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lı.mirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

- Sah - 24 Birinci kinun 1935 
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S. D. 
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İkindi Akşam 
S. D. S. D. 
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Yatsı 
S. D. 
18 41 

~-----------------~~~ 
Fiab QOO) Para 

Siyasal vaziyet, tahnıin edildiğinden 
çoli fazla tehlilieli görünüyor 

Istanhul, 24 (özel) - lngiliz doııanmasının mühim hir kısmı Cebelüttarık'tan Siiveyş kanalına 
hareket etmiştir. lskenderiye limanında bulunan harb gemileri,_ deniz tayyareferinin de iştirakile 
açık denizde bir nümayiş yapmışlardır. Son geleıı haberlere göre, lngiJiz donanması Akdeııiz'de 
geniş mikyasta faaliyete geçmiştir. 

lstanhul, 241 (özel) - Avrupa siyasal 
ğının gölgede kaldığını ve vaziyetin çok 

çevenleı·\ son hadiseler karşısında ltalya-Haheş anlaşmazlı-
tehlikeli olduğunu beyan ediyorlar. 
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Habeşler, mukaddes şehir Aksu- Italyanlaragörelngiltere 

mun kapılarına dayandılar harb_eım_e_~_n_i_yetinde 
d h l k k 1 Lord Antoni E en41j Italyan'larııı Bu hafta için e cep e erde ço an ı muhaı·eheler olacağı , 

büyük bir· düşmanı imiş söyleniyor 
htanbul, 24 (Özel) - Ha

beş kuvvetlerinin, şimal 

Habeşler ilerlemekte devam edi_yorlar 

cephesinde münferid hare
ketlerle de ilerlruekte olduk
ları ıon gelen haberlerden 
anlaşılmıştır. 

Ras Kassa'nın kumanda
sındaki orduun öoeınli 
bir kısmı, geçen haftadan · 
beri başlamış olduğu hare· 
kata devam ederek şimdi 
mukaddes şehir Aksum'un 
kapılarına kadar gelmiştir. 

Paris gazetelerinin Adis· 
Ababa aytarları, Aksum ön· 
!erinde çok kanlı muharebe· t. 

ler olacağını bildiriyorlar. 
Istanbul 24 (Özel) - Ha

beı askeri muhıfilin verdi
ği mıHimata göre, Habeı 
orduları bu haf ta içinde ce· 

________ .. 
Bir ıtalyan nıilfrezesi ' 'e tanklar] , b·:ıı 

Jnub _ cep_!ıesi~de büy~~are-: beı ordusunun son günlerde mat aldığı ve bu :mühimmat 
kit olacaktır. -::::-.::~./"" lngiliz ıomalisioden önemli arasında tayyare tcpları da 

lstanbul, 24 ... (Uzeij - Ha· - miktarda esleha ve:;mühim· bulunduğu söyleniyor. · -

++-t+. 

Italyan'lar Balkan devlet1eri vazi-
Resmi tebliğlerin- yeti 'konuşacaklardır 

de ne diyorlar ~..l-~---~---..4------~~-
Roma 23 (Radyo)- Mm:- BeJgrad'da vapılacağı s~ylenen top-

ıal Badoğliyo 78 numaralı... • • 1 • 

resmi tebliğinde eliyor ki: lanlıda son vazıyet tetkık edılccek 
5 bin kiıilik bir Habeı kıt'· 

ası, Adiayi mevkiinde şimal 
cephemizde ilerlemek istemiş 
ise de kuvvetlerimizin muka-
vemetine uğramış ve göğüs 
göğilse vukuagelen bir mu· 
harebeden sonra gayrimun· 
taı.am bir surette ric'ab 
mecbur edilmiştir. Gerek bi
zim ve gerek düşmanın zayi
atı henilz liyıkile tesbit edil
memiştir. 

Tayyare filolarımız, Varam 
cephesini ve Asangi gölünü 
bombardıman etmiştir. 

Haheş'Jer 
Dom dom kurşunu 
kullanıyorJarmış 

Cenevre, 23 ( Radye ) -
ltalya hükumeti, Habeş'Jerin 
dum dum kurıun istimal 
ettiiini bildirmiş ve protesto 
da bulunmuıtur. Ayni za
•nanda soysteye bu kurıun
ların resimleri de ırönderil
aniıtir. 

Balkan İllifakıo1 imzaln·nular .,. 

Istanbul, 24 (Özel) - Son Balkan ittifakım teşkil 
gelen haberlere göre Balkan eden devletlerle küçük an

ittifakına dahil olan devLt- taot devletleri arasında sıkı 

ler, yortulardan sonra Bel- bir teşriki mesai başlayacağı ve 
grad'da toplanarak son va· her iki tarafın, uluslar kuru-
ziyeti tetkik edeceklerdir. munu takviye için olanca 
toplantıya çok önem veril- a-ayretlerile çalışacakları ıöy· 
mektedir. !eniyor. 

Fotoğraf. 
Sergisi aç•lıyorj"---= 

Basın genel) direktörlüğil 
ıergi evinde bir fotoğraf 
sergisi açmayı kararlaştırmış-

tır. Sergi 25 Şubatta: açıla
rak 5 Mart akşamına kadar 

devam edecektir . 

Sergide basın genel di

rektörlüğünün hazırlamış bu· 

lunduğu memleket fotoğraf
lan teşhir olunacağı gibi 

amatör ve profesyönellerin 

de gönderecekleri fotoğraf· 
ların teşhiri mukarrerdir. 
Sergi, Türkiye tarih, güzel· 

lik ve iş memleketi fotoğraf 
sergisi adını alacaktır. Ama
tör ve profesyönellt!rden 

sergide teşhir edilmek üze· 

re en fazla on fotoğraf ka

bul edilecektir. 

Bu fotoğraflan, kültür ba
kanlığının, basın birliğinin 

ve basm genel direktörlüğü-

oüu birer mümessilinden te· 

şekkül edecek bir Jüri seçe· 
ceklir. 

Sergi kapanmadan evvel 
jUri hey'eti sergide teşhir 
edilecek resimler arasında 
UçllnU ıeçecek ve sahiplerine 
ıeref diplomaları verilecektir. 

lstanbul, 24 (Özel) - Ro· 
ma'dan haber verildiğine 
göre, lngiltere dış işleri ba
kanhğına Lord Eden'in ge· 
tirilmesi, ltalyan siyasal çe· 
venlerini şaşırtmıştır. Gaze
teler, Ingiltere'nin Italya'ya 
karşı harb açmak niyetinde 
bulunduğunu ve Eden' in dış 
işleri bakanlığına getirilmekle 
bu fikrin bir an cvel kuv· 
veden fiile çıkarmak iste
diğini yazıyorlar. Eden, Ro
ma'da ltalya'oın büyük bir 
düşmanı olarak telakki edi
liyor. 

Jstanbul 24 (Özel) - Si· 

yasal çevenler yeni logiliz Jngiliz dış bnkıını Eden 
Dış bakanı M. Edenin Fran • 
sa ve Ingiltere arasında ya- tiğini ileri sürerek iki mem· 
pılan müzakerelerin teferrü. leketin işbirliği siyasasının 
atına vakıf olduğunu ve hat- bu yüzden aksayacağını kay~ 
ti bazıları bizzat idare et· dediyorlar. 

---~·~._.----~~~--

Yunanistan yeni tayya-
reler ısmarlıyor 

Yeni tayyareleriu, Marta kadar ha
zırlanmış huluıımaları istenilecek 

Yunan kralı Jorj 
Iıtanbul 24 (Özel) - Yu· 

nistanın, bu ay içindeAvrupa· 
nın muhtelif fabrikalarına 
mühimmat ve tayyare umar· 
lıyacağı ve tayyarelerin,mar-
ta kadar behemehal teslim 
edilmit bulunmalarını iıtiye-

"ceği Atina'dan haber veri
liyor. 

Yunan Kralı, tayyare kuv
vetlerine büyük ehemmiyet 
verıyor. ----···--iiııi vcrsitede 

Kuhila)" ihıitali yapıldı 
lstanbul, 24 ( Özel ) -

Dün Üniversitede konferans 

salonunda, inkılib şehidi 

Kubilay adına muazzam bir 
ihtifal yapıldı. ihtifale bin· 
!erce genç mektepli iştirak 
etmişti. ilk önce kürsüye 
çıkan Türk talebe birliği 
başkanı, binlerce gencin 
alkışları arasında, fasıla ile 
kesiJen bir söylev verdi. 

Kubilay ihtifalinin anla
mını, muallim ve asker Ku· 
biliy'ın üstün meziyetini 
saydı. Bu bidisenin genı:lik 
üzerindeki tesirlerini ınlaıttı. 



ikinci kısım 
{Kontu) rıhtımı, Paristeki 

rıhtımların en güzeli ve en 
zarifidir. Darphane ile maarif 
cemiyeti dairesi arasında bu· 
lunan evler de, Kontu rıhtı· 
mının en temiz ve güzel ev· 
)eridir. lıte müsyü Anri, bu 
evlerden birinde kira ile 
oturmaktadır. 

Anri, bahtiyar bir ihtiyar 
idi. Gücü, kuvveti yerinde 
olan bu ihtiyar, oturduğu evin 
Dçllncli katında sokağa nazır 
bulunan dairenin kirasını ga· 
yet muntazam surette verdiği 
için, herkesçe birikmiş paraıı 
olan bir mütekait olarak 
biliniyordu. 

Anri, dokuz yıldanberi 
oturduğu bu mahallede ken· 
diıini fevkallde sevdirmitti. 
Onun kahvaltısı, gezintisi ve 
akpm gelib yemeğini ye· 
dikten sonra yatması, bir 
program tahtında oluyordu. 

Her glin öğle üzeri {Ar) 
k&prDsünden (Reayal) köp · 
rllsllne kadar uzanan demir 
parmakbklara dayanarak dil
ılnceye daldığı göriilen, 
(Anri), tam yarım saat son· 
ra da (Toyleri) sarayındaki 
ıerçelerle glivercinlere yem 
dalıtmakta mc~gut~lmnu. 

811 kutlar, her gün (Anri) 
nln yemini yedikleri için 
ona artık ahımıılardı. 

Serçeler, ekseriya ihtiyarın 
omuzlarına konarlardı. 

Mllıyil Anri, kuılara yem 
verdikten sonra saat tam 
ikiden d6rde kadar (Konkurd 
k6prilıllnlln birinci kemeri 
altında ç&melir, balak avla· 
makla meıgul olur. ihtiyar, 
bu programı yalnız Pazar 
flnleri tadil eder. Zira o 
ran, oğlu nezdine gelir, baba 
oiul, kahvaltı yaptıktan 
ıonra beraberce kırlara gi
derler. Ekseriya akşam ye· 
mejini kırlarda yerler. 

MCSsy& Anri'nin 20 yaıla-
rında gayet güzel bir oilu 
var, onu haftada bir kere 
g6rebildiği halde son de· 
rece sever. Delikanlı, huku
ku ikmal ettikten sonra, Pa
ris Noterlerinden birinin bi· 
rinci kitibi olmuştu. Nezdin
de çahıtığı Noter, idareha· 
neıini batkasına devredip 
istirahata çekilmek iıtediğin · 

den, ihtiyar Anri, bu idare· 
haneyi oğluna almak ve son· 
ra da onu, zengin bir kızla 
eYlendirmek niyetindeydi. 

Yirmi sene devam eden 
memuriyeti esnasında Müsyü 
Anri, epey para tasarruf 
edebilmiıti. Bu sebeple noter 
idarehanesini oğlu namına 
ıatın almakta zorluk çekmi
yecekti. 

Anri, oturduğu mahallede 
para sahibi bir adam olarak 
tanınmıı olduğu halde, ken· 
diıiain bu parayı nasıl ve 
ne ıuretle kazandığını kimse 
bilmiyordu, gerçe Anri, ahı 
veritinde ; gayet doğru 
bir adam olarak biliniyor 
ve berkesce saygı ile anılı· 
yordu, fakat böyle olduğu 

halde, bu ihtiyarın, neyin 
nesi olduiu tamamen meç· 
buldu. Fransa 'nın uzak vili
yetlerinden birinden Paris' e 
geldiği ve (Konti) mahalle· 
sinde pansiyon tuttuğu za • 
man, Anri hakkında ma· 
lumat edinmek için uğ· 
raıanlar az değildi. Bu· 
nunla beraber hiç kimse, 
Anri'nin ne ailesini ve nede 
mazisini öğrenebilmiıti. Bun· 
dan dolayı bidayette herkes 
bu ihtiyardan çekinirken, 
geçtikçe, Anrioin, raıtgeldiği 
çocuklara ıeker vererek on· 
ları sevindirmeğe çalııtıiı, 
mahalle esaafile sık ıık 
görilterek tilccari vaziyet
leri hakkında malümat edin· 
meğe gayret ettiği ve on· 
larla samimi basbibaJJer yap
tığı görülünce, herkes bu 
milteavazi ihtiyara saygı 

göstermeğe başlamııtı. Anri 
hakkında biç kimse malü· 
mat almağa muvaffak ola
mamıştı, bu adam, (Koni) 
mahallesinde oturanların bil· 
tün ahvali hususiyelerini 
az bir zaman içinde anla· 
mııtı. Herkes hakkında bu 
kadar sormaktan maksadı, 
mabza iyilik içindi. O kadar 
ki, milıyti Aariaia yardımile 
iflistan kurtulanlar, onun him
metile sefalet uçurumundan 
refaha kavuıanlar vardı. Bu 
ihtiyar, iyilik yapar ve fakat 
yaptığı bu iyiliği, tuna buna 
duyurmak değil, kendi nef
sinden bile saklardı. 
itte bunun içindi ki, müıyil 

Anri, az bir zaman içinde 
Konti mahallesinin en iyi ve 
en saygılı bir ıahıiyeti ola· 
bilmiıti. 

Milsyü Anri'nin, vaktile 
Fransa'nın en mahir hafiye· 
)erinden biri olduiu fikrinde 
bulunanlar, biç te aldanma· 
mıılardı. Zira doğrusu bu 
idi. 

Memuriyet hayatında biç 
bir lekesi olmadığı halde 
milsyU Anri, hafiyelikten ye· 
tiımiş bir adam olduğunu 
herkesten daima saklamağa 
çalışırdı. Bu da, oğlunun in· 
tisap edeceği iile efradı ara· 
sında sıiinlln birinde (Hafiye 
oğlu) diye anılmasına mani 
olmak içindi • 

- Arkcısı var -

(Ulusal Birlik) 

rüşvet dava· Bir lira 
sına dün bakıldı 

----~-------------rOşvet verecek 
olmadığını ve böyle bir 

şey teklif etmediğini söyliyor 

Amele 
halde 

Şokro, 

Dün asliye ikinci ceza hak bulunan bankanot yere düt· 
yerinde çok enteresan bir mlif, iıte o vakit polis me
rOtvet davasının muhakeme· muru yanındaki inzibat ne· 
sine bakıl:nııtır. Hidiaeyi ferine: 
kısaca anlatalım: - G6rdlin ya! Bu adam 

Abdulkadir oğlu ŞOkrü bana rüşvet veriyor. Al bu
adında bir delikanlı, biraz nu, g~tnr karakola .. 
çakır keyif olarak, ıoluğu Demittir. Karakola g6tü· 
doğru Tepecik'te almıı ve rlilen ŞUkrU, biraz istirahat
genel evler sokağına sap- tan sonra; kendisinin bir 

t amele olub rüıvet verebile· mıı ır .. 
Fakat orada bulunan nokta cek bir kıratta adam olma

iıyarı, bu delikanlıyı göriin- dığını ve bu liranın cebinden 
ce vaktin geç olması dolayı· paketi çıkarırken yanlıılıkla 
ıile içeriye giremiyecetini çıkmıt olduğunu söylemiştir. 
ihtar etmiı ve bu genç te Dlinkll duruımada bu İş· 
geldiği tarafa tornistan et· yar dinlendi: 
mit amma, kimbilir aklına - Hiç tanımadığım bir 
ne gelmit olacak ki, tekrar adamın vazife sırasında bana 
dönmO! ve bu defa cebinden sigare ikram etmesi doğru 
çıkardığı bir paket Bafra olamıyacağı sribi, aldığım bu 
ıigarasının altına bir liralık paketin altında da bir liranın 
banknot koyarak : kıatırılmış bulunması bana 

- Ağabeyciğim, biz ya· rOıvet teklifinden baıka bir 
bancı değiliz. Buyurun bir şey deiildir. Demiı. suçlu 
sigara yakın. bunu reddetmiıtir. Şimdi 

Demit. 126 numaralı me- inzibat, dinlenecek ve karar 
mur paketi alırken, altında verilecektir. 

--------------·~·~····~~--~---------

Yugoslavya ile Çekosla-
yakyada tütüncülük 

·-·-· Çekoslavakyada bu yıl mahsul 
eyi yetişmemiştir, Yugos

lavyanın istibsalitı 
Yuızo81avya'da 

Bu yıl Herzegovin, Dal· 
maçya ve Montengro eyalet
lerinde takriben 250 vagon· 
luk tiltUn istihsal edilmiıtir. 

Yalnız Herzegovinde iıtihıal 
edilen tOtlnll kıymeti tak· 
riben 18 milyon dinar tu· 
tacaktar. 

çekoslovakya'da 
Çekoslovakya inhisar ida· 

resi, istihsallt proıramında 
tadilit yapmağa hazırlanmak· 
tadar. Tlltllo mamulitının ve 
bilhassa sigaralarının nevile
rini yllkseltmeie çahımakta
dır. Halkın en çok istimal 
ettiği bazı sigara markaları· 
nın istihsalini kabil olduiu ka-

dar kıymet itibarile yüzde 13 
ve miktar itibarile yüzde 4 
az olduğu görlilmektedir. 

Harici memleketlerde bu 
yılki tütün hulisası satııları 

• 

da ııeçen yıla niıbetle yüzde 
39 azalmıttır. 

Avusturya ve lsviçredeki 
Avusturya rejiıinin aatıı 

teıkilitlanna 1,06~,422 kilo
ve 2,965,682 tilin kıymetin~ 

de ham t6tl1n g&nderilmiıtir. 
Bu yıl hariçteki itlerden 

elde edilen haıılit, dahilde
ki haıılitın yizde 20,8 ini 
tetkil etmektedir. 

Az fabrikalarda yaptır· 
maaı ve bu suretle imalAtta 
ki hafif farkların azalmaıı 
yolunda gayret edileceği 
söylenmektedir. Ayni za· 
manda, sigara aatııları azal· 
makta olduğundan, istihsa· 
llt ta hdid edilecektir. 

Bu yılın mahsulti iyi olma· 
dıiı için, ıtıphesiz ki gele
cek sene, Çekoılovakya ih· 
racatçılarının batlıca ihracat 
mddelerinde._ biri olan yap· 
rak tlltin daha mlhim mik· 
tarda idhal edilecektir. 

Tele fon 
!151 ayyare ıneması T;~tr 

Bugfln' 20 birinci KA;.un Cuma ğifuiı sa~t 21,15 ten Ttibare~ 
Çok sevilen kahkahalar Kralı Georges MILTON'un en ıon ve en gllzel 

Para Kralı Milton 
Franaız'lann methur ( Commte Obbgado ) operetinden iktibas 

edilen· bftyfl şarkılı komedi ___________ .... ________ __ 
Bu film Paris'in methur moda saraylarında ve bllyUk barlarında çevrildiiinden 

en son moda tuvaletler teıbir edildiği gibi Pariı eğlence hayatının ve Paris kibar 
aleminin iç yllzleri de canlı bir surette gösterilecektir -------------AYRICA: FOKS(Tlirkçe ıözlii diinya haberleri) (MIKI ile KING KONGkarıı karııya) 

SEANS SAATLERi - Her gtın 15 • 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 
13 - 15 Talebe seansı, Pazar 13 de ilive aeanıı 

24 Birinci Klnun 955 

Yurd dışındaki kardeş· 
lerimiz ve kadınlığın 

siyasal durumu 
-· Her tarafta olduğu gibi Antakyada 

da şiddetli yağmurlar yağmış 
mahsulatı mahvetmiştir 

Antakya (Özel)- Antak· ı bazı softa içli insanların 
yanın Türk kadınbğı attığı düımanhğı ve muhalefeti 
önemli bir adımla ana vatan· ile kartılaıacaktır. Fakat 
daki kardeşlerinin yaptığı onun cesareti ana vatana 
bllyllk bir devrime ortak o· uymak iıteği her enııeli 
luyor. Bayanlarımız biraz geç çiğnemekte gecikmiyecektir. 
kalmakla beraber asırlardan • * • 
beri kendilerini karanlık için· Son yatmurlar her taraf· 
de bırakan kötü ve yabancı ta ekinlere bllyllk zararlar 
bir ananeyi sökOp atmak vermit ve toprağa tohum 

saçılmasına engel olmattur. 
için ilk hamleyi yapmıı bu· Bu sürekli yatmurlardan 
lunuyorlar. Çarıaf ve peçe en çok zarar gören gine 
burada da geçmişe karıııyor. Amukovası olmuştur. Yağ-

Bu yolda ilk cesareti ve murlar bu bölgede bir ifet 
bilbasaa Aydın sosyeteye men· halini almıt ve otuz k6y su 
ıup kadınlarımız bu iıi bü- altında kalmııtır. 
tün memlekete teımil için Sular tarladaki ekinleri 
aralarında konuımalara ve tamamen mahvettikten sonra 
harekete geçmek için ted· evlere kadar girmiı ve bazı 
birler almağa baılamıılardır. k6yler bir metre yükselen 
Diğer birçok müılüman ıularla bir g61 halini al· 
memleketlerinde de bu re· mııtır. 
rilik atılmağa baılıyan Bir kaç yıldanberi fazla 
çarıaf ve peçenin Türk yağmur yllz&nden kötü du· 
Antakya' da daha fazla kal- ruma dilıen Amuk çiftçile· 
masına imkin yoktu. Antak· rinin bu hali çok acınacak 
yanın Tnrk kadınlığı belki bir ıekildedir. ......... -44-------

Yunan bankalarında 
m{~vduatı bulunanlar 

~--------·~--~··-~·-------~-Finans bakanlığı; Yunan hükô
metinin kararnamesi üzerine 

bir tamim gönderdi 
Yunan hükumeti; Yunan 

bankalarında d6viz mevduatı 
bulunan ecnebilerin bu dö
vizlerini muayyen bir zaman 
zarfında drahmiye çevire.ek 
mecburiyetinde olduklarına 
dair yeni bir kararname 
neıretmiıtir. 

Yunan bankalarında mev
duatı bulunan tecimerlerimi· 
zin nazarı dikkatlerini celb 
için Finans Bakanlığı alika· 
lılara bu hususta bir tamim 
yollamıştır. Bunda deniliyorki: 

- Yunan bankalarındaki 
ecnebi döviz veya "Change,, 
mevduatınan drahmiye çev
rilmeıi mecburiyetini koyan 
bir ağustos 935 tarihli mu· 
vakkat kanunun 4 cü maddesi 
bazı ıartlar dahilinde ırkan 
Yunan'lı olmıyan ecnebilerin 
bu mecburiyetten istisna 
etmektedir. Bu dördiincO 
maddenin tatbikine aid ola· 
rak çıkarılan 9 birinci Teı
rin 935 tarihli kuarname, 

Mektepleı·de 
Birinci yazılı yoklama 

geri bırakıldı 
Kültür BakanlıiındanKlll· 

tnr direktörlüğiine gönderi· 
len bir tamimde; Bakanhğın; 
okulların birinci yazılı yok· 
lamaları için bir talimatna· 
me hazırlamakta olduğu 
bildirilmit ve mekteplerde 
birinci yazılı yoklamanın bu 
nizamname hazırlanıncaya 
kadar ıeri bırakılması bil· 
dirilmiıtir. 

sözü geçen ecnebilere 8 
ikinci KAnun 936 dahil gün· 
lemecine kadar aptıda 
yazılı vesikalarla meYduat· 
larının bulunduğu bankalara 
müracaat mecburiyetini yllk
lemektedir. 

1 - 26 Niıan 1932 gün· 
Jemecine kadar bankalara 
yatınlmıt olan mevduatıa, a.) 
ecnebiye ait olduğunu, b.) 
ecnebinin ırkan Yunanlı ol· 
madığını, c. ) ecnebinin 29 
temmuz 1932 tarihinde dai· 
-Devamı 3 iJnciJ salUfıde-

Balıkesir' de 
Işıkları maske
leme denemesi 

yapıldı 
Balıkesir, 24 (Ôzel ayta· 

rımııdan) - Şehrimizde ha· 
va taarruzuna kartı korun· 
ma için ııık söndilrme ve 
maskeleme denemesi dOn 
gece yapılmıttır. 

Saat 21 de fabrika dil
dükleri ve bekçi, polis dü· 
diiklerile maskeleme dene· 
meline batlandığı ilin edil· 
mit ve beı mıntakaya ayrıl· 
mıı olan tehir birdenire 
karanlıklara gömOlmüıtOr. 

Deneme yarım ıaat devam 
etmit, sekiz yerden deneme 
iti tara11ud edilmiıtir. Bu
rada bulunanlar denemden 
ıonra raporlarını hazrlamıt· 
lar ve viliyete vermitlerdir. 
Deneme çok iyi sonuç yer• 
mittir. 
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-.;-)'.-;-1 u:;.;;;;n.=,;a;,.;;.;n~b;-a-n-;k;-a~l;-a--iiiiiiiiiDiiiOiiiiiKiiiTiiaiiOiiRiiiiiiiiiiii~-----;N~.'1v;-. -- O livier ve ş Oreka- ~., ratelli Sperco Vapur Acentası 
rlnda llıevdlıatl Ali Agah vv. ~.,. H. Van Si Lı·mı·tet vapııı· ROYAL NEERLANDAIS olup Roterdam, Hamburg, 

KUMPANYASI Danimarka ve Baltık li-çocuk Hastalıkları D Z ı · · Uk ı k 
l')U 1 un anlar er ~ee acentası "UL YSSES,, vapuru elyevm man arı IÇID y a aca hr. 

Mütehassısı RVICE MARJTIM limanımızda olup !Anvers, SE 
- lJt1ştarafı 2 inci sahijcde

mi olarak ecnebi memleket

te oturur bulundağunu gös
terir müdiin oturduğu yerin 

'ı-inci Be)'ler SukaAı N. 68 & Co. Cendeli Han. Birinci kor- Roterdam, Amsteıdam ve ROUMAIN 

---~•e•leııil~•on-•34•5•2___ DEUTSCHE LEVANTE LıNlE don. Tel. 2443 Hamburg Jimanlan:için yük .. PELEŞ,, vapuru 18 lnci 
~ J k Ellerman Linyn Ltd. alacakbr. • kanunda gelip 19 lnci ki-~atı J motör "ISERLOHN,, vapuru ha- C M ... Londra ve Hull hattı: " HERMES ,, vapuru 8 nunda Malta, cnova, ar-

ait olduğu Yunan konsolos
luğundan bir vesika. 

2 - Mfidiin Yunanistan'a 
girip girmediğini ve girdiyse 
ne zaman girip ne zaman 
çıktığını ve Yunanistan'da 
ne kadar müddet kaldığını 
gösterici olarak Yunan da
hiliye nezaretinin ecnebiler 
servisinden ahnmış veıika. 

3 - 8 ikinci kinun 1936 
günlemecine kadar ken
dilerine ibraz edilecek bu 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

..,otör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

• 
Ali Rıza 
Mocellithaııesi 

len limanımızda olup Anvers, lnci kanunda beklenmekte silya ve Barselona limanlara 
R tt d H burg V " BULGARIAN ,, vapuru o er am, am e olup yükünü tahliyeden için yük alacaatır. 
Bremen için yilk almaktadır. 1 ilk kanunda gelip 21 ilk sonra Burgas, Varna ve Yolcu kabul eder. 

"INOIA,, vapuru 17 Bci. kanuna kadar Londra ve Köstence limanları için yük NIPPON YUSSEN KAlSHA 
kanunda bekleniyor, Ham- Hull için yük alacaktır. alacaktır. 0 TOYOHASHI ,, vapuru 
burg ve Anversten yilk " GRODNO; ,, vapuru 20 "ORESTES,, vapuru 16 14 lnci kanunda beklen-
çıkaracaktır. ilk kanunda Londra, H~ll ve lnci kanunda gelip 20 lnci mekte olup yükünü tahliyeden 

"HERAKLEA""vapuru 23 Anversten tahliye edip ayni kanunda Anvers, Roter- sonra 19 inci kanunda Yoku-
zamanda Londra ve Hull dam, Amsterdam ve Ham- bama Osaka ve Şanghay MoJ'i Bci. kanunda bekleniyor, 27 , 
için yük ~alacaktır. burg limanları için yük limanları için yük alacaktır. 

Bci. kinuna kadar An- Liverpool hattı: alacaktır. ilandaki hareket tarib-
vers, Roterdam, Hamburg " ROUMELIAN., vapuru SVENSKA ORIENT lerile navlonlardaki değişik-
ve Bremen için yük ala- 1 ilk kanunda Liverpol ve LINİEN liklerden acente mesuliyet 

Svvenseadan tahliyede bulu- "GOTLAND., motörü Ji. kabul etmez. caktır. 

vesikalar üzerine ecnebinin 
muvakkat kanunun istisna
smdan istifade edip etmiye
ceğini kestirmek bankara 
ait olacaktır.,, 

y eui Kavaflar çarşısı AMERICAN EXPORT LINES
NEVYORK 

nacaktır.~ manımızda olup Roterdam, Fazla tafsilit için ikinci 
"FLAMINIAN,, vapuru 23 Hamburg, Danimarka ve Kordonda Tahmil ve Tah-

ilk kanunda Liverpol ve Baltık limanları için yük tiye şirketi binası arkaıında 
o. 34 

.ııııı1•--Yalnız ___________ _ 

HAS 
l(AJJMiN 

HAS KALMiNOiR. 
Baş Diş ağrıları, Romatizına, Grip, Nevralji Nezleye 

karşı HAS KALMiN kullanınız. 
Çok T AKLiD edilmiştir, fakat ayni yapılamamıştır. 

~ ........................................ __ , 
lzınir emrazı sariye hastanesi haş-

h.eki m li.ği ndeıı: 
Hastanenin yevmi ihtiyacından 6 aylık ekmek ve taze 

sebze ihtiyacı açık eksiltmeğc konmuştur. 
isteklilerin şeraiti anlamak üıere her gün ve kat'i ihale 

günü olan 31 birinci kanun 935 sah günü saat onda 

cmraıı sariye hastanesinde toplanan komisyona müra· 

caatları. 14-19-24·29 3990 

lzınir defter~arlığıııdaıı: 
Issısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen mes'udiye mahallesinde mes'udiye soka

ğında kiin 60 sayılı hane tarihi ilindan İtibaren yirmi bir 

gün müddetle satılığa çıkar1ldığ1ndan pey sürmek iıtiyen

lerin defterdarhk tahsilat kalemine gelmeleri. 

17-21-24 28 4005 

tK ıuıruf 

"EKSARCH ,, vapuru 15 
Bci. kinunda bekleniyor, 

Boston, Norfolk ve Nevyork 

için yük alacaktır. 
11EXAMELIA 11 vapuru 17 

Bci. kinunda bekleniyor, 

Norfolk ve Nevyork için 

yilk alacaktır. 
"EXCHANGE,, vapuru 22 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Norfolk, Nevyork içiı:i yük 
alacaktır. 

"EKSILONA,, vapuru 26 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Nevyork için yükJiyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"NORBURG,, vapuru 30 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Anvers, ._. oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

DEN NORSEE MIDDEL· 

HA VSLINJE (D-S. A-S. 
SPANSKELINJEN) 

QSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

Bci. kinunda bekleniyor, 
Dieppe ve Norvecl imanla-

S d b alacaktır. Fratellı' Sperco acentalıg" ına vvenıea an tahliyede u-
lunacakır. 

11 
ERLAND ,. motörü 14 müracaat edilmesi rica olunur. 

DDUTSCHE LEVANTE- lnci kanunda beklenmekte Teiefon: 2004 - 2005 • 2663 

L 1 N IE •I il fll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llt111111111111111111111llt11 W 
"MILOS,, vapuru 16 ilk -ı • • • t E 

kanunda Hamburg ve Bre- ~ ZIDlf yurı mensuca }~ 
menden gelip tahliyede bu- - 1 • -
ıun~::,k~~ruı ıarihıen •• §Türk Anonim şİrKehi 
vapurların isimleri üzerine = lzmir Yftn Mensucatı TOrk A. ~· nin Halka- := 
değiıikliklerden mes'uliyet ;; pmnrdnki kumnş fabrikası mamulatından olan §§ 

_ka_b_u_ı_e_d_il_m_e_z_. -----ı mevsimlik ve kışhk, zarif kumaşlarla, battaniye, -
= şal ve ynn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci := rına yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN 
NE - LIVERPUL 

LI- = kordoncln Cumhuriyet nıeydam civarında l 86 =: 
;;;; numaradaki (~ark Halı TOı·k Anoııim şir· = 
= keti) ınnğazmunda satılmaktadır. Mezkur fabrika· ~ 

~ mn metanet ''e zerafet itibarile herkesçe malum ~ = olan mamulotmı muhterem ml\~terilerimizc bir ;; 
:= defa daha ravsiyeyl bir \.'azife biliriz. ;;; 

" JESMORE ,, vapuru 14 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Liverpul ve Anversteo yük 
çıkarıp Burgas ve Köstence 
için yük alacakhr. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmeı. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

11Vapurlarm isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

= Perakende sabş yeri Toptan satış yeri ~ 
~ Yeni manifaturacılarda mimar l ci kordon no: 186 Şark §§ 
:: Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. ~ = biraderler = 

~ = Kuzu oğlu çarşısı~ Asım Rıza ~ 
- ve biraderleri ~ = Yeni manifaturacılarda mimar §§ 
§ Kemaleddin Cad. Yünlü:mal- ~ 
§§ lar pazarı F. Kandemiroğlu = 
ii il l l l lll l l lll l il l l l l l l lll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Istanbul ve rfrakya 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı d5rdüncü Vakıf ban 30 - 40 

laka (Okamcntol) 

ôksorn k şekerlt!- ; 

rini ıecrnbc edi- -ııf 

. ~~ uz.. ~ 

Ve POrjcu ~ahapm 

en ftstftn bir nıüs· 

bil ~ekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftsbil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgftn 

haplarım Maruf 

ecza depolarında 
ve eczanelenlen 

arasmlar. 

~ 
~ 
> 
= Cır:$ 
>-ı 
~ 

:Q 
~ 
Q.) 

>b.t 
J.,) 

-o 
~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taF.e temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

,·aleı çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın baliı Morina Balık yağıd11. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzbet 

Sıu HAT EzANESI 

--Sümer Bank-· 
Fabrikaları nıaıııulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-
mı, eıı ucuzu eu güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesaıın kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy lıezleri 

• 

Somer Bank yerli ınallar pazar" 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Italy anlar ,denizaltı gemilerinin öneıİı-• T Pfrikn soym : 10 
- Blriod Kısım: VEKONIK -

li bir kısminı set er her etmislerdir 
' -------------------------------- ~ 12 adaya hiı· ltalyan filosu gönderilmiştir. Paris siyasal ınahaf ili, 

Iıalyan'laı·ın deniz h~zırlıklarını dikkatle takib ediyorlar 
btaobul 24 (Özel) - Poristcn haber \'eriliyor : ettikleri Puris'ten haber veriliyor . 
ltalyanlarıo, Akdenizde bazı deniz harekatma te· ·1talyau donanmasından 3 bnyok zırhla ile 6 torpito 

vessOI ellikleri ve hu cOmlctleo olmak ftzere Adirya· ve 4, denizaltı gemisinden milrtkkep bir filo, 12 
tik denizinin muhtelif kıyıla ma torpil dôktO.kleri gibi ada açıklarında dolaşmaktadır. Paris siyasal çevenleri 
denizaltı gemilerinin mQhim bir kısmmı da seferber ltalyanlarm donanma hareketlerini takip ediyorlar. _____ ............ 
Hava tehlikesinden ko- Trahlusgarba yeniden as 

runma tecrübeleri ker gönderıİıek meselesi 
Bu sefer bütün Istanbul halkı, asker Kahire siyasal çe\7enleri, yeni sevki-

ve jandarmada iştirak edecektir yatı çok fena karşılamışl~rdır 
lstanbul 24 (ÔzeJ)- Islan- ı ve elektrikler söndürülecek- Istanbul 24 (Özel) - ltalyan· 

bul'da gelecek hafta hava tir. Bu tecrübelere polis, as- ların, Trablusga.rba yeniden 
bilcumları~a karşı korunma ker, jandarma, itfaiye teıki· yeniden aıker göndermeğe 
tecrtlbeleri yapılacaktır. Tec- lah ile Sıhhiye işyarları da başlamaları, Kahire ıiyasal 
rUbelere, bütün lstanbul balkı iştirak edeceklerdir. çevenlerinde çok fena tesir 
ayni saatta iştirak edecek - ------•• • ·---------

Talebe cemiyeti 
intihabına hile 

karışınca .. 

Fransızlar, lngiltereden 
ayrı değiHermiş ! 

-----------
Dün gece pariste siyasal çeveıılerde 

llüyük hiı· faaliyet var ıış 
latanbul, 24 ( Özel ) -

Pariı'ten haber veriliyor: 
Yortu arefesi olmasına 

söyliyorlar. Bazı rivayetlere 
göre, Fransa, lagiltere'den 
ayrı bir siyasa takip etmek 
niyetinde değildir . 

yapmıştır . lngilizlcrio bu 
mes'ele hakkında ltalyanlara 
bir nota vermeleri kuvvetlo 
muhtemeldir . 

·Hoar 
i 

Kurısile beraber Isviç· 
re'ye varda 

Londra, 24 ( Radyo ) -
Sabık lnglliz dış işleri ba
kana Sir Samoel •Hoar, zev
ceıile beraber bugün lıviç· 
re'ye varmışhr. Sir Samoel 
Hoar, Londra'dan hareke· 
tinde olduğu gibi, lıviçre'yc 
ruuvasalahnda da gazeteci· 
)ere diyevde bulunmaktau 
çekinmittir. 

Iıtanbul, 24 (ÔzeJ) - Hu· 
kuk fakUltesi talebe cemi
yeti intihabına hile karaştı· 
ranlar hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. Hidiseoin bu 
kadar büyük yere polisin 
m6clabaleaine mecburiyet 
blsıl olması üzerine Kü!t!ir 
Bakaoiığı da alakadarlara 
bldisenin tesbiti ve İcab 
edenlerin tecziyesi için emir 

rajimen, dün gece geç vakte 
kadu Paris siyasal mahafi
linde büyük bir faaliyet hü· 

~~-----~···~·~ ... -~--------

küm sürüyordu. 
Reımi çevenler, Fraosa'nm 

vermittir. • --....---·-·----
Ecnebileı·, üniformalaı~ı

Tüt ü ııcü ler sulha hizmet için ltalya·Ha- Dl ne ·zaınan 
beşistan ibtilAfıoın bir an geyebilirler 

memnun 
Abmed'liden aldıiımız 

mektupta ora tütünlerini 
alan Glen kumpanyasının 
ekisperi Mahmud'ua ve ar
kadaıı Rüstem'io ahı iıleri· 
aia yapılmasında rençbere 
ıGıterdikleri kolaylıklardan 
memnuniyetle bahsedilmek
te, bilhassa Rüstem' e can· 

evvel bitmesini iltizam etti· 
ğini ve fakat son bidiıeler 
ile durumun çok değiştiğini 

Katiller 
Istanbul"a sevke

dilecekler 
Karısı Eıma'yı parasına 

dan ıevgi duydukları bildi- tamaen öldürerek şehrimize 
rilmektedir. 

kaçan Abdullah ile arkadaşı 
Değerli tütün ürünümüzü Rifat ve bu işle alakadar 

yetiıtiren rençberimizin duy· olduğu aanalan kunduracı 
gularına bizde iıtirlk ederiz. Halid dün zabıtaca yakalan· 

üzümlerimiz mıılardır. 
Bunlar verdikleri ifade· 

Rusya'da da satalacak lerde Esma'yı öldürmedik-
ÜzUm kurumu, üzüm roah· lerioi söylemişlerdir. Esma· 

sulllmüz için yeni bir pazar nm kocası Abdullah; kan· 
teminine muvaffak olmuıtur. a~oan, evden, çamaşır yıka
Bu pazar, bundan birkaç yıl mağa gidiyorum, diyerek 
evvel bizden bir miktar üzüm çıktığını ve bir daha dön· 
aldığı halde sonraları biç ih· mediğini yanı~da yedi yüz 
racat yapılmıyan Rus- lira parası bulunduğunu, 
yadır. Kurum; bu ay içinde kendilerinin bu gaybubetten 
Rusya'ya ihracata başlıya· iki giln sonra Vatan vapu-

caktır · rile geldiklerini söylemiştir. 
Fazla yağmur Katiller lstanbul'a sevke· 

, dileceklerdir. 
Herlaraf ta zarar yaptı Bu işde büyük muvaffa· 

Civar kazalardan gelen kiyet gösteren Kemer komi-
baberlere göre; son yağmur- ıeri Lütfli'yü takdir eder, 
lar mezruata fazlaca zarar yardirektör lsmail'i de teb· 
yapmııtır. Birçok yerler su rik ederiz. 
altında ka lmıf, tarlalar bı • ~b~a-z_ı _t_a·h-rı"""· b_a_t_y_a_p_m_ı-,-, __,.l~k-i • 

taklak halini almııtır. çefmelik'te bir dam çökmüş 
Pazar akıamı yatan ıid- enkaz altında kalan bir kiti 

detli yaimur lzmir'de de hastahaneye: kaldırılmııtır. 

Bu hususta bir talimatname ha
zırlandı vilayete bildirildi 

Memleketimizde bulunan beynelmilel idetlere tabi
veya geçerken uğrıyan ecnebi 
kara, hava ve bahriye zabi· 
tanının resmi üniformalarını 
ne suretle ve ne zaman gi· 
yebilecekleri hakkında bir 
talimatnanıe hazırlanmış ve 
vilayete tebliğ edilmiştir. 
Kararnameyi aşağı yazı· 
yoruz: 

Madde 1 - Müsaadei 
mahsusa ile ve bir resmi 
sıfat taşıyarak, (1) münferi
den veya heyet halinde 
Türkiye'ye gelecek olan ec
nebi ordu mensuplara; (2) 
ecnebi bir askeri kıt'a, bir 

bir deniz veya bir hava 

filosu halinde Türkiye dahi
linde ziyaret yapacak olan 

birJikler; (3) Türkiye dahi· 
linde yapılacak sporlar ve 
buna mümaaıil halJer için 
davet edilen ecnebi ordu 
mensupları, Türk ordusu 
kıyafet kararnamesinde ya· 
zıh Tiirk ordu mensuplarıoın 
giy~ikleri kıyafetlerin mua· 
dili kıyafeti taııyabilirler. 
Ancak reımi ziyaretlerde 
ve tatbikat ve manevralara 
ittirakleriode bu kıyafeti ta· 
şımaları mecburidir. 

Madde 2 - Sefaretlerin 
Kara, Deniz ve Hava Ata
ıeleri, kıyafet hususunda, 

dirler. 
Madde 3 - Tranıit ıu· 

retile Tilrkiye'den geçecek 
olan ecnebi ordusuna men· 
ıub hey'etler evvelce Tnr
kiye cumuriyeti bükümetin· 
den müsaade ;stibsal etmek 
ıartile üniformalarile seya· 
bat edebilirler. 

Madde 4 - Zaruri sebeb· 
)erle Türkiye hududları da
hiline ioit yapmak mecburi
yetinde kalan veya sukut 
eden tayyareler içindeki ec· 

nebi ordu menıu blaranıo 

zaruretin zevaline kadar bu

lundukları mıntaka dahilin
de üniformalarını giymele
rine müsaade edilir. Memle
ketlerine karadan evdet et
meleri halinde Türkiye bu
dudlarıoı terkedinceye kadar 
bu müsaade temdid edilir. 

Madde 5 - Zaruri sebep· 
Jerle liman ve kara suları

mıza ııtınan veya levazımı 

seferiyeıini tedarik mecbu· 
riyeti ile limanlarımıza mü· 
racaat eden ecnebi sefaini 
harbiye ve muavineai mü
rettebatının bulundukları li· 
man dahilinde meçsiz veya 
kılıçsız olarak sadece ırlln· 
JOk üniformaları ile sahile 
çıkmalarına milaaade olunur. 

Honarin, Veronik'i elinden ket etsin? Hem babam öl-
tuttu ve ayni şekilde fakat müştü! 
zihninde bazı şeylerin gizli - Tekrar ediyorum: Ba· 
olduğu aşikir olarak sözüne baD1zın öldüğüne nereden 
devam etti : hükmediyorsunuz.? 

- Siz, hakikaten Veronik Veronik artık derin bir 
d'Heryemond'sunuz değil mi? hayret içinde kalmıştı! 
diye sordu. - Rica ederim, ne demek 

Evet !. istiyorsunuz böyle?. 
- Baba ııızın adı ne idi ?. - Bir dakika müsaade 
- Aotuvao d'Heryemood 1 ediniz! Bu dört tayfamın 

Kendisini Lehistan'h isimlerini tanıyor musunuz?. 
bildiren bir Vorski ile ev- - O zaman biliyordum, 
lendiniz, değilmi? fakat bugün hatırımda yok. 

- Evet, Aleksi Vorski ile Aradan bu kadar seneler 
evlendim! geçti! 

- Babanızın rızası bili- - Bunların Breton olduk-
fına ve bir skandaldan sonra lan muhakkaktır, değil mi? 
evlendiniz, değilmi? - Evet! 

- Evet - Vakıa siz Breton k6y· 
- Babanız size bir müd- lerine biç gelmediniz, fakat 

det dargın kaldımı? babanız yazdığı kitaplar do· 
- Evet! layısile buralara sık, ıık 
- Bu izdivaçtan bir ço· gelmekte idi. Valideniz ha· 

cuğunuz oldu, değilmi? yatta iken bir müddet te 
- Evet, Fransuva ismin- burada oturmuttur. Bu ıa· 

de bir oğlumuz oldu. yede bu taraf o tellerile ııln 
- Bu çocuk babanız ta· bir münasebet tutmuı ola· 

rafından kaçırıldı, değilmi? bilir. Bu dört tayfayı bara· 
_ Eveti dan ve uzun zamandanberi 
- Her ikisi de, babanız tanıdığını, bunları para veya 

ve oğlunuz bir deniz kaza· sair ıekillerle kendisine bent 
sanda kayboldular, değilmi? ettiğini farzedelim. Bunların 

- Evet, ikisi de öldüler! babanızla oğlunuz.un öldüiü· 
- Öldüklerini nereden nü söylemek ve şehadet et· 

biliyorsunuz? 
Veronik bu sualden hay· 

rele düımedi ve hemen ce· 
vab verdi: 

- Benim yaptığım ve 
ayni zamanda adliyenin de 
yaptığı tahkikat üzerine öl
düklerini biliyorum. Dört 
tayfanın bu husustaki ifade· 
leri biribirinio tamamen 
aynidir! Dedi. 

- Bu tahitlerin yalan 
söylemedikleri ne b~lli?. 

- Neden yalan söylesin· 
lcr?. 

- Para ile böyle tebadet 
·ettirilmeleri ber vakit müm· 
küodiirl 

- Bunlara kim para ve
recek? 

- Bizzat babanızı. 
- Garib bir tahmini Ba· 

bam neden bu suretle hare· 

Birinci takdirde, sığınılan 

mahal, mesktio bir liman 

değilse en yakın tehir vey~ 
kasaba ile ayni kıyafetle ir
tibatlarına müsaade ediJir. 

Madde 6 - iltica etmek 
auretile Türkiye'ye gelen, 
edoebi ordu mensupları, ge
nk münferiden ve gerek 
kıt'a halinde gelmiı olsun
lar, her iki takdirde de 
kendilerine tahsis edilecek 
garnizon hudutlara dahilinde 
gilalük üniformaları ile do· 
laımalarıoa müsaade edHir. 

Madde 7 - Türkiye ordu· 
ıunda gerek ıtaj, gerek tah
sile gelecek ecnebi subay· 
ların va&if e batında kendi 
üniformalarını i'İymelerine 
müsaade edilebilir. Bu mü· 
aaade yapılırken icabında 
mütekabiliyet esası da gö
zetilir . 

Madde 8 - Yukarıdaki 
maddelerde gösterilen vazi· 
yeller haricinde Türkiye'de 
bulunan bOUln ecnebi ordu 
menıupları sivil elbise ıriy· 
meie mecburdurlar. 

mek için hazırlandıklarını 
kabul, yanhş: bir düşünce 
olmaz! 

- Fakat bu tayfalar ~
uüı sağdırlar, yeniden tah
kikat yapabiliriz. 

- Hayır, ikisi bir kaç 
ıene evvel ecellerile ölmüş · 

tör. Magenok isminde olan 
üçüncüsünü S.uek adasında 
bulabilirsiniz. Dördüncüsü de, 
bu işde elde ettiği bol para 
ile Beg-Meil'de bir · bakkal 
dükkanı iıletmektedir. 

V eronik telif ve heye· 
canla: 

- Şu halde.. Hemea ıi· 
delim bu adamı bulabml 
Dedi. 

- Ne faydası var. Bea 
ondan fazlasını biliyorum! 

- Biliyormusunuz? 
- Evet, size meçhul olan 

ıeylerin hepsini de biliyorum! 
Soracaaınıı bütün suallere 
cevab verecek vaziyetteyim. 
istediğinizi bana sorunuz. 

Fakat, Veronik mllbim 
sualleri sormak cesaretini 
bulamıyordu. Korkunç, ıayri 
kabili tahammül ve tahmin 
bir cevabla karşılaşmaktan 
korkuyordu. 

Bunun için kendisine, ke· 
keliyerek: 

- Hiçbirşey anlamıyorum. 
Diye mırıldandı. Babam bu 
suretJe hareketle ne kaıd 
ediyor?. 

Kendisini ölmüt aanılmaıı· 
na ne için istedi? Çocujun 
öldüğünü aleme inandırmak· 
ta maksad ve faide • acaba 
ne olabilir?. 

Honarin 
verdi: 

hemen cevab 

( Detıam etlen~lı ) 

Tevfik RoştO Aras 
Laval'la görftşUl 
Pariı, 24 (Radyo) - Tev· 

fik Rliıtll Araı • Laval ara· 
saodaki müllkata 6aem 
veıilmektedir. 


