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lngiltere, anal{l{ale boğazlarını l{a
patmamıza muvafal~at ediyor . 

çevenlerinde temin olunduğuna ı~tanbul, 25 (özel) - iyi malumat alan lngiliz siyasal 
giltere hükômeti, Çanakkale boğazlarını kapatmak hususunda 
bir teklifi deı·lıal kabul etmeğe karar vermiş bulunuyor. 

htık.fımetimizce vukuhulacak 
göre, ln
herhaugi 

ii81Janlar, U. kuffimunu eı:iiri.;~illar Lava1 i~in bir te1ı. 
şısında bulundurmak istiyor.larmış like daha var 

-Mareşal Badoğliyonun genel taarruz hakındaki planı 

cebheleri yarılacakmış 

Cuına günü Fransız parlamentosun-

Istanbul, 25 
(Özel) - Pa
ris gazeteleri· 
nin Adis-Aba
ha aytarları 

haber veriyor· 
lar: Habeş or· 
dularıoın, ltal
yan mevzile· 
rine yapmış 

oldukları son 
hücum, ltal· 
yanları şaşırt· 

mıştır. 

Habeşler, beş 
bin kişilik bir 
kuvvetle açtık· 
lara şiddetli 

topçu ateşini 

mütcakib iler
lemeğe başla
mıılar ve kanlı 

tatbik edilincel~IJabeş 

bir muharebeden son· 1 deylemişlerdir. 
ra (Adgo Ala) tehrini zab- Italyan ordusu, dört saat 

Çadır basanlar mab
k ôm oldulaı~ 
-~~----~---·4-~-----~-Yusut ve Ismail 7 şer sene on 

birer gün hapis yatacaklar 

7 8ene 11 gnn hapse mahkum olan 1smail ve:Yusuf 
Seferibi11r'ın Türkmen ı çadırlarmı ba11rak bir ka· 

datıada lımail ve HaHnın dıaa iıkenc:e eden ve bıçakla 

devam eden bu mu· 
hare be neticesin-de -y~li · ~s-: 
kerlerden miihim telefat 
vererek gayri muntazam bir 
surette çekilmişlerdir . 

lstanbul 25 (Öt:el) - ltal
yan başkuaıandanı mareşal 

Badoğliyo'nun, genel taarruz 
için hazırlamış olduğu plan 
hakkında ltalyan kaynakla
rından gelen haberler, dik
kate şayandır. ltalyanlar, bu 
planın tatbikinde Habeş or
dusunun mukavemet cdemi
yeceğini ve ltalyan kuvvet
lerinin az bir zaman içinde 
Habeşistanın yarısını işgale 

muvaffak olacağını iddia 
ediyorlar. 

Mareşal Badoğliyo tanzim 
etmiş olduğu plioda, bütün 
cephelerde birden taarruz 
etmek lüzumunu göstermek
tedir. Italyau topçusu Habeı 

Muhjddin 
üstündağ 

• 

Don akşam şehrimize 
geldi 

Istanbul şehremini Muhid
din Üstündağ, dünkü Ban
dırma treni ile şehrimize 

gelmiş ve ilbay Fazlı Güleç, 
parti başkanı Avni Doğan 
tarafından Karşıyaka istas
yonunda karşılan'.Dışhr. 

~uhiddin Üstündağ; ev
velki gün ameliyat olan 
biraderi doktor Ekrem Hay· 
ri'nin hastalığı müoasebetile 
lımir'e gelmittir. Berabe
rinde operatör Bebcet Sabit 
de bulunmaktadır. 

Değerli doktorumuza acil 
şifalar dileriz. 

tehdid eyleyen Güner kö
yünden lsmail ve Anamurlu 
Yusuf ile EyUb'ün Ağırceza· 
da devam etmekte olan 
muhakemeleri bitmiş ve ka· 
rar dün tefhim edilmiştir, 

lsmail ve Yusufun suçlan 
sabit olduğundan 7 şer se· 
ne ve on birer gün hapis
lerine ve deli Eyyübiin be· 
raatine karar verilmiıtir. 
Eyyiib kararın tefhiminden 
sonra serbest b1rakılmı11 Is
mail ile Yusuf ta ceza evine 
götUrlilmUftDr. 

da siyasal durum konuşulacaktır 
mevzilerini bombardıman 

ederken, tayyareler de faali· 
· Devamı 4 ncı1 sahifede---· .. ·------

loıtibau 

usullerincle 
Esaslı değişiklikler 

oldn 

KOltOr bakanı Saffet Arıkan 
Ankara 24 (A.A) - Kül

tür bakanlığından tebliğ 
- Devamı 4 nca salıifede -

Istanbul, 25 (Özel) - Pa

ris'ten haber veriliyor: 

Bu aym 27 inci cuma günü 

Fransız parJimentosunda dış 

siyasa hakkında müzakere

ler olacak ve başbakan M, 
Piyer Lava), son siyasal ha

diseler etrafında parlamento

ya izahat verecektir. iyi 

~alfımat alan çevenlerde 
söylendiğine göre, M. Laval 

o gUn Radikallar tarafmdan 

hilcoma maruz kalacak ve 

belkide tekrar itimad reyi 

almağa muvaffak olamıya· 

Noı·mandi 
Az daha yanıyordu 
Pariı 25 (Radyo) - Dün

yanın en büyiik transatlan

tiği Normandi; bir lkaza ge· 
çirmiş, birinci mevki güver-: 

ltesi ile kamarasında yangın 

:çıkmııhr. Zarar önemlidir. 

M. Laval 

caktır. 

Musadağı 
Filme alınmıyacak 
Basın direktörlüaüaün bir 

tebliğine göre, sefil bir Ya
hudi tarafından yazılmıt olan 
Musadağında kırk iÜD adlı 
eseri Metro Goldvin Mayer 
film sosyetesi filme almaktan 
vaz geçmittir. 

Şaşal suyu büyük kaplardan küçük
lere naslı aktarma oluyor? 

HergOn b şka başka kimselerin, ağzından çıkan 

lastik horu, hemen küçük kapların ağzına sokuluyor! 

Şaşal suyu araba ile lzmire nakledilirken 
Belediyenin, sıhhat ve iç- ve yağmur suları içiriidiği, 

timaı muavenet direktörlü· idarehanemize haber verili-
ğiinün nazarı dikkatine: yor: 

Şaşal suyunun, lzmire ge· Kendimiz bu işi tetkik 
tirildikten sonra diter su- ettik. Edindiiimiz kanaat 
larla karııtmldıaı ve halka ıudur: 
Şaıal diye olur olmaz kuyu Şaıal ıuyunu karııtırıb 

karıştırmamak, lzmir'de bu 
suyu satanların insafına kal
mış bir keyfiyettir. Zira Şa-1 
şal suyu, büyük damancana· 
lar içine konduktan son
ra meobaında muhasebei 
bususiyenin mühürile mü-
_hürlenir ve lımir'e gelir. 
Sucular büyük damacanalar
daki suyu, küçük damaca· 
nalara ve şişelere taksim 
ederler. Her şaşal suyu aatan 
müessesede bir belediye 
memuru bulundurmak im

kanı olmadığı için, bu suyun 
taksimi eınaa•nda neler oldu· 
ğunu, yalnız su satanlarla 

• Allah biJir! Bundan baş
ka, asıl mühim oJan nokta da 
şudur: Şaşal suyu satan mü· 
esseıeler; bu suyu büyük 
damacanalardan veya variJ
lerden diğer ufak kaplara 
)istik hortumlerla akıtırlar. 

• Devaml 2 ncı sahif•le -
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Suriyede Fransızlara Harp olursa • 
karşı birlik cebhesi 

Nakili: ·-· -9- Mevcu~ hnton partiler dağılarak 
yerlerini Vataniler terkedi yorlar lbtiyar haf iye, oğlunu düşünceli 

görünce endişeye doşmüştQ Şam: (Özel aytarımızdan) - madıiı anlaıllmııtır. 
Milsy& Anri, kazanmıı ol· 

duğu ıerveti namuskirane 
kazanmııtı. Gerçi gençliğin· 
de kendisini geçindirecek 
kadar bir ıerveti vardı. Li· 
kin kliçilklüğllndenberi hafi· 
yelik mealeği için gönlilnde 
bir meyil duyuyordu. Bu me· 
yil dolayıılle 24 yaıında bu 
meıleğe ıiUôk etmiı ve ka· 
namıı olduğu muvaffakiyet
ler, roman müelliflerine mev· 
zu olacak dereceyi bulmuı, 
onan için eserler yazılmııtı. 

Fraaıa'nın, herhangi bir 
yerinde ve hattı komıu 
memleketlerde esrarıengiz 
bir &bidise olduğu zaman, 
faili bulmak için hep M. 
Anri'ye müracaat edilir, onun 
vukuf ve malümatından çok 
iıtifade olunurdu. M. Anri. 

pek tabii olarak bu hizmetine 
mukabil de çok para alırdı. 
Avrupanın nereıinde olur· 

aa olsun bDylik bir hırsızlık 
ve cinayetin faili buluna· 
madı mı? Hemen Milsyll 
(Anri) davet olunur ve faili 
arayıb bulmak iıi,-tabii ol· 
dukça mlibim bir para mu· 
kabilinde - ona havale edi· 
lirdi. M&ıyll Anri, kendiıine 
havale olunan mllhim itlerin 
ylzde doksan betini bitirir 
ve çok para alırdı. 
M&ıy& Anri, zengin ve 

hem de habn ıayılır derece· 
de zengin olmuıtu. 

Deryadil ve çok temiz 
kalbli Anri, bu fırsattan is· 
tifade etmek isteaeydi, her 
halde daha çok ttervet top
hyabilirdi • Fakat kendisi , 
feyleıofmel!rep bir adam ol
daju için elindeki serveti 
klfi g&rOyor, daha fazlasını 
ltlzumıuz addederek, cina· 
yetleri gazetelerde görüp oku
yan bir fert, suiiıtimalleri 
tecriz etmediğinden parli· 
meatonun ıol cenahına ge· 
çen bir meb'uı ıibi yaıamak 
iıtiyordu. Fakat böyle ol· 
malda berabtr, Paris hal
kının tecessllsllnü celbeden 
adli mes'elelerden bahsedil-
diii zaman, M. Anri· 
nin gözleri parlar, gayri ih· 
tiyari dikkat kesilirdi. 
Keadiıi, bu gibi mes'elele· 
ri, odaıında yalnız bulundu· 
ğu zamanlarda tetkik eder, 
J>Olisin giirmediği ve yahut 
16r6b te istifade edemediği 
noktaları ele geçirince, ken • 
di kendine sevinirdi. 

M&ıyli Anri'nin, bir oğ· 
lundan baıka kimsesi olma· 
dıiını yukarıda söylemittik. 
lıte bu evlld, temiz ruhlu 
ihtiyarın, yegine ümidi ve 
biricik iıtinad noktası idi. 

MOıyli Anri'ııin, büyük 
bir ihtimamla terbiye ederek 
okattaju g&zel oğlunun 
aaa11 kim idi?. (Madam 
Aari) adında bir kadının 
nllfa. klltllklerinde yazıla 
olda;u, franıa'da iıitilme• 
mitti. 
Az eımer ve çok yakıtıklı 

olan m&syll Anrinin oğlu 
( Lüi Anri) ,çok zeki ve ya· 
lınız biraz fazlaca aevdalı 
idi. ( LGi Anri ) ilk tahsilini 
Loadra'da ve orta tahsilini 

Berlinde yapmıı, Paris'te de 
hukuk fakültesini ikmal et· 
tikten ıonra bayata atılmııtı. 

ihtiyar Anri, çocuğunun 
bu derece mükemmel yetiı· 
tiğinden bazen gurur duyar
dı. Kendisi, oğlunun, biraz 
da eğlence ve zevk ilemle
rinde hayat geçirerek her 
ıeyden nasibini aldık· 
tan sonra güzel bir aile
ye intisab etmesini ister
di. Fakat ( Lüi Anri ), 
akıllı dirayetli bir genç ol· 
duğundan, bu ~bi ıeylere 
ehemmiyet vermiyor, biltün 
haftayı, çalıımakta olduğu 
noter idarehanesinde geçiri
yordu. Yalnız pazar günle· 
rioi babasına hasreden L6i, 
bir pazar gllnO babaıının 
evine gelip kahvealb yap· 
tıkan sonra bir kenara çe· 
kilmiı, mutadı olmadıjı hal
de çok derin dlltGnmeğe 
baılamııtı. 

Milıyli Anri, oğlunun bu 
halini beğenmemiıti. Zeki ibti· 
yarın aklından bir saniye 
içinde ıinema kurdelası gibi 

bir ihtimal ıeçti. O da biraz 
dlltünd&kten ıonra sandal· 
yasını oğlunun oturduğu 

koltuğun yanına çekerek: 
- Bugiln neyin var oğ· 

lum? Vieda•mın azerlnde bir 
cinayetin teairi var imiı gibi 
dütünüp ıükut ediyoraun? 

Müıyil Anri'nin bu ıuali, 
oğlu Lüi Anri'ain ruhi bale· 
ti Ozerinde m6bim bir tesir 
yaptı, ıaıırmıı kalmııtı. Ba· 
basına ne cevab vere· 
cekti?. Evet ( LOi' )nin vic
danı, iılediği cinayetin gil· 
nahı altında azab içinde 
idi. Babası bunu nasıl anla· 
yabilmiıti? Bu mOhim nokta 
üzerinde ehemmiyetle dura· 
rak dalgın, dalgın diltOnen 
(Ltii), babasının sualine: 

- Biraz ztırabım var ba· 
bacağım. Dün akıam, Paris'in 
uzak mahallelerinden birinde 
bir arkadaıımı ziyarete git· 
miıtim. Giderken araba bu
lamadığımdan bir saat kadar 
kar üzerinde yOrllmeğe mec· 
bur kaldım. Galiba soğuk 
almııım da, batım ağrıyor. 

Diye cevab verdi. 
M. Anri, bu sefer daha 

· endiıenik bir halde: 
- Arlrnşı var -

Suriye balkının, Fransız'lara Suriye hazinesinde açık 
karıı tek bir cebbe vaziye· Şeyh Taceddin'in birçok 
tinde ıörllnmek huıuıunda masraflara mal olan Pariı 
6teden beri baılıyan hareketi, seyabatı y8z6nden Suriye 
ıon zamanlarda kuvvet keı- bazineıiade 140 bin liralık 
beylemiıtir. açık vardır. Birçok memur· 

Evvelce Şam'da yaıamıı lar hen&z maaı alamamıılar· 
olan krallık partisi, Millet 
fırkası ve Elislih fırkası ken· dır. Sergi piyaDkoıunun ik· 
diliklerinden dağılmıılardır. ramiyelerini vermek için ba-

Bugiln yaıayan Elittiha- zinede mevcut para yoktur. 

diilvatani partiıi vardır ki, 0 Suriye'de mektepler: 
da vatani kOtlesine muzabe- Maarif vezirliiinin millet· 
ret edeceğini illa etmiıtir. ler cemiyeti mandalar ko· 
Bu suretle Suriye halkını miıyonuna verilecek rapora 
yalnız baıına Vatani kütloıi esas olmak ilzere bazırladıiı 
temıil etmektedir. iıtatiıtikten: 

•*• 1934 de Suriye'de 512 
Gizli Suriye millt cemiyeti erkek, 197 kız mektebi var· 

tahkikatını yapan Tambal dır. Bunlarda 54725 erkek, 
dava evrakını m&ddeiumu· 26367 kız talebe vardı. Ve· 
milik vaııtasile muhtelit ceaz zirlik 926 yılı ile 934 yılını 
mahkemesine ıöndermiıtir. mukayese ederek birincide 
Cemiyetin milbim ıahsiyet· talebe adedinin 32 bi iken 
leri olan En ton S&ade, Ze· 934 de 91092 olduğunu tes· 
kielnekaı, Fuad Mağrec, bit etmfıtir. Bu ıon mevcude 
Nimet Sabit mevkuf olarak 889 erkek, 148 kız mahalle 
muhakeme edileceklerdir. mektebinin 23815 erkek 
Cemiyetin hariçle de Suriye 2847 kız t'lebeai de dahil
partileri ile de ilıiıi bulun· dir. 

-~ ···~··~------

Şaşal Suyu 
-Ba,tarafı birinci sahi/ede
Arkadaılarımızdan bir zat, 
kendi g&zile görd&ğü ıu 
faciayı bakınız naaıl anlatıyor: 

- Toptan Şapl ıuyu sa· 
tan bir mOessesede bir ha· 
mal, b&y&k bir damencana
dan k&çllk kaplara su 
aktarma ediyor. Bu ,adam, 
suyu b&yBk kaptan kGç&· 
iline nakletmek için, evveli 
liıtik boruyu ağzına alıyor, 
derin bir nefes almak sure· 
tile ıuyu bilyllk kaptan 
liıtik bornıile ağzına kadar 
getiriyor. Su, hamalın atzına 
gelince, llıtik boruyu ağzın
dan çıkarıb, kllçfik kabın 
atzına sokuyor ve ıu, 
bOylk kab botalınıncaya 
kadar bu suretle kliçük 
kaplara aktarma ediliyo. 
Bu iıi - yapan adamın, her 
hangi bir hastalıkla 
malGI olmadığını inanacak 
kadar safdil olsak bile, bu 
halden iğrenmemek kabil
midir ?. 

lzmir'in, iftihar ettiii bir 
Şaıal suyunun satıı ve tev· 
ziinde bu derece tehlikeli 
vaziyetler olursa, Şaıal suyu 

• 

iz mir halkına f aide dejil, 
bin-bir maraz aıılamak için 
en m&e11ir bir vaııta ola· 
caktır.: 

Belediye ve lzmir'in ııh· 
ha tile alikadar ~olanlar, bu 
hale nihayet vermezlerse, 
en ağır bir vicdan mea'uli· 
of eti altında kalmıt olmaz
larmı? 
Şu yazdıklarımız, ayni ha· 

kikattir. Alikadarlardan 
kim iıterae tetkikat yapa· 
bilir. 

Bize kalıraa, ıaıal suyu, 
büyllk · kaplarla deiil, her· 
kesin ıatın alabileceği 40-SO 
kuruıluk damacanalarla iz · 
mir'e getirilmeli ve memba· 
da mOb&rlendikten ıonra ıu 
ıatan mlle11eaelerde açılma
malıdır. Bu tedbir alındıktan 
ıonra gene ıuyun nefasetine 
halel getirilirse, o zaman bu 
suyu, derhal eıhasın elinden 
alarak yaK ızılaya ve yahutta 
hayır mllcsaeaelerinden mfi· 
nasibine verilmelidir. Zira 
Şaıal suyu ribi nefiı ve te
miz bir su, balkın zararına 
olarak ıunun bunun hıra ve 
tama•na bırakılamaz . 

Tele fon 
3151 ayyare ıneması .~ 

Bugt.n 20 birinci KAiıun Cuma ~gauiı saat~ 21, 15 ien itibaren 
Çok sevilen kahkahalar Kralı Georgeı MiL TON'un ~n son ve en gG.zel filmi 

Para Kralı Milton 
Franaız'ların methur ( Commte Obbgado ) operetinden iktibaı 

edilen ·bftyft şarkılı komedi __________ ... ________ __ 
Bu film Paris'in meıhur moda 1araylarında ve bOyllk barlarında çevrildiiinden 

en son moda tuvaletler teıbir edildiği gibi Pariı eğlence hayatının ve Paris kibar 
aleminin iç yDzleri de canlı bir ıurette gösterilecektir 

AYRICA: FOKS(T&rkçe sözlil dllnya haberleri) (MlKI ile KING KONGkarıı karııya) 
SEANS SAATLERi - Her gOn 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumarteıi 

13 • 15 Talebe ıeanıı, Pazar 13 de ilive seanıı 

·-· Danimarka sOel zecri·tedhirlere 
iştirak etmiyecektir. 

Kopenbai, 25 (Radyo) - miltecaviz de•let ile Dani· 
Bir harb vukubulduğu tak- marka'nın arası çok uzaktır.,, 
dirde, Danimarka'nın duru· Doktor Kot, bundan sonra, 
munun ne olacatı hakkında MiHetler cemiyetine dahil 

k&çlik devletlerin bir harb 
bir gazete aylarının ıorusuna vukubulduiu takdirde 1914 
cevab veren Danimark• dıt de olduğu gibi bitaraflık 
iıleri bakanlığı mllateıan ilin etmelerinin doğru ola
doktor Kot demiıtir ki: cağını söylemit ve sözlerini 

- "Bir harp olduğu tak- ı&yle bitirmiıtir: 
dirde Danimarka'nın süel - "Bir devlet, her zaman 
zecri tedbirler tatbik etme· için bitaraflığını ilin eylemete 
sine imkln yoktur. Çllnkil muktedirdir .• 

••••• 

lngiltere sis altında --300 kilometrelik sahada z"firi karan 
lık oldu bazı kazalar vukua geldi 
Londra 25 (Radyo)- 81· dra'da bap bava biraz 

tlln lngiltere kalın bir sis ta· dOzehı.if, ıis tabaka11 Jlrb· 
bakaıı altında kalmııtır. 300 lır rlbi olmuıtur. 
kilometrelik bir sabada zi· Tayyare kumpanyalar1, 
firi karanlık olmuı, bu yüz· birçok mıntakalar da aerviı· 
den bazı kazalar •ukubul· lerini kaldırmıılardır. Tren· 
muıtur. Gal mı~taka11nda ler 7-8 1aat R6tarla ridib 
ıiı devam etmektedir. Lon· relmektedirler. ........... 
Y urdda Halke

çalışmaları • 
vı 

Adana Halkevi: 
Milli artırma ve yerli ma· 

lı haftası milnaaebetile kıt 
1alonlarında bir aergi açmıı· 
tır. Serıi, Adana'nın yerli 
itleri ve aanat iaerlerile do· 
ludur. Salonların dıvarları 
dikit, aakıı, reıim ıibi ıll· 
zel eıerlerle ı&ılenmittir.Bil· 
ha11a ilk okul talebeleriaia 
yaptıklan itleme ile çalıpn 
makineler btıytlk takdirle 
karıılanmııtır. Sergide Ada· 
nanın toprak ilrtlnleri de 
teıhir edilmiıtir. Serıi yerli 
malı haftası mllddetiace 

açık kalmııtır. 

Menin Halkevi: 
Adana 'nın komıuıu olan 

Merain Halkevinde de yerli 
mallar baftaıı mllddetince 
gllzel bir 1ergi açılmıftır. 
Burada da birçok yerli 
Brlnlerini, el emeii ile ya
pılan san'at itleri yer al
mıttır. Bilhaua liman ıoı· 
yeteıinin mot&r modelleri 
en gllç bir itin bizde de 
baıarıldıjına canlı bir örnek 
olmuttur. Sergi, dekorasyon 
itibarile de Tllrk'&n milli 
-Devamı 3 anca ıahifıde-

••••• 
Dış Piyasalarda Yemen veliahtı 
ftrOolerimizin Aon 

durumu 
Ürünlerimizin, dıt piyaaa· 

lardaki durumu hakkında 
Tllrkofiae relen IOD telgrafı 

aıatıya yazıyoruz: 

Ozftm : 
Londra borsaıında; Tilrk 

malı no. 7 peıin 38-45 ae· 
kiz vadeli 28-38 dokuz pe· 
tin 20-23 Yunan llzlmleri 
Kandiye no. 3 petin 39-56 
vadeli 29.44 Kaliforniya 
lizOmleri tomson peıin 39 
natllrel peıin 38 vadeli 26 
Avuıturalya üzOmleri yeni 
mal 42-48 Iran üzümleri pe· 
tin 27-30 vadeli 16-23ıilin. 

Hamburg borsa11nda: TOrk 
OzOmil No. 7 peıin 14,SO se
kiz peıin 15 dokuz peıin 
16 T. Liraıı Yunan llzilmleri 
Kandiye No. 3 peıi• lS-33 
florin Kaliforniya Bzlimleri 
na t&rel peıin 5.35 Iran üzOm 
leri peıin 33-38 dolardır. 
incir: 

Loadra borsasında: Tlirk 
malı rreauin aat&rel pefİn 
33 vadeli 22 ekıtra peıin 
35 ıkeleton 4 crovvn 1 lib. 
peıin 57 beı peıin 62 altı 
pelin S7 yedi peıin 70 
tilindir. 
Hamburı borsaıında: Ttirk 

incirleri ekıtri11ima vadeli 

Moverai Şeriayı ziya· 
ret edecek 

Kahire, 25 ( Radyo ) -
Şam ıazeteleri, Yemen ve· 
lialıtının Maverai Şeriayı zi· 
yaret edeceğini ve Şam ile 
Kudlls'e de uğrıyacatını 

yazmaktadırlar. 

Italya 
Tanen ihracoı 

yasak etti 
Roma, 25 (Radyo) - Hü· 

kümet, deri ıanayiinde kul-
lanılan Tanenin ihracını ya•k 
etmittir. Şeker, bal veaair 
yiyecek mevad &zerinde ıa· 
bt değiıiklikleri hakkında 
da bir kararname ba11rlan· 
maktadır. 

24-26 r h. ıenuin peıin 14 
T. Lirası. 
Pamuk: 

Liverpol borsasında: Ame 
rika KiDanuevvel 6.19 mart 
21 mayıı 21 temmuz 21 Up· 
per K. evvel 7.44 ıubat 44 
mayıı 46 temmuz 44. 

Iskenderiye bor1aııada: f. 
I· f. Sakalaridiı K. saai 16,43 
mart 15,81 mayıı 15.47 Tem· 
muz lS,23 T. sani 14,88 f. 
I· f. aımoni K. •e•vel 13.72 
Şubat 13,40 Niıan 13,52 
Haziran 13, 11 f. evvel 12,67 
dir. 
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Yurdda Halkevi çalışmaları N. V. Olivier ve şQrekii- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
- IJaştarafı 2 inci salıijcde- tedir. Her hafta bir kaç vv. ~,. H. Van Si Limited vapur ROYAL NEERLANDAIS olup Roterdam, Hamburg. 
zevkinin üstünlüğünü bir köye yapılan bu tetkik ge- KUMPANYASI Danimarka ve Baltık li-
kere daha ıspat etmektedir. zintilerinde elde edilen ne- Der Zee acentası '1 UL YSSES,, vapuru elyevm manları iç.in yük alacaktır. 

Mersin Halkevi köycülük ticeler çok iyidir . Köy ge- limanımızda olup !Anvers, SERViCE MARITIM 
komitesi Mersin'in kurtuluş 7intilerine iıtirak eden dok- & Co. Cendeli Han. Birinci kor- Roterdam, Amsteıdam ve ROUMAİN 
bayramı olan 5 ikinci kanun torlar hastaları muayene DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 Hamburg limanlar(için yük "PELEŞ,, vapuru 18 lnci 
iç.in kurtuluş hatıralarını bir etmekte, Baytarlar köylünün 11 ISERLOHN" vapuru ha- THE ELLERMAN LINES L TD. alacaktır. kinunda gelip 19 lnci ki-
arada tophyan bir (Milli Sa- hayvanlarana bakmakta, ay- len limanımızda olup Anvers, " GRODNO " vapuru li- " HERMES " vapuru 8 nunda Malta, Cenova, Mar-
vaş) sergisi hazırlamaktadır. rıca köylOye ürünü artıra- Rotterdam, Hamburg ve manımızda olup 25 ilk ki- lnci kanunda beklenmekte silya ve Barselona limanları 
Balıkesir Halkevi: bilecek zirRat bilgisi de Bremen için yük almaktadır. nunda Londra ve Hull için olup yükünü tahliyeden için yük alacaatır. 

T k d Yük almaktadır. sonra Burgas, Varna ve Yolcu kabul eder. 
emsil şubesinin faaliye- verilme te ir. "INOIA" vapuru 17 Bci. Köstence limanları için yük NIPPON YUSSEN KAISHA 

tini artırmak ve genişletmek Eskişehir Halkevi Cumar- kAnunda bekleniyor, Ham- "FLAMINIAN., vapuru 25 alacaktır. u TOYOHASHI ,, vapuru 
makaadile Balıkesir ilk okul tesi aktamları aile toplantı- burg ve Anverstcn yilk ilk kinunda Liverpool ve " ORESTES " vapuru 16 14 lnci kanunda beklen-
öğretmenleri Halkevi tem- Iarı tertib etmeğe başlamış- çıkaracaktır. SVVENSEADAN gelip tah- inci kanunda gelip 20 lnci mekte olup yükünü tahliyeden 
sillerine iştirak etmeğe ka- tar. Toplantıda gecenin iyi "HERAKLEA., vapuru 23 liyede bulunacak ve ayni kanunda Anvers, Roter- sonra 19 lnci kanunda Yoku-
rar vermişler ve derhal ilk Bci. kanunda bekleniyor, 27 zamanda 26 ilk kanuna kadar dam, Amsterdam ve Ham- hama Osaka ve Şanghay MoJ'i 

geçmesi iç.in danıedilmekte LIVER b 
temsili vermek irin laarekete 1 Bci. kanuna kadar An- POOL ve GLASGOV urg limanları için yük limanları için yük alacaktır. 

:r sa on oyunları oynanmak- · · k 1 k l kt geçmişlerdir. tadır. ven, Roterdam, Hamburg ıçın yü a aca hr. a aca ır. IJindaki hareket tarih-
Bursa Hıılkevi : ··-l!!l~ll!!~~llllll--• ve Bremen iç.in yllk ala-

11

POLO" vapuru 10 ikinci SVENSKA ORIENT lerile navlonlardaki değiıik· 
• D O K T O R caktır. kanunda Londra, Anvers ve LINIEN Iiklerden acente mesuliyet 

Açhg-ı Almanca, Fransızca "GOTLAND tö - I' 
H ıd J• il h " mo ru ı · kabul etmez. 

1 ·ı· k 1 k bü ü'- AMERICAN EXPORT LINES u en ge ıp ma arını ta -ngı ızce ura an ço Y " AJ• Ag"'h - manımızda olup Roterdanı, Fazla tafıilit için ikinci 
b. 'J • ·ı k ı t 1 a NEVYORK Jiye edip ve ayni zamand:t H b D 

1r ı gı ı e arşı anmıı ır. Ç am urg, animarka ve Kordonda Tahmı'l ve Tab-
D 1 d d 1 · ocuk Hastalıkları "EKSARCH 15 LONDRA ve HULL için 8 ı k 1 en ere evam ı. en erın aa- " vapuru a tı imanları için yük liye şirketi binası arkaıında 
yısı umulandan çok fazladır. Mütehassısı Bci. kinunda bekleniyor, yük alacaktır. alacaktır. Fratelli Sperco acentalıx.ına 
K 1 d ''·üır.i Beyler Soknıtı N. 68 B t N f lk N k " THURSO 12 ERL 5 

ü tür bakımından eğeri .....,, os on, or 0 ve evyor " vapuru " AND .. motörü 14 müracaat edilmesi rica olunur. 
çok yllkıek olan bu yabancı ___ 1.·e•/cıiı~•0'•1 - 34• 5•2___ için yük alacaktır. ikinci kanunda LiverpooJ ve lnci kinunda beklenmekte Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
dil kurslarında ders alan ka- c l J k lÖ "EXAMELIA,, vapuru 17 Svvenseadan gelip tahliyede •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll\llll• 
dın, erkek genç yurddaıla- ~a 1 l mo r Bci. kinunda bekleniyor, bulunacak ve ayni zamanda -ı • -
rın arasında aksaçh ihtiyar- 12 beygirkuvetinde (Dizel) Norfolk ve Nevyork için Liverpol ve Glasgov için ~ zm }f yürı mensu ca tJ~ 
ların da bulunm&1ı öğrenme markalı az kullamlmıt bir ylik alacaktır. yllk alacakbr. 
. hl "EXCHANGE., vapuru 22 DE UTSCHE LEV ANTE- =r k A . . k . = ısteğinin ru ar üzerinde yap ""Otör satılıktır. Taliplerin 8 k d b ki . = u·. r nonım şır etı= tığı tesiri göstermesi bakı- ci. lnun a e enıyor, LINIE ~ ~ 
mıodan çok manalıdır. idarebanemize mllracaatlan Norfolk, Nevyork için yllk . "AGILA" vapuru 5 ikinci - -
Nazilli Halkevi: ilin olunur. alacaktır. kanunda Hamburg ve An- = lzmir YOp Mensocell TOrk A. ~· niu Halka· ~ 

.. EKSILONA" vapuru 26 versten gelip tahliyede bu- = pıoardnki kumaş fabrikası mamulatmdon olan ;; 
Ege pamuk üretmenlerinin -bilğisini artırmak üzere Na- Al • R Bci. kanunda bekleniyor, lunacak. _ mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, :: 

ziJJi pamuk istasyonu direk- J JZ3 Nevyork için yUkliyecektir. Not: Vurut tarihleri ve E: şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci :: 
töril Celil lriy(jzün yazmış ARMEMENT H. SCHULDT vapurların isimleri üzerine ~ kordonda Cumhuriyet meydam civarmdo I 86 ~ 

Jd P HAMBURG değiıikliklerden mes'uliyet = d k' (~ k H ) T k A -
o uğu " amukları niçin v~ M il .. NORBURG., vapuru 30 kabul edilmez. = numara a ı yar a ı fir nonim şir· ~ 
nasıl eyileştireceaiz .. adında r ilce ithanesi = k d l k d k == • Bci. kinund• bekleniyor, =- eti) mnğazasın a satıma ta ır. l\lezkilr fahri a- = __ 
ve çok resimli, faydalı bir Bci. kinunda bekleniyor, 

Anven, 1' oterdam ve Ham- Liverpul ve Anversten yük S mu metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum EE 
~~=~ii~~~:;a~:~~:r~i: Yeui Kavatlar çarşısı bursı için ynk alacaktır. çıkarıp Burgas ve Köstence =: olan rnamulatmı muhterem mil~terilerimize bir ~ 

N 3 
DEN NORSEE MIDDEL- ı'çin yük alacaktır. = d r d h . · b" ·r b'J' • = 

Köycültik ıubesi köyleri O 4 HA VSLINJE (D-S. A-S. = eıa a a tavsıyeyı ır vaz11c ı ırız. =: 
b k • Gelit tarihleri ve vapur- E: p k d t · T t t · = sıezme programını tat j e SPANSKELINJEN) = era en e sa ış yerı op an sa ıt yerı = 

dilzgün olarak devam etmek- oSLO lann isimleri üzerine mes'u ~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark s 
1 

• ·ıı J k ) ) "BOSPHORUS" vapuru 16 liyet kabul edilmez. S Kemalettin Cad. Saju zade balı T. A. Ş. ~ 
zmır mı i em ô müc Or O!?Onden: Bci. kinuoda bekleniyor, 1 Birinci Kordon, telefon = biraderler ~ 

Lira Dieppe ve Norvecl imanla- No. 2007 - 2008 ;;;; Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza 5 
Reşadiye güneı sokağında 3,5, 7, no. tajh bir sakaf 
altında kadastroca 893 adanın 7 parsel no. sında 

yazılı 3 dükkin 375 
1 Reşadiye mahallesinin zeytinlik sokağında 15 ve 17 no. 

tajh ev 350 
~6ztepe akgöz namı diğer mesire çıkmazında 2005 
metre m. bahçe yeri ve 11 ve 15 no. tajh ev ile 

mGıtemilAtından dam 531 
Yukarıda yazıh emvalin mülkiyetleri bedelleri peşin veya 

ikinci tertip mübadil bonoıile ödenmek Dzere artırmaya 
konulmuıtur. lıteklilerin 2-1-936 tarih perıembe glinü saat 
14 de milli emlik m6düriyetine müteıekkil satış komisyo-
nuna m6racaatları. 16-25 3955 

rına yilk alacaktır. "Vapurların isimleri, gel- = ve biraderleri § 
JOHNSTON VVARLFN LI- me tarihleri ve navlun tari- ;;;; Yeni manifaturacılarda mimar s 

NE - LIVERPUL feleri hakkında bir taahhüde ~ Kemaleddin Cad. Yünlü~mal- ~ 
E: lar pazarı F. Kandemiroğlu :E 

___'.'. JES M O RE • • 8 pu ru 14 gi riti im ez." 
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Istanhul ve 'frakya 
Şeker Fbrikaları 1,0rk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000,.fork lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördilncü Vakıf ban 30-40 

laka (Okamentol) 

3kıftrftk tekerle- ~ 
rini tecrftbe edi- --ı 

1iz .. ~ 
~ 

:Q 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve to· 

velet çeşitleri 88tar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yaiıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzillmüttır. 

Biricik satıf yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

Sın HAT EzANESI 

-Sümer Bank--
Fabrikaları ınamuliitı 

Yerli malları 11 en iyisi,' en sağla-

p ,_ . .... 
~ 

N~A 
· 
1
' c ; _ ~ ıK Uru'./ ~-0 JI ıÜ r1 

~~// 1 &lra~l D ANk A' I 1 

Ve Pftrjeu ~ahapın 

en ftıtftn bir mftı· 

bil tekeri oldulu 
nu unutmayınız. · 

Kuvvetli mftshil 

İ8tiyenler Şahap 

Sıhhat 8ftrgftn 

haplarını Maruf 

ecza depolarında 
ve eczanelerden 

araaınlar. 

mı, en ucuzu eıı giizeli 
Hereke kumaşları 

FesaııQ ku~aşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar ıınzar· 
lzmir şııbesinde bulursunuz 



(Uluaaı · Birlik) 25 Birinci kinun 935 

Otuz Tabutlu Ada 
- Moris Löblanın~~n Meraklı Romanı 

AVru:ı}a'nin hirc;ok yerlerinde müdhiş• 'fefri1w sa:yısı: 11 
- Blriod Kısım: VEHONIK -

seyliiplar_ ~!~u, za~ar çoktur Babanız intikam almak çocukla benim de iftihar 
için yemin ctmiı idi!. hakkım vardır. Çünkü çocu· 

- Evet, Vorski'den inti· ğunuz Franıovayı bu yaşa 

Botno kışlık mahsulat çürümüş, 

tenin çok nok8an 

mahvolmuştur. Buseueki 
olacağı söyleniyor. 

re kol- kam almağa yemin etmiıti; kadar ben büyüttüm. 
fakat benden ne diye inti· Bu haber, Veroniki fevkal· 
kam alacaktı?. Hem de ide bir heyecana düşürdü; 

lıtanbul 25 (Özel) - Pariıten haber veriliyor: Ur. Metereoloji uzmanları, Avrupada \'İmdiye kadar bu 
böyle bir intikam.. dizleri üzerine yıkıldı, bayıl· 

- Kocanızı seviyordunuz. mak üzere iken, gözlerinden 

BGtOn Avrupada bir haftadanberi yağan şiddetli derece şiddetli yağmur yağmadığı kanaatindedirler. Ondan kaçacağınız yerde, yaşlar dökülmcie ve bıçkı· 

y•Amurlardan husule gelen seyJiplar, Budapeşte, Vi- Söylendiğine gôrf', her yerde kışlık mahsulat çtl· onu takib ettiniz; Halbuki rıklarla ağlamağa baıladı. 

yana, Prağ, Paris ve civarı, Belgrad, Sof ya, Bftkreş, rQmQ~, mahvolmuştur. Bu yftz<len 1936 kışlık mahsu
Tiran ve bOtOn Makedonya'da bOytlk ha1arat yapmu~- lill rekoltesi, geçen senekinin yarısı kadur olacaktır . 

babanızı da biliyordunuz, Honarin: 
aksi ve baıin bir adam, - Ağlayınız bayanım; ağ· 

1 .......... ·------
inatçı ve kesinci bir adam! lamak sizi açacaktır • dedi · 

- Sonra? ben köye döneyim, köyde 

Ataiork Kaçakçı Y unanlılardanl Şükrü Kaya - Sonra .. Sonra .• Seneler belki e11anız vardır; buraya 

M. Benes'i kutluladı Genel siyasal durum 
hakkında izahat 

geçtikce nedamet başladı; getiririm. 

Ankara 24 (A.A)- Cumur· bir kafile yakayı ele Verdi 
bqkaaımız Atatürk ile Çe· Ankara 24 (A.A.) -C.H. 

sizi aradı, çocuğa karşı olan 
meyli ve muhabbeti böyle 
hareket ettiriyordu. Sizi mü· 
temadiyen arıyordu. Ben bile 
bu maksad için bir iki s~ya
bat yaptım. Fakat sizi Kar· 
nelit manaslarında bulama· 
dım. Manastm çoktan ter· 
kettiğinizi ıöylediler; nereye 
ıitmittiniz, sizi nerede bula

koalovak Cumur baıkanhiına J 1 -----------
iatihap edilen B. BenH ara· ta ya11lara gıda maddeleri kaçıı·an. 

Partisi Kamutay gurubu ida • 
re bey' ~ti baıkanhiından: 

11nda atajıdaki telgraflar 1 ) K k f 
taati edilmiıtir. ar { a varmış. aça çı ar 

C.H. Partisi kamutay guru
bu bugün saat on beşte Dr. 
Cemal Tunca'nın başkanlı· 
imda toplandı. Dıt itleri 
bakanı vekili Şükrü Kaya 
sıenel siyasal durum hakkın· 
da Partiye izahat verdi. 

Son ek .. ııas Ed•ard Be· mabkemeve verilmişler 
aeı Çekoılovak cumur baı· o1 

kaaı Prağ lıtanbul 25 (Özel) - Ati- dcttenberi Yunan adalarandan 
bilecektim? meçhuldü. Doıt cumuriyetin en ytlk· na'dan haber veriliyor: ltal· ltalya'ya balıktan baıka da-

- Gazetelere bir ilin ıek makamına inkılipları ya'ya bahk ~açakçıhğı yapan ha bazı gıda maddeleri ka· 
clolayaıile ek1elin11nıza en bir kafile yakalanmıı ve mu· çmlmakta imiı. Asiler affedildiler vermeli: klfi idil 

bararetli tebriklerimi arı.eder vakkat kanun mucibince der· Yunan hükumeti, bu husuı Viyana 25 (Radyo)- Re· 
iıiclimur M. Şuşning, 1934 

- Babanız buna lüzum 
görmlyordu; çünki mahud 
ııkandahn bili tesiri albn· 

Ye phıi ıaadetlerile aıil hal mahkemeye verilmittir. için şiddetli tedbirler almıı· 
Çekoalovak milletinin refahı Söylendiğine göre, bir mlld- tır. 
buıaıundaki ıamimt dilekle· •••-.•-•ıH•-------

senesi Soıyalist ııyanına 
ittirik etmiı olan biltlio da bulunuyordu. 

rimin kabuıoall rica eylerim. Katil kadın Receb Peker 
KamAl AtatOrk 

zabitan ve neferleri affeyle
miıtir. 

Hatti bir defa böyle bir 
ilin netretti; bu ilin üzerine 
kendiıine bir kiıi müracaat Beneı'in cevabı 

Cumur batkanhiına inti· 
babam mllna1ebetile ekselin· 
11aızın 16ndermek liHfOnde 

bulundukları tebrik ve le· 
•mllenJea fevkallde mO· 

tabauia olarak en hararetli 

w6 ea aamim1 teıekkilrleri· 

18İa kabuUloll rica ederim 

laq ••aileden iıtifade ederek 
ekaelln11nızın ıahıi ıaadet· 

leri we ıulb ve beynelmilel 

aalııma eıerinde meml~ke· 

timia udık mesai arkadaıı 

ull ve kahraman Tirk mil· 

leliaia refahı hakkında ea . 
umiml dileklerde bulunurum. 

Edvard Beneı 

imtihan 
usullerinde 

Eıash değişiklikler 

oldu 
-&,ıarafı linci sahifede -

edilmiıtir: 
1 - Orta ve ikmal okul· 

larile Liaelerin birinci dev· 

On beş sene hapse 
mahkftm oldu 

Bundan bir sene evveJ, 
Urla'nın Görence köyünde 
bir ciaayet olmuı ve Emine 
isminde 35-40 yaıJarında bir 
kadın, kocaıı Muıtafa He 
beraber yatayan ve bir ço· 
cuğu dllnyaya gelen Melek 
adındaki ortaiını bir gece 
ıopa ile batını parçalayarak 
öldllrmilttll. Emine'nin mu· 
hakemeai bir senedenberi 
ıehrimiz Ajırceza mahke· 
mesinde a-örlUmekte idi. 
Katil kadın ıuçunu bir türlil 
itiraf etmemi11Melegi~Ali oğlu 
Muıtafa'mn 6ld8rdüğilnll id· 
dia etmiıti. Fakat blltlin 
deliller, cinayeti Emine'oin 
itledijini meydana çıkar· 

mı ıtır. 
Katil Emine TOrk Ceza 

kanununun448 inci maddesine 
tevfikan 15ıene hapse mabküm 

ve mOebbeden hidemab im· 

meden mahrum edilmiıtir. 

Ağar Ceza mahkemesinin 

verdiii karar kabili temyiz 
olduğundan, Emine iıterae 

Temyiz mahkemesine mllra • 
caat edebiJecektir. Maznun 

Ali oğlu Mustafa beraet et· 
mittir. 

Bayram maçı 

relerinde talebenin sınıf geç· 

me durumu yazılı imtihanla· 

ra ılre dejil, &iretmenler 
tarafından talebeye verile
cek kanaat notalarına 16re 
aaptaa~caktır. 

?- - ilk kanaat notu ikinci Anadolu retikimiz bir 
Kbua ıonuaa kadar idareye b d. k 

•1 • 1 kb e ıye verece Yen mıı o aca r. 
3 - Tam numara ondur. "'Anadolu,, refikimiz, bay· 
4 - Jmtiban talimatna· ramın birinci günO için, 

mui ayrıca ıöaderilecektir. Altay ve AUınordu ıibi iki 
Ankara 24 (A.A) _ Kili· taaınmıı ve kuvvetli takım 

tllr bakanhtından teblii edil· ara11nda bir milsabaka ya· 
miftir : pılmaıını temin etmiıtir. 

8a yd liıe ikinci devrele· deraler kesilecektir. 
rile liretmcn kollarının mes· 2 - Tam numara ondur. 
leki ıımflarında birinci yazılı 3 - Yoklama sualleri yok 
imtihan 13 ikinci Klnuo Pa • lamadan ıonra bilgi için ba· 
1.arteıi ıDnll baılamak ve kaahja a-önderilecektir. 
bir hafta ıürmek üzere ya· 4 - imtihan talimatname1i 
palıcık ve imtihan ı8reıiace ayrıca ieaderilecektir. 

Istaobul'a gitti 
Ankara 24 (A.A)- Cumu

riyet Halk partisi genel sek
reteri ve Küt~hya saylavı 
Recep Peker bugün latan· 
bul'a gitmiıtir. 

ltalyanlar, U. kurumu· 
nu emrivaki karşısında 
mı bulunduracaklar 

Rııs donanma· 
sının 

etti. 
Bu kim di, bilirmiıioiz? 

ıizi Zevciniz Vorski! Vorski'de 

Durumu konuşulmu~ aramakta idil Ve Voraki 
Moıkova, 25 ( Radyo ) _ ıizi hiç ıevmiyor, sizden de 

Stalin yoldaş ve kızalordu nefret ediyordu! Bunun 
baıkumandanı Mareıal Vo- için babanız vaziyeti tehli· 
roıilof; dOn, deniz kuman· keli ıördll ve bundan sonra 
danlarından mliteıekkil 21 ıazetelerle ilin uıulOoü tal· 
kiıilik bir bey'eti kabul bik etmedi! 

-BQlıarafı. birinci sahifede- • 1 d' D d etmış er ır. oaanmanm u- Veronik, Breton kadının 
yette bulunacak ve Ha bet rumu gCSrlltlildüğil sanılmak- bu izahatını ılikftt, fak at 
cepheleri her taraftan ya· tadır. hayret içinde dinledi. Niba-
rıldıktan ıonra kuvayi külliye Moakova So•yet icra ko- yet: 
ile ileri barekita geçilecek- mitesi, kızılordu don•nma· _ Fakat, dedi. Siz ba· 
miı. sında yararlık 16.teren 12 bamdan ıanki bili yatıyor· 

ltalyan askeri çevenleri, kiıiye niıan verUmeaini ka· muı ıibi bah1ediyoraunuz! 
ikinci Klnunun 151inde top· rarlaıtırmııtır. _ Evet, babanız bili ya· 
laaacak olan uluılar kuru· leri haberlere g6re, Habet tamaktadırl 
munda bir emrivaki yapmıı imparatoru, mlltemadiyen - Ve ıiz, kendiıiai gö· 
olmak için Badojliyo'naa cepheleri ıezmekte ve or· rilyoraunuz?. 
plinını zaruri ıOrilyorlarmıı. duları ıık ıık teftiı etmek· _ Hem de her ılln! 

Paris gazetelerinin verdik· tedir. Veronik ıeıiai alçaltarak: 
~-~~-----~·~·~--~~~~~ 

Y h d • ı h - Fakat-dedi-her ıeyden a u ı er eye- bah.ettiiinizbaldeoğlumdan 
biç bahaetmedinizl Bunun 

can d ' 
için endiıeye düıüyorum; 

ı• PJ• ll e • yoksa o;ıum bayatta değil 
~ mi?. Ne kadar zaman evel 

Filistin lngiliz komiseri, Teşrii 
konsey hakkında arab \1e ya· 

hudiieri izahat verdi 

61dtiğllnll öjrenıem?. Mutlaka 
bu kara haberi vermekten 
çekindiğiniz için bu hususta 
ıusuyorsunuzl 

Veronik, baıını kald1rdı; 
halbuki Honarin gülüyordu. 

Kahire, 25 ( Radyo ) -
Kudüı'ten veriJen haberlere 
ıöre, logiliz fevkaiide ko· 
miıeri Yahudi ve Arab parti 

baıkanJarını kabul ederek, 

tesis olunacak teırii kon.ey 

hakkında kendilerine, izahat 
vermiıtir. 

lngiliz komiser, bundan 
ıonra Arap' partisi murah· 
baslarını da kabul ctmiı ve 
tesis olunacak teırii konse· 
yin icrai kuvveti haiz olmı· 
yacağını yalınız iıtiıare hak· 
kına maJik bulunacajını söy· 
lemit ve bu konıeyin bııına 

bir la1ıiliı ıetirilecıtini illvı 

etmiıtir. Bunun llzerine Arap 
delea-elerinden biri plAaa 
tiddetle itiraıl etmiı, diler· 
leri kendiıini te1kin eylemit· 
lerdir • 

Filiıtine Yahudi akını de· 
yam etmektedir. Biltüu Ya· 
budiler ıon dur•Jmdan endi· 
ıe içinde buluumaktadırlar. 

Arabların ne vaziyet alacak· 
ları henllz kat'i olarak belli 
deiilse de, pllna muhatefet 
edecekleri muhakkak 1anıl· 
maktadır. 

Külli Abide baıı Arab· 
lar ntımayiı yapmıılar, za· 
bıta bunlardan 13 kiıiyi tev· 
kif etm:ıtir. 

Genç kadın: 
- Rica ederim, dedi. Ha

kikati bana olduiu gibi 
ı6yleyiaiz; ben en acı hı ki· 
katlara tahammll 161terecek 
derecede fellket ve ıztırap· 
lara al.ıkın bir kadınım! 
Rica ederim, hakikati bana 
ıöyleyiniı! 

Honar'in, genç annenin 
boynuna ıarlldı ve: 

- Benim sıDıel bayan1m .. 
Ben seva-ili Fransova'nın 
6ldüğüoli ima bile etmedim. 
Dedi. 

- Yaııyormu? Yaııyormu? 
- Tabii yaııyor. Hem de 

tım bir ııllhat içinde 1 Bu 

* • • 
Honarin, yarım saat kadar 

sonra köyden döndüğü vakit 
Veroniki ayakta gördü ve: 

- Çabuk geliniz. Aman 
yarabbi, kaybedecek bir 
dakikamız bile yok. Diye 
bağrı yordu. 

Fakat Houorin, ylirüıünü 

ııklaıtırmadıjı gibi bir ce· 

vab ta vermedi. YlizOnde 

de hiçbir tebe11Um eseri ol

madıiı halde, bir milddet 
sonra Veronik. 

- Heman ridiyoruı, de
iil mi? Bir enjel çıkmadı 

değll mi? Fakat. Siz adeta 
değiıtiniz .. 

Dedi. 
- Hayır .. Hayır .. 

- Şu halde, acele edelim! 
Veronik'in yardımı ile 

efYayı motöre yüklettiler. Bu 
aralık veronik'e ani bir şe

kilde: 
- Resimde iÖrdüğilnüz 

haça gerilmit dört kadından 
birisi sizmi idiniz? Buna 

eminmiıiniz? Diye ıordu'? 

- Kat'i ıurette eminim .. 
Zaten iberinde ismimin ilk 

harfleri de vardı. 
Breton kadın, sarih bir 

endiıe ile: 
- Çok rarip dedi. 

- Neden? Bence beni ta· 
nıyan biriıinin bir alayından 
ibaret bir it. Biraz da teH
dilfin cilvesi . 

- Oooh.. Beni endiıeye 
dlitiren mazi değiJdir; iıtik· 
haldir 1 

- İstikbal mi ? 
- Siz mabut iıtibracı bi-

liyor muıuouz ?. 
- Hayır .. 
- Kocanızın 6lllmil 

kındaki ıözler .. 
bak· 

- Sizde mi bunu biliyor 
ıunuz?. 

- iyi biliyorum. Sizin 16r· 
dlliünOz resmi, daha birçok 
sizin bilmediğiniz bir takım 
müthiı ıeyleri düıiloOyorum. 
Aman yarabbi ne korkunç 
ıeyler .. 

( Deııam edecek ) 

logiliz gemileri 
Manevra yaptılar 

Kahire, 25 ( Radyo ) -
Hayfa açıklarında manevra 
yapan 14 lagiliz zırbh11ndan 
6 ıı lakenderiye'ye dönmüıtür. 

Nablus'ta zırhlı otomobil· 
ler ve motörimize edilmiı 
piyada ıllnari kıtalaıının da 
ittirakile ıahra hareketleri 
yapılmaktadır. 


