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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neıriyat Müdürü : HAMDİ NÜZHET 

Adres : lzmir ikinci Beyler Soka~ı 
Abone şartlan: Seneligi 700, altı aylığı 400 kuruo 

Reamt ilünlır için: Maarif cemiyeti itfuat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: ldarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

1ıı : 3 - No : 604 Telefon : 2776 

Italyan'lar, 
lerinde 

• ULUSAL 
Suı·iye'de 

Baş gösteren isyan, gittikçe 

genişlemektedir. 

lı:mirde çıkar, alqamcı siyasal gazetedir 

sinıal ve 
' hezinıete 

- Cumaıtesi - 25 lkiaci khwl 1~93;;..6___________ Fiab (100) Para 

cenub ·cephe-
uğradı1ar 

Makalle cenubi garbisinden Aksum cenubu garbi-
Maden sahiplerinin 

tekliflerini ka· 
bul etti sine kadar uzanan 110 kilometrelik bir sahada 

şiddetli muharebeler oluyor 

Bir Habeş muharibi 
Adiı·Ababa 25 2inicikioun 

d Haber verildiiine aöre, 
lin Raı Deıta ordusunu 
bombardımana gelen llç 
Italyan uçağı üzerine tid-

o~lu ile vedalatıyor 
detli mitralyöz ateıi açılmıı 
ve bunlardan biri düıürül· 
müıtür. 

Harar, 25 2 inciklnun 
Harbiye nazırı Ras Mu-

•-• e-41------
In gi lteren in Akdeniz dev 

· lerine verdiği nota 
Uluslar so yetesi k onseyi,dnn ltalya
nıo vermiş olduğu muhtı .. ayı dinledi 

Cenevre 25 2 inci Kinun ~ -
MiJletler cemiyeti konseyi ~ 

dlln 13 ler komitesinin Ital· JlifO 

Yan • Habeı ihtilafı hakkın· 
d.•ki raporunu tasvip etmiş· 
tar. Baron Aloizi müstenkif ' 
kalmııtır. Raporun başhca 
fıkrası ıudur : 

" - Halilıa2.1rda ihtilifı dos· 
tan b' . e ır surette halle yarıya· 
bılecek herhangi bir yeni un
sur yoktur'" 

legeta, muharebe eanaıında 
ecelile ölmtııtür. Bu RH 78 
yaıında idi. 

Londra, 25 2 incikinua 
Royter aylarının verdiği 

bir habere g&re, Habeı'ler 
Makalle'nin cenubi garbiıin
den, Aksum cenub1 garbi· 
sine kada.ı uzanan 110 kilo· 
metrelik bir sabada harbP,t
mete ve Makalle şehri ile 
mukaddes Akıum'u tebdid 
eylemektedir. 

Ras Naıibunun taarruzu 
Graçyani'yi çok fena vaziyete 
düıürmGı, orduyu ikiye ayır· 
mağa mecbur etmiıtir. 

Roma, 24 (Radyo) - ltal
yan resmi tebliğinde Habeı· 
Jerio bir ltalyan uçağını dü· 
türdtıkleri bildirilmektedir. 

btaobol, 24 (Özel) - ltıl · 
yın'lır, R11 Kaeııe'oln ılmıl 

cephtelode yaptığı taarroıo kır 
drklarıoı llAo edlyorlerea dı, 

Adle Ababa'dan ~elen ııon ha· 

bt:rler ile Habeı'lerlo reıımf 

tebliği, bu muharebede ltalyan· 

lırın btlyak zıylıta uğradıkları 
ve binlerce maktul verdikleri 

ve Ra9 Seyyum'un, Italyın'lerı 

perlıao ettl~l blldlrlllyor. 

Roma, 2! (Rıdyo) - Mı 
gadlayo'dan blldlrlll1or: 

Geonal Gnçyınl'oln karar· 

glhı olan Megell'den nrllen 
haberlere gGre tayyare kanet• 

lerl yeni kararglblara yerleomlt 

mlı ve ltgıl edilen :yerler ara· 

eında irtibat ltlerlle latlktlf 
hareketlrrlnd~ dnam etmek 

tedlrler. 

Genya'dakl lnglllz mQııtem· 

lekeıl ile Babeo irtibata ıama 

men ketllmlştlr. 

hılyıo motödft kunetlerl 
n ltılyao 1QY1rllerl göller el 
bf'tlne do~ru tazyı~da deHm 

etmekıedlr. 

Londra ?.4 ( Radyo ) 
Kömür madeni amelesi ma
den sahiplerinin tekliflerini 
kabul etmiştir. 

360 amele lehte rey ver
miş, 34 amele bitaraf kal· 
mıf, 112 amele de aleyhte 
rey vermiıtir. 

Zabitlerin açıkta 

geçirdikleri müd
detler 

Zabitler ve ad::'!ri memur· 

ların kadro ıebebile açıkta 

geçirdikleri müddetin fiili 
hizmetten sayılıp sayılmıya
catının tefsir yolile tayinini 
bilkfımet Kamutaydan iste
miıtir. Meı'eleyi tetkik eden 

blldce enclimeni bu müdde· 

tin tekaüd hesabında fiili 

ıayılm111 lazım geleceğine 

ve mea'eleain tebirine ma

hal olmadığ'ına karar ver· 
miıtir. ---··---

Morgentavv 
Hazine bakanlığından 

istifa etmemiş 

Seçimin çok gürültülü olacağı söy
leniyor. Kral seşahata çıkacak 

Yunan krala başbakanla birlikte 
Istanbul, 24 ( Özel ) - bitmiş olacaktır. Yunan da· 

Atina'dan haber veriliyor: biliye nezaretinin bütün Yu-
Saylav seçımı yarınki oaniıtan vilayetlerine vermiı 

pazar günü baıhyacak ve o olduğu bir emirde, neticele· 
gün gece yarısına kadar · Demmı 4 rıcii snhifedP- • 

------~·~ .......... 
Yeni 

dün 

Fransız kabinesi 

teşekkül etti 
M. Alber Saro hugiln parlanıentoda 

beyannamesini okuyacak 
Pariı, 25 2 incikinun 

Eski başbakanlardan M. 
Alber Saro, yeni Fransız 

kabinesini teşkile muvaffak 

olmuş, uzun süreceği sanılan 
buhranın önüne geçmiştir. 

M. Alber Saro naz1rlar Jis· 
Cenevre, 25 2 incikanun 

d Uluılar kurumunun dünkü 
oluanıncı celsesi, çok ha· 

- Devamı tlördünrü sahifede- Morgao Tavv 

Nevyork, ,.5 2oci kinun. 
M. Morgantavv'ın hazine 

bakanlığ'mdao istifa edece· 
ğ'ine dair gazetelerde çıkan 
haberler resmen tekzib edil
mektedir. Deyli Telgraf'ın 
yazdıiıma göre, Morgantavv 
istifa etmif ise de bili hare 
M. Runelt bu istifayı gerH 
alclarmııtır. 

tesini reisicumur M. Lebruna 
vermit ve tasdik ettirmiştir. '~retli olaıuıtur. En çok en· 

dııe veren Dançing ihtilafı 
tamamen hal olmuı ve Sov-

ycl t .Rusya ile Uruftuvıy meae· 
csı d · · b. k e ıyı ına hada bıra-
ılmııtır · Bu mes'elelerden 

~onra Italyanın vermiı oldu· 
lfU uzun bir muhtara okundu. 
A Bu muhtırada, lngilterenin 
kdeniı de•lttlerint vermiı 

Baron Aloisi ~ 

olduğu son notanın, •·uıuılar 

kurumu pakbna aykırı ol-· 
;.dutu kaydediliyor •• buıibi_. 

hallerin barııı zayiflettiii 
ileri ıürlililyordu, muhtıranın 

okunması uzun ıürmtiıtür. 
Baron Aloizi, izahatta bu· 
tundu. 

Celıe aeç vakte kadar 
devam etti. Konaeyde müza· 
kere ve ballolunan blUlio 
itler için bir resmi teblit 
çıkacatı ı6yleaiyor. 

M. Alber Saro bugün par· 
limentoda beyannamesini 
okuyacaktır. 

Kabtoe şu Şf"kllJe t,.şekkQl 

etmiştir: 

Alber Saro Kabine r~iel •e 

dablllye bakım, Pol Bonkur 

bGkdmet bıkan•, 1 van Delloı 
ıdllye bakanı, Plyer Etyea 

Devlet nazırı Pol Boukt\r 
Flbden hariciye bakanı, gene· 

1 

ral Moren harbiye bakanı, M. 

- Devamı 4 rıcü sahifede :-: 
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-1--A-r-az_i...:----.A~~erikanın veya başka bir devJetd c 

Cinai Roman Nakili: KAMJ ORAL 
• -33-

Ingiliz hafiyesi, kendisini komşu-

1 Ve bina vergileri bitaraf kalmasına imk3n var mı? 
hakkında bir bil- Devletler, bir birlerile o kadar kaynaşmışlardır"'. 

dirim geldi her hangi rbir ihtilafta bit-arat kalmak kahil değild~ 
lara tanıtmadan cinayetin vuku
bulduğu eve girmek niyetinde idi 

Arazi ve bina vergilerinin · k ,. 
huıuıi idarelere deviri hak· Viyana - Gazeteler, Ame· ı makaleler yazmaktadırlar. Bu bile temaı etmı~ere ~ 
kında rıkan kanun dolayı· rikanın dıı ıiyasa81 ve ltal· neıriyat, ıu suretle icmal tecavizle te~avuz~ u 

T • • b' 1 bT . ayırd etmek ıstemıyor. _
11 sile Kültllr bakanlığı ilbay· ya -Habeşistan ıhtılifında ı· o una 1 ır. . . F k t D w Af 'ka •"" 

• Kendimi komşulara tanıt- - (Baba Anri) nin hak· 
mak iıtemediğimden kürkü· kımda bu riltbe teveccllh 
mün yakasını kaldırıncaya bealediiini biç zannetmez· 

lıklara bir bildirim gönder· taraf kalmak hususundaki "Amerikanın bıtarafhk sı- a wa ogu rı.. "iJ 
b k u maıhgının Avrupa uıe .ı1ıı miştir. Bu bildirimde şöyle temayülti hakkında uıun yaaaıı, timdideo irço m • bıraktığı tesirler gitpr; 

kadar vakit kaybettim. dim. 
denmektedir. edilmiştir. him mes'eleler doğurmağa fazlaşacak olursa, o d 

Kanunun 10 uncu madde- Bu kanun yapılırken hu· baıladı. Bugünkll şartlar için- Amerika'nın siyasası ı•111 Emniyet direktörü, şu Pi- Dedi. 
yedoş'un yaptığı ikinci ku· Emniyet direktörü cevab 
suru düşünerek kendi ken· verdi: 
dine kızıyor, içinden küfre· - Yanılıyorsunuz Müsyü 
diyordu. Tolbiyak'ı bu hu· Tolbiyak, (Baba Anri), insan 
susta haklı gördn ve: kıymeti bilen muhterem 

ıi mucibince 4 üncü madde· ıuıl idarelerin blldcelerinde de büyllk bir devletin uzun ihtimamın birleştiiıi no~ I 
ye ııHre liıım gelen tenzillt bir iki sene için bulacak zaman bitaraf kalmuına eriıecektir: Ya Ulusla'. I 
yapıldıktan ıonra kalan kıs- tenzil nazarı dikkate alınmıı acaba imkin var mı? Coğrafi yeteıinin ıankıiyon ••1 ı 
mın yüzde 25 vilayet ve diğer hizmetler ıibi bilhassa durumunun ve ekonomik is· 11na muhalif hareket " 
ylizde 25 te maarif hissesi A 'k• 

6 l b.. maarif hizmetinin sarsıntıya tı'klAlı'nı'n bı'r netı'ceıi olarak cek, o zaman me_ rı . .ıli 

- Pek ziyade hakkınız bir adamdır. Kaldı ki, 

sayılacaktır. 193 yı ı utçe- b hV 
b k Ugw ramamaıı esas itil,arile b lngiltere. arasında ır J /ı leri hazırlanırken u no ta· balkın arasında, ya ancı mem v 

var müsyü, ben, Piyedoş'u sizin kudret ve liyakatı· 
tevbih ederim. Kendisi buna nızı birinci derecede bulu· 
hak kesbetmiıtir. Gelelim: yor. Binaenaleyh teklifimizi 
Sandık mes'elesinden şimdi- reddetmek için sizce hiçbir 
ye kadar haber aldınız de- bahane kalmamıştır. Bu it, 
iilmi? her zaman ele girmez. Hem 

1 kabul olunmuctur. k A zuhur edecek, yabutt• nın göz önlinde tutu ması " leketlerin boğuşmasını sü u- 1', 
bildirilmi~tir. Bunun için de 1934 tahsi- netle seyredebilecekleri ka- nevre prensiplerine :~ 

Yeni kanunun tatbikinden IAtına ıöre tanzim edilmiş naatı kökleşen Amerika, bu hareket edecek, bu ta t' 
dolayı bazı vilayetler vari· olan maarif hizmetlerinin günkü siyasanın böyle bir de ltalya'ya kartı ıı• 
datında tenzil olacağı anla- aynen devam ettirilmesi ıeye imkan veremiyeceğini bulunacak. ~ 

- Şandolalüet sokaj'ında şeref kazanacak ve hem de 
içinde bir kadın cesedi bu· müstefit olacaksınız. Muvaf
Junan sandıktan mı bahse· fak olursanız! alacağınız ik
diyorsunuz ? Dün Osilvanın ramiye, her halde sizi mem· 
mirascılan meı'elesi için ne- nun edebif~cektir. Teklifimizi 
ıarete gittiğim zaman sizin kabul ediyorsunuz deiil mi? 
söylediiiniz iş için de biraz MGsyü Tolbiyak düıündn 

, ıılmııhr. Bu gibi viliyetlere Ozerinde mutabık kalınmış· daha bili idrak edemedi. "Demek ki, dünyamıı il" 
gelirlerindeki eksiklik niıbe· tır. Mecliıte kanun kabul edi- Buıün Amerika, bitaraflığın ne babasına oluna 0 

1 tinde Maliye Vekaletince lirken bu nokta bilha11a lüzum ve imkanına tamamen harbe iştirak etmek iıt~ 
nakden yardım esaaı kabul tebarüz ettirilmiıtir. inanmıştır. fakat yavaş ya· yen hücreleri barındır• if 

_______ ...,._ ........ _. vat "aktif bitaraflık,, ecre· cek bir uzuv olabilmek J 
Y Sıavyada tinansel yanları ıezilmeğe, bitaraflık kifi derecede büyük d ~ ugo prensibinin yanıbaıında mev- dir ve diiıer devletler "' 

malömat verdiler. Fakat mes· ve ıonra dedi ki : ı d cut anlaımaılığı şu veya bu hangi bir anlaşmazlıkla-' tedbirler baş a ı ıekilde ortadan kaldırmak biri içine girdiği z•., 
elenin tafıilitına vakıf deii· - Size cevab vermeden J , 
Jim. Maahaza işin içinde bir evvel müsaade ediniz de Finans hakanı dioor ki: Bizde dev et 
dilsiz veyahut kendisine dil- işin tahkikatında ne derece· b k • d .. • td • 

lüzumu bissoluomaia da baş· uzakta bile kain, b;., 
ladı. 61 8ugünkü Amerika si- hükCımetin uzun zamao 
yaseti, hattı sankıiyonlara kalmasına imkio yoktur·" 

ıiz sfisfinü veren bir adam de ilerliyebildiiinizi ıora. b azi o esi b Q t çe en e rı egı 1 r. ~--------.-. -
Rugün ve yarınki maçltl olduğundan haberim var. yım. Yugoslav gazetelerinin ver- edilmiıtir. Bunlar 3-12 ay 

Epeyce şayanı~ dikkat bir - Pek güzel, fakat ıunu dikleri haberlere göre Yu· müddetle ihraç olunacak-
mes'ele .. söyliyeyim ki, teklifimizi ka· goılavya kabinesi geoit bir lardır. 
Müıyü Tolbiyak, avluda bul ettikten sonra sizce bi- ekonomik ve finanse) faali- Bu bonolardan elde edi-

nasıl kemali ihtiyat ile yürü- linmesi lizım olan noktaları yete baılamıı bulunmakta· len meblli devlet hazinesi· 
müı i.ıe, sözlerini de öyle kısaca izah edeceğim. Eaa· dır. Son kinunun ikinci ıü· ni gayri muntazam borçları· 
ihtiyatklrhkla söyliyordu. Bu ıen işin atisibi beraberce nil mühim bir toplantı yapan nın ödenmesine tahsis edi

Karşı yaka -Altınord il 

noktayı sezen Emniyet di- tetkik edeceğiz. Bir' takım nazarlar mecliıi birçok mil· lecektir. 
rektörü dedi ki: eksik veya fazla ifa· him kararlar ittihaz etmiıtir. HOkumet bu bonoların 
-Bu iş, sizin ıannettiğiniz delerle hissiyatınızı ih- Bunlar araaında en ziyade ekonomik hayatının canlan-

dereccden pek ziyade calibi lil etmek istemem. Şimdi göze çarpan tedbirler şun- dırılma11 için çıkarıldıklarını 
dikkattır. Bununla beraber hüliıaten i•i size anlatayım beyan etmektedir. Bonoların 

.,. lardı: ihti11sınız dahilindedir. Hem· sandık içinde lSldürülmOı l _ Sanksiyonların tat· ihracı dolayısile gazetecilere 
de bir tarafı, lnıiliı'lere olarak bulunan kadının kim d y 1 beyanatta bulunan finans 

d biki yilzlln en ugoı avya· bakanı Duıan Letilza de-
miltealliktir. Bilmcmki bu işi olduğu meçhul, cese inin nın maruz kıldıiı zararların mittir ki: 

derubde etmek istermisiniz? muayenesile de istifade ede- mümklin mertebe ııiderilmesi "- Maliyemizin müzmin 

M. Tolbiyak biraz ıükfıt bileceğimiz hiçbir deliJ elde için lngiltere hükiimeti Yu· haıtalığı devlet hazinesinin 
etti ve sonra: edilemedi. Cinayetin vuku· ıoslavya'dao lngiltt.re'ye kil· devir sermayeainden mah· 

Halkevi mektepler likine 
Halk sahasında devam edi
lecektir. Geçen hafta geri 
btrakılan okullar likinin en 
ehemmiyetli karşılaımaların · 
dan olan lise - Erkek öiret
men maçı bugün saat 14 te 
yapılacaktır. Bu maçı Altaylı 

Fehmi idare edecektir. 

ikinci' oyun aaat 15,30 da 

Ziraat • San'atlar arasında

dır. Bu oyunu Erkek öğret
meninden Hüseyin idare 
edecektir. - Demek ki, bu işte mu· bulduğu yeri keşfedebilmek meı hayvanları, yumurta ve rum bulunuşunda menkuz-

vaffak olmak için mutlaka için dilsizi salıvermek ve ar· domuz paıtırmuı ihracı kon· dur. Birçok baıka memle· Et kaçakçılığı 
bir muavine ihtiyacınız oldu- kasını takip etmek suretile tenjanını çoğaltmak maksa· ketlerde olduğu gibi biz de 
iu kanaatindesiniz öylemi? makteli bulmak cihetini dü· dile Yuioslavya ile ticari devlet hazinesi "bütçe ban· BugOnlerde yeniden 

Dedi. Emniy.t direktörü ıündük ve nitekim muvaffak bir anlatma yapmııtır. geri,. değildir. Devlet hazi· çoğaldı 
hemen cevab verdi: olduk. H~rif bizi buraya isal Bu anlaşma hakkında nesi hakiki borsa evrakı 

- Bir adi hırsız veya etti. Evin her tarafını mua· ticaret ve en üıtrı nazmnan mahiyetinde de olan bonolar d · Et kaçakçılığı yapanların 
b 1 d·ı · ıoa zamanlarda faalliyetle· katili tutmak için adamla- yene edecek olursanız, dilsi· verdiği rapor ka u e ı mıı· çıkarmamaktadır. Bunun 

1 
ki 

dn. • rioi arhrdıkları ve basta ı ı rımız kafidir. Fakat bu mea- zio, bizi yanht bir yere ie· tir. Ticaret ve en ustrı irin hükümet bütçe sarfiya· 
elede hırsızlar ve katiller tirmemiş oldugw unu tasdik nazırı ransa ı e a ı una tının varidatından az olduğu F 'l d h' b " hayvanları keserek halka 

k J b b. ı kd' yedirdikleri görülmüştür. Be· sahasının fev inde o an ir edecekıiniz . benzer ır an aşına a ıne aylarda masraflara koruya· 
sahaya çıkmağa mecburuz. Şimdi bu mes'ele hak- mezun ı ınmııtır. cak membalar bulamamak· k 1 lediye, bu gibiler hakkında 

h d 2 384 ·ı d' ciddetli takibata başlamıştır. Bizim adamlarımız, bu sa a a kında sizde bizim edinbildi- - mı yon ınar tadır. .,. 
iyi bir iş göremezler. Bu se· g·ı'miz kadar malumat edin· açık i e apanan · Devlet hazinesini tazyı " d 1 k 1933 34 "k Et ka,.akçılığı, en çok kenar 

1 1. ı mahallelerde yapılmakta ır. beple bize, zabıtaya mensub d'ıniz. Haydi bakalım bir senesi hesap arınıo mec ıse eden cihet hazinenin ya nız 
1 d 1 Bunu nazarı dikkate alan olmıyan bir adam 16zımdır. karar veriniz! arzı kararlaşhrı mııtır. bütçe masraflarını eği , k 

dd d 00 000 000 d. 1 k · belediye, takibahn, en ço Müsyü Tolbiyak, tere ü Tolbiyak, biraz düıünceye 3 - S , , ınar ı ayni zamanda geçmıı sene· 
etmeksizin: daldı ve ondan aoiıra dedi ki: hazine bonosu ı racı a · ferden kalma biltçe arıcı 'h h k h · · bu mahallelerde yapılmasını 

- Canım, baba Anri eli· -Arktuı var kındaki talimatname kabul -Devamı 3 üncü ~ahifmi•d•e--t•e•m•i•n•eııİyİll•em-iş•t•ir•. ----, 
nizde de~il midir? Bu zat ~~~~~~~~~~-~-----~~~----~~~~---~~ 
•izin istediğinizevaafın hep· T sı· neınası 
sini üzerinde toplıtmıştır. Tele fon ayy a.r e 

- Evet, fakat (Baba Anri) 3151 
timdi servet kazanmıı bir 

Telefon 
31sr """""'-. .__,...,. ~ ·~~=~ox~x~----• 

adamıhr. Bu itibarla hiçbir 
işe girişmek istememektir. 

- Öyle söyler, likin bir 
kere davet edilirse ... 

Emniyet direktörü, bu bu
ıusta (T olbiyak)ı fazla söy
letmemek için dedi ki: 

- Sizi bize kendisi tav
siye etti ve maharetiniz hak
kında çok mcdhlerde bu· 
lundu. 

Tolbiyak, emniyet diıek
törüoUn bu sözlerinden mü
tehayyir kaldı ve: 

----24 ikinci ka~uo cuma gftnft Hal 15 len itibaren .. 
Kıymetli Fransız eao'etkArı Hamry Garaj'in kahkahalı. şarkılı bOyftk komedısıa 
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1 Gece B·ülhülü 1 

Aık, Gençlik, Neş'e, Zevk Ve Eğlence dolu senenin en zarif filmi 

FOKS TÜRKÇE SÖZLÜ DO YA HABERLERi Vh MUSiKi ÜSTAD JOHAl\IES A yıroea BRAHM'J • LA BOHEM OPERı\SINDA BAZ• PARÇALARLA l\IEŞ~u~ NI 'Nısı 
l • Hergilo 15 - 17 • 19 - 21,15 Cumartesi 13-15 talebe seansı. Pazargünü 13 de Seaııs saat erı : ilıve seansı vardır. 

Yarın ki maçlat 
~ıntaka maçları Al; 

cak'ta: s-' 
Saat 1 de Göıtepe • 

hakem Mustafa Albnord~ 
Saat 12 de Altay-Şark•r 

Ferid Gaıtepe J'.S 
Saat 14 te Altınordu· 

K. F ebmi Altay lı 
B takımları halk saba~ 
Göztepe· Buca bakeaı 

Altay ~I 
Altay • Şarkspor b• 

Mustafa Altınordu J 
K.S.K. Altıoordu Ab_. 

Ôzgirgin Halkevi 
Halkevi likleri: 1' 
Saat 12,30 da YOkıe ~ 

Turan hakem Faruk K•;,r 
manlar, saat 14,30 da P lı'. 
spor - Kahramanlar b• / 
Reşad Deniz kullübü, "" 
16 da 9 Eyl6l-Eşrefpış• 
kem Hakkı Kabramanl:İ 

Bu maçların en mühi fJ 
K. S. K-Altınordu ve .9 '-. 
lül · Eşrefpaşa arasındakı -,,., 
lardır. Halen Jikin b•',:iı· 
bulunan K. S. K. nın " 
nordu ile yapacağı bu. 1. 
büyük bir ehemmiyeti h~ 

Siv i-sinek 
l\'IQcadelesi bu sed

1 

esaslı olacak .,,_ 
Sivrisinek mUcadele•'.,11 

bu sene geniı mikyasta /. 
cağı ve tehirin içi~e dıt•~ 
sivrisineklerin çogal111• ~ 
sebebiyet veren batakhlı ,J 
sulak yerlerde esaslı t• tf 
bat alınacağı haber ' 
mıştır. ~ 

Gerek sıhhat ve içt 8" 
muavenet işleri direktörl;I 
ve gerı:kse belediye, ~ tJ".. 
sağlığı ihlal eden ve bıl ~ 
sa sıtmanın yayılmasını ,1. 
Jaylathran sivrisinekl I 
külliy~n imhasım iltizaııı el 
mekte ve her iki daire, 
göre tedbirler almış bul 
maktadır. 



ıc:-~L~N1111&!:!..-----------------------------------------~(~0l·!!!!_m=-=rll~k)'-------------------~~ 

Bulgaristan Macaristan kabinesinde Sümer Banli-·• 
25 ikinci Klnun 936 

Gençlik teşkilatı- tadilit mı var ? Ali Rıza 
nı kaldırdı 

Sofya - Hükumet, mev
cud gençlik teıkilitını kal· 
dırmııtır. Bu mes'ele, Bul· 
garistan'da m6nakaıalara 
sebebiyet verdiğinden Bul· 
garistan iç itleri bakanı 
umumi efkirı tenvir için ga· 
ıetecilerle konuımuştur. 

Bakan, gençlik teıkilih 
hakkında ıunları s6ylemiıtir: 

______ .,... _____ ~~ 
Bir temerküz kabinesi teşekkül 

ederse bu kabineye kont 
Betlen de girecekmiş 

Berlin - Alman raıete
lerinin yazdıklarına g6re, Ma
caristan baıbakanı general 
G6mbllş ile ( Kont Betlen ) 
arasında bugünlerde bir dost· 
luk başlamıtbr. Sabık baı· 

bakan Kont Bellen, Buda· 

bu kabineye abnacakmıı • 

Marangoz1ar ve 
sanayiciler için 

Bir daha ele geçmi· 
yecek bil" fırsat 

Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıf bir 
..,ot&r sablıktır. Taliplerin 

- Hükumet bu teşekkül· 
leri rençliğe verilecek ter
biyede bir vahdet huıule 
getirmek cmelile kapatmış· peıte razetelerinde neşrey· Fabrikamda mevcud şirid icİarebanemize mllracaatları 
tar. tBiz Bulgar gençliğinin lediği bir makalede, iç poli- deatere, planya, kahphk, 1 ilin olunur. 
milli bir terbiye görmesi tikada Gömbüı'Je beraber freze, delik makineleri ile 
hususunda yapılması gere· olduğunu ve hatti dış siya· prese tezgahı. kurutma ve 
iken her ıeyi yapacağız. Bu sada da şimdiki hükumetin tutkal furunu ve el tezgah· 
günkü durumda türJn• ku- noktainazarıoı muvafık bul- ları, alit ve edevat, mobilya 
ru~lar tarafından ge;çliğe duğunu bildirmiıtir. Bu ma· keresteleri. kaplamalar, pa· 
verilen terbiye istikametleri kale, Macaristanda iyi akis- peJler ve saire satılıktır. Her 
de muhteliftir. Gençliğin bu ler yapmıştır. Siyasal çeven- giin saat ondan saat altıya 
muazzam terbiye iti, kültür lerce verilen teminata bakı· kadar Zinet mobilya fabri· 
bakanlığına bag" lı bul hrsa, başbakan GömbUı, ya- kasına hemen müracaat us un an 

ulgar gençlik birJı·aı kında bir temerküz kabinesi ediniz. 
. o·" or· 1 ganızasyonuna tevdi edile- teşkiline lüzum gösterecek Zinet fabrikası sahibi 

ksn.renler! Mut· 

laka (Okamcntol) ~ 

öksftrftk ~ekerle· etı 

rini tecrftbe edi --ı 

tiz .. ~ ca 
c.o 

Fabrikaları mamulatı 

Yeı·li malların ~n iyisi, en sağla· 

m.ı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

~""'esaıı0 kumaşları 

Beykoz kunduraları 

Bakırköy bezleri 

Sümeı· Bank yerJi mallar pazar1 

lzmir şubesinde bulursunuz 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları 1'ftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

cektir. Bu organizasyon ise ve o zaman Kont Betlen'de Ahmed Kızılırmak Q.> 
artık ödevine baılamıı bu- ~ llllllll 
ıunmaktadır. N • V · O livier ve şi\reka- ~ •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll = 

Bakan, "Makedonya kar- vv. ~. H. Van t• ·ı d = §lzmı·r yu·· n mensucatı~ 
deılikleri" adını taşıyan Si ımı e vapıır ~ =: ;;; 
klUtOr kurullarının hükOmetçe f)er Zee -
~~;:~~::~~;~':!:•111•hak- & co. acentası ~ ITürk Anonim şirketi~ 

DE Cendeli Han. Birinci kor· c.Q - Hayır, böyle birşey da- UTSCHE LEV ANTE LıNIE ::: · H tk = 
T 1 24 := ızmir Yon Meneucatı Tilrk A. ~· om a a- -ıilnUlmtiş değildir. Bu ku- "ANGORA" vapuru 20 don. e · 43 - -

rumlar kendi hız ve kültür son kin unda bekleuiyor, 24 THE ELLERMAN LINES L TD. Ve Pörjen ~ahapın ~ ~ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 
iılerine devam edeceklerdir. son kanuna kadar ANVERS, en "stnn bı'r m"s· .41111 '°' ~ ı.aevsimlik ' 'e kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, § 11 THURSO ,, vapuru 7 u u 'Wıı' -
iki senedenberi toplanmıyan ROTERDAM HAMBURG >OJJ = şal ' 'e yfl11 ço~apları, bu kcrre yeni açılan Birinci ~ 
ve idare heyeti ıeçmemiş ve BREMEN limanlarına yük ikinci kanunda LIVERPOOL bil şekeri olduğu· .l.) ;; kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186:~ 
bulunan bu kurullara toplan· alcaktır.. ve SVVENSEADAN gelip nu unutmayımz. -O = d k" (~ k H J Til k A . . = 

-_;;;; numara a ı ar a ı r nonım şır· § malaranı ve yeni idare be- 0 ANDROS., vapuru 3 ıu· tahliyede bulunacak. 
· Kuvvetli mftshil ıımııf - ı k d M kö fı b 0 k = yetJeri seçmelerini bildirdik. batta bekleniyor, 7 ıubata uADJUTANT" vapuru 8 = keti) mağazasında 8811 ma ta ır. ez r u rı a· ~ 

D istiyenlcr Şahap - {ı b 1 1 "tc: 
urum bundan ibarettir; kadar ANVERS, ROTER- ikinci kinunda bekleniyor, ~ = nın metanet ve 7~ra et iti ari e herkesçe ma um,.=: 

cevabını vermiıtir. Gençlik DAM, HAMBURG ve BRE- LONDRA için yük ala· Sıhhat @Orgftn ~ olan mamulatmı muhterem mftşterilcrimize bir ~ 
organizasyonu hakkındaki MEN limanlarına yilk ala· caktır. haplaranı Maruf r ~ ~ defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
bir soruya Knltnr bakanı ,caktır. d olarından ~ .J - = 
G b d' M "THURSO,, vapuru 15 ecza ep = Perakende satıı yeri ~Toptan sataş yeri = 

os o ın . Yovof tunları AMERICAN EXPORT LINE ve eczanelerden - = ı6ylemiıtir: ikinci kinunda bekleniyor, ;; Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark =: 
8 1 "EXCHMOTH,, vapuru 2 ERPOOL araeınlar. = K l tt' c d s .. d b ı T A ş §i 

b. - . u gar gençliğinin ter- b b k LIV ve GLASGOV !=========:-.;ı= ema e ın a . agır ıa e a r • • • -
ıyeııni kllltOr bakanbj'ı der· fU atta .. e le~iyor, NEV. ytık alacakhr. S biraderler ~ 

ubte etmiıtir. Bu iıi biz idare .YORK ıçın yük alacaktır. D O K T O R ~IKuzu oğlu:çarıısı Asım Rıza § 
edeceğiz. Yortulardan ıonra JOHNSTON VVARREN LI- "POLO., vapuru 10 ikinci Ali Agah = . ve biraderleri ,_... ,. .. . 5 
eı111ı bir surette bu iıle ui· NE .. LIVERPUL kinunda LONDRA, AN· Çocuk Hastalıkları E Yeni manifaturacılarda mimar ~ 
18t•catım; gayemiz, munta· "DROMORE,, vapuru 18 VERS ve HULL beklenip Mütehassısı = Kemaleddin Cad. Ylinlü mal· 55 
ıaaı bir organizasyon yapa· ıon kincnda bekleniyor, ayni zamanda LONDRA ve ''-inci Beyler Sokagr N. 68 ::: ]ar pazarı F. Kandemiroğlu = 
~:k Bula-ar gençliğini tek bir LIVERPUL'dan yUk çıkarıp HULL itin yük alacakhr. Telefon 3452 liRllllllllllllllllllllllllllll:llllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 
1 

eal etrafında toplamak ve BURGAS, V ARNA ve KÖS- DEUTSCHE LEV ANTE-
rctiıtirmektir. Bilha11a oku· TENCE için yük alacaktır. LINIS 

0
:

1
•r ~ııında kalmıı gençliii Gelit tarihleri ve vapur- "AGILA,. vapuru 5 ikinci 

b .. gınııe etmek huıuıuDda farın isimleri üzerine mes'u klnunda HAMBURG, BRE
rUyiik gayretler Hrfedecek· liyet kabul edilmeı. 
ır, Birinci Kordon, telefon MEN ve ANVERS•ten tah· 

fi· ~ Yugo lavYa'da 
nansel tedbirler 

başladı 
b IJaştarafı 2 inci ahijccle
orçları ·dahi tediyesi mec· 

buriyetidir. 

Halbuki son yıllar zar
f ı.~da ekonomik buhran yü· 
ıunden bütçelerimiz daima 
açık kalmııhr. Milli banka
nın bankı teıkilitı kanunu 
mucibince her ıene hüku
:ete verdiği 600 milyon 
•narlık muvakkat avanstan 

1932 ıenesindenberi istifade 
edilememektedir. Halbuki bu 
para• hazin ıçin bir devir 
sermayesi demektir. Bu yüz
den hUkümet adedi çok olan 
rnUlteıim ve mUtaabhitlerin 
alacaklarını vaktinde ödeye· 
mcmektedir. Bu borçların 
vaktinde ödenememesi eko· 
no · h .. mı •yatında durgunluk 
vucuda getirmektedir. 

No. 2007 - 2008 liyede bulunacak. 

"Vapurların isimleri. geJ· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahbUde 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri lizerine 
değifikliklerden mes ·uliyet 

kabul edilmeı. giriıilmeı:.,, 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE1' 

Sıhhat Ezanesi 
Yulmz taze temiz ,.e ucuz ilAç ,.c hı· 

valct çeşitleri satar. 

• 
Sıhhat B~lık Yağı 

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

· Biricik satıı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nozhet 

SıuuAT EzANEsı 

N~-
• ,.., f 

' ıK t1 n.1 / ı o ll ıu a•
1 



Suriye'de baş göstermiş olan is
yan, gittikçe genişi.emektedir __ ....;;. _____________ ~""'_.,.,,,,_ ~._.,_,,,_.............. 

Halep'te 
ııiler 

kanlı çarpışmaJar olmuş, yttz kişiden fazla ölmüştür. Vata. 
siyasasını beğenmiyorlar Fransız fevkalade komiserinin 

lstanbul 25 ( Özel) - Suriyede baş gösteren isyan, 

gittikçe dair.-eioi genişletmekte ve korkunç bir vaziyet 

den Suriyenin hergfto biraz daha uçuruma gittiğini 
ileri &Ormektedirler. 

Son gelen haberler, Halep' te halk ile zabıta arasında 
almaktadır. Vataniler, Fransız fevkalade komiserinin kanh hadiseler vukubulduğunu ve yaz ki,ideo fazla 
takip etmekle olduğu tavik Ye talil politikası yOzQn- ôlQ bulunduğunu bildirmektedir. •••••••••• 

Mogol asker- Bire kırk mahsul Hava kuvvetleri· 
lerini o Konya ovasındaki ha· 

Geri çekilmesi istendi laklaklar kurutuluyor 
ne yardım vergi

si hakkında 
L d 24 ( < d ) S Konya 24 (ÔzeJ) - Vili-

on ra a yo - un- M ı· V k,..l · · . . yet dahilinde baraj yapacak a ıye e a etının ye· 
Çın ( Mançun ) den Röyter ve kuyu açacak olan heyet • b• · · 

t a.·ıd· · nı ır tamımı ay arı uı ınyor : işe başlamıştır. 

Mançiko dıı işleri bakanı Konya 24 (Özel) - Bin 
hududa tecavüz edilmiş ol- amele Konya ovvasındaki 
duj'u iddiasile dıı Mongolis- batakhkların kurutulması için 
tan hllkümetinden huduttaki kanal açmağa çahşmaktad1r. 
M 1 k 

, 
1 

h Bu batakhklar kurutulunca 
ogo ıt 8 ar1aın emen bire k1rk mahıul veren miln-

ıeri çekilmelerini talep et- bit arazi köylünün istifade· 
mittir · ıine bırakllacakbr. 

Mısır'da ktthine Yeni Fransız kabinesi 

buhrant don teşekkol etti 
- Ba#taraf 1 inci sahi/ ede -
Pieırl bahriye bakanı, MeraeJ 
Dea ban bakanı, Sıpadelen 
ticareti bahriye bakanı, M. 
Beat mHtat h•bnı, Pellye ıl 

rHt babnı, Jak Kaıerm mGı 
ıemlek•t baboı, Jorj Mandel 
potta •e loren bakanı, M. NI 
kol aahbat bakanı. Jorj Bone 

Naha8 paşa kabine teş· 
kilinden vaz geçti 

Kahire, 25 2 nci klnua 
Kabine buhranı devam 

etmektedir. Nabaı paıa, 

yeni kabineyi teıkilden ••z 
ıeçmiı ve bu kararını krala 
bildirmittir. 

8 inci Edvard'ın 
Beyannamesi okundu 

Londra 25 2 inciklnun 
Müteveffa Kral Beıinci 

Corc'ua cenazesi. V eaminiı
tr'de teşhir edilmektedir. 

laailiı uluıu, mliteveffa Kral
larını ıon defa olarak gör
mek lbere kiliseyi doldur
maktad1r. Yeni Kral ıekizin
ci Edvard'ın beyannamesi, 

ticaret bık.tar, GımİI Şotın 
nafıa bakanı, M•reel Rtmye 
maliye bakanı, Fraııar me11t 
b•kanı, Pölly., sluat bakanı. 

Germl kGllGr babnı. 

Padı 24 ( Radyo ) - Yeni 
kabineyi teıkU eden M. Alber 
Sıro, l\ğleden ıonra camur 
baıkaoı M. Lebran tarafından 

kabul edilmlt •e nazırların 

lhteelal takdim etmlotlr. Yeni 
it.bine, ilk toplaat11ını pazar 
gana (Yaran) yıpıcakıır. 

Comar baokanı, maiyetinde.ki 
heyetl1ı beraber paıırteıl gaoa 
Londrm'yı hareket edecektir. 

Gidecek olan heyette yeni 
dıt itleri bekanı M. Flanden 
de nrdır. 

Bazı mal sandıklan bava 
kuvetJerine yardım vergisi 
kanununun tatbiki dolayııile 
hem kanun hükümlerini ve 
hem de daha evvel teahhnd 
edilen aza aidabnı keımek
te oldukları anlatddıiından 
Finanı Bakanhit alikahlara 
bir tamim · yapmııtır. Ba
kanhk bu tamimde: 

.. Hava kuvvetlerine yardım 
verıisi kanunu ile ahuan ver 
ginin 935 bütçesinin numara· 
ıız bir faılına irad kaydedil· 
meıini bu vergiyi v1aktinde 
yatırmıyanlardan ahnacak 
ylizde on Hm cezalarının da 
41 inci faılın ikinci madde· 
ıine irad kaydedileceiiai, ka· 
nunun neırinden evvel ma· 
aılarından ylizde iki keail· 
meaini taahbllt edenlerden 
1 Kinunuuniden itibaren 
evvelce taabbnt edilen ylbde 
iki llye aidabnıa keailmemeıi 
liiım ıeldiiini bildirmekte
dir. 

Yarın Y unaoİs· 
tan'da saylav 

• • 
seçımı var 

- Ba,taraft 1 inci Jahi/ede
rin behemehal pazartesinden 

evvel bildirilmesini bildirmittir. 
Baıbakan Demirciıi. Say

lav aeçimi hakkında kralla 
daimi bir temas halindedir. 

Habeş'ler bir 
uçak daha dil· 

şürdüler 
-Ba,tarafı birinci sahifede

Ayni ıamaoda ııomall yerli 
ku,yetlerl de faıdlyetlerloe de· 
vam etmektedirler. 

Parlı, 24 (Rıdyo) - Adle· 
Ababı'daa gelen ıon haberlere 
gOre, R•e Deıta'yı tak•iye lçfn 
hareket eden Rae Duyık, ceb 
heye 50 bin klılllk bir orda 
ınkeylemektedlr. 

86tGn . eebhelerde tekrar 
yegmur yağmağa baılımııur. 

Parlı, 24 (Radyo) - ltalyao 
kaynıklarındao gelen haberlere 
gôre, ılmıl cepbeılnde R11 
Ka11e Ue halya11 kunetlerl 
arrıında bu ayın 21 inde b•ı · 

byın ılddeıll bir muharebe iki 
gao ıGrmfto n halyan'ların ga· 
lebeılle neılcelenmlo lrxılı. Soy. 
lendlAlne, gOre, ltalyao'1ar Me· 
gell kııabuını logıl eylemlı · 

lerdlr. General Graç1ınl, bıı 

kıeabıyı lıgal ettikten ıonra 
İtalyan ordoıouı bir ıoyleY 
yermtı H artık ıuıoaluk çek· 
mlyeceklerlol blldlraılı lmlı. 

ltılyaa•ıar. bu muharebe et· 
n11ında Bıbeı kunet~erl tara· 
tından açılan ateı eonncunda 
bir ltalyan bombardıman tay· 
yareelnln dOtGrGldagaoft bildi· 
rlyorlar. 

Roma 2' (Radyo) - Mare· 
BadeAllo'aun blldlrdJğlne gOre, 
llıly•n kunetlerlnln lıgal et· 
ligi Temblen bôlgeelndekl AD· 
derloga kaeabaeında yıpılan 

arathrmalar ıonuconda, bara 
Ingtlfs konıoloıonon Babeılere 
giyecek, içecek Te mabtmmaı 

mGhlmmat verdlAlne dair bası 

kamarada M. Baldvin tara· 
fındaa okunmuıtur. Cenaze 
merasiminde bulunacak olan 
Krallar ve müme11il heyet
ler buraya ielmektedirler. 

Fraoıı& Comor batk.nı •e 
maiyetindeki heyet, gelecek 
Çaroamba gtlnG Parlı'e döne· 
cektlr. Comor baıkanı, hemao 
kabineyi ıophyacak re baıba · 

kın M. Aler Sue'olo, erteıl 

gGn pırl•menıodı oknyac.Jı 

beyanname etrafında lacelf'me 

Kral saylav seçiminin ta· nılkalar elde edllmlıtlr. 

* 
• • • 

Sah günü ıebrimizdeki 

lnıiliz kilisesinde mnte•effa 
kral Corc'un iıtirahati rubu 
için bir ayin yapılacaktır. 

Ayini ruhaniye ilbay Fazh 
GtUeç ve rliesayı memurin de 
davetlidir. 

· Denizyolları 
idaresi seterleri de

ğiştirecek 
lıtanbul, 25 2nci klnun 

Denizyollan idaresi ay ba· 
11ndan itibaren seferlerini 
deiiıtirecek, lzmir'den Per
ıembe g6nleri kalkan doiru 
lıtanbuJ postaları, Cumarteai 

rilnü hareket edecektir. 
Vapurculuk tirketinin va

purları da ay batından iti
baren denizyolları idareain· 
den çalıımaia baıhyacak ve 
tarifede deiiıiklikler ola· 
caktar. 

lerde bulunıcılıı.:lır. 

Yeni kabine lzaeıoın lılm· 
lerl, yaran (bugGo) reımf ga 
ıetede Uta olonacaktır. Yeni 
kabl ne, eeklılnden bfr•z daha 
ıola meyyaldir. M. Alber Sare 
alo. parlimentoda hlmad 
baaoacagı konetlf'! ftmld olu· 
aoyor. Sıg c"nıb ve Sanır 
Repoplikeo partlıl, yt-nl kabl· 
Deye mftzaherea gc~hlermlyecek· 

lerdlr. Soeyallıt lnlbadı fıe 

Alber Saro'ya rey •erec,.~lnt 
blldlrmi~tfrı 

Yeni kabine, 3 ayan ve 15 
11ylndıo mOrr-ltk11pılr. 

lzmir-Karşıyaka 
Telefon tesisata bozuk 

Iımir·Karııyaka arasındaki 
telefon tesisata bozuktur. iki 
ınndllr bozukluiun nerede 
olduiu aalatılamamııtar. 

:.·~:~e~~:~~:.t oımasını ar- Deniz konferansı 
KralSaylav aeçimind~n ıonra japonya'nın avdeti için 

Makedonya'da bir seyahat • 
yapacaiı söyleniyor. hır formfll bulunacak 

Enstitünün açıl

ma töreni bugün 
Kız San' at Enıtitllsü 1011 

ıınıf talebesinin staj görme
ıı ıçın hazırlanan ıiparit 
at61yaıinin açılma t6reni bu 
ınn ötleden aaara Hat 
15,30 da yapılacaktır. Bu 
milnaaebetle bir çay t6leni 
verilecektir. 

Amerika'da şid-
detli kar fırtınası 

Ne•york 25 2incikinua 
Dünkil ıiddetli kar fırtı

nasından ölenlerin adedi 
20 yi geçmiıtir. Otomobil 
ve trenler karlar altında 

kalmıf, ne ileri ne reri ri
dememektedir. 

Nevyork, 25 2 inciklnan 
Londra deniz konferan· 

ıına Amerikan marabbHı 
olarak iıtirak eden Vilyam 
Filipı buraya gelmiıtir. Mu
maileyh.e Japonya'nın kon
f eranıtan ~çekilmeıine teeı· 
ıllf etmif, yalnız diğer dev· 
letlerin Japonya'nın tekrar 
me•kiini İfgal etmeıiae ya
rayacak bir program bula· 
caklarını 6mid etmekte ol
duiun• illve eylemiıtir. • 
Dünkü koferans 

lstanbul llniYersitHi hukuk 
faklUtesi dekanı ordinaryils 
profesör Sıddık Sami'nin 
dlln Halkevinde verdiği kon· 
feranıı çok allkalı olmuı. 
lzmir'in ınzideleri profeı6-
rna konferanııncla haı•r bu
laam uılardır. 

Otuz Tabutlu Ad 
Moris LöblanıuEn Meraklı Rooı 

• 
Tefrik" sayuı: 

- Blrinl'i Kıeım: VERONIK -
- Büyük babam .~ 

ğini vadeden ve bütB• 
rek halkımn bildiği ki-'1 

Mnmkün değil .. Mnm 
klin değil ! dedi. 

Ve birden: · 
- Avuç içinde beyaz bir 

yara.. Şüphe yok, şüphe 
yok.. Annem.. Sevgili anne· 
ciğim!. Diye haykırdı. 

-7 -
Fraosuva ve Stefan 

Ana ve oğul bu~suretle 
biri duvarın bir tarafında, 
diğeri öteki tarafında kal· 
dılar. Fransova, sıcak göz 
yaşlan dökerek Veronik'io 
güzel elini öptü, durdu! Ara~ 
lar1nda kabn ve sağlam du
var olmaaına rağmen birçok 
ıeylu üzerine konuşabildiler. 

Fransuva: 
- Anneciğim.. Seni ne 

kadar bekledim, ne kadar 
iizledim bilsen.. Ben senin 
öldüğüne inanmıyordum. Ah. 
Annesiz olmak ne feci bir 
ıeydir, anlatamam ki.. Di
yordu. 

F ransova, daha ciddi gö
rllfmek lOzumunu ilk olarak 
hissetti ve: 

- Anne! Dedi. Şimdi va
ziyeti de konuşalım. Belki 
bu huıuıta önilmllıde çok 
az Yakit vardu. 

Fakat oğlum. Ben artak 
ıenden ayrılmak fikrinde 
dejilimf 

- iyi ya.. Birbirimizden 
ayrdmamak için aramızdaki 
bu duvann kaldmlması ll
zımdar deiilmi; şu vaziyete 
ıöre benilz kaldırılacak mll
bim manilerle karııla9mıt 
bulunuyoruz. Bundan b3ıka 
çok 11kı tara11ud altındayım . 

- Kimler tarafından? 
- Stefanla beni kaldırmıı 

olanların tara11udu alllndayım 
- Sen onları g6rdlln~m6? 
- Hayır. Fakat perde ar· 

kasından mevcudiyetlerini 
bi11ettiriyorlar . 

- Bunlar naıd mabliikat
tır? Bu dnımanlar kimlerdir? 

- ŞOpbemi ediyorsun? 
- Kurunu vuıta adamla-

rımı? Fakat bunlar arbk 
olabilirmi? Habiı rublarmı? 

Bence bu da değil. Bunlar 
bizim bilditimiz gibi iaıan· 
lardır. 

Buradamı yaııyorlar? 
Evet. 
Siz onları gördünllzmli? 
Hay11. Yalnız bizi ta-

ra11ud ettiklerini ve bizi 
16rdliklerini aanıyorum. Bu

rada seksen koYuk, yani 
seksen htlcre var. Bizi bu
radan ıeçirdiler. Bu hilcrede 
ağzımı kapatan bezi çıkar
dığım. bağlan gevtettiğim 
vakit arbk onların esuı 
olduiumu anladım. Ve on 
gUndenberi de burada bu
lunmaktayım. 

- Zavallı.. Ben bile çlk
tiiiniz ıztırabı hi11ediyorum. 

- Anneciğim.. O ka-
dar ızbrap çekmiı deği -

· lim. Aç kalmadım. Y alon: 
bekliyordum. 

- Kimi? 
- Gnlmiyeceluin değilmi 

anneceğim? 

- Neye gülmiyecetim ot
lum? 

- Sana anlatacaklarıma .. 
- S6yle ojlum .. 

- Bu kimdir. 
Çocuk tereddüd etti,-..; 
- Hayır - dedi • be.r 

alay edeceksin .. Bunu 1, 
daha ıonra, münasip bir .J 
manda söylerim. Maılll" 

bu iki taıı yerinden oı! 
mağa çalaşhm ve mu•,v,· 
oldum. Çünkü dışarıda• 
hkartı duyuyordm. 

- Köpeiin mi idi? .ı. 
- Evet ! Köpek •"' 

Kendisi ile anlaşh. Fak•~ 
parça kağıda, küçük bir 
ıun kalemine bile malik 
ğildim. Fakat köpeği :-J. 
etseler buraya relebilir~ 

- Doğru. Fakat heP" 
uzaklara gittiler. . ıı 

- Evet. Yalnız ıon ~ 
nan bir vesikaya göre. 
yük babam bu yer 
dehlizini biliyordu. Bu 
size neden bahsetmedi. _. 

- Ben büyük babaaı r t 
medim. Hona.ıin bllyilk 
banı benim gelişi 
haberdar etmek için 
tedbirler alıyordu. f 
hldiıeler her ıeye b 
oldu. 

- Zavallı annecijilll 
adada yalınızca mı kal 
B ... ni bulmak Omidiad• 
idin ?. 

- Evet .. 
- Adada benim kip 

beraber yalınız aen mi 
lln? 

- Evet. ilk riinJer bu 
peğe fazla bir ebem · 
vermedim. Anc:ak bu ı• 
onu takibe karar verdidl• 

- Sizi buraya getiren 
- T ahtelarz bir de 1 

menfezi de MonıoaolJ 
babçeaindeki bir-birine 
tik iki dikili taıtır. 

- Ya. iki ada bu ı 
le birleıiyor demek. 

- Evet. 
- Çok :tabaf. Baad., 

benim, ne de Stefaaı• ,,1 

ne de baıka bir kim~ 
haberi yok. Sadece btJ'[ ' 
köpek biJiyormuıl Dini.., 

Çocuk biraz durdu 
Lı:at'i karar1nı vererek: 

- Hay11, dedi. ll 
vakti değildir. Şimdi 
reçmek lizım. 

- Şimdi ne yapmıy 
- Kolay, bu deliii 

niıletmek llZ1m. Buall 
yapabiliriz. 

- Sen anneciiim Piri 
ye gider ve bana kutf 
bir kazma ıetirirain. f' 
sıider ve gelirken ıOr 
etme .. 

Aile evlerinde 
• 

muayeoesı 

Sıhhat ve içtimai mu• 
net direkt6rl0jllnlln e 
Belediye Baıhekimliti, .. ;,I 
bDtiln aile evlerinde bit ' 
ayeneıi yaphrılmıf, piı 

yerler dezenfekte ettiril 
ve lokantalar da teftit ' 

\JDittir. Lokanta ve kabf• 
nelerde tabak Kadeh '' 
can ıibi ıeylerden ç• 
hiçbir ıey kullanılmıyacı 


