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• ULUSAL 

lzmirde çıkar, alqamcı aiyasaJ ıaıetedir 

- Sah - 28i'İdnci klnun 1936 ----

Italyan'lar 
12 aduda yapmış oldukları 
istihkamların kafi olmadığını 
söyliyorlar. 

Fiata QOO) Para 

Milliyetpe~verleri A valilandı1ar 
lstanbul, 28 (özel) - Kahire'den haber veriliyor: 
Kral Fuad, Mısır'ın idaresini kendi eline almış bulunuyor. Vef d partisi, Ali Mahir paşanın kabi

nesini kanunsuz görmekte ve ~aylav seçiminin bira evvel yapılmasını istemektedir. Nahas paşa, 

Mısır müstakbel hakimi Vef d partisidir. Bu partinin arzusu hilafına hareket edenler, Mısır'ı 
düştınmiyenlerdir. 

Demiştir. Mısır milliyetperverleri kıyam halindedir. Mısır'da bnynk hadiselerin zuhurundan en· 
dişe ediliyor. 
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Venizelos partisi saylav seçimin- 1 Italyanlar, Makalle civarında bir has-
de büyük çokluk kazandı tahaneyi daha bombardıman ettiler 

Paris'te bulunmakta olan Venizelos, muvaf fakiyet Şimdiye kadar Soveyşten 398 vapur içinde 35627 
haberini almca çok sevinmiştir yaralı geçmiş ve adalara nakledilmiştir 

lıtanbul, 28 ( Ôzel ) -
Atiaa'dan haber veriliyor: 

Ynnaniatan saylav aeçimi 
hakkında gelen haberler, 
aeçimin fevkaJide serbest 
bir tekilde olduğunu- bildir
mektedir. Biltlln ıeçim mın
takalarında . blltlln partiler
den mOrekkep teftiı heyet· 
leri bulunmuı ve en ufak 
bir tarafgirlik yapd•amaaı 
için fevkallde ihtimam 161-
terilmipir. 

Veniıeloıun tesia etmiı 
olduiu liberal partiıinin ber
tarafta kaıanmıı olduğu bil· 
yllk muvaffakiyet, Anti Ve
Dizeliıtleri hayrette barak· 
nuitır. 

V enizeloıun doatları, Pa
riı'te neticeyi aabıraızhkla 
bekliyen Veniıeloıa derhal 
~al6mat •ermiıler ve parti· 
••.nin ek•erlyeti kazandığını 
bdclirmiıludir. Venizeloı, 
!oıtlannın telırafını alınca 

Eden 
!Jugno dış: bakan· 
- larını'• kabul~ --- ı• A t. 

edec·ek 

I .. ord Eden 
lıtanbul 23 (Özel) - Lon

dr.a' dan haber verildiiiae 
IÖre, lngiltere dıt itleri ba
kanı Lord Eden, buglln ce· 
~•ıe merasiminden aonra 

ondra'ya relmiı bulanan 
devletler dıı bakanlarını ka· 
bul •derek uzun uzadıya 
110D•t•cakdır, 

Venizeloı ve karı11 
ıunları ıöylemiıtir: babın aaat llçllne kadar elde 

- LiberalJar kazanmasa· edilen neticelere ı&re ıay· 
lardı ıiyaaadan ebediyen çe· lavlar kurulundaki 1300 aza· 
kilecek ve Yunaniılana d6· hk takriben ıöyle takıim 
aüb bir ferd ıibi yaııya· edilmektedir. Veniıeloıcular 
cakhm. Zira ıinnim, uzun 130, Çaldaria balkçalar 65, 
milddet için ıiyaaal milca· Teotokis Kondilis halkçıları 
delelerle utraımama milıa· 80, Komiiniatler 10, ıeri ka· 
ade etmiyecek kadar ilerle· lan 25, kiirailde muhtelif kll· 
mittir. çOk partiler ara1ında1 takai· 

Atina 27 (A.A) - Bu sa· me uğramaktttdar. 

~~~-------·~·~·~~··~~--------~~~ 
lngiltere kralı beşinci 

Corc'un cenaze töreni 
~~------·~----~~ 

Loııdra sokakları bir m!Jlışeı- halini 
alnıışlır. Cenaze alayını 5 kral 3 

veliahd ve bir reisicumur 
takib edecektir 

Londra, 28 
(Özel) - Bu 
sabah Londra 
sokakları gö-
riilmemit dere
cede kalaba-
hkh. Daha H· 

babın aaat be· 
tinde binlerce 
halk, cenaze 
alayının geçe
ceği yollara 
d6külmOı ve 
6n safta bir 
yer işıaline uiraımııtar. 
Boraa ve blltlln mUeaaesat 
kapılıdır. 

Cenaze alayına iıtirak için 
dlnyan ın her tarafından 

heyetler ıılmiı bulumak· 

Şiddetli 
lıtanbul 28 (Ôıel) - Ge· 

len haberlere ıöre, her iki 
cephede kanla ıa•atlar de· 
vam etmektedir. Habeılerin 
çete barbını bırakarak kili· 
li kuvvetlerle taarruz etme· 
leri ltalyanlara çok telefat 
verdirmektedir. 

Adiı·Abatia 27 (A.A) -

~~fci; ';aat aek
1

i~- b~Çükta 
Makalle civarında bir lıaata
baneyi bombardıman ederek 
beı haıta kadıaı yaralamıı· 
tardır. Saat on d&rtte tek· 
rar gelerek yeniden iki Hat 
kadar bombardıman etmiı • 
lerdir. Bu bombardımanda 
attıkları kDçllk kanadh tor· 
pillerden iki baıta çocuk 
yaralanmııtır. Avuıturyah 
Dr. Supler Adiı-Ababa Kı· 

- Konferans 
Sivrİ·8İneklerden na· 

sıl korunacağiz?
Şebrimizde bulunmakta 

olan ııtma mücadele mn
fettiıi Dr. Ekrem Tok, Per· 
ıembe gUnll 6ğleden sonra 
saat 17buçukta Halkevinde 
ıivri·aineklerden naaıl ko· 
.,runacaiımız hakkında mD· 
bim bir konferans vere· 
cektir. 

tadır. Yalnız ıerbeati lrlaoda 
hükômetiain mümessil röa· 
dermemesi nazarıdikkati cel
betmektedir. Cenaze alayını 
beş kral ve üç veliabd, bir 
reisicumur takib edecektir. 

Alay; Vest Minstcr ura-4 

yıadan hareket edecek Pa
dinkan istasyonuna' gidecek, 
orada merasime nihayet 
verilecek ve cenaze, hususi 
bir trenle krallık ailesinin 
kabristanı bulunan Vinçura 
nakJolunacakbr. 

* • • 
lnıiltere Kralının iıtirabah 

rubu için burDn ıebrimb 
lngiliz kiJiaeainde bir Ayini 
ruhani yapılacakbr.~ lngiliı 
uluıunun matemine ittirak 
için bOtiln bayraklar yarıya 
kadar çıkilmiftir. 

muharebeler devam ediyor 

imparator Oeısiye'de 

zıl haçına bir preteıto tel· \ cemiyetine tekr.~r m~racaat 
grafı g&ndererek milletler - Devamı 4 ncu ııahıfede

~~~~--••~.--~•~•~·••~~~-~--~~~ 

Suriye'deki . kargaşalıklar: 

Kadınlar bir tan· 
· . kı taşladılar 
~~· -----~~ 

Hıristiyanlarla Müslümanlar birlik· 
te hareket ediyorlar. 928 Kanunu 

esasisinin ilanı istendi 
lstanbul 28J (Özel) - Şa~ 

ve Halep'te örfi idare ilin 
edilmittir. Vaziyet çok leh· 
likelidir. 

Kudüs, 27 ( A.A ) - Al · 
man ajansı bildiriyor: Şam'da 
hafta sonunda yapılan bir 
gösteri esnasında müsade 
meler olmuı, üç kiti ölmüş-

tür. Birkaç yarala vardır . 

Kadınlar tarafandan tert ib 
edilen nümayiıte bir tank 
taşlanmıtlır. Müslümanlar ile ~ 

hıriıtiyanlar arasında kar · 
detlik ve ittihad sahneleri 
cereyan etmiı ve herkes 
yaıaıın mOılilman huiıtiyan 

birliği~diye haykarmıtlır. 

Şamdaki grev bir hafta 
ıiirdDkten sonra ıimdi tid
detini kaybetmiıtir. iki bin 
F aah ve Senıgalli asker ıo · 
kaklarda devriye gezmekte-

- Devamı dlrdtınciJ sahifede -
Suriye fevkalAde komiıeri 

K.out Mar'el 
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Emniyet direktörü, mek
tubu okuduktan sonra: 

- Bu da bize mühim bir 
ip ucu veremedi. Maamafib 
şurası muhakkak ki , yazı, 

öldürülen kadınm yazısıdır. 
Bakınız, imzasını da atmış· 

tır. (Mari) 

Tolbiyak mütehayyir bir 
vaziyette 

- Ay, öldürülen kadının 
Mari olduğunu biliyormu 
idiniz? 

- Biliyorduk ya! Bunu 
nasıl haber almış olduğumu· 
zu size söylerken, hayretinizi 
mucib olacak bir şey daha 
ıöyliyeceğim: Katili bile iÖr· 
dilm! 

- Katilimi? Nerede ve ne 
zaman? 

- Burada hem de bu ge· 
ce! Ben bir tuzak kurarak 
karanlık oda içinde saklan· 
mııhm. Gece yarasından ıon· 

ra birisi yavaş yavaş salona 

girdi. Boğuk bir sesle: 

"Mari burada mısınız?,, 

Diye seslendi. 
Emniyet müdürü bu söz· 

)eri söylerken Tolbiyak, hem 
kulak kesilmiş dinliyor ve 
hem de derin bir heyecan 
içinde bulunuyordu. 

- Sonra katil size gö- · 
ründü mU?. 

- Kendisini teşhis ede-
~ 'Ay! ü&rdünilzde tevkif 

edemediniz mi? 
- Ben nasılsa budalalık 

edipte şu saatın sandukası 
içinde saklanmış idim. Sonra 
bir aralık aksırdım. Herif 
alelacele sandukanın yanına 
ielerek anahtarı çevirdi ve 
beni kıskıvrak hapsettikten 
ıonra çıktı gitti. Daha fena
sını mı istersiniz? Sokakta 
nöbet bekliyen adamlarımız 
dahi katilin gösterdiii bir 
Polis kartvizitine aldanarak 
kendisinin 2eçmesine müsa
ade ettiler . 

- Bir polis kartvizitini 
mi? işte ala bir ip ucu! 
insan böyle bir ip ucu bul
duğu halde taharriyatta mu· 
vaffak olmazsa, onun buda
lalığına hükmetmek lazımdır. 

Katil dediğiniz adamla 
karıılaşmış ve söyleşmiş oJan 
iki memurunuzu sonra bana 
gön derinizi 

- Baş üstü:"ıe, hatta mai· 
yetinizde bir ay müddetle 
çahımaları da mümkündür. 
29 ve 33 numaralı memur
larımızdır. 

Fakat tahkikatta daha 
ileri gitmeden evvel size bir 
sual sorayım: iki cinayetin 
bir adam tarafmd<a işlenmiş 
olduğuna sizde şüphe etmi
yorsunuz değil mi? 

- Hayır, bu bu.susta kat 
iyyen şüphem yoktur. 

- Fakat katil, cinayetin 
birini başka ve diğerini gene 
baıka surette ika etti. 

Erkeği baston veya ağır 
bir sopa ile telef ettiği hal
de kadını hançerle öldür
müıtür. 

- Onun ehemmiyeti yok
tur. Bu iki cinayetin vuku· 
unu nasıl tasavvur ediyorum 

bilirmisiniz? Kadın, taciri 
buraya çağırıb bir damı iğ
fale düşlirdü. Benim fikrim· 
ce, tacirin öldürülmesinde 
kadının da iıtiraki vardır. 

Kadın bu tacirle yemek 
yiyordu. Hanenin bir köşe
sinde sakh olan aşıkı birden 
bire çıkarak herifin kafasına 
bir baston vurdu ve kendi
sini bir darbede telef etti. 
Bilahare icabına bakılmak 
üzere cesedi sürükleyip bu
raya getirmişlerdi. Sonra ye
mek salonuna dönüp ıevk
lerine devam eylemişlerdir. 
Anlatılan katil , bu vaziyet
ten sonra kadını da temiz· 
Jemeie karar: vermif ve bu 
kararını birinci cinayetten 
birkaç saat sonra tatbik mev 
kiine koymuıtur. 

Katil, dilıizi daha evvel 
tedarik etmişti. Dilsiz, mu· 
ayyen zamanda gelerek san
dıiı omuılamış ve katil de 
onu takiben evden çıkmııtır. 

- Demek oluyorki, zabıta 
memurları kendisini görme· 
miş olsalardı, herif patronla 

beraber tekrar eve dönecek 

ve tacirin cesedini dahi kal· 

dmp götürecekti? 
- Tabii değil mi ya! 
- Yok, tabii d . iilse de 

muhtemeldir. Lakin katilin 
ertesi 2ece gene buraya ... -- . . - ' " 
sualini sormasına ne mini 
verelim? Çünkü kendisi, 
kadının burada bulunmadı
iını muhakkak biliyordu. 

Bu sual, Müsyü Tolbi-
yak'a biraz durgunluk verir 
gibi oldu. Fakat gene derhal 
fikrini topladı ve soğuk 
kanlılıkla dedi ki: 

- Evde bir hizmetkar 
kadın yok mu idi? 

- Evet varmış. Hem de 
lngiliz ımış . Komşu kadın
lardan birisi öyle söylemişti 
bize .. 

- Öyle ise (Mari), biz· 
metkir kadının ismidir. Hem 
de bu kadın, katil ile müt· 
tefik olmahdır. Çünkü o da 
meydandan kaybolmuştur! 

- Evet, cinayetin vuku
bulduğu akşam .. 

Bu. vaziyet karşısında hiz
metçi kadının her iki cina
yette şerik olduğu, katiyyen 
şüphesizdir. 

-Arka.'iı ııur 

28 ikinci Klnun 9J!}. 

Ulusal kalkınm.amızın 

dış ülkelerdeki akisleri 

F ransa-Sovyet anlaşmasr 

·-·-· Mısır basını, Ttırkiye'nin kalkın· 

ması hakkında hnrmetkarane bir 
lisanla neşriyatta buluııuyor 

nın tastiki teehür edersi 
Almanya, (Ren) havzasında asket 

likten · ıecrit edilmiş yerlerin 
tekrar tahkimini istiyor 

Paris'te çıkan .. Oevre,, tasvib etmek l~t~u.nda ~ Hilkumetimizin, her saha· faattir. Çünkü bir şark ulu-
da olduğu gibi sanayide de sunun inuvaffakiyeti, diğer 
göstermiş olduğu büyük mu- şark uluslarının da ayni sa· 
vaffakiyetler, dış memleket- hada · muvaffakiyet kRbiliye· 
)erde ve bilhassa bizimle tini haiz bulunduklarına bir 
doıt olan ülkelerde mühim delil teıkil eder. 
tesirler uyandırmış bulunu· Biitiln muhtelif ıark ulus· 
yor. Bu muvaffakiyetlerden lan, genel aavattan sonra, 
uzun uzadıya bahseden Mı- medeniyet sahasında muhte· 
ıır gazeteleri, ulusal kalkın- lif derece, adımlar atmıılar-
mamızı alkıılamaktadırlar. dır. Fakat bunların başı ve 

Elbelağ, Elehram ve hatta önderi Tllrkiye olduğu in
lngiltere'nin şarkta naşiri kir edilemez. 
efklrı olan Elmukattam Her hafta, her gün tel-
gazetesi bile Tilrkiye'nin telgraflar Tilrkiye'nin ıslahat 
kalkınması hakkında hür- yolunda ilerlemesi ve kuvvet
metkir bir lisanla neşriyat lenmesi hususunda alınan 
yapmakta ve bu kalkınma· içtimai, mali ve ikirsadi ted· 
nın bütiln teferruatile farkta birleri haber vermektedirler. 
uyandırdığı tesirleri tebarilz Asıl ıayanı takdir olan meı
ettirmektedir. 4-1-36 tarihli ele Türkiye'nin yaptıia bü
Elmukattam 2azeteıi "Tilr· tOn kalkınmaların kendiliğin· 
kiye'nin emsalıiz kalkınma· den ve hiçbir kimsenin yar
sı,, baıhklı bir yaz11ında dımına muhtaç olmaksızın 
diyor ki: yapmakta olmasıdır. Türkiye 

Bütiln şarklılar, herhangi herıeyi kendisi yapıyor. Bazı 
bir şark uluıunun muvaffa· ecnebi mütehaaııılara mub· 
kiyeti karıııında büyük gıbta taç oldutu vaki ise de bun· 
hisleri duyarlar. Şark uluı· fardan yalanız muayyen bir 
farını birbirine bağlayan yal- iş ve muayyen bir zaman için 
nız muhabbet ve karabet istifade edilmektedir. Türkiye 
değil ayni zamanda men· -Deımmı 3 ancil .iiahi.fide-

~---~-----•~~~·~~·~•-...,.~•~--~---~ 

Mirasa konabilmek için 
-~~-----------~-(sa adında bir canavar, kain ~a~i~esini tuban· 

ca ııe yaraıamış, ve ölmedıgını görünce 
balta ile de kafasını parçalamıştır 

Edremit, (Ôıel aylarımız- mittir. Kadın can acısile so· 
dan) - Hamdi bey kamu- kak kapı11na koımuştur. Isa 
nunun bir köyünde miras Ummahauın ölmediğini ve 

meselesi yüz.ünden çok feci tabancada da kurşun kalma
bir cinayet iılenmiştir. Yap· dığını görünce bu defa ka

bğım tahkikata göre vak'a pı yanında duran baltayı 
ıöyle olmuıtur: y11kalamış bununla da iki 

m.ecmua11, Fransa ile Sovyet lunmasını bekledıiını ve P 1" 
Reaya arasında akdolunan tasdik , e~ilmemi! ~)sa ~ 
paktın tasdik muamelesinden Sovyet lerın vazıyetınde 

.. d ... 'kl'k 1 .. "' ve muamelenin teebbüre ug· egııı ı o mıyacagını I 
ramaıından bahsederek bir nediyorlar. Bunlar, arlık 
makale yazmııtır.. danmıı olduklarını ve ar~ 

Bu gazeteye göre, silih· ıınd~n ko~~ukları ha)' -
tan tecrid edilmiş bulunan uçtugunu gormlit ve anlı 

k 1 h 1 k d B _ bulunuyorlar. 
mı?ta a ar he hın al -~rt Bu zevat, dütüomelidirlet' 
lin den 2elen a er er, gı · k' 2 t 0 .,.-

tikçe endişe verici bir ma- Fı geçel n ~~yıt 1 da'kl,.ı 
F 

ransız arın gos er ı 
hiyet almaktadır. ransa b t Al ı y•f , suu e ve man arın 
devlet adamları, Almanya nın t ki -t 1 · • teklif-' . d ı arı mu eva ı ıyı 
(Ren) nehrı havzasın a as- k d b 1 SofY; 
kerlikten tecrid edilmiş bu-

1 
arşMısın) ta f u unad~ğ' ıöftıf 

. er o o o un ver ı ı 
lunan mıntakaların yenı n l . r d .. . . old' 
tahkim edileceği hakkında _e vazıye 5ın egtlıı~ış Ft" 

. .. d .. k d h guou ve ovye erın, 
tehdıdkar ol ugu a ar a- t k'b tt ' lrt ' h ttı bt . . ... sanın a ı e 16 1 a ... 
karetkar bır tebhgde bulun- k t t' 1 · d · tı'fır . ... re e ne ıce erın en ıs rJ 
ması kabıl oldugunun far- etmesini bileceğini açık 
kına varmaktadırlar· anlatmıılardır. .ı. 

110euvre,. bundan sonra Molotof bu nutkunda ,.. 
Franaa·Sovyet paktına dö· manya'nın geçende Sovyet'ıl 
nerek diyor ki : on sene vade ile 200 aıil~ 

" Umumi vaziyet, hiçte marklık bir istikraz tela" 
aydınlık dağildir .. Bunun için, ettiğini busene yapılaD .~ 
hazırda Sovyetlerın Fransaya tikraz teklifinin ise 'i" 
karşı takib ettikleri siyasada daha müsaid olduğunu ,af 
vaki değişiklikleri Fransa lemiştir. .,, 
için ne kadar vahim olacağı Alm~n'ların bu teklifler•. 
his ve takdir oJunnıaktadır. mukabil Sovyet endiiı~~ 
Nazırlarımız.dan bazıları Sov· için Sovyet'lerin iıteme ,_M 
yetlerin endiıe ile değil ise ve bizim bizzat teklif et r' 
az çok itaath bir haberle olduğumuz ufak-tefek k 
Fransa hükümetinin paktı - Det·arnı dördüncü sahi/eti' ---------·--
~u ri yed eki kanlı çarpış· 

malar nasıl oldu 
Nümayişçiler bi; tamvay arahasııı1 
yakmışlar. Tevkif edilenler ara
sında Hananonun kızı da var 

Hamdibey kamununun ko- defa yaralının baıına vur-
yun ili köyünden lbrahim Şam ( Özel aylarımızın 

muştur. Kadın bu son aldı-
karar vermiflerdir. Nüaı•~ 

oğlu Isa ile eski kayın va- mektubu ) -Milliyetperver-
ğı yaraların tesiri ile derhal lerı'n merkezleri Fransız po· lidesi Ummahan'ın çoktan· 

d 1.- ölmüştür. Jı'sı' tarafından kapatılarak beri miras yilzün en ara arı 

k d Vak'ayı haber alan Ham- Vatani lideri Fahri Barudi-açık bulunma ta ır. dibey kamunu jandarma 
Son günlerde 2erginlik son karakol kumandanı, katili nin tevkifi üzerine Şam'da 

haddini bulmuş olacak ki ayın iki gün daha grev devam 
19 uncu gecesi lsa saat ilç yakalamış ve cinayet yerini, etmiş ve bazı hidiseler de 

adliye heyeti gelinceye ka- olmu•tur. 
saralarında Ummahanın evine ... 
gitmiş, pencereyi kırmış ve dar olduğu gibi muhafaza Fahri Barudinin tevkifini 
uyumakta olan kadının Uze- etmiştir. Edremit sorgu ha· ve merkezlerin kapatılmasını 
rine tabanca ile beş altı kimi, jandarma kumandanı, protesto için bir nümayiş 
kurıun boşaltmıştır. Kurıun· hükumet doktoru vak'a ye- yapmak istiyeo miJliyetper· 
)ardan dördü Ummahanın mub rine giderek ilk tahkikatı ' )er, kalabalık bir halk küt· 
telif yerlerin isabet etmiş ', yapmışlardır. lesile camide toplanmışlar ve 
yalınız iki kurşun boşa git- Katil adliyeye verilmiştir. liderlerinin evi önüne gitmeğe 

çiler yolda bir tramvay ar•,
sını durdurmuılar, cami•~ 
kırmışlar ve sonrada ar• 
ya ateş vererek yakmışlarcl,"' 

Nümayiçleri dağıtmak il' 
teyen polis havaya ateş ~ 
miı bu gUrülUiler üzeri 
dağılan nümayişçiler baf~ 
sokaklardan Barudininio 'f 
önfinde toplanmağa muf1 

fak olmuş; gürültülü te-• 
bürata başlamışlardır. ı' 

Bundan sonra kapat• . 

..................................................................... , 
Vatani partisi merkezine~ 
dilmiş burada nlimayifÇ . 
binayı muhafaza eden po~ 
lere hücum ederek kapl . 
kırmıılar ve içeriye iirdlif' 
lerdir. 

Tele fon 
3151 Tayyare Sineması '4Wr 

----
Bugftn senenin en zarif, en fantazi Fransızca sôzlO. ve şarkılı bftyOk komedisi 

Le P1rünce De MDnYöt 

Gece B·ülhülü 
HEl.';R\' GART turafmdan temsil edilen gençlik, zevk, neş'e, 

aşk, musiki ve kahkaha filmi 

Ay~ o~~ MUSiKi ÜSTATl.ARI SERiSiNDEN JOHAl\IEİ BRAU~l'IN l.A BOHEM OPERASJN. 
U ~~DA~ BAZI PARÇALARLA MEŞHUR NI ~NtSf 

FOK ' : (TÜRKÇE sözı.{J DfJ 'YA HABERLERi) BEŞiKTAŞ 'fAKIMININ ATINA' DA YAPTJGI FUTBOL MAÇI 

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

Bundan başka, diier yıl' 
lerde de polisle halk ~~ 
sında çarpıımalar ol~ 
polisten dört ve halk 
onbeı kiti yıralanmııtır. 

Yaralılar arasında C :-~ 
Mürdem, Lütfi Hazar, ŞBIP"' 
Kuvvetli, gibi Vatani liderlf' 
de vardır. '1 

Lütfi Hazar'ın yar• 
ağırdır. , 

Emniyet ve asayişin 111°~ 
hafazası askeri kumandaoflt 
almıı ve slikün avdet ' 
miıtir. j 

Tevkif edilmif olan va~~J 
lideri Fahri Barudinin idi'. 
bir kararla Kamışlıda ilı1 

mete mecbur cdildiii aoll 
- Deı amı 4 11 cı1 rnhi frcle 

i 
IJ 



SalalfeS 

Ulusal kalkınma· Olivierve şüreka-1 N. V. 

mızın dış ülkeler- sı Limited vapur VV. li · H. Van 
deki akisleri acentası Der Zee 

- B<ıştarafı 2 inci sahijede
hariçte hiçbir istikraz akdet
mcdi. 

Elmukattam gazetesi, Tür· 
kiyenin her sabada yaptığı 
medeni eserlerden: bahset· 
tikten sonra şöyle diyor: 
Dün gelen telgraflara göre, 
Türkiye polis teıkilihnda 
yeni reformlar yapmııhr. Bu 
reformlar o kadar deierli
dir ki Mıısr bükOmetinin de 
bunları tatbik etmesi husu
sunda nazarı dikkatı celbet
mek isteriz. ÇDnkD bu yeni 
teşkilit arasında bir de cko· 
nomik polis kurulmuştur. 

Bu polis, piya1alarda fiat
ların yllkıelmesinin men'i 
yiyecek maddelerin teftiş 
edilmesi vesaire a-ibi iıler ile 
meşgul olacaktır. Son sene
lerde Tllrkiyc'yi 1iyaret 
edenler, lstaabul polisinin 
şetaretini ve zekiıını metet
mektedirler. Kemaliıt Tür· 
kiye bunu da klfi görme
mektedir. Ve polislerin vazi
felerine memleket bayatnun 
bütün fubelerine aid daha 
birçok itleri de ilive etmek
tedir.,, 

Bulgaı·istaııda 
Şiddet politikası za

ruri görfllOyor 
Sofya - Bulgariıtanın da

hili iılerinde yeni hareketler 
baılamııtır. Hükumet, yeni· 
den faaliyete geçmek iıtiyen 
baza siyasalları sıkı bir kon
trol ıftJoa almıı bulunuyor. 

- Ce-adeli Han. Birinci kor

don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
" THURSO ., vapuru 7 

ikinci kinunda LIVERPOOL 

ve SVVENSEADAN gelip 
tahliyede bulunacak. 

"ADJUTANT., vapuru 8 
ikinci kanunda bekleniyor, 
LONDRA için yük ala
cakbr. 

"THURSO,. vapuru 15 
ikinci kinunda bekleniyor, 
LIVERPOOL ve GLA.SGOV 
yük alacaktır. 

"POLO., vapuru 10 ikinci 
kinunda LONDRA, AN

VERS ve HULL beklenip 

ayni zamanda LONDRA "e 
HULL itin yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVA NTE
LINIS 

"AGILA., vapuru S ikinci 
kanunda HAMBURG, BRE

MEN ve ANVERS'ten tah
liyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

dejiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNlE 

" ANGORA" vapuru 20 
son kinunda bekleuiyor, 24 
son kinuna kadar ANVERS, 
ROTERDAM HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yUk 
alcaktır .. 

"ANDROS., vapuru 3 ıu
batta bekleniyor, 7 şubata 
kadar ANVERS, ROTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yUk ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
11EXCHMOTH,, vapuru 2 

şubatta bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARREN Ll
NE • LIVERPUL 

.. DROMORE,, vapuru 18 
son kAncnda bekleniyor, 
LIVERPUL'dan yük çıkarıp 
BURGAS, V ARNA ve KÔS
TENCE için yUk alacaktır. 

Gelit tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine meı'u 
liyet kabul edilmeı. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların isimleri, iel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taabblide 
giriıilmez . ., 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çartısı 

No. 34 

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
.,,otör aatıhktır. Taliplerin 

idarehanemize mürşcaatları 

ilin olunur. 

kllftrenler! Mut· 

laka (Okamentol) ~ 

clksftrQk ~ekerle- C't$ 
rini tecrO be edi ~ 

1ir. .. ~ 
ctS 

CQ 
Q;) 

> 

28 lkinci~Klnun 936 

ı·-Sümer Bank-· 
~,abrikaları mamulatı 

Yerli ınallarııı en iyisi, en sağla

mı, en ncuzıı en güzeli 

Hereke kumaşları 

fiesaıı..... kumaşları 

Beykoz kuııduraları 

Bakırköy bezleri 

Sumer Bank yerli mallar pazaı-1 

lzmir şubesinde llulursunuz 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları TDrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000rfürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı d6rdüncü Vakıf ban 30-40 

•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

fJ ~[zmir yün mensucatı= 
~ ~Türk Anonim şirketii 

Ve Ptırjen ~abapm 

en Oetftn bir mfts· 

bil ~ekeri olduğu· 
ou unutmayınız. 

CQ - ızmir . Yon Mensucatı TOrk A. ~· nio Halka- ~ 
~ ~ pınardaki kumn~ fabrikası mamulatmdan olan = 
Q.) ~ ınevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, hnttauiye, ~ 

>bJ: ~ şal ve yQn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci : 
l.> - kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186~~ 

-O =numaradaki (~ark Halı TOrk Anonim şir- ~ 
Kuvvetli mftshil ~ = keti) mağazasında sahlmuktadır. ~lezkur fabrika-: ~ 
istiyenlcr Şahap ~-= nın metanet ve zerafeı itibarile herkesçe malum ~ 
Sıhhat sOrgfln ~ - olan mamulatmı muhterem mfttterilerimize bir ~ 
haplarını Maruf ~ ;;;;; defa daha ıavıiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
ecza depolarından = Perakende sabı yeri ~Toptan ıatıı yeri ~ 

(Damyan Volçef) ve arka
daılarının muhakemesi devam 
ediyor. Evvelki gün birçok 
ıahiUer diolenmiıtir. Malinof 
gerek: bunlarıa ve i'erekse 
başluı Bulgaristan [dışında 
bulunan casuslarm müdaf a
alaranı almağa hazırlanıyor. 
Baıbakan Köıe lvanof, mat
buata verdiği diyevde şun· 
ları ıöylemiıtir: 

ve eczanelerden - Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ - -ı~:a:ra:::s:ın:l;!l:r.;;:;:;:;::; = Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. ~ 
li = biraderler ;; 

DOKTOR =~;;.;-oğlu:çarşısı Asım Rıza ~ 
. "Memleketin aelimeti için 

fllDdi tiddetle hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu itibarla 
Yeni Partilerin teşekkülüne 
meydan vermiyeceiiı. Mua· 
rıılarımıı sabretsinler. Ken
d'I · 1 erınin seçim meydanında 
bulunacakları zaman yakla • 
••Yor. Bulgariıtan Parlimen· 
loıuz Yatıyamaz. Bunun için 
ıe~imi ihmal değil, imhal 
edıyornz, yalınız muauzları
nuzdan rica ediyoruz, Mem
leket dahilinde sükQnet te

ıiı etaıek hususundaki me
saimize engel olmasınlar." _ _, __ _ 
uriye'deki kanlı 
çarpışmalar ııa

sıl oldu 
f?cıştllra[ı 2 irıci scılıif'eclc 

fılmaktadır. 
Seyfeddin Memun da tev· 

kif edilerek Kamışhya yol
Janmııtar. 

~ümayiıçilerin ileri gelen· 
lerınden on kişi yakalanarak 
rn~btelit ma kemeye veril
rnıı ve bunlardan yedisi 
6 16 ay arasmda muhtelif 
hapiı cezalarına mahkum 
edilmiılerdir. 

Bu s1rada polise hücum 
eden halk dört polisi yara
lımıı ve tabancalarını al
mıştır. 

Hidiıe 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Çiçek mescidi civarında Tamaıalık caddesi üzerinde 

1,1· 1 no. lu iki dükkanın mülkiyetleri 2490 sayılı yasa 
bükümleri dairesinde 20 gün müddetle artırmaya çıkarıl· 

mıotır. Seherine takdir olunan 2 şer yüz lira kıymet üze

rinden ikiıi 400 lira pey altına alanmıştır. ihalesi 10-2-936 
pazartesi glinü saat 14 dedir. istekli olanların ihale gü· 
nünde komisyona daha ziyade izahat ve malumat almak 
iıtiyenlerin her gün varidat memurluğuna müracaat-
ları. 23-28·4-10 185 

lis kuvvetleri nUmayiıcileri 
dığıtmıı ve Hananonun kı· 
zını tevkif ederek karıkola 
götürmüşlerdir. 

Nümayitcilerden birkaç 
kişi tevkif olunmuotur. Za· 
bıta fevkalide tedbirler al
ıoıştır. Durum çok ciddidir. 

Nilmayiıe talebeler de it· 
tirak etmiş ve bütün Şam 
mektebindeki talebe grev 
ilin etmiştir. Nümayiıe işti· 
rak eden talebelerden yOıil 
tevkif olunmuıtur. 

Halep, (Özel aytarımızao 
melı,;tubu) - Şehirde her ta
raf elin kapahdar. Bugüa de 
kapah kalması muhtemeldir. 
Dün öğleden sonra kalaba
hk bir kütle Haoano'nun evi 
önUne ıcelmiş nümayiş yap· 
mak istemiıse de polis tara
fından meaedilmiılerdir. 

Marangozlar ve 

sanayiciler içiıı 
Bir daha ele geçmi· 

yecek bir hrsat 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya, kahphk, 
freze, delik makineleri ile 

prese tezgahı, kurutma ve 

tutkal furunu ve el teıgih

ları, ilit ve edevat, mobilya 
keresteleri, kaplamalar, pa

peller ve saire aatıhktır. Her 
gün •aat ondan saat altıya 

kadar Zinet mobilya fabri

kasına hemen mi\racaat 
ediniz. 

Zinet f abrika11 sahibi 

Ahmed Kıı.ıhrmak 

Ali Agah - -- ve biraderleri 3E 
Çocuk Hastalıkları = Yeni manifaturacı)arda mimar E5 

Mütehassısı = Kemaleddin Cad. YilnlU mal- ~ 
'"inci Beyler Sokağı !\'. 68 ;;;;;; lar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 
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eh: 

•• 
Dil 

D84 

but 

iki Italyan generalı 12 adalarda 
yapılan tesisatı teftiş etmişler 

Geııerallar, Romaya dönünce bir rapor vermişler, Rodos, Kalimnos ve 
Leryos adalarında yeniden istihkamat yapılmasını istemişlerdir 

lstanbul 28 ( Özel) - ltalyanlnrın 12 adaya yeni mQ- Bu raporda, Kalimnos, lstankôy, I~ryos ve Rodos ada 
bimmat \'e cephane getirdikleri haber veriliyor. Ge. larmda yeniden istihkamlar yapılması lflzumuou ileri 
çen haf ta içinde Leryos \ ' C Kalimoos adalarındaki sflrmOtlerdir. 
askeri tesisatı teftiş eden iki ltalyao gencrah Romaya Son gilolerde Kalimnos adasına gelen cephaneler, 
dönmOşler ve teftişleri bakkmda bir rapor vermişlerdir. geceleyin tahliye edilmiştir. 

-+ ••••• • . ·--------

Fransa' da şiddetli grip Kamutayda: 

4 kişinin ölüm cezası lstanbul, 128 (Özel) - Fransa'da Strazburg şehrinde ve 
daha bazı kasabalarda başgöstertn grip hashlığı, korkunç 
bir surette tahribat yapmaktadır. Birçok hastaneler grip 
musaplarile doludur. 

Soatov Hadisesi 
Tokyo, 28 (Radyo) - Çin'liler tarafından Soatov'da 

öldürülen Japon memuru, törenle 1römülmüştür. Japonya, 
bu bidiseden dolayı Çin hükilmeti nezdinde teşebbüsatta 

bulunmuş ve katilin tecziyesini istemiştir. (Poyari) adında 
bir Japon torpidosu Soatov limanına gelerek demirlemiştir. 

Yakalanan tarikatcılar 
-> 

Manisa'da, tarikatçıhk yapmak iıtiyen bazı yobazlar zabı· 
taca tevkif edilmiştir. Bunlar sarraf ihsan, hoca Abdullabın 
çocukları Nevzad ile lsmail ve hoca Hilmi ile arkadaıları 
dır. Tevkifat geçen Cuma 1rünO cürmUmeşbuddan sonra 
yapılmııtır. Tahkikata devam olunmaktadır. 

Çin Kızılları ilerliyor 
lıtanbul 28 (Özel)- Çin Komünistleri Kiyençin eyaletin

de ilerlemektedirler. Birkaç kasaba iıgal edilmittir. Bu eya· 
Jette örfi idare ilin olunmuş ve bütün eyalet kıtaah Ko-
münistlere karşı seferber edilmiştir. · · 

Samsun'da işçi ihtilafı 
lıtanbul, 28 (Özel) - Samsun tütün inhisarı amelesi, 

idare amirleri ile arasında çıkan ihtilif üzerine iılerini 
bırakmışlardır.~ inhisarlar vekile~i, bidisenin tahkiki için 
Samsun'a bir heyet gCSndermiıtir. ------.-·-·-----------
8 ir ltalyan nak-

4'1 

liye gemisinden 
-~-----~·-.----~~-

Küçük bir Mısır vapuru üzerine 
ateş açıldı. lngiltere hadiseye 

ehemmiyet veriyor 
Kahire, 28 ( Radyo ) -

içinde Mısır'h gençlerin Ha· 
beşistan lehine nümayiş yap· 

Londra biikl\meti, Mısır 
fevkalide komiserine gön· 
derdiği bir emirde bidise· 
nin derhal tahkiki ile mu-

tıkları bir vapura, Eritre'ye fassal malümat verilmesini 
asker götüren Sardunya va· bildirmiştir. Port · Said'de 
purundan açılan ateş netice- bu yilzden karğaşalıkJar ol· 
sinde bir kişinin yaralandığı makta, halk Italya aleyhine 
sanılmaktaclır. nümayiş yapmaktadır. --------. ---------

Bir hastane :daha Suriye'deki kar .. 
homhardıınaıı gaşalıb lar 

edildi - lJaşlarafı 1 inci salıifcdc

dir. Siyasal şefler Fransız 

fevkalade komiserine bükii· 

tasdik olundu 
~~~-----------D. D. yolları ve limanları mtıstahdiminin te-

kaüt maaşları hakkındaki kanun layıba~u •. 
Ankua, 27 (öul) - BagOn Fikret SeylAb'ın bııkanhğındıkl 

kamotıy toplınt111ndı; arttırma •e ekılltme hoununı bir madde 

llAvesloe dair olıo kınun 14ylbasa ile pımok uıltbına alt k.aun 
14ylh1&ının ikinci mftzakereel yıpılmıı •e kıbol edUmltllr. Ban· 

dın bııka 4 klolnln ölftm ctıaeına çarptarılmıları bakkıadıkl 

mazbıtıları da ıaedlk olunmuı •e Tarklye • Feolındlya, Tarklye 

hılyı klerlog •e ticaret ınlıfmıları hıkkındıld ltylbılar1n bert· 
ber mft11kerf'lerl yıpılmıttır. 

Dnlet drmlryollırı n Umanları mftttıbdemlerlnlo tekaGd mı· 

ıoları 'fe pollı hdrolarınıo geolıletllmeıl bı~kandıkl kanun IAyl· 

haları dı mftıtacellyet kanrı ile masakere •e kabul edllmtıılr. 

Zecri tedbirler, lngiltere· 
Londra, 28 (Radyo) - Zecri tedbirler milnasebetfle ln

giltere demir, çelik, yün, ~lektirik malzemesi ve birvok 
ibtidai maddelerle kömfir ihracata çok zarar görmüıtDr. 

Ticaret ve sanayi gazetelerinin verdikleri mal O mı ta göre, 
1934 ıenesi birinci kinun ayında ltalya'ya 349 bin lngiliz 
lirasına baliğ olan kömür ihracata bedeli, 1935 aeneai birin· 
cik~nunda yalnız .14 bin liraya inmittir. 

Soğuktan ölenler 
lıtanbul 28 (Özel) - Nevyorktan alınan ıon haberlere 

göre, birkaç a-Dndenberi devam eden ıiddetli soğuklar, bir 
çok kimıelerin ölümüne sebebiyet vermektedir. Geçen hafta 
soğuktan ölenler 398 kitidir. ........... ~·-------
iş kanunu 

Tetkikat bitmek 

üzere 
lstanbul, 28 (Özel) - iş 

kanunu üzerinde yapılmakta 

Fransa-Sovyet an
laşmasının tastiki 

teehhür ederse 
-Baıtarafı 2 inci sahi/ecle
dilere karşı Fransa'da yapı· 
lan muntazam v', şiddetli 

üzeredir. iş saatleri üzerinde 
bazı değiıikıikler yapılmıştır. 

içtimai- sigortalar hakkmda 
ayrı kanunlar hazırlanma· 

sına lüzum görülmüıtllr. 

neşriyatın Sovyet'Jer tara-
olan tetkikat sona e~~ek fından görllldllğll ıüphe-

- --··---

sizdir. 
Rundan başka Sovyet-Fran· 

sız paktının tasdiki o kadar 
gecikmiştir ki, Perıembe 
günü toplanacak olan Fırka 
Liderlerinin Paktın tasdiki 

Yunan elçisi müzakereleri için birgua ta· 
yin edip etmiyecekleri ıuıli 

Atatilrk torahııdan hatıra gelmektedir. 
kabul edildi Fransız devlet adamları ve 

Parllmento liderleri artık 
Ankara 27 (A.A)- Yeni bu hususta bir karar verme-

Raşturaf 1 İ11t"İ stılıifode 
edilmesini istemekte ve bas· 
tahane üzerindeki beynel· 
milel Kızılbaç işareti pek 

met aleyhine bir muhtıra ver Yunan elçisi Rafael Cumar· lidirler; çünkü Molotof'un, 
miıler ve 1928 kanunuesasi- tesi günü saat 16 da Çan- bazı cümleleri müphem kalan 

bariz olduğunu kaydettik· 
ten sonra ltalyanların bilhassa 
hastaneler üzerine saldırdı
ğını görünce bombardımanın 
önilne geçmek için bu iı,areti 
indirdik demektedir. 

lstanbul 28 (Uzel) - Şim· 
diye kadar SUven kanalın· 
dan 39 · vapur içinde 35627 
yaralı ltalyan neferi a-eçmit 

nin ilanını istemişlerdir. Ko- kaya'da Cumur reisimiz tara· nutku bizim için hiçte boşa 
miser tazyik devam ettiği fından merasimle kabul edil- gitmiyecek akıbetler doğu-
milddetçe müıakereya giriş· miştir. rabilir." 
meği reddetmiştir. Surye baş· ------------------------
kanının istifası yakın olduiu lzmiı" vilayfti def terdarhğından: 
zannedilmektedir . 

Kardiçalı hanında B. A. Lion Kontenti namına 930 yılı 
ve adalara götürülmüıtür. için tarholunan 420 lira 62 kurut kazanç vergisi tetkiki 
ltalya hükumeti bunlar için itiraz komisyonunun 14-9-35 tarih ve 667 no. Ju kararile 
kanal idaresine 1,5 milyon tasdik edilmittir. Kendisinin bulunmam111 basebile keyfiyet 
lna-iliz liraaı vermiıtir. tebJit makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 236 

--
Otuz Tabutlu Ad 
Moris LöblanıııEn Meraklı Ronıd 
• 

- Blrioc•i Kısım: 
Tefrika sayısı: ,S 

VEHONIK -
Bir müddet daha d 

hayretle genç kadına ~ 
Veronik bu · taşlardan bir 

kısmını çeke rek pencereyi 
kolayca ve kafi derecede 
genişletti. Bu suretle merdi
veni pencereden dışarı utattı, 
demir çenkellerini sağlam 

bir şekilde bir lkenara rap· 
detti. l 

Deniz takriben 30 • 40 
metre aşağıda, sakin ve 
a-Uzeldi. 

Veronik merdivenin alt 
kısmının bir kıya çıkınhsına 
dayandığını hissetti. Çünkü 
merdiven sarkmıyor ve mail 
duruyordu. 

- Daha iyi! Dedi. Fran· 
suva'ya da kolaylık olacak! 

Bu merdivenden aşağı kat· 
lara doğru enmek cidden 
tehlikeli idi. Bat döndürücü 
bir vaziyet vardı. Faklıit Ve
ronik herhangi bir tehlike 
önOnden yılacak, geri döne· 
cek bir kadın değildi. Bu· 
nun için, göz göre, göre 
kendisini tehlikeye atmak 
kabilinden olarak eteklerini 
topladı ve merdivenden in· 
meğe batladı. 

Merdivenin yirmi basamağı 
vardı. inerken birer, birer 
b11amakları aaydı. Nihayet 
IODUDCU basamağa geldi. 

Kendisinden bir metre ile
ride bir kovuk vardı. Bu 
kovuk Stefan'ın bulunduğu 
böcrenin penceresi olacaktı. 

- Stefan. Stefanf Diye 
ıealendi. 

Fakat o kadar hafif ıes
lendiki Stefanın içeriden 
bu sesi duymasına imkin 
yoktu. 

Biraz bekledi. Fakat daha 
fazla beklemesine imkan 
yoktu, çiikll kuvveti ıonuna 
gelmitti. Ne yukarı çıkabi· 
lecek ne de böylece asılı 
kalacak halde değildi. 

Bunun için son bir kuv
vetle ileri doğru bir hamle 
yaptı. Pencereye tutundu ve 
heman içeriye a-irdi. 

Bir köıede, bir beyaz kuru 
ot üzerinde iplerle bağlı bi· 
risi yatıyordu. 

Veronik bu bailı insana 
yaklaıtı; genç bir delikanlı 
uyumakta idi. 

Eğildi ve dikkatle baktı, 
hem yabancı gelmiyen se
vimli ve maıum bir çehre 
gördü. O kadar saf ve 
sevimli idi ki, birazda ka· 
dın çehresini ve harpten 

- Her gece gelen k 
siz değiJıioizl Değiloıi?., 
bir düşmandı fakat siı, 
raya nasıl ğelebildiniı? ~ 
sordu. 

- Genç kadın deoİI 
rafını gösterdi: 

Buradan! Dedi. 
- Ne cesaret .. 
- Evet, oradan ge~ 

Fransuva bana yol göıt .~ 
- Şu halde FrallP' 

artık kurtuldu demek ' 
yor!. · ,ti 

- Hayır. Henüz ka 
madı, fakat bir saate kJ 
kurtulacaktır. 

Derin bir sükut hasal' 
du. Her ikisinde de bit I 
diıe vardı. Veronik bu 
diıeyi defeder gibi: J 

- Kurtulacak .. Gör•-Jl 
ıiniı ki kurtulacaktır d' 

Biraz ıonra gene Ver A 
- Beni görünce ilk~ 

olarak ismimi söylediaiS. 
halde siz, beni tanıyor• ~ .J 
demektir. Maamafib •. öı; 
bir arkadaıımı da baaı 
tırlahyoraunuz !. .J 

- Madlen Ferrao'ı ~ 
- Evet.. Evet.. M• 

Ferraa !. 
- Belki de bu arkad~ıl. 

nızın erkek kardeıini tı 
tur edeceksiniz. Mahçub 
mektepli. Sizi her fi 

uzaktan hayretle seyre 
genç çocuk. ıl 

- · Evet, evet.. Hatti il 
çok defalarda ikonuımut A 
Siz o zaman kızarır, dl~ 

çub olurdunuz. Evet aklı~ 
a-eldi. Stefan ıi11iniz. f 1 

bu Maru lakabı?. ~ 
- Madlen ile babaları 

ayrı annelerimiz bir k•"' 
tizi. l' 

- Ya.. Beni aldata• 
olmuştur. Pekili, ' Ste~ 
Eeski doıt olduiumuz ati" 
timdi yeniden tanıı•Y~ll. 
hem de tam bir şek•İflf 
Şimdi iJk yapılacak it, b 
için biran evvel gitmek 
malıdır. Kuvvetiniz var 

(Devam ede~ 

.t\merika'da 
29 Protestan pap 

• mezheplerin değ• 

tirdiler! 
Nevyor 28 (Radyo) -

Prodeatan papaz, proteıt 
hj-ın siyasaya karıştığnıı 

evvel ölmüş bir arkadaşının ri sürerek katolik oldl 
çehresini andırıyordu. lardır. 

Veronik titrek bir elle, • 
delikanlının kollarını bağlıyan Muhacırlere 
ipleri gevşetti. Deli kanlı göı- V .1 l I bof' 
1 · · b·ı d crı en ma arın 
erını ı e açma an : 

- Fakat - dedi · henüz 
acıkmadım 1 

Bu da 1röıteriyordu ki de
likanlının bağlar1, yemek ıa· 
manlarında biraz ıevşetili
yordu. 

Veronik iplerle uğraşmakta 
devam etti; bu aralık deli· 
kanlı gözlerini ıçtı ve büyük 
bir hayretle: 

- Veronik .. Veronik dedi. 
Delikanlı hayretle güzel 

kadına uzun bir zaman 
baktı, sonra: 

- Siz .. Sizmisiniz? ~
knnmll? Sizin burada bulun
manız mUmkUnmO? Dedi. 

taksitleri 
Mub1Acirl~rle em11lioe \'ti~ 

malları ilıl bw~'a rımı uı••• I 
ldcrlolo tetkllı.t ilcı ıab;ll ' • 

ı•' mesi lıhıın g· lcu borç IJJ ,-

rıoıo ve t11k. ~it ıuü J.Jr11ı'tl,_ 
ııylnl için 1\1 ılly~ ""lıAl~ılııt, 

'flliyete bir emir gı-lınl~tl•" .1 
emirde tapu dal : e'erloe de '1 
dilen doıyalar ı o hUn ve ,1 
llye tarafı n ian ~~urlerlft İ. 
memurları glhtullmeıl btıdl 
mektedlr. M 

Bu lı için mil li <·wlAk 1 

realoden Perle'f tıyla edl 

tir. lıUodın dı bir 
t•ylo edllecekılr. 


