

ralı dükkAn 100 
22 Bornova türkmcn sokağında 59 eski 3 yeni No ev 24 
23 Karantina vapur iskelesi 50 
24 Köprü vapur iskelesi 25 
Yukarıda yazılı emvalin bir scneJik icarları müzayedeye 

konulruştur. Taliplerin 9 3·936 pazartesi giinü saat 14 de 
milli emlak müdüriyetine müracaatları. 440 

"TROYBURG,, vapuru 25 
şubatta bekleniyor, AN-
VERS, ROTERDAM, HAM
BURG limanlarına yUkliye

cektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA V
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
YORK ve BAL TIMOR için 

llkbalıar •111~111111111111111!11111111111111111~1~1111111111111111111111 il llllll 111111111111111111111111111111 • J ~ ~ r-:'~ ;:=~ ~ "Vv A RR EN 

At \arışları bn se--lzn1ır yurı n.ıensucatı§ NE-LlVERPUL 
. =: "GUENMORE,. vapuru 23 

ne m o keınnıel rr.. k A . . k . § şubatta bekleniyor, LIVER-
olaca k = . Uf flÜ{)J.lll ŞJlıı etJ~ PUL ve ANVERS'ten yük 

;;;;;; § çıkarap BURGAS, VARNA 
ilkbahar at yarııları ıçıo - tzmir Yön .Memıucata 1'0rk A. Ş. rıin llalkA- = ve KÔSTENCE için yük 

hazarlaklara ba9lanmı1hr.Ya- =: pmardaki kumat fabrika11 mamulatmdau olan - alacaktır. 
rışlarau, busene daha mil- = ınevsimlik Ye kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, - "Vapurların isimleri, gel
kcmmel bir ıekilde olması ~ me tarihleri ve navlun tari
için Azamı gayretler aarfe- ~ f&I ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci - feleri hakkında l:>ır taahhüde 
dilmektcdir. : kordonda Cumhuriyet meydam civarında 186~§ 

__ . •. = numaradaki (~ark Hali Tftrk Anoninı şİr· § girişilmez ... 
Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 ıbbal kurulu ;; keti) mağaza8mda sahlmaktadır. Mezkftr fabrika-;~ 
Muhtelit işleri inceledi= om meıaneı ve zerafcı itibarile herkesçe malum ~ ••-•011m!O~K~1!!1!1,lll!O~R!!lll

Bugün memleket hastane- - olan mamulatmı muhterem mOttcrilerimize bir ~ 
sinde toplanan 11bbat kurulu ES defo daha ta,·siycyi bir \'ozife biliriz. ~ 
nıubtclif 11bbat iıleri hak· - -- -kında incelemelerde bulun· = Toptan satış yeri: Birinci kordon No. 186 ~ 
nıuıtur. = ş k balı Türk Auonim Şirketi 
•• • ~ ar 

Ok@nrenlcr! Mut· 5 

laka (Okamrntol ~ 
ôkınrnk şekerle- ~ 

t'İni ıecrnlw edi· ---4 
lİ7. .. 

Ve Pilrjeu ~ahapın 
t•n nstnn hir mft8· 

hil şekeri olduğu· 
nu uouımuymız. - . 

~ 
~ 

:Q 

Ku,·v .. tfi milshil 

isti) «-nler ~dtu.p 

Sıbbaı •BrgDn ~ 
lıaı)lurını lnruf 

ecr.u depolurmdan ':fl 
Vt• l'f"1,anc•lcrdcu 

------ ---Perakende satış yeri: Yeni manif aturacılarda ---- ---mimar Kemalettin Cad. Sağır ıade biraderler - --- ------- ---Kuzu oğlu çarşııı Asım Rıza ve biraderleri --- -- = § Veni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. Si 
E Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu ;;; 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıii 
ı pauya'da eçimi11 Kiralık hane 
ikinci (tevre İ yar111 Göıtepe'de Halid Ziya 

ba.., hyor bey sokağında (16) numaralı 
ev kiralıktır. Taliplerin mat• Baştarnfı 2 inci uhijetle

Sabık ispanya Kralı, Fran· 
sa'da 200 milyon frank ve
rerek yeni bir malikine al-

mıştır . 
Alfons, burada dünyanın en 

modern çiftliklerinden birini 
kuracaktır · 

Malümdur ki, sabık ispanya 
Kralı, dünyanın en sayılı zen
ginlerinden biridir. Amerika
da lngiltere'de, Fransa'da, 
Be,lçika'da ve daha birçok 
memleketlerde büyük anonim 
şirketlerin. şimendife.rlerin 
mUcssisidir. Yıldı, temıa ey
Jediii varidatm, 450 milyon 
dolara yakın bir para tuttuiu 
tahminen söyleniyor. 

baamn~a müracaatlan. 

• 
Ali Rıza 
M ncel lit hane~i 

Yeni Kavutlaı· çarşısı 

o. 34. 

Satılık 111otör 
12 beygirkuvetinde (Diıel) 

markah az kullanılmış bir 
~oUb satılıktır. Taliplerin 
idarebanemiıe müracaatları 
ilin olunur. 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 

'' mci Reyler Sokagı . 68 
Tel4»fo11 3452 

yükünü tahliyedc!n sonra için ikinci Kordonda Tahmil 
BURGAS, V ARNA ve ve Tahliye ıirketi binası 

KÖSTENCE limanları için arkasında F'RATELLI SPER· 
yük alacaktır. CO vapur accntasına müra-

.. UL YSSES ,, vapuru 24 caat edilmesi rica olunur. 
şubatta gelip 29 şubatta Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

ANVE~ S, RoTTERDAM, Ulı·,rı"er -r.re ~Oreka· 
AMSTERDAM ve HAM- v 
BURG limanları için yük ( • • d 
alacaktır. Si "ıııııle Va)llll' 

SVENSKA ORİENT a<~eııla 1 
LINIEN 

"VINGLAND,, motörü 20 
şubatta ROTTERDAM, CO
PENHAGE , DANTZIG , 
GDYNIA, OSLO ve 15-
KANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

··ERLAND,, motörü 28 şu· 
batta gelip ROTTERDAM, 
COPENHAGE, DATZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaklar. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
23 şubatta gelip 24 şubJtla 
MALTA, MARSIL YA ve 

BARSELONE için yük ala
caktır. 

•·PELES., vapuru 23 şu
batta gelip 21 martta 
MALTA, MARSILYA, ve 
BARSELONE için yük ala
caktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
''LESBIAN .. vapuru 8 ıu

bat LIVERPOOL ve SVVEN
SEAdan gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

"EGYPTIAN,, vapurı 10 
şubat LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip tahliyede 
bulunacak ayni zamanda 
HULL İfİn yük alacakhr. 

"ROUMEUAN,, vapuru 
14 şubat LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah-
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. L TD. 
"LAPVVING,. vapuru 14 

şubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üıerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
knbul edilmeı. -

BAŞ DURAK 

H AMDi NüzfIE'"r 
Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ilftç ,.,. lu· 

\'alet çefitleri talar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın haliı Morina Bahk yağı ltr 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzUlmi. tüı. 

Biricik salış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nnzhet 

Sıu11AT EzANEsı 



1 
Balkc1n'larda ani bir kar fırtınası çıktı Yanya 

altında kalmıştır karlar ve • 
cıvarı 

üsküp ve Manashr taraflarıdan dehşetli kar var, mQnakalilt kesilmiş 

ve vollar 
ol 

kaı·larla örtülmüş bir halde bulunmaktadır 
latanbul 29 (Özel)- Atina'dan haber veriliyor; kapanmıştır. 

Yunaoiıtao'uı her tarafında Ani ''e çok şiddetli bir Belgrad'dan alınan son lutberler~ ÜskOp, 1\lanaıtır ve 
kar fartanHı baş gôstermi~tir. l 'anya',Jn 12 kôy karlar eivarmm da karlar altıncla hulurıduğuou bildirmek· 

altanc.ladır. ı akil vasıtaları durmut ve bl'ltfto yollar tedir. .......... 
Suriye' de vaziyet Müzakerelere başlanıyor 

_ ______ ·------ lıtanbul 29 ( Radyo ) - logiltere ile Mııar arasındaki 

2 kişi öldo, 25 kişi yaralandı. Bir 

çok kimseler tevkif ed;Jdi 
latanb•I, 29 (Özel) - Su- Kont Martel neşrettiği 

riye'de vaziyet günden güne beyannamesinde, beş gün 
ftnalaşmaktadar. Dün yeni- içinde greve oihayet veril· 
den lnümayiş1er yapılmış, mezae vadedilen umumi af
balka alet açılmıf, iki kiti fın ilin edilmiyeceğini ve 
ölmOı, 25 kiti yaralanmııtar. Fransa Suriye muahedeainin 
Tevkif edilenler çoktur. yapılmayacağını bildirmittir. 

------~··· ... ·~------

Rus -Fransız paktı ve' Al
man basınının neşriyatı 

- Baştaraf 1 inci sahifede -
taıdiki ile bükGmetin bir 
zafer kaaandıtını yazıyorlar. 
Muhalif bir razete, Ayanın 

mecliıin kararını kabul etmi· 
yecejini ve pakta taıdik ey-
lemiyecetini yazdıktan ıonra 
Ruılar, Fransız parlimento· 
ıancla bir zafer kazanmıt· 
Jardtr. Fakat Fransa'nın 

içinden a-elen bakkiki ve 

derin bir muvaffakiyet elde 
edememiılerdir.. Diyor. 

Malen, lylnın pakta tered
düdıOz tasdik edeceiini; 
Ôvrde, Flinden'ic derhal faa· 
liyete geçtitini ve ili mecliıin 
tasdik kararını almai• ça
hıacağını haber veriyorlar. 
Bükret ıiyaul mabafiJi, So•· 
yet paktıaıa taidiki, Fran· 
aıı'ların ıulhseverliiino bir 
delildir diyorlar. 

Birinci japon filosu, toplarını 
Tokyo'ya çevirmiş buluouyoı· 

-B0$1arafı birinci $ahi/ede-
m0blet bittiii halde hük6met 

kuvvetine milracaat etme· 
mekte ve Asiler de harekete 
ıeçmemektedirler. Şehirde 
ıükOnet vardar. Fakat herkes 
korku içindedir . 

Tokyo k6rfezine demir at
mıı bulunan birinci filo, top· 
larını ~ fthrin lizerine çevir
mit bulunmaktadır. lmpara· 
torun riyaıetidde yapılan 
preaıler toplantısında, asile· 
rin affedilmesi mevzuu bah· 
ıolmuı, aksi takdirde çok 
kan :döküleceği ileri ıllriU
mDıtDr. 

Japon amirallarından biri, 
aıkeri makamat nezdinde 

teıebbüsatta bulunarak bah-1 
riyenin, asilerle biran evvel 
uzlaıılması tarafdarı oldu· 
tunu bildirmiıtir. 

japonya'nın Pariı elçiliği 

neırettiii bir reımi tebliide, 
Tokyo'daki ecnebilerin ha· 
yat ve mallarının tehlikede 
olmadıiını :ve ticari hayatın 
normal şekilde devam etti
ğini bildirmektedir. Bazı 
ecnebi gazetelerde çıkan 
yalan havadiıler tekzib olun
maktadır. 

lnriliz gazetecisi Jurdan 
Semplon, 6rfi idare aleyhine 
propıranda yaptığından ve 
yal .. n havadis verdiiinden 
tevkif edilmiıtir. 

----------~·-~---·----
8 Senede 

1,ramvay kazası neti· 

ce8inde 51 kişi ôldo 
lıtanbul 29 (Ôzel) - Tram· 

way kazaıınd• yaralananlar· 
dan bir kiıi daha ölmilıtilr. 
Şimdi 6lenlerin sayısı üçD 
bulmuıtur. Sekiz senede lı

tanbul'da 51 kiti ölmllı2469 
kiti de yaralanmıştır. ----..···----T. Rüştü Aras 
Cenevre'ye gidiyor 
lıtanbul 29 ( Özel~ ~ Dıt 

bakanımız Tevfik RGıtO Ara· 
11ıi, 18 Jer komiteıi toplıa· 

Devrimspoı· 
KulObft açıldı 

Memdubiye maballeai cu
muriyet Halk Partiıi bima • 
yeainde bir "Devrimıpor" 

kalllbii tee11ilı edilmiıtir. 

Yapılan idare heyeti ıeçi· 
minde: Baıkanhia . Ömer 
LtUfO, sekreterliie Mehmed 
Nihad, llyeliie Hasan Ataç, 
veznedarlıia Abdullah, idare 
memurluğuna lbrahim Beh· 
çel ıeçilmiılerdir. 
tasında bulunmek üzere bu
glio Cenevre'ye hareketi 
muhtemeldir. Oradan Bel· 
ırad'a 11eçecek konaey top
Jaataııaı riyaHt ecltcektir. 

siyasal mllzakerelere Pazartesi gOnü batlanacaktır. Her 
iki tar.af murahhaslara tanııacaklar ve salibiyetnamelerini 
tetkik edeceklerdir. Bu muamele bittikten sonra murab· 
haslar dağılacaklar ve asıl müzakerelere Martın dokuzun
da ba,hyacaklardır. 

Belçikalıların cemilesi 
BrUkael 29 (Radyo)- Belçika ahıliıi, bir otomobil kazaaı 

neticesinde 6len Kraliçe Estrit için memleket ve halk adına 
bir beykeJ d.ikilmeaine karar vermiı ve a-aıeteler vaııtııile 
iane vermıie baılamııtır. Brlksel belıdiyuinde bu it için 
bir komite tııekkll etmiıtir. --------·--------

Muallinı mektebi 
Eritre cephesinde ta· HAdisesi dftu nelretle 

arruza geçtiler tel'in edildi 
-Baııarafı 1 inci s11hifede
kete getirmitlene de •omali 
cephtıiode tevakkuf halinde 
bulunuyorlar. 
Aımaradan relen haberler 

Jtalyan kuvvetlerinin Anba· 
lııi'ye ıirdiklerini bildirmek
tedir. Ecnebi ıazetelerinin 

cephe muhabirleri iae, Ha· 
beı'Jeria m•ka•emet 16ıter· 
mekıiıin muntazam bir su
rette ıeri çekilirlerken ltal· 

-yanlar da ilerlemiıler ve An· 
balaıi'ye harp etmeden ıir
mitlerdir. SGel çevenler, An· 
ba Alaıi iııalinin, ltalyanlar 
için bDyDk bir zafer teıldl 
etmediii halde Roma'da ıen· 
likler yapılmaaını tuhaf kar· 
ıalamıtlardır. 

lıtanbul, 29 ( Ra4yo ) -
ltalyaa kumandanlıjının net· 
reylediti 2 ıubat resmi 
tebliğin••, Somali cephesinde 
hiçbir hidiae olmadıiını bil
dirilmt:ktedir. 

Londra, 21 (Radyo) -
Habeı iılerinde iıaıi reçen 
l.anker Riket bu ıabah tay· 
yare ile Adiı-Ababa'ya ha
reket etmiıtir. Roma'ya ui· 
rayarak M. Muııolini ile 
ıörllıecıii de ıöylenmektedir. 

lıtanbul 29 (ÔıeJD - ltal--

Diln, erkek muallim mek· 
tebinde btUOn talebenin 
iıtirakile bir toplanh yapıl · 
mıt ve hocaıını aldilrmek 
iıtiyen Klzım'ın ba hareketi 
teJ'in edilmiıtir. Talebe •e 
muallimlerd~n birçokları kir· 
ıllye çıkarak 161 ıGylemiı· 
terdir. Toplaatadı, yarılanan 
mOdilr mua•lni Reıitl ile 
bademe Abdurrabmaa'da 
bulunmuıtur. 

Akın 
Piyesi temsil edilecek 

Halkevlerinia açılma yıl· 

d6ntimil ıecHi, HalkeYİ a-iSı· 
terit kolu tarafıadaa temıil 
edil•• (Akıa) piyeıi, 161te
rilen umumi arzu llzerine 1 
Mart 936 Paıar rDnl akıa· 
mı aaat 20 de ikinci defa 
olarak temıil tdilelektir. 
Akından başka monolotlar 
da yapılacaktır. 

Davetiye yoktur. lıtiyen 
bütün yurddatlar a-•lebilirler 
haber aldıj'ımıza 16re Akın 
piyeai relecek hafta ilk 
mektepler ıon ıınıf talebesi 
içinde temıil edilecektir. 

yanlar, Akıum civarında da 
bir muvaffakiyet kazandık· 
larını bildiriyorlar. ---------

lzmir Vakıf Jar direk törlOğttndeo 
lzmir'in Birinci kordon caddeainde 500,502 eıki ve 348 

350 yeni kapı No. lı evlerin icarei mllecceleaiaden 1229 
lira 40 kurut borçlu bulunan 'e m&teaddit tebliğ ve S-12 
935 tarihli ve 6390 ıayıh Anadolu 1azete1ile vaki illaa rai 
men borcunu 6demiyea •e paraya çenilecık menkul etyaıı 
da buluaamıyaıı Ô:ner Abdtllkadir vereaeıinin mutaıarrıf 
olduklara lımir'in birinci kordon caddeaindeki Bezmillem 
valde Sultan vakfından icareteynli SS2 No. Ju ve ıayriaafi 
irada göre 4000 lira kıymetli ıayrimenkuliin 935 biUçe ka
nuauyle teyit edilen icarat ve mukataat vakfiyenin memu
rini vakfiyece h•bıili hakkındaki 26 T emmuı 330 tarihli ka· 
nun uyarınca haczen satılm11ıaa 18·2·936 tarihinde karar 
verilmit oldutundaa istekli olan!arıa ihale ıllall olan 13-3 
936 tarihine raatlıyan Cuma ıDnll saat IS te lımir Vakıflar 
Direkt6rl0illnde toplanacak komiıyoaı ve fazla maltimat 
almak iıtiyenlerin bergtıa yDıde 7,S teminat akçeai olan 
30 lira ile birlikte Vakıflar DirektlrlDiDne mllracaatları 
illa olunur. 29 3 10 521 

- . -

Otuz Tabutlu A 
Moris LöblanınEn Merakh R 

• ikinci kısım: MOcize taşı! · 
Voraki sert bir sesle: 
- Mabud taıın oldutu 

yere iıte buradan gidilir. 
Mukadderat, ıize ıöylediğim 
ribi teıabUr ediyor. 

Voraki elinde mabud fe· 
ner olduğu halde ilerledi. 
Arkadaıları da arkasından 
yürüdüler. AleYin yükselmiş 
olduiu yerdeki ajaçta hiç· 
bir yanık eaeri yoktu. Voraki: 

- Bir muciıe daba var. 
Dedi. 

Konrad: 
- Şimdi gene ne yapa· 

cağn? Diye sordu. 
- Buradan içeri girece-

j'iz. Sen merdiveni getir. 

Konrad sen de elinle şu ku
ru yaprakları çek.. Ağacın 

içi boıtur! 
- Bir atacın içi nekadar 

b-oı ·olabilir, sanki? k6kler 

içeri a-irmeaiue mani olacak· 
tır. 

- Siz telit etmoyiniı. 

Haydi Konrad, söyledikleri 
mi yap. 

Y apamıyacaiım. 
- Neden?. Neden?. 
- Moaıenok'an akıbetini 

unutuyor muıua?. Sonunda 
yanan elini keamek mecbu
riyetinde kaldı. 

- Fakat mucizeli ta, bu
rada deiildir. 

- Ne biJiyorsunuz?. Ne 
o?. Sende mi korkuyorsun 
Ottol 

- Acele•iz yok ya.. G&a 
dojmaııaı bekliyelim. Ajacı 
balta ile k6klladea keaeriz. 
Bu ıaretle daha e•İa bare• 
ket imkiaıaı buluruı. 

Voraki'de lau kararı mu· 
vafık buldu ve: 

- Otto, HD Prillreye ıit 
bize yiyecek ve içecek, bir· 
de balta a-etirl Dedi. 

Bu aralık ıiddetli bir 
Y•t•ur Y•imata baıladı. 
Üç baydud dolmanlardan 
birinin altına ıirdiler; birisi 
ıara ile n6bet beklemek ıar· 
tile uyudular! 

Gece biçbir bidiae olma· 
dı. Fartına bllyilk llir tid· 
detle devam etti. 

Sabah olunca, üç baydud 
çınarı devirdiler; etrafındaki 
ot ve çalılara temizlediler. 
Önlerine çıkan merdivenden 
inerek bllyllk bir mıiara 
karıııında kaldılar. Mata· 
rada eniki tane menbir 
r6ıe çarpıyordu. Her bir 
menhir üzerinde bir at baıı 
iıkeleti vardı. 

Vo11ki bu at batı iıkelet· 
lerindea biriıiae elini do· 
kuadurdu; iıkelet parça, 
parça datalarak yere d6-
kOldil. 

- Bu ıizli mataraya hiç
bir kimae a-irememiıtir. Dedi. 
Yirmi aıardanb ri İDHD rir· 
miyen bu yere biz a-irmiı 
oluyoruz. 

Buraıı, çok etki zaman
ların cenriverleriaden biri· 
sinin mezarıdır. Adet Dzere 
Hvdiii atlar ve sillbları da 
buraya defnedilmittir. 

Burada bir kapı veya ıe· 
çit daha olacaktır. lıte dipte 
ı&rdlltllmlı bafif ıııklı yer 

bu ikinci kapı olsa 
tiri. 

Dar bir deblizd•• 
bir mataraya ıeçdilelı 
dan da Uçliocü bir 
ya a-irdiler. 

Bu Uç maiara 
tamamen ayni idi. 

Vonki: 
- BüyUk cenıi' 

Erizin mezarları! De 
lardan ıoara bir la 
rın mezarı bulunmak 
a-elir. 

Vorski yeni kıılll• 
Buraıı dördüacl 

daha doirusu dörd 
ğara idi. l:foııuıı or 
dairevi b"r delik fi 

radan morumsu bir 
Jiyordu. Bu ışık 111• 

ıemioi üzerinde ıiY 
tepsiyi andmyordu. 
merkezinde taılar 
tekilde toplaamlf •• 
bir çubuk vardı . 

Dördllacll matar 
Uç mataradan fark• 
bu idi. 

V orski ıözJeri•İ 
çubuia dikmiı 
Bu madeni çubuk, 
toz konmamıı bir 
parlamakta idi. 

Veraki elini bu 
çubuia uıath. Koarad 
ve teJAıla: 

- Dokunma!. 
iırdı. 

- Neden? 
- Belki de Ma•t 

eJiai yakaa ba idi. 
Delirclia teD • 

- Demek iıtiyo 
- Adam ıeade .. 

birıeydea korkma•• 
Voraki buau ı6yliJ 

deni çubutu tuttu. 
Bu, çok kaba iıl• 

kurıu• idi. 
Bu ıarib mıdea1 

etrafındaki yeıile yı 
ları elile ılıtereD 91 

- Mabud taı b 
Diye ı6ylencli faım. 
tetkikten sonra: 

- Bunlardır. E•-' 
lardırl Dedi. 

Konrad beriden: 
- Amıa dokualll 

Diye batırıyordu. M 
ıibi ıizi de yakacı 

- Adam aenid•·· 
birıey yakamaz. Be•• 
lara hakim olan Vo 
Alemin elini yak••• 
elimde ıaadet •• " 
kiyet vaııtaıı olur. 

Konrad, korku icl 
iıtanoz çıkardı. So 

- Duyuyor mutii 
ye ıordu. 

- Evet. Duyuyol 
Otto-cla: 
- Ben de itidiyor 

di .. 
Voraki elik katle 
- Bu aeıler uza 

miyor: Hattı bu ııl 
diyebiJece;im. Dedi. 

Det.'n'"' 

Sergisini 650 
kişi gezdi 

lıtanbul, 28 (ôıel) 
çen hafta açalaa Be 
mobil Hrriıini timcli 
650 bia kiıl ziyaret 


