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iz.mirde çıkar, akıamcı siyasal gaz.etedir 

Uydurma 
Haberler, Cenevre siyasal 

ıııabat~linde ltaJyau'Jar aley· 

hine akisler yaptı. 

Yıl : 3 - No : 601 Telefon : 2776 - Çarşamba - 22 ikinci kinun 1936 Fiab (lOOJ Para 

Il~inci Habes seferber lig .. i basladı . 
' ' lstanbul, 22 (özel) - Adis-Abaha'dan gelen son haberlere göre, Habeş imparatorunun iradesile 

haşlıyan ikinci seferberlik, heyecanla ve hummalı bir surette devam etmektedir. Haheşistan'ın her 
tarafında asker toplanmakta ve yeni kıtaat teşkil edilerek snr'atle cephelere sevkedilmektedir. Impa· 
ratorun hususi müşavirliğini · yapan Amerika mütehassısları, Habeşistan'ın bu sefer bir buçuk milyon 
asker toplıyabileceğ·ni, silah ve mühimmat noktainazarıııdan sıkıntı çekmiyeceğini ve harbın daha 

çok devam edeceğini söyliyorlar. 
lstanhul, 22 (özel) - Habeş imparatoru: tayyare ile Tigre cephesine giımj~ tir. 
ltalyan'larııı işae ettikleri zafer, tasavvur edilemiyecek derecede büyütülmüştür. 

Bu sabah Kara- ltalyan'lar, ~(akalle cep· lngilizler, Libya hudutlarına mü
temadiyen asker se~k ediyorlar 

taş'ta bir tram
vay kazası oldu 

'1.,ransız donanmasından bir filo, Afrika sahillerinin 
muhte1if noktalarında deınirledi 

18 yaşındaki Naciye, 
traınvay arabasının 

altında kaldı lstonbul, 22 ( Özel ) _ 

Kahire'den haber \'erili· 

) or: Üç iııgiliz piyade 

alayı lskenderiye'ye \'u ıl 
olmuş ve derhal Libya 
lıududlarma sevkedilmiştir. 
Sôylendiğine göre, şubat 

Bu sabah Bahribaba Par· 
kının önünde bir tramvay 
kaz.ası olmuş, 17 -18 yaşla· 
rında bir kız, tramvay ara· 
basının altında kalarak ya· 
ralanmışhr. Hadise şöyle ol
muştur : 

Urla Müddeiumumisinin nihayetine kadar Libya 

l.ıududlarmdaki lngiliz kuv· 
\'etlerine yetmişbin kişilik 
bir kuvvet daha iltihak 
edecektir. Hu Jıaber, ltal
yan mehafilini endişeye 
dftşilrmOştOr. Zira 1..ibya-

Fransız donanmasından birkaç gemi evlidlığı Naciye, Bahribaba 
parkının karıı tarafında yü· 
rürken, kaldırıma çıkmak 
istemiı ve karşıdan gelen 2 

daki halyan kuvvetleri, 
100 bin kişiden fazla 

değildir. 

1 tanbul, 22 ( Özel ) -

llir :Fransız filosu, Akde

niz sularına vasıl olmuş 

ve Afrika sahillerinin muh· 
telif noktalarında demir-

·------~·· ....... _____ _ 
General Gömbüşün 

meclisteki diyevi 
--·--. ~ömbüş, Macaristan daima ltalya 

_ ıle yornmeğe meclıu:rdur, diyorj 

Macar başbakanı Gômbnş 
htanbul, 22 (Özel) - Ma· 

car meclisi dün açılmış ve 
bu münasebetle baıbakan 
general Gömbüş, dış siyasa 
hakkında uzun bir söylev 
vermiıtir. General Gömbüş, 
Macar ıiyasasının bütün 
devletlerle doıt geçinmek 
olduiunu söyledikten sonra 
ltalyı • Macar mlia11ebatıaa 

temas etmiş: 
- " Biz daima ltalya ile 

ile beraber yürümeğe mec· 
buruz. Çünkü menfaatimiz 
bunu icabettirmektedir." 
Demiş ve ltalyan · Habeş 

ihtilafından bahsederek: 
- Avrupa büyük bir teh· 

like karşısında bulunmakta· 
dır. Devletlerin 936 daki 
vazifeleri bu tehlikeli duru· 
mu bertaraf etmek olmalı· 
dır. Macaristan, birçok istek
leri olduğu halde hepsinden 
sarfınazar edecek ve bu 
mes'elenin hallolmasını bek
liyecektir, demiştir. 

Milletler cemi
yetinde 

Dnnkü toplantı 
kısa oldu 

Cenevre 22 (Radyo) 
Uluslar sosyetesi konseyinin 
dünkü toplantaıını çok kısa 
sürmüş, lngiltere kralının 
ölümü dolayısile celseye son 
verilmiştir. lngiltere dıı ba· 
kanı Lord Eden hareketini 
tehir elmiş ve {Danzning me· 
aelHİ aöriitüllirkeD konteyde 

lemiştir. Bugilnlarde bir 

filo daha gelecP-ği sôyle· 
niyor. - Devamı dördancü salıifede-

------~· .. -~ .. ~ .. ~------
Yunanistan siyasileri pro 

pagandaya başladılar 
·-·-M. Çaldaris, _L\.tina ile Pire'de 

birer söylev verdikten:son· 
ra Selanik'e~.gidecek 

SelAnik'tenJ bir görOıınş 
lstanbul, 22;(Özel) - Yu· lıkları hararetli bir surette 

nanistan'da intihabat hazır· devam ediyor. Eski başba-

bulunmak 6zere Cenevrede kan M. Çaldaris, liberaller 
kalmıştır. Bugiikü toplantı· başkanı M. Sofulise bir mu· 
da Danzning meselesi ko· kabele olmak üzere Atina 
nuşulacaktır. 

lıtanbul, 22 (Özel) - Ce· 
nevre'den haber vt:riliyor: 

Bugün toplanacak olan 
uluslar kurumu konseyi, 
Danz.ınğ meı'elesini konuşa· 
caktır. Lord eden bu mes'e· 
lenin müzakeresinde hazır 
bulunmak üz.ere Londra'ya 
dönilıilnll tehir eylemiıtir. 

Kurumun burlinkli mliı.ake· 
reai hararetli olacaklar. 

ve Pire nutuklarını verdik· 
ten sonra Selanik'e de gide· 
cektir. Selinik liberalleri, M. 

Sofulise şimdiye kadar görül
memiş derecede bir istikbal 
töreni yapmıılardır. M. Çal
daris, buradaki vaziyeti tak· 
viye etmek için Selinik'e 
gitmek zaruretini hisset· 
mittir. 

besinde 25 kilometre 
gerilemişlerdir 

~----M-•··--~---~-~ Habeş'lerin her iki cephede de 
ani harekele geçmesi, Italyaıı'la· 

rın dıırun1un11 güçleştirdi 

Italyanın yerli askerilerile Babc~ askerleri bir aradaj 
Istanbul, 22 (Özel) - Son üzerine 25 kilometre gerile

gelen haberlere göre, ltal· mişlerdir. 
yan'ların Makalle cephesin· Istanbul 22 (Özel) - Ha· 
deki durumları çok nazik beşlerin her iki cephede de 
bir safhaya girmiştir. Bura- ani olarak faliyete geçme· 
daki ltalyan kuvvetleri, Ha- leri ltalyanları şaşırtmıştır. 
beş'lerden gördükleri tazyik - l)eunmı 4 nr.ii sahifede -
~~~~------.--4911--~~~~ 

M. Lava), kati surette isti
faya karar vermiştir 

~------·~--~~-
Parla m e ut o grupları, Laval'in istifa 

etmemesi içi11 faaliyete baş lam ıslar 
lstanbul 22 (Özel) - M. 

Laval'ın istifa etmemesi için 

parlamento gurupları arasın· 
da dikkate şayan bir faali· 
yet başlamııtır. Bununla be· 
raber, başbakan, Radikal 
partisinin müzaheretinden 
mahrum kaldığından dolayı 

sureti kat'iyede istifaya ka· 
rar vermit bulunuyor. 

M. Laval'ın iıtifası halin· 
de yeni kabinenin Müsyü 
Flanden tarafından teşkil 

edileceii ku•vetle tahmin 

M. Flllıuleu 

olunuyor. 
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Sahife2 (Oluaal BirJik) 
~"""""""~~~ .............. ~---.............. ----------·~--------------------------------...... ------------- 22 ikinci Klnun ~ 

.. Hükô.metimiz işçiyi düşün-
_30_ N_KAMı ORAL lmekten geri kalmamaktadır1 

Merkez komiseri, mutfakta yatan Ereğli kömür havzasında işliyen amelenin 

Buhran 
Y Qzünden e~' 

lenmiyeıı _t\nıt 

rika'Jılar 

iri yarı cesedi görünce derhal tanıdı sıhhi ihtiyacları temin ediliyor 
Ekonomi bakanlığı; Erejli sağlık teıkilitı bütçesi ye- havzasındaki madenlerde ça • 

kömür havzasında çalışan kununun üçte ikisini maden- htan işçilerin havza dahilin
işçilerin sıhhi ihtiyaçları için ciler ödemeğe mecburdur. de oturan ve geçindirilmesi 
151 numaralı kanunun 6 ıncı Sağlık teıkilitı masrafların· kendilerine ait olan aileleri· 
maddesi hükmüne göre bir dan madencilerin hisseleri nin tedavileri de yukarıki 
nizamname yapmış ve devlet kullandıkları işçi adedine ve maddelerde yazılı sağlık teş
Şürasıuın tetkikinden geçir- çıkardıkları kömür miktarına kilitı tarafandan parasız ola

Istanbul 22 (Özel)-~~ 
rika 'nın Şikago şehri~ 
profesör ( Şavser ), 30 

Arab~dan inen, merkez 
komiseri idi. Direktör, onu 
karşılamak üzere alelacele 
aşağıya indi. Komiser evveli 
mutfağa sevkedildi. Muma
ileyh, kapıdan bakıpta yerde 
yatan maktulü görünce: 

- Ayy .. o imiş hal. 
Diyerek, hayret içinde 

dudaklarını ısırdı. 
Direktör, komiserin bu 

telişını görünce sordu: 
- Siz bu adamı tanıyor

musunuz? 
- Evet tanıyorum, evelki 

günden beri kaybolmuştu. 
Familyası kendisini arıyor. 
( Piyedoş ) emrinizi bana 
tebliğe geldiği sırada oğlu 
yanımd bulunuyor, pederi 
hakkında malumat veriyordu 
buraya gelince, bir taşla iki 
kuş vuracağımı ümit etmi
yorum. Emniyet direktörü 
sevinçle mukabelede bulundu: 

- Ben de, tahkikatta bir
denbire bu kadar ilerliyebi
leceğimizi hiç ümit etmiyor· 
dum. Bu cenazenin, tanıdı
ğınız tacirin cesedi olduğun
dan kat'iyen emin misiniz? 

- Kat'iyen eminim. Lük· 
senburg'ta nebatat bahçesin
de kendisini belki de yirmi 
defa görmüşümdür . Bizim 
mahallede oturuyor. Toptan 
kumaş satar, nüfuz ve itibar 
sahibi bir adamdır . 

- Zeniin midir? 
- Evet çok zengindir . 

Hem de serveti babasından 
kalmııbr. Dedesi de zengin 
bir adammış. Bütün servet
leri, sayilerinin mahsulüdür. 

- ismini biliyor musunuz? 
- ismi Piyerdir. Ticaret-

hanesinin firması Piyer Be
raro kumpanyası diye meş· 
burdur. 

- Demek oluyor ki şeriki 
de vardır ? 

- Evet vardır . Fakat bu 
ıerik, işe müdahale etmez. 
Hatti zanedersem Paris'te 
bile oturmıyor. 

- Evli olub olmadıiını da 
biliyor musunuz?. 

- Hem evlidir, hem de 
iki çocuğu vardır. Pederinin 
kaybolduğunu haber vermek 
üzere gelen çocuk, büyük 
oğludur. Tahkikata başlaya
cağımızı vadettiğim zaman, 
Bu derece seri bir surette 
muvaffak olacağımızı biç 
ummamıştım . Emniyet direk
törü, biraz durdu ve sonra: 

- Ne çare ki, benim 
dündenberi yapmağa başla
dığım tahkikat, bu ane ka
dar hiçbir netice vermemiş· 
tir. Elimizde filhakika bir ip 
ucu var, fakat bu, biraz 
çekince kopmağa müsteiddir. 
Bakalım Müsyü (Tobiyak) 
bu ip ucundan istifade ede
bilecek midir?. 

Dedi. 
Merkez komiseri, bir ke· 

re direktörün yüzüne baktı 
ve sonra sordu: 

- Tobiyak mı dediniz? 
hani, lngiltere'de:'l gelen şu 
müteakid hafiye mi?. 

- Evet ta kendisi, şimdi 
buraya gelecektir. Tahkika
tın mabadını ona havale 

edeceğim . Müstantik vazi
yetten haberdar edildi. Diğer 
taraftanda biz tahkikatımıza 
devam edeceğiz. 

- Bu dediğiniz (Tobiyak) 
hakikaten garib bir adamdır. 
Kendisine mahsus tedbirleri 
fikir ve mütaleaları vardır. 

- San'atını, bizim mektep· 
Jere hiç benzemiyen bir mek-

tepte tahsil etmiştir. Baba 
Anri 'yi kendisine tercih eile

rim. Fakat baba Anri bu işe 
hiç karıımak istemiyor, çlin· 

kü artık para kazandı, ser
vet ıahibi oldu. Şimdi de 

oğlunu evlendiriyor. Velhaaıl 
bir takım bahaneler serde

derek bu işe ıririımek iste· 
medi. Binaenaleyh, onun ye
rine tayin edeceğimiz milsyll 
(Tobiyak) buraya gelinceye 

kadar biz bu muammayı bal 
etmeğe çalışalım . 

- Fakat bu muamma, 
bana çok muğlak görünü
yor. 

- Hele bir defa deniye· 
lim, vakit olmuştur ki, biz 
daha mühim muammaları 
bile hallettik. Maktu) (Piyer) 
ismindeki zengin, evli, fa· 
milya sahibi, intibab etmeğe 
ve intibah oluamağa sala
hiyetli bir ıahıs olduğu bel
li. Acaba bu adam iıUizam
perver bir şahıs mı idi? 

- Ticaret işlerinde inti
zamperver ve batta aahcılık 
yapanların ifadesine göre, 
fevkalade de dürüstmüı. Fa· 
kat ticaret dışındaki iılerin
de biraz karışıklık varmış. 
Sık sık tiyatrolara gider, 
aşifte kadınlarla muaşeret.i 
çok severmiş. 

- Demek adamcağız, bu
raya zindostluk etmeğe gel
diği halde hiç ummadığı bir 
belciye rast gelmiş. Ha, hazır 
aklıma gelmişken sorayım. 
Bu köşkün müstecirini tan1r 
mısınız? 

- Pek az tanırım. Geçen 
Pazar, bir lngiliz karısının 
buraya gelib oturduğunu te
sadüfen haber almııtım. 

aile reisinin huzurunda~ 
konf er ana vermiş ve ek ~ 
mik buhran yüzünden 
milyon gencin evlenemediff 
ni söylemiş, bu sebeple I': 

dikten sonra icra Vekilleri göre hesap ve tayin olunur. rak yapılır. 
hey' etine sevkeylemiştir. icra Madenciler hisselerine isabet Madde 7 - Ailelerin te
Vekilleri hey'etince de mu- eden mebliğı oniki taksitte davisi karşıhğı olmak üzere 
vafık görülerek kabul edilea öderler. Her taksitin ertesi sağlık teıkilitı bütçesinin ba· 
bu nizamname, işçi hukuku· ayın 15 ine kadar komisyona liğ olduğu yekunun üçte biri 
nun cumurluk devrinde lü· tediye edilmesi mecburidir. amele Birliği tarafından ko-

ri ahlaki temasların fevk~ 
de çoğaldığını beyan e1--

miştir. _/ 

nıatname ile tesbit oluo~, 

zumu kadar takdir edildiğini Taksitlerini zamanında öde- misyona ödenir. 

Madde 9 - 10 eylul V 

tarihli ve 151 sayılı kantJ~ 
6 ıncı maddesine dayan• ,.t 

ı kaleme alınmış ve Şu ., 
Devletçe görülmüş olao 

isbat etmektedir. Bu itibarla miyen madenciler hakkında Madde 8 - Bu nizamna
nizamnameyi aynen at•iıya kömür havzası müdürlüğünce me hükümlerinden faideJe
naklediyoruz : kanuni takibat icra olun- necek işçi ailelerinin vasıf

nizamname hükümleri r~ 
gazetede yayımı günilll 
yürümeğe başlar. 

Madde 10 - Bu niı•~ 
name hükümlerini lld•"' 
Vekili yürütür. 

Madde 1 - Er~ğli kömür makla beraber idari tedbirler ları hava müdürlüğünce ha
bavzası h•ımübendis ve mü· de ittihaz olunabilir. z1rlanarak lktısad Vekiletin-
dürünün baıkanhğı altında Madde 6 - Ereğli kömür ce tasdik olunacak bir tali-

ikisi madenciler, ikisi itçiler -----------~- •-••••---- - -----
tarafmdan seçilecek dört üye 
ile toplanmak üzere bir sağ· 
lık komisyonu yapılacaktır. 
Bu komisyon havza dahilin
de ihtiyaca göre nerel~rde 
ve ne kadar hasta evi, dis
panser ve revir ve eczane 
açmak lüzumlu olduğunu ve 
nerelerde ne kadar bekim 
bulundurulacağını tesbit eder 
ve yapılacak kadrolara göre 
hekimleri ve diğer işyarları 
tayin ederek çalııtır1r. Bu 
teşkilat idare bakımından 

komisyonun ve tıbbi teknik 
bakımından da komisyonca 
seçilecek mes'ul bir baıhe
kimin daimi mürakabeıi al· 
tındadır. 

Madde 2 Komisyon, 
sağlık teıkilitının kadrosu· 
na göre, maaş ve ücretleri· 
le her türlü ihtiyacı göz 
önünde bulundurmak sene· 
lik bütçesini hazırlar ve t 11-

dik edilmek üzere iktisad 
Vekaletine gönderir. 

Madde 3 - Bu teıkilita 
bağlı hekimlerden üç kişilik 
bir sağlık kurulu yapılır. 
bu kurul kendisine verilen 
sağlık işleri üzerinde çalışır . 
Ve mütaleasını komisyona 
bildirir. 

Madde 4 - Ereğli kömür 
havzasındaki madenlerde ça
lışan işçilerden hasta olan· 
farla kazaya uğrıyanlar bi
rinci maddede yazılı tedavi 
yerlerinde parasız tedavi 
olunur ve iliçları parasız ve· 

(Lilvrens)ten daha yaman bir ca
sus Habeşistanı karıştırıyor 

Italya erkanı harbiyesi, ( Kon Delaporta ) ya 
danışmadan hiç bir şey yapamazmış 

yapmamakta ve hatti h•" 
kit planlarını bu tilki~ 
göstermeden tatbik mef~ 
ine koymamakta imiş .. 

Meıhur lngiliz casusu 
(Livrena) den daha azılı 
olduğu söylenen ve (Kont 
Delaporta) adını taşıya bir 
tilki daha meydana çıkmış

tır. Bu adam, Cenevre çe
venlerinde olduğu kadar, 
Avrupa'nın birçok memle· 
k~tlerinde de oldukça tanın· 
mıştır. 

(Kont Delaporta), kah 

lenen isyan ; Kont Delaborta· 
nın bu böl~ede ekmiş . oldu· 
ğu fesat tohumu neticesinde 
patlak vermiş ve Habeş· 
lerin vaktinde haber alma-
lan sayesinde bastırılmıştır. 

Temin edildiğine göre, 
ltalyan erkinı harbiyesi, 
(Kont Delaporta)ya danışma
dan Habeşistanda bir iş 

Havalar siyasi, kah asker ve kih 
tüccar görünmekte, Afri
ka' da ve bilhassa Habeıis- Sertleşİr8C sebzeler ve 
tan'da nam kazanmış bulun- meyvalı ağaçlar za-

(Kont Delaporta) ltab'-' 
casuslarının en kurnazı ol-' 
geçenlerde tayyaresile beti'. 
ber düıüp parçalanan t• 
yareci (Çiyen)in mesai •'" 
daşı imiş. 

Yunanistan 
Başka yerlerde ucd1 

mevaşi bulabiliyor 
maktadır. 

Son gelen Avrupa gazete- rar glirOr muş 
lerinde okunduğuna göre, Kışlık mahsullerimiz bu- Hayvan ilıracatı son ı• 
Kont Delaporta, Habeşistan- sene son derece iyidir. Ha- manlarda hayli aıalmııt~ 
da temin etmiş olduğu mev· vaların mülayim devam et- Kuşadası, Dikili ve Ant•I~ 
kiden istifade ederek ltalya müstesna olmak üzere JiOI mesinden meyvalı ağaçların- b f 
lehine casuslugw a başlamıştır. nımızdan çok az mevaşi 'ı 

da iyi ve mebzul mahsul t 'h ı .... , Kont Delaporta, Habeşis· vana ı ı raç o unuyor. n 
tanın iç durumunu karıştır- vereceği söyleniyor. Şu ka- buki bir iki sene evvel l~ 
mak, imparatoru düşürecek dar varki bundan ıonra ha· mir'den gerek Yunanist•"tf 
bir isyan çıkarmak maksadı valar sertleşirse gerek mey- ve gerekse Malta ve Mıfl 
ile işe girişmiştir. Livrens'in vah ağaçlan ve gerekse seb-· hayli kasaplık hayvan ıe( 
bir eşi olduğu haber verilen zeler zarar görecektir. Bab- kolunabiliyordu. 

- Bir lagiliz karısı dediniz 
değil mi? Kendisi oda biz· 
metçisi kad1nla beraber de
ğil miydi? 

rilir. 

Kont Delaporta, Habeşista· çıvanlar, bundan dolayı en- Son zamanlarda bizim il 
nın her tarafında muhtelif dişe içinde bulunmakta ve en kuvvetli kapı olan Yu-' 
kıyafetlerle iezmekte ve mü- havanın sertleşmesinden son nistan'ın Polonya, Yugosl•( 
temadi yen tahrikat yapmak- derece korkmaktadırlar. Zira ya, t< oman ya ve Bulgariıt~ 
ta imiş. Geçenlerde Koçam bütün meyvalı ağaçlar her dan mevaşi almağa başlalP"' 
bölgesinde çıkan ve Habeı· yerde çiçek açmış bir du- hayvan ihracatımızı ıekt•1' 
lerce derhal bastırıldığı söy- rumdadır. uğratmıştır. Haber aldığılll1; 

Madde 5 - lkbsad ve-
-Arkrı.u Vtır - kaletince tasdik olunan 

•'•.-----------------------------·--------------, göre Yunanistan yukarı,_ 
T S . saydığımız memleketlerd r 

Tele fon 
3151 

ayyare ıneması T;~e~r daha ucuz mevaşi temin' 
mektedir. r 

---- Bu cihet, hayvan ihrac• 

B n n gri Dn ip:;\'\ 17 ikinci Kanun CUMA gftnO saat 21,15 ten itibaren Gerorges D' ESPARBES' io ~ah· cılarımızı düşündürmekt~ 
\blll ~ U U eser romanından iktibas edilen senenin en heyecanlı, en gOzel fil_nıi it · Jzmir ikinci icra memur 

l(artalların 
AŞK - HIRS - HEYECAN - POLETIKA · CASUSLUK - MUCADELE 

OYNIYANLAR: (YAVRUM) f'ilmioin kıymetli sanatktlrlarındao Constant REMY • Pierre UENOIR 
OEBUCOURT - Marcel ANDRF ve ANNIE DUCAUX 

Ayroca M1Ki 
FOKS 

TAMAMEN BEKl.İ KARIKATÖR 
TÜRKÇE SÖZLÖ DÜNYA HABERLERİ 

Seans saatleri . ~ergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 13-15 talebe seansı. Pazargünü 13 de 
• ılive seansı vardır. 

ğundan: ( 
Bir borcun tahsili için ' 

velce tahtı hacze alınıp b' 
kerre satılmasına karar ~ 
rilen iskemle, masa ve. ~-~ 
yola vesair eşyanın bırıll-' 
artırması 28-1 -936 salı g8 -6 
saat 9 da Karşıyaka v•P 
iskelesinde kıymeti bul~ 
madığı takdirde ikinci arı~ 
ması 30· 1-936 perşell'::J 
günü saat 16,30 da ar 
mahalde satılacağından ti 
)iplerin mahallinde me11'1 

runa müracaatları ilin ~ 
.......... --.. ----.. - .. - .... --.. --.... --.............................. _ .... _ ... nur. 
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Dem İry oJ)ar N. v. Olivierve şilreka- • ·--S ünıer Bank--
her yerde devletleş· VV. F. H. Van sı Limited vapur Ali Rıza 

tiriliyor Der Zee 
Dünyanın her yan1nda de- acen tası 

· miryolu faaliyetine büyük & Co. 
bir Önen. verilmektedir.Dev
letler, mümkün olduğu ka
dar demiryolJaranı 1alih et
meğe ve bu yolların şebe
kelerini genişletmeğe çahşı
yorlar. 

Kamyon faaliyeti, münta
zam şoseleri olan memleket
lerde demiryolu faaliyetini 
sekteye uğratmakta ve za· 
rar vermektedir. Buna rağ· 
men her yerde demiryolları
nın faaliyetini ziyadeleıtir
mek ve yeni hatlar tesis et· 
met gayreti günden güne 
artıyor. 

1926 senesinde Belçikan1n 
Finansel durumu korkunç 
bir halde idi. Buna çare 
bul~ak için usnormal (F ev
kalade) tedbirlere baıvur
mak icabetti. Bu tedbirler
den biri de, Belçika ulusal 
Dcmiryolluı ıoıyetesinia 
yaradılması oldu. Bu yüzden, 
gayri muntazam borçların 
mühim bir kısmı sağlamlaı· 
hrılmışhr. Bu İf, geniı mik
~~sta ıslah edilince Belçika 
ıçın bllyUk faydalar temin 
eylemiştir. Şimdi Belçika 
ulusal bankası gene! direk
törü olan M. L. F ranın, 1926 
senesi Temmuzunda verdiii 
bir ıöylevde şunları söyle
miıti: 
0

Dcmiryollarının sanayi bir 
tekle sokulması, Belçika'da 
büyük savaıtanberi yapılan 
itlerin en önemlilerinden bi
ridir. " 

Ş~ vaziyet gösteriyor ki; 
demaryollarını devletleıtirmek 
ve imtiyazla ıirketlerin elin
~e? almak, en isabetli bir 
•ıtır. 

Marangozlar ve 
sanayiciler için 

Bir daha ele geçmi

yecek bir fırsat 
Fabrikamda mevcud ıirid 

deıtere, planya, kalıplık, 
freze, delik makineleri ile 
prese tezgibı, kurutma ve 
tutkal furunu ve el tezgah
ları, ilit ve edevat, mobilya 
keresteleri, kaplamalar, pa· 
p~ller ve saire satılıktır. Her 
guo aaa~ ondan saat altıya 
kadar Zınet mobilya fab . -
kasına he n 

men müracaat 
ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılarmak 

Fratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROy AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
it HERCULES " vapuru 

13·1-36 da gelip 18-1-36 da 
ANVEI S , ROTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 

LINIEN 

it GOTLAND " motörü 
20-1-36 da ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"ROLAND., motörü 6-1-
36 da ROTTERDAM, HAM-
BURG , COPENHAGE , 

DANTZIG, GYDNIA, GO· 

BURG, OSLO ve ISKAN
DINA VY A limanlın için 

DEUTSCHE LEY ANTE LıNIE Cendeli Han. Birinci kor- Mücellithanesi 
" ANGORA" vapuru 20 don. Tel. 2443 

son kanunda bekleuiyor, 24 THE ELLERMAN LINES L TD. Yeni Kavatlar çarşısı 
11 THURSO " vapuru 7 son kinuna kadar ANVERS, 

ROTERDAM HAMBURG 
ve BREMEN limanlarana yük ikinci kanunda LIVERPOOL 
alcaktır.. ve SVVENSEADAN gelip 

"ANDROS
11 

vapuru 3 ıu- tahliyede bulunacak. 

batta bekleniyor, 7 şubata "AD JUT ANT" vapuru 8 

No. 34 

kadar ANVERS, ROTER- ikinci kanunda bekleniyor, 12 beygirkuvetinde (Dizel) 

DAM, HAMBURG ve BRE- LONDRA için yük ala· markalı ız kullanılmıı bir 
MEN limanlarına yük ala- caktır. .,,0 tör satılıktır. Taliplerin 

caktır. "THURSO,, vapuru 15 idarehanemize müracaatları 
' AMERICAN EXPORT LINE ikinci kanunda bekleniyor, ilin oluaur. 

"EXCHMOTH" vapuru 2 LIVERPOOL ve GLASGOV '•·----~~~-
şubatta bekleniyor, NEV- ük 1 kt Ôkı!Qrenlcr! Mut· 
YORK için yük alacaktır. Y a aca ır. 

jOHNSTON VVARREN LI-
0
POLO" vapuru 10 ikinci laka (Okamcntol 

~ NE. LIVERPUL kanunda LONDRA, AN· 
"DROMORE,, vapuru 18 VERS ve HULL beklenip 

son kinl!nda bekleniyor, ayni zamanda LONDRA ve 

LIVERPUL'dan yük çıkarıp HULL ifin yük alacaktır. 

BURGAS, VARNA ve KÖS- DEUTSCHE LEVANTE-
TENCE için yiik alacakbr. 

Geliı tarihleri ve vapur

lanu isimleri üzerir.:e mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
giriıilmez." 

LINIS 
"AGILA,, vapuru 5 ikinci 

kanunda HAMBURG, BRE-

MEN ve ANVERS'ten tah

liyede bulunacak. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 

de;iıikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

H AMDi NüzHE1, 
Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ,.e lu· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Bahk yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

Sın HAT EzANEsı 

lzmir ithalat gümrüğDnden: 

• c:ı 

.Jd • = = -a .Jıl a :E 
a = :;, 1111 K. G. Eşyanın cinsi ~ ::E z ~ 

194 500 ipliği boyalı p. mensucat fasun-el..;i -1-N..;;;;;;;..z-. ---3-.29_..___ 

182 00 " it " " 1 " 894 
207 00 il " " it 1 " 327 
292 00 " " " " 1 tt 7997 
195 00 " il " " 1 " 330 
188 500 " " " il 1 il 1079 316 
191 500 " " " ,, 1 il 1078 
182 500 il ,, " il 1 " 893 
267 500 il " .. it 1 " 1016 
221 00 il " " ,, 1 " 899 
191 500 il il " il 1 il 896 

2313 3000 11 
Yukarıda yazılı eşy• 17-1-36 ncı pazartesi günü saat 13 

de açık artırma suretile dahile satılacağından işine gelen· 
lerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 65 

yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JUL YA" vapuru 
9-1-36 da gelip ayni gün 
PiRE, MALTA, MARSILYA, 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Fazla tafailit için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tab-

liye ıirketi binası arkasında 

FRATELLI SPERCO vapur 

acentalığına müracaat edil
mesi rica olunur. 

Navlonlardaki ve hareket 

tarihlerindeki değiıiklikler

den acente meauliyet kabul 

etmez. 

T elefoa: 2004 - 2005 - 2663 

ôksftriik ~ekerle· Ct$ 
rini tecrftbe edi ~ 

ıiz .. 

Ve Pfirjeu ~ahapın 

en ftstnn bir mfts· 

bil şekeri olduğu-
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenlcr Şahap 

~ 
~ 

~ 

Sıhhat sftrgQn 

haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 

11.,abrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla

nıı, en ucıızu eıı güzeli , 

Herekc kumaşları 

ı~ esan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 

Bakırk<>y bezleri 

Süıner Bank yerli maUar pazar1 

lzmir şubesinde bulursunuz 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000Tüı·k lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 
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(Ulusal Birlik) 22 ikinci kinua 

Otuz Tabutlu Ada 
' - Moris LöblanıuEn Meraklı Roma~ 

Cenevr~ mahafili, Italyan'l~rın hal{kı-• - Blrio··i Kısım: VERO~;~k:_'"Y"" ld 

mızdakı uydurma haherlerıni karıştı- m1~:~:i~~~~~ .. ~~ bu:~~:: bit~::~a::0:~~runa mıli .. 
lar geçirmeğe başladı. işin Bunun için eğer hava b" 

rıcı bir mahiyette telakki eylemiştir gSbU:Vraa·:DğllD:~k=o~!p'r~ng~ı:Dnl'ntes~aah;n;e:y:ne• ~~~U Y~~~:~a :::.~::kf~ 
.. mıyacağını dütünebildi. A,-

girmesile nihayetlenmesi idi. zamanda bu gayri mili" 
Köpek, tabii hasabile Vero· şartlar altında devam ed' 
nikin ıztıraplarına iştirik mücadele karşısında acıil 
ediyor, hiçbirşey yapama· de itiraf etti. Ve: 

Hükumetimizin şimdiye kadar akdeylediği bütün misaklarda daima ulus
lar kurumu paktını esas tutması takdirlerle karşılanmış bulunmaktadır 

Jstanbul 22 (Özel) - Hnkumetimizle Iran, Irak ve 
Afganistan orasında akdolunan dostluk paktınıo, in· 
gihere'ye rağmen yapıldığı hakkında Jtalyan mahafi· 
linin uydurdukları yalan haberler, Cenevre'de ltalyan· 
lor aleylıioe fena bir le8İr uyandırmıştır. 

duğumnz muahedelerde daima ulu81ar kurumu pak· 
tını esas tuttuğumuzu bilen ve takdir eden Cenevre 
malıafili, son Irak, Iran ve Afganistan paktında da 
ayni suretle hareket ettiğimizi bildiği için, ltalyan uy· 
durma haberlerini karıştırıcı bir mahiyette telakki 

Şimdiye kadar her hangi bir devletle } opmış ol· eylemiştir . ............... _____ _ 
lngiltere - Mısır 
münasehatı 

Milli cephe; kapitülasyonların kal
dırılmasını, Mısır'ın uluslar sosyete

si üyesi olmasını şart koşuyor 
Londra 21 (Radyo) - Boy· 

ter Ajaoeı Kahlre'den öğrenl· 

yor; logtllz bOıkdmetlnln Mı· 

sırlı bir muahede ıkdl tein 

mOzıkerelere hazır olduğunu, 

İngiliz fevk.alide komlııerl, 

kral Fuıd, ba~bakan Neıılml n 
Vaf d lideri Nıhae pıoıyı bU 
dtrmtotlr. 

Kahire 21 (Radyo) - Mtıt 

tebld cephe, 1930 dı huırlanan 
moabedeye letioıden yr.nl bir 

teklif yıpıcakhr. Yeni teklif 

ıudor: 

1 - K.apitilaeyonlırıo il· 
gaeı. 

2 - Emniyet dlrektörlilk· 

lerl •e memorloklanndın in· 

glllılerl uzalı:.lıtllrmık ve yrr 

lerine Mıeırhları almak. 

3 - Mıaarın madafıaııını 

kAfl gelebilecek bir ordu vO· 

cuda getirmek. 

4 - Mmr'ın mllletler ce 

miyetloe girmeal. 

M Ollehld cephenin· liu ~art 

lerı kabul edlJlree, 9!l0 moı 

hcdul de kabul olunacaktır. 

Bu muahede, ~heır'ID mOdafK 

aıu huıueuoda lnglltne'ye bazı 
mee'ollyetler yOldemektedlr. 

---"'--------.~-:---------

Hasan F ehıni Liman işleri 
Mubasebei hu~usiye Ekonomi bakanhğnıa 

mndnrn olmadı devredildi 
Eski muhasebei hususiye 

müdürü Hasan Fehmi'oin 

tekrar lzmir muhasebei hu· 

Yeni yıl birinci ıhı aylak il 
mın işleri tarifesinin hazırlan 

maeı için liman tarife komltyo 

nu lçtfmıhırını bışlımıebr . Ko 

misyon liman iole.rl umum mO· 

dftrft Hatmet Dillge'nln baekıo· 

ıusiye müdürlüğüne atandığı 

haberi doğru değildir. Şim
diki müdür Adil vazifesine 
devam etmektedir. lı~ıoda ticaret odııııodın Ceva· 

birci ŞO .... rQ ve belediyeden ite 
Busabah Karataş"ta bir ıad Leblebici ~ğloodan teşek · 
traınvay kazası oldu kot ederek dün ilk toplantıııını 
- lJaştamf 1 i11ci stılıifede -

numaralı tramvay arabasanın 
önünden koşmuştur. Bu ıı· 

rada ayağı raya takılan Na· 
ciye yere düşmüş, vat· 
man Giritli ~li,• derhal 
ııkaraya basmış ve tramvayı 
durdurmuş; genç kızı par· 
çalan maktan kurtarmıştır. 

Naciye kollarından ve ayak
luından yaralı olduğundan 
hastahaneye kaldmlmıştır. 
Tahkikata devam edilmek· 
tedir. 

Paris 
hukuk iakühesi 

açılmadı 
Pariı, l22 (Radyo) - Pa

ris üniversitesi hukuk fakül· 
tesi el'an kapalı lbulunmak
tadır. Kültür bakanı, nüma
yişlere son verilmeden fakül· 
tenin açılmıyacağını bildir
mittir. 

yıpmışttr. Yeni taalfenln eııu 

ları fizerlnde gl>rOı<llmOo ve 
yarın tekrar toplınılmaıına kı· 

rır vtrllmf ştir. 

• • • 
ı<ı:mlr ve lıttcobul liman lı· 

Jerl nmum mftdOrlOklnlolo 

Mollyl'l Vekllellndeo alınarak 

lluısrıd VekA1eılne bağlanma 

lırı hakkındaki kanon 14yıbaeı 

kamuııydı kabul olunmuıtur. 

Bu kanunun ıoa hatlara li 
mıo işleri idarelerince bundan 

böyle yapılacak lelr.rl gl'hter-

mekte n rıhtımların, llmıola 

rıo 101111 1 tamiri, genlolf'lllmeel 

gibi teknik lılnloln Nıtfıa Ve· 
p&lednce yapılması Jizım gele 

Ct>ğlol göatermektedtr. Yalnız 

liman ve rıhtamlırm loletilmeel 

ve borılarda yOkleme ve bo 

ealtmı leleri için tesisat vQcudı 

getlrllmeel, antrepo n ımbar· 

lırıo bir elden idaresi gibi eıu 

lır dı kanundı tarif edilmek· 

·Ingiliz kralının ·ölümü, 

teessür uyadırdı 
Lordlar ve avam kamaraları kısa 

bir celse yaparak yeni krala 
sadakat yemini verdiler 

lstanbuJ 22 (Özel)- Ingil· · 
tere Krah beşinci Corc'un 
vefata, dünyanın her tarafın
da büyUk bir teessür uyan· 
dırmııtır. Hindiıtandan bin· 
)erce taziyet telgrafları gön· 
derilmiştir. Müstemlekelerden 
gele'cek olan heyetlerin me· 
rasime iştirak edebilmeleri 
için cenazenin ancak gele· 
cek Cuma günü kaldırılaca · 
ğı söyleniyor. 

Kralın nişı, Sandirgam say 
fiyesinio küçük kilisesinde 
teşhir edilmekte ve binlerce 
köylü göz yaşlarile nişan önün 
den geçerek Kralın elini öp· 
mektedirler. Dün gece, Lon· 

Italyan 'lar, Maka ile 
cephesinde 25 kilo· 
metre gerilemişlerdir 

- Başıarafı 1 inci salıif ede
Ras Destanın mağlubiyete 

uğramasına binaen Habeş 
ordularının taarruzu beklen
miyordu. ltalyanlar, timalde 
ki mevzilerini tahkim etme
ğe başlamışlardır. Necaşi, 
gerideki yardımcı kuvvetle· 
rin derhal cepheye gönde· 
rilmesini emretmiştir. Veri· 
len en ıon haberlere göre, 
Habeşler ltalyanları müşkül 

mevkiyete sokmuşlardır. 

Ciğerci 
Köpek eti 8atarken 

yakalandı 
Istanbul 22 (Özel) - Seyyar 

ciğercilik yapan birinin kö
pek eti sattığı anlaşılmış, 
belediye memurları tal.ip ne-
ticesinde cürmümeşhut yap· 
mışlardır. Ciğercinin birkaç 
zamandaoberi köpek eti pi· 
şirip halka yedirdiği anlaşıl
maktadır. Derhal adliyeye 
verilmiıtir . 
tedlr. 

Bu ııoretle limanlarda \'e 
rıhtımlarda ıyrı ayrı idare ve 

tf'ıekkftller altanda bolunan bo 

İflerln bfılettlrllmrıl, mHraf 

•e Ocretlerlnln azahılmae1 im 
Unları cldrı edllmfe olacaktır. 

Klnunoo •ll&yete n umum 

mftdOrlagc tebltgl bekleniyor. 

dra'nın bütün kiJiselerinde 
Kralın iıtirahatı ruhu için 
iyinler yapılmıştır. 

GUnlerdenberi uyumamış 
olan Kraliçe Mari, dün gece 
birkaç saat uyumuştur. Kra· 
lın büyük oğlu Prens Dö 
Galın, 8 inci Edvard unva· 
nile Kral ilin edildiği müs· 
temlekelere bildirilmiştir. 

Müteveffa Kral, birgün 
treni kaçırdıj'ı için Sandirgam 
sarayındaki büyük saatı da· 
ima yarım saat ileriye tan· 
ıim etmiı ve bu saat sene· 
lerdenberi diğer saatlardan 
yarım saat ileri bulunuyordu. 
Yeni Kral, babasının vasiyeti 
mucibince sarayın saatını dün· 
denberi yarım saat reri al· 
mıştır. 

Pariı 22 (Radyo) - Mü· 
teveffa kral Corcun nişı. 
(Sandirgam) sarayının kili
sesine nakledilmiıtir. Ora· 
dan Londraya götürülecek 
ve cenaze alayı orada yapı· 
lacaktır. 

Yeni Kral sekizinci Edvar, 
veliahd Dök Diyork ile be
raber Sandirgamdan tayya
re ile Londraya gelmişler 
ve (Senceymis) sarayına git· 
mişlerdir. Bu esnada 70 pa· 
re top atılmıştır. Londrada 
bütün bayraklar yarıya in· 
dirilmişti. 

Yeni Kral veliahdla bera· 
ber geceleyin tekrar Sandir
gam sarayına dönmüşlerdir. 

lstanbul, 22 (Özel) - Lon
dra' dao haber veriliyor: 

Başbakan Baldvin, dün 
geç vakit fordlar ve avam 
kımaralarını toplantıya da· 
vet ve her iki meclis. kısa 
bir celse yaparak yeni krala 
sadakat yemini vermiştir. 

Yeni kral, henüz evlen· 
memiştir. Bu münasebetle 
kardeşlerinden(Dok Diyorku) 
veliahd tayin eylemiştir. Ev· 
lendikten sonra bu hakkı 
şimdiki veliahdan alarak ço· 
cuğuna teffiz edebilir. 

Kralın cenaze merasimin
de bulunmak üzere lsveç, 
Norveç, Danimarka ve Yu
nan kralları Londra'ya hare
kt:t etmek üzeredirler. 

maktan doğan bir acz için- Başka çare yok. Priüt•~ 
de çırpınıyordu! Veronik te, dönmeli orada açlıktao ; 
bu zavallı köpekten, katil meli. Dedi. 
ve hain oğlunun köpeği ol- Bu sırada yapraklarııı , 
duğu için adeta nefret edi- kardığı bir gürültü nastf 
yordu. dikkatini celbetti ve karf 

Veronik en küçük bir sında Fransova'nın köpeiİ' 
gUrültüden canilerin kendi· d' gördü. Köpeğin boynuo 
sine taarruza geldikleri ma· rt 

bir iple bir paket bisk11 

nasını çıkarıyordu. Genç ve 
vardı. güzel olduğu için belki de 

altı kurbandan fazla teca- - Vah zavallı köpek, b,ı 
vüz ve işkencelere maruz halde bu gıdayı bana bir tt 
kılacağını sanıyordu. sadüf eseri getirdin, del' 

Veronik babasının büro· mi? Burada ıerseriyıne d• 
sunda bir pertevıiz bulmuştu; )aşarken beni hissettin, b8f 
güneşli bir havada bununla lece önüme çıktın. eo" 
bir kağıdı yakmağa muvaf· şüphe yokf Fakat b11 palı' 
fak olmuı bu suretle bir de ti boynuna kim bağladı? ~ 
mum yakmıştı. Bu mumu, ; halde Sarekte bir dost 1 
diğer mumlarla akşama ka • 1.ı 

demek! yalnız neden meY""' dar söndürmedi ve gece bir 
fenerle sahilde, burunda olan na çıkmıyor. Bunu b•" 
köşkü ateşlemeğe gitti. anlat, bakalup! dedi. 
·Köşkün alevleri elbet kar·• Verooik köpeği kucakli" 
şıdan görülecekti. ken: 

Görünmez katillere görün- - Bu paketi do•t-' 
ır..ekten korkarak umumi Fransuvaya mı götürUyof' 
yoldan ayrıldı ve dikenli baş· dun?. Hayır mı? Şu balıl' 
ka bir yol takip etti. ' Honarine mi? Buna da 

Yol epeyce uzaktı. V eronik 1 
• günlerdeaberi tam gıda al- değiJ?. Stefan'ına olması• 
madığı için - çabuk yoruldu Dedi. Köpek kuyrui..-' 
ve bir yerde oturmağa mec· sallayarak yürüdü. Bu mabl .. 
bur kaldı. sanki söz anlıyordu. VeroJ 
Başı oğuldayor. Kalbi at- köpeği takib etti. Bu ıuretl' 

mak için sanki kuvvet bula- Stefa'nın odasına kadar tt 
mıyordu . tiler. 

Bu ııradı, karşıda büyük Köpek hemen karyol•"" 
çınarların arasında beyazlar altına girdi, buraCla üç ~ 
aiymiş bir hayaletin geçti- yük paket daha biıküf1 

ğioi görür gibi oldu. Dik· vardı. Ayni zamanda iki. P' 
katle bakınca, uzaktan uzun ket de çikolata, iki klltf 
sakalh bir insan, yabud konserve buldu. 

tarihin bahsettiği Orüidlerden Veronik hayretle: 
birisini gördQ. Biraz sonra - Bunlarda ne demekti' 
dört hayalet daha peyda Diye söylendi. Bunları ~ 
oldu. raya sen mi koydun?. F•~ 

Rahibenin "ayın altıncı" 1 sana bunları kim ver 
akşamı bunların çıktıklarını ti 
söylediğini tahattur etti. Ve Adada bizim ve bizim S' 
yolu kaybederek tekinsiz fa'nın bir dostu var dedi 
ormana yaklaıtığıoı farketti. oluyor, Nerede kah1,-

Rabibelerin ağaçlara ça- görmedin mi? .. 
kılmış veya.bağlanmış ceset· Ver~nik, köpeğin gö9f~ 
lerini de gördü. Köprünün diği yiyecekleri ahrken bİP 
ayaklarından bir kaçı bili bavul gördü. Bu bavul&J '~ 
duruyordu! makta kendisinde hak g6'' 

Bu esrarı engiz adamlar ~ 
vaziyetin tavazzuhu içio M 

burada gece vakti ne yapı· ~ 
yorlardı? Veronik çok yor- ka bir zaman ve bir ye 

gundu; bunun için olduğu 
yere uzandı. Gözlerini esrarlı 
adamlara dikti. 

içlerinden en ihtiyar ve 
beyaz sakallı olan adam ora
daki kovuğun başında biraz 
durdu. 

Garib şey.. Bu adam ile
riye, uçuruma doiru bir 
adım attı ve boşlukta yürü· 
meğe başladı. 

Veronik bunların bir ha
kikat veya bir kibus olup • 
olmadığını düşünmüyordu 

bile, dimağını artık iflemek
ten aciz ızbar ediyordu. Ol· 
duiu yerde kaldı ve bir 
müddet ıonra fen erdeki mum 

gayri ahlaki olan bu h•" 
ketin yapılması zaruri idİ·~ 

Hiç vakit kaybetmedell .Ji 
vulun kilidirıi kırdı, ba"~ 
bir defter vardı ve defte 

üzerinde de kendisinin ~~ 
kızlık bir fotoğrafı, foto~ 
fanın altında da .. do• 1 
Stef ana ! ,, kelimeleri Y' 
idi . 1 

( Devam etlec:!,I 

Veliaht 
Amiral oldu 

lstanbul 22 (Özel) - vı11 
Veliahtı Pavloı, amiral 
muıtur. 


