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• ULUSAL 

lı.mirde çıkar, akıamcı siyasal gaıetedir 

- Cuma - 24"ikinci kinun 1936 

• Sovyetler 
Busene ordulaı·ını bir bu

çuk milyon kişiye iblağ ede
ceklerdir. 

Habeş ordular L' Mal,alle'n.in 
--------------~-------

Fiatl (100) Para 

cenu-
• bunda hücuma hasladılar 

' lstanbul, 241 (özel) - Habeş ordularının, Makalle'nin cenubunda ve kasabaya 30 kilometre me
safede büyük biı· taarruza geçtiklerini, ltalyan'Jar da itiraf eylemektedirler. Paris gazetelerinin Habe
şistan'daki aytarlaqndan gelen haberler de bu taaı·ruzu teyid etmekte ve Italyan'laı·ıu önemli zayiata 
u{!radıklarım, henüz ismi bildirilmiyen Raslardan birinin, hizzat idare ettiği tayyare topu ile iki 
ltalyan tayyare~ioi düşürdüğünD bildirmektedir. · -•-• dd l 
~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~Te~biyen'de~ etiça~ 

Bulgaristan' da yeni arbede- Te~~ıh:!~~ıer pışmalar oluyor 
ı b d • k • f Ankara 24 ikinci Kanun er aşgöster ı, tev ı at var dini:ı~tu~d:::.:t:.icil:;i;:~;: ·-·--Desta, Imı1aratorun emrile bttyttk 

meydan muhaı·eheleri vermemis 
mık iıtiyen softa bozgunla· 

Şimd·k· h"'k~ 1 J h )'· •k rı yakalanmııtır. 
1 1 u Umete muarız O an arın, 8 "Ki teŞVI Iıkilip'te yakalanan üç ıer· 

Adis·Ababa 24 2 inciKinuo 1 r 

Dün, Ras Destadan ilk defa 
olarak haber alınabilmiştir. 

seri ile Kayıeri'de yakalanan 
etnıeğc kalkıştıkları anlaşıldı iki yobazın muhakemeleri 

yakalandıkları yerlerde gö· 

Sofya'dan bir görürıQş 
lstanbul 24 (Özel) -Sof- örfi i<larc ilan edilmiştir. 

yadan haber \'eriliyor: Köse lvanof un idaresini 
1 

Bulgaristan,an birçok heğenmiyenler, halkı İs· 
yerlerinde karışıklıklar yana teşvik etmişlerdir. 
bat gôstermi,tir. Son ge- Örfi idare ililn edilmiş 
len haberlere göre, Bul- olan bölgelerde tamnmış 
garistao'ın iki vililyetindc şahsiyf'tlerdeo birçok kim-

~•·• .. •---------
Nahas paşa kabine-

yi kuramıyor 
öylendiğioe göre, kral, hu işe tek
rar Nesimi paşayı ınemur edecek 

Kahire 24 . 
2 incikinun 

Ve ft partisi 
eiıi Nahas 
•tı, dUn par· 

: arkıd aşla
ale uzun bir 
6rüıaı e yap . 

1fı bundan 
nra kralı zi: 

ret etmiı, bir Kral Fuad 

at ka~~~ yanında kalmııtır. 
Ylendıgıne göre, Nabas 
fa kral•, kuracağı kabine· 
D yalnız Veftçilerden te-
kktU ed w. • b'ld' . ) ecesıını ı ırmış; 
8 Fuat ise buna iti-

z . etmiı, böyle bir kabi
Dın i•ne karıııklıklara se-
!> olabileceiini ve mevkii 
ılım olımıyacatı için in· 

ıu.Ne imi Pş Nahas Pş. 
giltere ile müzakerelere gi • 
rişemiyeceğini söylemiıtir. 
Nabas Paıanın Başvekiletten 
vaz geçeceği haber verilmek· 
tedir. 

Dolaıan bir şayiaya göre; 
Kral, Nahas Paıanın kat'i 
red cevabını aldıktan sonra 
kabineyi teşkile tekrar Ne· 
ıimi Paıayı memur edecektir 

sel er mevkuf tur, halkı 

iğfal edenler arasıoda ko
mitecileı·(len kimse vok-. 
tur. 

rülecektir. 
Ankara civarıneia tevkif 

edilen dokuz softa bozuntusu 
hakkında da tahkikat yapıl
maktadır. ---------. _..., _____ _ 

Fransa'da kubine buhranı: 

Desta bu telgrafında impa
ratorun emrile büyük mey
dan muharebeleri vermeden 
geri çekildiğini dağlık bir 

arazi de karari'ih kurduğu· 

nu bildirmiş, bedbin olmadı· 

Alh S · 1 h • ğını iJivc etmiştir. er aro {8 ıne• Gayri resmi olarak bildi-
rildiğine göre, Dagabor'da • ı • ı ı ltalyan uçakları tarafından 

Y} tes, i} e P3 JSJyor Mısır Kızılay tekrar hastanesi 
~ • bombardıman edilmiştir. 

----· -- Londra, 24 2 incikanun 
~aro diyorki: Bu zamaııda kahine Mesajero gazetesinin, 60 

teşkil etnı~k çok nıüşknl bir şeydir 

M. Alber Saro 
Parla, 23 (Radyo) - Cumur 

baokanı Mt1ıy0 Lebron, bug6o 
lıtlearelulne dnam ctmlt, 6~ 
leden enel radikal partlalnln 
psrlılmento mtlmeaalll ve pır· 
Jıimenıo fklocl bışkam ( lvon 
Ddboo) u kabul l'derek kendi 
sine kabineyi lttk il etmealol 
teklif etmiş lae de kabul etme· 
mletir. (İvon Dclboo) tın ıonra 
(Alber Saro) da Ellıe aarayıoa 
gltmlt le cumur başkanı tara 
fından kabul edilerek uzun 

:moddet konuomuoıur. 
M. Alber Saro, Eltıe 11ra· 

yandın çıkarken g11eıecllt"re 
,onları aöylemlttlr: 

- Bu zamanda kabine teo· 
kil etmek çok mGııkOl bir me&· 
eledir. Maab111, Comurbıakanı 
M Lebruo'un ısrarı dolıyaalle 
kabineyi teoktl etmeğl kabul 
ettim. Şimdi arkadıtlarımla 

görCltmeıe gldt7oram .. 

M Alber Saı o, .EU1.e &arı 

yıodeu eoon parlımeoto bat 
kanı ile Ayın bıokınına ziyaret 
dmlo ~e ondan sonra evine gl· 
derek arkadıalarını kabul et· 
mf'ğe bıolamıttır. Enell Dılı· 

- Devamı rlördilncü sahifede-

Suikast muhaliemesi: 
----------------------~ 

Raı Desta 
lngiliz subayının Cicika'ya 
gitmek üzere olduğu haberi 
tekzib e:lilmektedir. 
Adis·Ababa 24 2 inci Kanun 
Tembiyen'de şiddetli mu· 

harebeler devam etmektedir 

Dünkü celsede Ankara llba yının 
önemli bir mektubu okundu 

Bunda; Ali Saibin, silahlı cemiyet erkanını Aokara"ya getiren 
trene athyarak maznunlar ile görOşnıek istediği bildiriliyordu 

Ankara milddeiumumiıi Baha Arıkan.. Ali Saib'in avukatı Hamid Şevket 
Ankara 24 ikinci Kinun Mahkeme ealono çok kala ·; lelkl celeed : iddianın ıerdl 

Reiıicumur Kamil Atatilrk'e bataktı. Zabıtaca lıdlbımı mey· için mubıkemrı bugnne (Dllne) 
ıuikaıd maksadile Silahlı d1a Terllmemek için tertibat bırakalmııt.ı. Ayığı kalkan mftd· 
cemiyet kurmaktan suçlu bu· del umumi: 

ahnmııta. lunanlardan Urfa saylavı Ali 
Saib ile Üzeyir, y ahya ve Mahkeme relel; celseyi ıçınca 
arkadaılaruııın muhakemele· iddia makamını logal eden mftd 

- Anklra nllal yftkeek 
mıhkemenlıe bir mektup gön· 

rineJ-diln -a;-Ankara -Alir delomuml Babı Arakan'• lddl 
ceza mahkemesinde devam anın ıerdedlllp edllmlyece~lnl okunmaeını rica ederim. 
edildi. ıorma9tar. ÇGnkG baad"n n · · Devamı 4 tıcü sahifede : 

dermlııir. Bu D!Ghlm mektubun 
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Lik maçlar1: 

K. S. K. - Altınordu 
Yugoslavya başbaka 

Al- hangi kuvvete dayanıy 
-32- OHAL.I tay-Ş.spor oynıyacaklar Sotyada çıkan (Zara) gazetsİJJ~ 

Meşhur hafiye Tolbiyak, genis bir K. s. K. _ Altınord~yu mag10b eder- yazdığı bir makalede ne diyo~ 
kiırke bürünmüş olduğu ba)(fe SC bİrİDCİ devre ~ampiyoııu ola)Jİ)İr Sofya'da çıkan (Za.ra~ ga: fır~attan istifa.dee~erek~ 

' "' zetesi, Yugoslavya ıç ışlerı lehn federatıf bır şe ,1 
ya \73ŞC8CI k arabadan eneli Birinci devre lik maçları- jişecek ve puan itibarile hakkında yazmış olduğu bir idaresi cephesine geç il 

I t T lb' k l' nın en önemlisi bu haftadır. Altay başa geçecektir. makalede Stoyadinoviç bak- olan H1rvatlara tv• buO 

(
p· d ş e) 0 ıya geb ıyo~ San'attan anlamıyan bir Pazar günü, birinci devre Bu maçtan evvel sabah- kında diyor ki: gayretlerini mütemayil 
ıye oş un, onu ça uca adam, böyle yürlimez! ıampiyonlugw u için en kuv- leyin, Mustafa Altınordunun Y J • 1 .. J 

bulabilmesi bir eseritalidir. Eski hafiye, yalnız gülüm- ugos avya sıyasa yaşa- rur er.. d , 

Z
. ._ d' . k . k 1 vetli namzed olan K. S. K., hakemliğinde Göztepe-Buca yışında son aylar zarfında Radıkallarm oktor ~ 
ıra Ken ısı e serıya ır ar- sedi ve cevab vermiyerek iç k ki d G" ı· ·d' d' · ı la~ 

d d b d d l 
AJtınordu ile çarpııaca hr. oynıyaca ar ır. oztepe ı- görülen en büyük ha ıse, ya ınovıçten ayrı ma bji 

a, şura a ura a o aşır. kapıdan girdi. O vakite ka- , 1 . h f h h ld . . d w d w 1 d • 
F k t b d 

. k . lki hafta evvel Altay a erıo, son a ta, er a e şüphe yoktur, kı sabık radı- ogur ugu sonç ar an -.~ 
a a ara a an ınme te ıs· dar yukarıdan aşaj'ıya inmit d ki . . . · · · d rir 

t . 1 " t . F'lb k'k 1 karşı güzel bir oyun oynıyan antreman yapma ı arı için kal partısı komıtesınm Sto- basıl olan bu yenı ev ~ 
ıca gos ermıyor. ı a ı a o an Emniyet direktörü ve ı k k' f B · d k'I 'k il ü ı.. v 

k ' h ,_k d k d' . Göztepe ile berabere kalan o aca ı, ena oynıyan u- yadinoviç hükümetın en ve ı erı a ar ve m s udi .,. 
va a aK ın a en ısıne merkez komiseri müsyü Tol- · . . . • t f d d d·ı S "' 
b' .. . . . Altınordu'nun, K. S. K. kar- caya galib gelmesi çok mub· radikal parhsının dayandıgı ara ın an re e ı en "' 

lffey soylememesını Pıye- biyakı karşıladılar. "R d'k 1 b b r.. d yıs intibaplarıDID ıedl ... 
doıe tenbih etmiştim. Emniyet direktörü Tolbi· şısrndaki vaziyeti tahmin temeldir. Altay • Şarkıpor a ı a era er ıg.•,, n' kenl bulunan Skupştina'nın ti 

G edl'leme.z. Altınordu'nun mü- ı· V h b' 1 dır Eskı radı a ft üneş tamamen doğmuş yak'ı salona sevketti ve ka- maçına ge ınce, a a ın ayrı maması · - k 1 d r ır 
' d f k k tlt'd'r t' . k k 't . ta masını zarurı ı ması '''.ti 

ortahk aydınlanmıştı Kı• ol- pıyı açarak : a aası ço uvve 1 • sagw açık mevkiine geçmesi par ısı mer ez omı esı · S d' · b ti' 
• ., B'lh z· f k lid f d 'd d'l kt tor toya ınovıç u me .,. 

ma11na rağmen havi:i a-ayet - Giriniz müsyü, işe baş- 1 assa ıya, ev 8 e ile canlanan Altay takımının ra ın a~ 1 ~re e 1 md e e. ve çalışmak arzusunda bur 
berrakh . Jamazdan evvel konuşacaaı· kurtarışları ile, takımın en bu komıtenın başın a müte- kt d b . h•' 

• · · d For hat- Şarkspora karşı faikiyeti ff P . ,. k' k d ma a ır ve unu ız 
Piyedoş, arabanın açık bu· mız şeyler vard1r. ıyı oyuncusu ur. muhakkaktır. Ancak zehir ve a asıç ın esSı ar a. ~~- miştir. Hatta bükümeti• _M 

lunan kapısı önünde durarak Tolbiyak, kürkünün yaka- tında da kuvvetli elemanlar }arından w A_· - tanoevıç ın ganı olan V reme ga~~ 
içerden arabadan inecek olan 11nı indirerek ve karanlıaa vard1r. Ali'oin birkaç haftadır yap· bulundugu ınkar olunama- '"M ı· .. t h'bl ~ 1111'" 

o 8 k b'l K S K f B" 1 J'kl "Y ec ıs, mun e ı erın ·• Tolbiyak'a intizar ediyordu. aiden geride dogw ru ı'lerliye· una mu a ı . . ıo tığı batalar1n tekerrür et· maktadır. oy e ı e ugos- t' h' 1 . . 'f de~ 
• " d f f F 1 b b I' w. . ı ru ıye erının ı a · ı 

Bu 11rada kömürcü ile karısı rek : mü a aası zayı t1r. or arın mek ihtimali, Altayhlar için lavy~ radikal er~ er ıgı,, nı tarzında yazılar yazmakt"' 
da dükkanlarının önünde du- - Bahsettij'iniz iş ne içinde de Şevket müstesna, bir tehlike, Şarksporlular terkıp eden ,partilerde dok· Yugoslavya kurulduğu 1. 
ruyor, vaziyeti seyrediyorlar- imiı? hemen hemen şutör olan için bir avantaj olabilir. tor Koroıets le doktor Spa- denberi bu memlekett• .Jt 
dı. Nihayet Tolbiyak, geni• Müsyü Talbiyak, gayet yoktur. Bundan baıkaK.S.K- bo'nun f1rkalarıdır. şekkül etmiş hükumeti•"' 

Y f k d k ı Halk sahasında bu kulüb- d · 1
• • t bir kürke bürünmüş ve çeh- zeki ve istediii zaman ıek- ın alecisi e pe sağ am Doktor Stoya inovıç m ıç- hiçbiri bugünkü hüküaıC 

resinin üç ruhunu kAmilen li ıemailini tebdile müsteid değildir. Fakat Altınordunun lerin ikinci takimları karşı- timai mesnedini bu iki parti dar ve hele en kuvvetli' 
örtmüş olduğu halde yavaş bir adamdı. Hem Emniyet Adil' den mahrum olarak sa· laıacaklardır. teıkil etmektedir, ki bunlara Sup Partisi olan Radik f 
yavaş arabadsn indi. Muma· direktörüne bakıyor ve hem baya çıkmasının takımda • mensub olanlar kendilerini rm ayrılmasından sonr• ı 
ileyh, arabadan inincede bir de etrafı süzüyordu. ne gibi tesir husule getire- Edremit' te bilfiil Belgrad' dan ziyade lar arasında bu derece J. 
lihza yürümekte tereddüt Emniyet direktörü, emek- ceği belli değildir. Zağrebe baih hissederler. miyetli bir içtimai aı 
etti. Fakat Emniyet direktörü tar hafiyenin sorduiu suale Bu maç hakemliğine Feh· TOtOn kaçakçılığı Bugün doktor Stoyadino· bulmuş değildir. Doktol J 

ile merkez komiserinin pen- cevab vermeden evel gülüm- mi'ain seçilmesi çok müna· Edremit [ Özel aytarı- viç'in ünitaire rejimi içtimai yadinoviç kabinesinin ~· 
cerede durduklarmı ve ken- sedi ve sonra: sib olmuıtur. Zira K. S. K. mızdan)- Edremidin Tuzcu sahada sloven klerikallerle sında hiçbir siyasal r'. 
disine bakarak tebessüm et· - Sizi ne ıçın buraya Göztepe maçında hakemin Murat mahallesinden nalbant Bosna ·Hersek müslümanla- yoktur. Bununla berabtf 
tiklerini görünce sağı:ıa so· kadar davet ettiğimizi biç yanht ve yersiz kararları ve Recep ile karısı Meleğin evin· rına dayanmaktadır. Bunlar zeki bir diplomat olao,.;;_ 
luna bakh ve açık olan bah- aolamadınızmı? idaresizlij'i, o günkü netice de kaçak tütün olduğu bil· ise haddizatinde unita~iz~i~ r~dinoviç, bir.çok. ~aı·~ 
çe kapısından içeriye girdi. Dedi. 1 üzerinde çok büyftk tesir dirilmesi üzerine araştırma aleyhinde olup kendılerını, ıbmat ve takvıyesını k 

Bu vaziyeti pencereden Tolbiyak hemen cevab yapmıf, birinci devrede bak- yapılmış, bu araıhrmada ev- bizim sarsılmaz kanaatleri- mağa muvaffak olmak 
seyreden Emniyet direktörü verdi ı ı K h d k b" ) J'kJ 'd t k · sıı ceza ara çarptırı an . de be• buçuk kilo kıyılmış mize göre, ilk zu ur e ece oy e ı e ı are e me 
komisere dedı'kı' .· Hayır a 1 · .. d ' y 

- n ıyama ım · ' S. K. oyuncularının kuvvei tütün bulunmuştur. • · • • 
- Oh ! içimden bllyük Geçen hafta zaptiye na- maneviyeleri kırılmış panigw e B k k k D •• • J • 

bir merak mündefi oldu. zırı M. O solo' nun mirası u aça çı arı . koca bir U 0 y 3 ) Ş e rl Ve 
Zira bir farahk, bunun da hakkında benden b;azı uğramıılar. lkinci devrede ise kaç yıl önce gene kaçakçı· 
(B b A ) 1 Daveti·- vaziyet bOsbftton aksi olmuf, Jıktan altı aya mabkıı.m ol- d ki a a ori gibi bu işe gi- ma umat istemiştiniz. u · } • • 
. k ı·ç·ınse bu defa ayni haksızlıklara muclardı. Kendileri Ihtı'sas gazete eri 0 Jll y 3Z } rııme istemiyeceğinden kork- niz ayni mes'ele Y 

mağa baılamıştım. orasını bilmem. maruz kalan Göztepe'liler mahkemesine verilmiılerdir. 
'k 1 d B • - ---··,..--... ------Piyedoı, arabayı alelacele - Varisleri bularak itin panı yapmıı ar ı. u se- J ı~ 

bir kenara çektirdi ve dük· içinden muvaffakiyetıe çıka· bepıe, hakemliğe, muktedir Göuen 'de 1 ngiltere eı kanı haı·hi yesi, ta ; 
kinın kapısı önünde duran cagw ıoızı ümid ederim müsyü bir kimıenin tayini ıüpbesiz E · b" l b • • b1't 
k k. b" "k b' · b tt· K sraren~ız ır cinayet Habeşı·stau mıı ıare esınıu ömürcü ile karısının yanı- Tolbiyak, biz şimdi başka ı uyu ır ısa e ır. . u 

na sokularak onlarla konuş· bir iş için çağırdık. Sizin yük- S. K. eğer Altınordu'yu Gönenin Bakırlı köyünden } b• • · ı " . • t • m tıf 
mağa baıladı. sek maharetinizden istifade mağlub ederse, birinci devre 45 yaılarındaki Tuhir oğlu an eve ıtırı meSllll IS tyor -"' 

(Tolb. k) b b · · · ı w ı f Osman evelisi gün ikindi 1 ' · M 'd ~ ıya a çeye gmnce, etmek istiyoruz ıampıyon ugunu a mış arze· ltalya _ Habec savaşı et- gi tere nın ısır a 
k ü · d k' k d b 1 ç k d' 1 11ralarında tarlasına gitmiş, -r ar zer1o e 1 aya izlerini - Emrinize muntaurım ile i ir. ün ü ığer maç ar1, rafında Alman gazeteleri, şiddetli mukavemete, 1-
b k k d h . d' p gecesi evine dönmemiştir. 
ozmıyara enar an yürü· müsyU direktör. e emmiyetsız "· azar gün- Kendisi ertesi gün köye Fransız ve lngiliz basınları tinde yeni taleb ve daf 
meğe baıladı. Emniyet di- - Teşekkür ederim. Zi· kü maçta Altınordu kıza- yakın bir yerde ölü olarak neşriyatını ve muhtelif ajans ve nihayet Hindistan'd•JI 
rektörü, komiserle beraber ra demı'r parmaklık 0··nu"nde nusa, vaziyet büsbütün de- d ı bulunmuştur. haberlerini kayde iyor ar. kaldırmalara maruz k• 
pencerede duruyorlardı. Em- tereddünüzü görünce kork- bı'raz mütereddı'dane davra- Vak'a yerı'ne Go"nen cumu- B t · t tf F 
niyet müdürü, dudaklarını u ne şıya a 8 en ran- k kt w t b üı 
ısıtarak: muştum. nışım, sizin 29 numaralı me· riyet genel savmanı ve jan- sanın artık bir tavassutta t~? or ugu e ar 

N d '.> b d 1 1 • d 'I · d ·d k 'Ik hk'k b 1 w l ·ı· k. rılıyor. _ Şu bale baki - e enı murun u a a ıgın an ı er1 arma gı ere ı ta ı ah u unmıyacagı, ngı ız er a· 8 k 1 .1• ki 
Ç k b 1 d h 1 . . Af .k h b aş aca ngı ız er 

işte (Tolbiyak)ıu, yaman - Bize muavenet etmek gelmittir. ün ü ara ayı so· yapmıt ar ır. nı arp erının rı a ar ı- . . _ ı 
bir san'at sahibi olduğunu istemiyeceğinizden, zira bir kağın öbür ucunda durdur· Şüphe üzerine Gönen om derhal bitirilmesini ilti- lerının Avrupa muv• 
ıspat eden bir nümune daha, yere istemiyerek giden bir mak irabederken, belki de Kurtuluş mahallesinden En- zam ettikleri, çünkü harbe sebebile Italyan askeri /ı. 
kar lizerindeki izlerin, ken- kimse gibi yürüyordunuz. birkaç defa girip çıkmak gürülü ~ustafa oğlu Halil devam olundu takdirde ltal- velinin Avrupada zaifl• 
disiae liıım olacağım düıün- - Ben bir işi anlamadan mecburiyetinde kalacağım ve Halil'in oğulları Mustafa yanın mağlüb olacağı bu işe sini istemedikleri, çü11lı• 
müş ve onları bozmadan evel red cevabı vermem. bir evin kapısı önünde dur- ve Tahir yakalanmışlardır. Afr!k_ada renk!ilerin beyazlar> tice itibarile bütün Ol~ 
duvar dibinden yürümeğe Şimdi bana havale edeceği- durdu. Zira bilirdimki beni Tahkikat sonunda bun- maglub etmesı demek ola- 1 'kt' d h 1 ı'z ' 1 • _ .. . arın ı ısa en a s 
baılamıştır. Ne intikal, ne niz işin ne olduğunu söyle- tiuraya bilisebeb davet et· !ardan herhangi birinin cagından somurgecı devlet- k it 1 , . t'kraıl,rlt( 

ki t • • • ce a ya ya ıs ı 
.ze ... yiniz .. Ha! Şurasını da söy- mediniz. Osman'ı öldürüp öldürme- ler aleybıne fena bır mısal t'I 1 'it , lod'İ'l 

B · t k k · . . . re ı e ngı ere ye, • 
u vazıye , mer ez omı· liyeyim ki, arabadan inerken -Arka.,, var dii ianlaşılacaktır. teşkil edeceğı, bınnetıce in- . it 1 k 

0 
isi I•:. 

serini de hayrette bırakmış- ~---------------------------•••••••-------------, nın a yan e on m , ; tı. Emniyet direktörüne: T s • bir istikraz vermek, t~~ 
- Pek doğru söyJüyorsu- Tele fon ay y ~re ı D em ası Telefon edeceği cihetle bu isli~ 

nuz. Hatta kendisi bile ayak 3İ5l 31sr hiç olmazsa büyük ollll~ 
izi b1rakmamağa çalışıyor. ~ arzu edildiği de ka)' 
Bakınız, yumurta üzerinde 24· ikinci kanun cuma gOnO saat 15 ten itibaren maktadır. işte bu ıeb• 
yürüyor gibi basıyor! Maha· Kıymetli Fransız ean'aıkArı Hamry Garaj'in kahkahalı, şarkılı hftylık komedisi binaen lngiliz erkinıh• 

za bu kadar ihtiyatkarlığa L IS\ ~ P.P 0- es=\\ ,_ e D /6\ M 0 ~ lUI 0 t sinin zecri tedbirleri 
lüzum yok kanaahndayım. \S' ~ U U U ~ \S' U U le de teşmil etmeğe 

Zira soğuğun tesirile kar G e c e B ·u·· ıh u·· l·u·· verdiği, çünkü yalımz b' katılaşmıştır. Güneş görme· ~~ •• !A birin müessir olabilece , 
den karların erimesine im- 1 1 .. - ... = z-. dra, Paris ve Cenevre 
kin yoktur. küm ıüren fikir ve k 

(Tolbiyak), arhk pencere- Aşk, Gençlik, Neş'e, Zevk Ve Eğlence dolu senenin en zarif filmi lerin 20 ikinci Kanuadl 
· · ı · t' E · t • lanacak olan uluslar 

nın yanına ge mış 1
' mnıye A iP .!S\ FOKS TÜRKÇE SÖZLÜ DÜNYA HABERLERi \ 7b MUSfKI ÜSTAU JOHA~IES 

direk~~:~u s~!:;~i(:Tolbiyak) Ylr O~~ BRAHM'IN LA .. BOHEM OPERASINDAN BAZI PARÇALAULA 1\IEŞHUR NINı ISll ~:~~~g~~~~:'yt ~:~!~ti 
yabancı bir eve giriş itte Seaııs saatleri . ~ergün ıs - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 13-15 talebe seansı. Pazargünü 13 de bik etmeie karar v• 
bu kadar valufane olabilir! • ılive seansı vardır. - Oıwo1111 4 rı<ii whif4 
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Atina N. v. Olivierve şOreka-
VV. ~" . il. Vaıı 

l}er Zee 
sı Limited vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 

llalknıııı tüyleri-

ni ürperten ciııa- & Co. 

yetiıı katili hapis- OEUTSCHE LEVANTE LıNlE 
., .. ANGORA,, vapuru 20 don. Tel· 2443 

hanede ö)dü son kanunda bekleuiyor, 24 THE ELLERMAN LINES LTD. 

A\ina - Bundan evel Ati· son kanuna kadar ANVERS, 11 THURSO " vapuru 7 
na'da [çok mlidhi~ bir cina- ROTERDAM HAMBURG 

"' ve BREMEN limanlarına yük ikinci kanunda LIVERPOOL 
yet olmuş ve o zaman her- SVVENSE alcaktır.. ve ADAN gelip 
kesin tüylerini ürperten bu 
hadise sonucunda fakir bir ,.ANDROS,, vapuru 3 şu- tahliyede bulunacak. 

aile baştan baıa ıönmüıtü. batta bekleniyor, 7 şubata 0 
AD JUT ANT., vapuru 8 

Atacaşoplo adında iki ço· kadar ANVERS, ROTER- ikinci kanunda bekleniyor, 
cuk babası bir tUccar, kayın DAM, HAMBURG ve BRE- LONDRA için yük ala-
validesile zevcesinin sevdik- MEN limanlarına yük ala- caktır. 
leri 18 yatlarında (Moskiyo) cakhr. "THURSO., vapuru ·ıs 
adında bir genç tarafından AMERICAN EXPORT LINE 
kendi evinde öldürüldükten " ikinci kiounda bekleniyor, 

"EXCHMOTH,, vapuru 2 LIVERPOOL GL sonra, karısı ve kayın vali- ve ASGOV 
d şubatta bekleniyor, NEV-

esi tarafından parçalanmış YORK için yük alacaktır. yük alacaktır. 
~e cesedli, mkuhtelif bohça- JOHNSTON VVARREN LI· "POLO,, vapuru 10 ikinci 
ara sarı ara nehre alllmak 

NE LIVERPUL kinunda LONDRA, AN-
üzere iken hidıse meydana • 
çıkmıştı. "DROMORE.. vapuru 18 VERS ve HULL beklenip 

Maktulün Fola adındaki son kan&:nda bekleniyor, ayni zamanda LONDRA ve 
güzel karıını, annesile bera- LIVERPUL'dan yük çıkarıp HULL için yük alacaktır. 
ber ~apı~ attılar. Katil genç- BURGAS, V ARNA ve KÖS-
te bıttabı ayni akibete ma- TENCE . . k I k DEUTSCHE LEV ANTE-
ruz kaJdı. ıçın yü 1 aca hr. LINIS 
Aş k k k h Gelit tarihleri ve vapur-ı er e apishanesin· "AGILAıı vapuru S ikinci 

kanunda HAMBURG, BRE· de ve maşukalar da kadın ların isimleri üzerine mes'u 
tevkifhanesinde oldukları liyet kabul edilmez. 
~alde adaletin hükmünü bek- Birinci Kordon, telefon 

MEN ve ANVERS'ten tab-

hyorlardı. Bu günahkirlar No. 2007 - 2008 
zından içinde birbirlerini~ 
sevdasını çekerek aylarca in
lediler. Fakat bir taraftan 
işlediği cinayetin vicdani 

liyede bulunacak. 

azabı ve diğer taraftan da 
nankör bir zevcenin sevdası 
yüzünden katil verem olmuş 
ve geçen giln hapishanede 
''Fola,, diye diye ölmüştür. 
Bu hidise, katili Darağacın
da görmek istiyen Atina 
halkı üzerinde sevinç uyan~ 
dırmıı ve halk, Moskiyo'nun 
adını nefretle anmııtır. 

lzmir birinci icra memur
luğundan: 

Bucada karanfil sokak 6 
no. da aami karısı inayet ve 
kızı senaver ve oğlu hüıe
yioin nafıaya borçlarından do· 
layı hacizli olup satılması 
kararlaıtırılan bucanın sey
diköy caddesinde hududu 
şartnamede yazılı bir hektar 
1487 metre murabbaı tama
nıı 450 lira kıymetli bağın 
32080 pay itibarile 20852 
payı 30 gün müddetle açık 
artarmaya çıkarılmıştır bu 
baptaki artırma şartnamesi 
10-2-936 tarihinden itibaren 
İcra dairesinde açık olup 
herkes tarafından görUlebilir 
artırma yeri birinci icra oda
sıdır birinci artarma ?.5-2-936 
salı günü aaat 11 den 12 ye 
kadar yapılacaktır, artırma 
bedeli gayri menkulün mu· 
hammen kıymetinin yüzde 
75 şioi bulduğu halde üs
tünde bırakıloıaaı icra aksi 
takdirde en ıon artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma 15 gün daha temdid 
ve 11-3·936 çarşamba günü 
~yni saatte en çok artırana 
ıhale edilir. 

ipotek sahibi alacaklarla 
irtifak hakkı sahiplerinin ve 
diğer alakadarların gayri 
menkul üzerindeki haklarına 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarmı evrakı müs
bit.elerile 20 gun içinde icra 
danesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satış bedel
lerinin paylaşmasından hariç 
kalacakları isteklilerin yuka
~ıda yazılı gün ve saatte 
ıcra dairesinde bulunmalıuı 
ilin olunur. 

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

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri ilzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu

''alet çeşitleri satar. 
Sıhhat Balık Yağı 

Norveçyaoın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet ıibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Ntızhet 

Sın HAT EzANEsı 

Fratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 

" HERCULES ,, vapuru 

13-1·36 da gelip 18-1-36 da 
ANVEl S , ROTERDAM , 

AMSTERDAM ve HAM-
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 

LINİEN 
.. GOTLAND ., motörü 

20-1-36 da ROTTERDAM 

ve HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

''ROLAND., motörü 6-1· 
36 da ROTTERDAM, HAM

BURG 1 COPENHAGE, 

DANTZIG, GYDNIA, GO· 

BURG, OSLO ve iSKAN-

DINAVY A limanlara için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAİN 
"ALBA JULYA 11 vapuru 

9-1-36 da gelip ayni gün 
PiRE, MALTA, MARSIL YA, 
ve BARSELONE hareket 

Marangozlar ve 
sanayicileı· için 

Bir daha ele geçmi

yecek bir hrsat 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya, kahplık, 

freze, delik makineleri ile 
prese tezgahı, kurutma ve 
tutkal furunu ve el tezgah
ları, alit ve edevat, mobilya 
keresteleri, kaplamalar, pa
peller ve saire satılıktır. Her 
gün ~aat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabri
kasına hemen ml'racaat 

ediniz. 
Zinet fabrikası sahibi 

Ahmed Kızılırmak 

edecektir. 
Fazla tafsilat için ikinci 

Kordonda Tahmil ve T ab
liye tirketi binası arkasında 

FRATELLI SPERCO vapur 

acentalığına müracaat edil
mesi rica olunur. 

Navloolardaki ve hareket 

tarihlerindeki değiıiklikler

den acente mesuliyet kabul 

etmez. 

T e(efoaı: 2004 - 2005 - 2663 
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•,.-Sümer Bank.-· 
Ali Rıza 
Mocellitbanesi 

Kavatlar çarşısı 

No. 34. 

• 
Satılık motör 

12 beygirkuvcttnde (Dizel) 

markalı aı kullanılmış bir 

.,.,otör satılıktır. Taliplerin 

idarebanemize müracaatları 

ilin olunur. 

k!!Orenler! l\Jul· 

laka (Okameotol) ~ 

öksftrOk 'ekerle· ~ 

rini tecrfthe edi ~ 

1iz .. ~ 
~ 

CQ 
v 

Fabrikaları mamıılatı 

Yerli malların en iyisi, eıı sağla

nıı, en ucuzu eıı güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesan~ kıımaşları 

Beykoz kunduraları 

Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli matlaı· Jlazar1 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları l'ürk Auoniın Şirketi 

Sermayesi 3,000,000"rork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

> •1111111111111111111ını11111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllll 

§ ~lzmir yün mensucatı! 
~ ~Türk Anonim şirketi~ 

CQ ~ ızmir Ynn leoımcah TOrk A. ~· nin Halka- ;;;;; - -
Ve Pnrjeıı ~nhapın ~ 

- -= pınal'daki kumaş fabrikası marunlatmdan olan ~ 

en nstnn bir mils· ~ 
bil şekeri olduğu· >OJ: 
ou uoutmaymız. .l.) 
------0 

Kuvvetli milshil ~ 

= mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, batlaniye, ~ = şal ve yQrı çorapları, im kerre yeni açılan Birinci ~ = kordonda Cumhuriyet meydanı : cİ\'arıııde 186]§i 

~ numaradaki (~al'k Halı 'rn .. k Anonim şir· ~ 
= k.eti) mnğozasnıda satılmaktadır. Mezkur fabrika- ~ 

istiycnlcr Şahap -u...,. - um metuuet ve zerafet itibarile herkesçe malum = 
Sıhhat sOrgOn ~ = olan mnmulatmı muhterem milştcrilerinıizc bir = 
haplarını Maruf rJ5 ~ defa dalın ıavsiycy i bir vazife biliriz. ~ 
ec7.a dcpolnrandaıı = Perakende satış yeri ~Toptan satış yeri ~ 
ve eC7..anclerden = k d 86 ş k = = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci or on no: 1 ar := 

''=:a:ra=s;ın:l;!l:r.;:;;;::;- Kemalettin Cad. Sağır ıade halı T. A. Ş. ~ 
lı • = biraderler E!E 

D O K T () R ~ Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza ~ 
Ali Agah = ve biraderleri ;;; 

Çocuk Hastalıkları := Veni manifaturacalarda mimar ~ 
Mütehassııı § Kemaleddin Cad. Yünlü mal- § 

11..inci BeylP-1 Sokağı N. 68 ~ ]ar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 
..__

1
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Rus ordusu, basene bir buçuk mil
yon kişiye .iblağ olunacaktır 

jaııonya, Almanya, Polonya ve Fenlandiya'nın Sovyet Rusya hakkında 
iyi bir niyet lıeslemediklerini (Deyli MeyJ) gazetesi yazıyor 

Istanbul, 24 ( Özel ) - vermiştir. Bu haber, Berlin- Bundan bahseden (Deyli beslemediklerini ve bu ciheti 

Moskova'dan haber verildi- de ve Varşova'da iyi tesir Meyi) gazetesi, Japonya, anlıyan Moskova ricalinin, 
evveli orduyu ziyadeleıtir· yapmamıştır. Alman'lar, Rus· Almanya, Polonya ve Fenlan-g1ne göre Sovyet Rusya, 

busene Ordusunu birbuçuk 
mekten başlıyarak bütün 

ya'nın sUel tertibat almasın· diya hükumetlerinin, Sovyet kuvvetlerini takviyeye karar 
milyona' iblağ etmeğe karar dan endiıe ediyorlar. Rusya için iyi bir niyet verdiklerini ya~ıyor. ........... ______ _ 
Yeni kahine Italyan düş- Sekizinci Edvard, SenCey 

manı mı olacak? mis sarayında oturacak 
( Deyli Herald ) gazetesi, yeni 

ı~ransız kabinesin ne yol 
takib edeceğini yazıyor 

Iıtanbul 24 (Özel) - Deyli detlendirilmeıine taraftar ola-

Herald gazetesi, Fransada cağını, lngiltere ile beraber 

başlıyan kabine buhranından yürüyeceğini Ye icap ederse 

bahisle yazdığı bir başmaka- ltalya'ya karşı konması mu· 
lede. iktidar mevkiine gele- tasavver olan petrol ambar· 
cek olan yeni Fransız kabi· gosunu tacil edeceğini yaz-
nesinin, zecri tedbirlerin şid- maktadır . 

~------------~~.-..~ ........ ,~--------------
Fransa' da kabine buhranı 

- Baştaraji 1 inci sahifede
dlye'yl kabul etmtotlr. M. Da· 
l11dlye, Alber Sıro'ya mOzıbıret 
vadeımlıtlr. 

Moıeıklben Jorj Mandel, 
Jark Sterm, K•mll Şotın n 
M. FIAnden He de koouıın 

M. Alher Sıro, ge~ geç vakte 
kıdıır konoomularma devam 

eımlıstlr. K•bloe için llete ya· 
p•p yapnıadığı mıltim olama 
mııhr. 

M. Alber Saro konuımaları 

uı devam ederken Radikal 
pıullel m~rkez idare heyeti de 

ıoplıoruıt ve kabine buhranı 

etrafında mQzıker,.lerde bulan· 

muıtur. Rıdlkallerle b~raber 

dlAl'r partiler de ıoplınmıt ve 
ayol mu'ele etrafında konuı 

malarda buloomuolardır. 

Paris, 23 (Rıdyo) - Ôğle· 
den eoora toplanan Radikal 
paıtlel; frangı korumak ve Fran· 
ıa'oın dış elyasaeını uluslar 
korumu pakhn::ı uygun bir 

'ficaret mua
hedesi 

tekilde yftrGtmek ıartlle M. 
Albtr Satoya muz.heret et 

meğe kanr nrmlotlr. 

(Tan), (Pari Suar), {Eotrao 
ıljın) ve diğer gazeteler, bub· 

ran hakkında ozon makalder 
yazmakla ve nzlyet~o. oazlk 
olduğunu ileri sllrmektedlrler. 

Par18, 23 (Radyo) - ~l. Lı 

val kablneel 24 aaattenberl le 
tlfı etmiş huluomaktıdır. Cu· 

mur rehl tarafından yapılan 

kıbfoe tetklll ıekllltnf M. Fer 
nao' Hulıon kabul etmemiştir . 

Bugün cuınur relei M. Be 
rtyo'yu bir eaat kadar kabul 
etmlotlr. Fakat M. Herlyo ye· 
nl kabloe) 1 teı1dlden imtina 
etmlotfr. 

Bunun Gzerioe M Lebron 
radikal aoayılletlerln relal .M. 
Dıladlye He mOzakeıeye bae· 
lamu~tar. 

BugQo buhrana nihayet ve· 

rll ece~l 8Rnılmıktıdır . 

Suikasd muha
kemesi 

Baştaraf 1 inci sahifede 

Demiştir. Bu mektob okun 
Mevkii meriyetten 

kaldırıldı muotnr. Mektobta; maznunlar 
Aokan, 24 ikinci kinun dan All Satb'lo; Atatftrk'e eol· 

ltalya ile aramızdaki Ti- kHt teoebbüeftnden yakalanan 

caret muahedesinin zamanı Üzeyir He arkıdıolarını Anka· 

ıeçmiş olduğundan tarafey· ra'ya getirmekte olın trene 

nin rizasile mevkii mer'iyetten yolda ıtlıyıralt onlarla konoe· 

kaldmlmııtır · mık fetedfRI, mftaaade edilme· ----·---
Barselon'da 

Kasırga ve seylab 
Barselon, 24 2 incikinun 

Dün çok şiddetli bir ka· 

ıırga ile beraber yağmur 

yağmıştır. Sen Desteyan kö· 

yil sular alhnda kalmış, ev· 
ler yıkılmış ve halk kilise 
ile mezbahaya iltica etmek 

mecburiyetind~ kalmıştır. Za· 
rar çok büyüktür. 

dlgl, erteal eabıh tı Aokarı'ya 

gelerek Çankaya kôekftoe git· 

tlğl ve AtıHlrk tarafından kı · 

bul edllmeelol letedlğl yazılı 

idi. Aıatilrk 'Qo keodlelol kabul 
ettiği ve orada All Sılb'ln; 

- Üzeylr'i hanı teııllm tdl · 
afi . 

Dileğinde bulunduğu, mft 
eaade edtllne bu meı'ele hık· 

kında onu ıöyleteceAlnl eöyle 

dl8l mQ11ade edllmltıe de o 

zamanı kadar Üseylr'ia 11tea 

Beşinci Corc'un cesedi Sandir
gam'dan Londra'ya getirildi. 

Teşhir ediliyor 
J,ondra 23 (Rıd10) - Kra · 

lın ceaazeef, bogftn öğleden 

aoora Sındırgamda\I (Sın Marl 
Madeleo) klllerıloden alıoauk 

bir top arıbaama blndlrllmlt 
n Loodra'ya göıGrülmek Gzere 

htaayona göUlrülmtışU1r. Top 
arabaeını ahı at çekmekte fdJ . 

Tabut loglliıı: bıyrağı ile örlGl 
mOı •e Ozerfne krallçeofo bir 
armau vazedilmişti. Tabutu 
kral ıeklzlncl Edvard teklb 
edf yordu. Kraldan eoora veli 

ıhd ve diğer prenel~r gelJyordu. 
Knllçe Mart ile preoıeeler bir 
arabaya binerek cenazeyi ıaklh 

edlyorlerdı . 

leıaaronı gelloıllğhı d~ tahut, 

ılyıh kadife ile 6rıfllm011 oho 

bir vagona koomuetur. 

kralıu vallde&i kralfçe 

Kral, 

Mtrl, 

ve bQtüo punsuler, vellahd 

prensler bu ngona girdikten 

ıoora lbı· l tren, Loodra'ya ha 
reket etml11tlr. 

Loodra, 23 (Radyo) - Kra 
ho ceo11eılnl hamil olan hn · 
auıf tren, Londra'nıo (Ukhoz) 

Londra'ya git
miyecek 

Roma, 24 (Radyo) - hal· 
ya kralın lngiliz kralı beşin· 
ci Corcun cenaze merasi
minde resmen bulunacağı 

hakkındaki haber resmen 
tekzib edilmektedir. 

ıuçunu itiraf etmlı olduğa el 

betle ooaola görOşmeılne lQzftm 
kalmadığı bildlrlllyorda. 

Mektub okundaktın eoora 
mftddelomomi Baba Arıkao 

tekrar ayağı kalkarak: 

- Bo mektub nserlne yük 
ıek mahkemece tetkikat yapıl · 

maıı lbımdar. 

Demtıtlr. Maznun Ali Sıiblo 
naltah Htmtd Şevket; 

- Tetkike 1Gzum yoktur. 
Zaten tetkik 1af ha11 tamamen 
geçmletlr. lddlıoan ıerdl IA 
zımdır. 

Demtıtlr. 

&hbltemr; bn iki dll"k Oze· 
rlne müzakerede bulanmuı, 

neticede Ankara nllllğlndeo 

gelen mektub Qzerlne tetkikat 
yapılmaaını karar nrmlıtlr. 

Gelecek celsede ayol zamanda 
mcıddelumomt lddta1ıoı eerde· 
decektlr. 

letHyonuna gelmtıtlr. Trenin 
moHealatı llzerloe cnelA yeni 
kral trenden inmfı ve elini 
011ıarak ınHı kraltçe Merl'nfo 
trt.nden lnmulne yırdım etmlı· 
tir. Kraliçe, trenden indikten 
ıoara prenaell&rle beraber doğ . 

ruca Puklng•m aanyına hare· 
ket etmişlerdir . Tabut, gene 
bir top arıbHına blodlrllmlıtlr. 

tondra, 2:1 (Radyo) - Yeni 
kral ıeklzlncl Ednr, radyo ile 
bir outok lratedecektlr. Bu 

nutkun Irat zamını beotlz tee· 
bh «-dllmemtıtlr. 

Ktal hilen Buklngan 11ra 

yıcda bir bQroda çıılıeıcak uı . 
del krıll d~ Malbruğ'Ja kala· 

cıktır. 

Londra, 2:\ (Raıfyo) - Kral 
8 locl Edvard; bogao Sındrln · 

gam Hrayıoa geldikı~n aoora 
batında dört çU tçloto be~ledlğl 
bıbaıuaın taburu bıııoda on 
dakika kalmıvt•r. Yeni kral; 

Sen Ceyros eıreyıoda oturacak· 
hr. Boldn@'ım aarıyıoda kralın 
ancak bir çılııma dairesi hu. 
lunacaktar. 

Onuya işleri veAl
man gazetelerinin 

!yazdıkları 
• B~ıarafı 2 inci !ahijede
şeklinde olduğu bildirilmek· 
tedir. 

§ Umumi olan ve her gün 
daha ziyade radikal bir şe
kil alan ulusal Arap propa· 
gandası cümlesinden olarak 
Şeyh Kassam'ın ölümünün 
40 ıncı günü münasebetile, 
Hayfa'da binlerce Arab'ın 
iştirak ettiği birçok tezahür
ler yapılmıştır. Mısır, Suriye, 
Maverayiıeria Arap :reisle
rinden tasvib ve temenni 
telgrafları ·gelmiş, hatipler 
nutuklarında ilk milli kur
ban olan Kaasam'ın açtığı 
yolda yürilnüJecejini, lngiJ· 
tere'ye karşı kin ve huıumet 
ve mücadelecin Yahudilere 
kartı mücadeleden daha mü· 
him olduğunu ıöylemiılerdir. 

Arab gençlerini şimdiye 
kadar sevk ve idare eden 
reisleri lngiliı.lere mümaıat· 
kirhkla ittiham ederek ıe· 
hid Ka11amın tuttuğ'u yolda 
zor ve cebir ile harekat li· 
ıım reldij'ini ileri sDrdllkle
ri kayıd olunur. 

24 ikinci kinua --
Otuz Tabutlu Ada 

• Moris LöhlanınEn Meraklı Rom~ 

- Blrind Kuum: 
1'efrika sayısı : '2 

VEHONIK -
Dehlize sıralı birtakım ya

rıklardan ışık geliyordu. Bu 

yarıkların denize nazır ol· 
duğunu Veronik çabuk fark 
etti. 

Veron;k on dakikalık bir 
yoldan sonra bir merdiven· 
den daha indi. Bu tünelib 
Priilre ile Sarek adası ara· 
ıında gizli bir irtibat vası
tası olduğu muhakkaktı. 

Biraz sonra, \>ir merdivenle 
bir derece yükselen tünel 

üç kısma ayrıldı. Köpek 
sağdaki yolu seçti. Solda 
kalan iki yol karanlıktı. 

Bu yolun, üç rahibenin 
çarmıha gerildikleri yere 
gittiğini anlayınca, V eronik 
yüreğinin sıkıldığ1nı hissetti. 

Köpek birden durdu, Ve
ronik: 

- Burası mı küçük dos
tum?. Dedi. 

Köpek heyecan içinde idi. 
Tırnaklarile tünelin dıvarla
rını kazıyordu. 

Bu, tüneli buradan kes· 
mek için yapılmış iptidai 
fakat sağlam bir dıvardı. 

Ver(\nik'in kulağına bir 
ıes akaeti. Dıvara : yaklaıtı, 

dıvarın arkasında birisi biri· 
si bir ninni söylüyordu.Genç 
bir çocuk, Veronik'in vaklile 
annesi tarafından söylenen 
ninniyi, ayni ahenk ve tat· 
lıhkla söylüyordu. Veronik 
bu şarkıyı Sarek adasına 
geldiği gün Honarin'den de 
dinlemişti. 

Ninni bittikten sonra bir 
kaç dakika bir ıüküt hasıl 

oldu. Fakat Veronik birden 
bir gürültü duydu; gürültü
nün geldiği tarafa bakınca 
dıvı.rdaki taılardan iri bir 
tanesinin içeri doğru ç~kil
diğini ve büyükçe bir delik 
açıldığını gördü. 

Köpek hemen bu deliğe 
atıldı ve delik içinde kay
boldu. 

içeriden bir çocuk sesi: 
- O .. Hoş geldin - dedi· 

dün neden gelmedin baka
yım? M61:ıim meıguliyetlerin 
mi vardı? Yoksa Honarin ile 
bir gezinti mi yaptın? Ah 
zavallı dostum dilin olsaydı, 
bana neler anlatmıyacaktıa, 
değil mi? Honarin neden gel 
miyor?. Yoksa beni kurtar· 
mak istemiyor mu ? 

Veronik bu tatlı ses al
tında adeta gaşi olmuıtu. 
Çocuğun sesi içeriden gel

mekte devam ediyordu: 
- Köpek efendi, itlerin 

iyileştiğini iddia ediyorsun 
amma.. 8Uyük babamd•n 
neden bir haber yok. Hona
rin neden gelmiyor?. Bunları 
izah edemiyorsun! Stefan· 
dan da bir haber yok. Buna 
çok üzlilüyorum. Nerededir?. 
Zavallıyı nereye kapattılar; 
açlıktan ölmiyecek mi?. c~
v11b. Bisküvitleri ona vere· 
bildin mi?. Fakat ne olu
yorsun? Oraya böyle niçin 
bakıyorsun?. Gitmek mi is
tiyorsun?. Hayır mı?. Şu 
halde?. Birisi ile mi bunya 
geldi?. 

Köpek bu son cümle üze· 
rine seviçle havladı! 

Çocuk heman delilin ya· 
nıaa koıarak: 

- Orada bir kimıe -
var? Diye sealendi. Hoa,., 
yoksa sen misin? Anladı' 
sensin. Nefesini duyuyorı' 
Fakat neden cevab ver
yorsun ya? 

Veroaik bundan fazla ıl 
bredemedi ve: 

- F ranso va.. F ransofJ 
Dedi. 

- Nasıl anladım. Seo-' 
deiil mi, Honarinl 

- Hayır, Fransova .. 8" 
Honarin değilim! 

- Şu halde, kimsiniz? 
- Honarinin dostlarıad .. 

birisi. 
- Ben sizi hiç taaı.-r 

yorum! • 
- Doğru, fakat ben sis' 

de dostunuzum! 
Çocuk biraz durdu, ıoor' 
- Honarin neden siıiol' 

beraber gelmedi? 
Veronik böyle bir sual i~ 

karıılacağını hiç de tabdlil 
etmemişti. Bunun için ancak 

- Honarin seyahati,_ 
geldi fakat hemen döod• 
Diyebildi. 

Beni aramak için ~ 
döndü?. 

-- Evet. Sizi adada k•' 
çardıklarını sandı da .. 

- Büyük babam? .. 
- O da gitti arkaaınd•• 

da adanın bütün sakinle~ 
gittiler. 

- Ab .• Hep bu tabutl•' 
haçlar davası deiil mi ? 

- Evet.. Sizin kayboloı•' 
nızı müselsel feJaketlerio b•f 
langıcı addettiler . 

- Fakat, siz madam ae• 
den ve nasıl kaldınız? 

- Ben Hooarini çok ı•· 
maolardanberi taoımaktayı,ııı 
Paris'ten buraya onunla b•' 
raber geldim. Burada istir•· 
hat etmek niyetindeyim. 511• 
nun için onlar, Operle tefı• 
rar buradan ayralmama Jüı"~ 
yoktur. Bu rivayetler be,a 
korkutmamıthr. 

Çocuk sustu. Biraz ıoor•: 
- Madam, beni dinleti• 

niz, siıe birkaç ıey ıöylea1e~ 
isterim. Bu hücreye tam ol 
gündenberi kapalılmış bulll' 
nuyorum. ilk günler ne bit 
kimse gördüm, nede bir iO' 
san ıesi itittim. Yalnız ef' 
velki gilndP,nberi, her ıab•~ 
kapımın odasından küç~ 
bir kiıe açılmakta ve bir k•' 
dın eli bana yiyecek ve ııJ 
vermektedir. Bir kadın eli·· 
Anladınız sanıyorum.. Oedİı 

- Yani.. Bu el sabibioİ1 
ben olup olmadıiımı mı ıo• 
ruyoraunuz? 

- Evet. Bunu öğrena1•~ 
hakkımdır, deiilmi? 

- Siz bu kadının eliltİ 
tanarmısınız? 

- Tabii tı.nmm. Kur"' 
zayıf bir eldir. 

- Iıte benim elim. 
Veronik bunu ıöyliyer•~ 

köpeiin geçtiii delikten eli-1 
uzattı. 

Çocuk : 
- Hayır.. Bu el, beoidl 

gördliğüm el değildir ! 
Dedi ve biraz sonra : 
- Ne kadar glizel el f dif1 

ilive etti • 
Çocuk birden Veronikill 

elini tuttu ve : 
( Devam edecek ) 
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