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• ULUSAL e 
lzmirde çıkar, akpmcı ıiyaaal ıazetedir 

Y ununisıan 
iç durumu, saylav seçimi· 

ıa in gösterdiği neticelerden 
sonra iyileşeceğine karışıyor. 

'Yıı : 3 - No : 608 Telefon: 2776 - Perıembe - ~ikinci k~nun 1936 Fiatı (100) Para 

Haheşl{uvvet1-eriAğır AğlLr Ilerlemel{te 
Ve Italyan'lara Zayiat V erdirmel{tedir 

• 

Istanbul, 30 (Radyo) - Adis-Ababa'dan alınan son haberlere göre, Ras Nasibu'nun kumanda
sındaki kuvvetler general Graçyani'nin sağ cenabmıt yüklenmek maksadile cenuba do~ru sarkmışlar 

• 
ve Italyan kuvvetlerile temasa gelmişlerdir. Burada iki gnndenberi devam eden muharebeler, ltal-
yan kuvvetlerinin aleyhine inkişaf etmektedir. Ras Nasibu'nun kuvvetleri, ltalyan yerli aşkerlerine 
kolliyetli telefat verdirmektedir. ltalyan kaynaklarından gelen haberler, hu cephede başlıyao ve 

aleyhlerine olarak devam eden muharebeyi saklamamaktadırlar. , 

Nümayişci talebe, Kahire- lskenderi
ye arasında bir treni durdurdu 

Mektepler ateşe veriliyor, her tarafta çarpışmalar olu

yor.Nahas paşa, mesuliyeti kabul etmem diyor 
Kahire, 30 (Rad· - fJ , 

yo) - Talebe, Ka· ~ fi " 
hire ile lakende· 
riye araıında bir 
treni durdurmuı 
ve hasara uğrat· 
mııtır. Zabıta, nli
mayiıçileria üze· 
riae ateı açmııtır. 
Y aralalar 20 den 
fazladar. 

Bitler 
japon'ları istihfaf 

mı etmiş? 
lıtaabul 30 (Özel) - Ja· 

ponya dıı iıleri bakanı Hi· 
rota, Hitler'in ıoa nutku 
hakkında Avrupa baıınının 
Tokyo aytarlarına ıu diyevde 
buluamuıtur : 

- Hitler'in nutku, biıi hay
retlere dOıOrmUıtür. Bizi iı· 
tibdaf etmekte olduğunu his· 
ıettiğimiz bu nezaketsiz ıöı
ler tekerrür ederse, o zaman 
gazetelerimizin Almanya aley· 
bine yapacakları 11eıriyatı 
durdurmak bizim için zor 
olacaktlr . 

Vekiller 
Başbakanımızın baş· 

kanhğında toplandılar 
Ankara '29 (A.A) - icra 

Kahire, 30 (Rad
yo) - Mısır ahvali 
çok tehlikeli bir 
tekil almııtır. Hn
ldimet, tiddetli ted· 
birler almıı iae de 
vaziyeti kurtara· 
••aktadar. DDn, 
M11ır•da blly&k bir 
l•leyan hlikllm ıll· 
rll1.orda. Nftmayişçi talebenin bir tramvay arabasına hftcumu 

., Vekilleri bey'eti bugiln Baı 
vekil ismet lnöniinlln~reiıliği 
altında toplanarak muhtelif 

'..ıı itler ilıerinde görliımelerde 
bulunmuı ve bu itlere ait ka· 
rarlar vermiıtir . Hlktmetin nlfazu hayli aar· gelen baberleregiire birçok vill Nabaı paıa, vaziyetin git· 

~lmıı •• reami makamlar, yetlerdeki üniversiteliler nü· tikçe vebamet iktiaab etti· 
elce utrablmııbr. Dahilden mayiılere baılamıılardır. ğini ıöylemit ve meauliyet 

F 
•• •• ..._ kabul etmiyeceğini bildir· 

ranSJZ parlameD(OSU miı~ir .. Dllnkii niimayitl~r 
netıcesınde yaralanan llnı-

b 
•• 

1 
veraitelilerden bir kısmının 

ugun top 8lllYOr yaraları ağırdır. Hafif yara· 
lalara paaaıman yapılmıt ve 

Saro beyannamesini okuyacak ve 
ınOteakiben bir sürü sual tak-

rirlerine cevab verecek 

hastaneden çıkmalarına izin 
verilmiıtir. 

Dün ateıe verilen .. Da· 
rul'ulum,, okulu kısmen 

kurtarılmııtır. Tedris levazı· 
mı parçalanan mekteplerin 
kapılarına zabıta müfrezeleri 
ikame olunmuıtur. 

K•hlre. 29 (R•dyo) - Mı· 
11r talebealnla bogQa yıpmıı 

oldukları ılddetll nGmıylılerfn 

yatııtmlmuı için zabıtaca eHıh 
tertibat alıamıottr. 7 bin talebe 
Hbıtıyı proteato için bfty6k 
bir n6m.y1ı yapmıılardır. Po· 

Deniz Konferansı 

Almanya konferansa 
davet edilmiyecek 

« $ ( ;;t5 

- Devamı dördüncü sahifede-
Bir logiliz barb gemisi 
lıtanbul, 30 (Özel) - Pa· 

ris gazetelerinin verdikleri 
haberlere göre, _Fransa ba
kanları ile lagiliz diplomat· 
ları arasıadaki görOımelerde 
deniz konferanıı mes'eleside 
mevzuu bahsolmuı ve lngi· 
liı bakanları. Almanya'nın 
konferansa davetinin tehir 
edilmeaini istemiı, Almanya· 
nın aerbHt hareket etmek 
arzuıunda oldutaau bildir· 

Franıız parlamentosu binası 
Iıtanbul 30 (Özel) - Pariı· te toplanacak ve yeni kabi· 

ten baber veriliyor : nenin beyannameıiai dinli· 
Fraaııı parllmeatoau, bu· yecektir. Birçok saylavlar, 

llba ltledıa ıoara ıaat lS yeai kabiaedea mulatelif iıti· 

Konferans 
Buiün, öileden ıonra Halk· 

evinde sivrisineklerden nasıl 
korunabileceğimiz hakkında 
Doktor Ekrem Tok tarafın· 
dan çok önemli bir konfe· 
ranı verilecektir. 

zahlarda bulunacaklardır. 
Verilen ıual takrirleri otuza 
balii olmuıtur. 

e-e-

Makalledeki Italyan or
dusu muhasara edildi 

~~~~-~--~~ 

Şimal cephesinde kanlı ~avaşlar 
devam ediyor. Ras Kassa 

taarruza hazırlanıyor 

"-~--..-~.~ ... 

• 

Kayalar ftzeriode dOşman bekliyen Habe' muharipleri 
Istanbul 30(Öıel) - Lon· de bulunmaktadır. Habeıle

dra' dan verilen habere ga · rin bu çevirme hareketi 
re, Ras Seyyum kuvvetleri, Italyanları ıaıartmııtar. Raa 
Makalle • Aduı · yolu üzeri· Kassa'ya takviye kıtatı ııe· 
ne yayılmıılardır. Makalle· lir gelmez taarruza geçile· 
deki Italyan orduıunun geri cektir. 
ile irtibatı kesilmiıtir.Hilen Adis-Ababa, 29 (A.A) -
Mareıal Badoğlio da Makal· Şimal cephesinde tiddetli 
le civarında Enda mevkiin· - Devamı 4 ncı"l sahifede-•• ....... . 
Almanya harekete geçerse 

Belçika Fransa'ya müza· 
baret edecek 
~~~---~--~~ 

Italya da askeri yardımda buluna-
... 

cagını resmen hiidirdi 
Istanbul 30 ( Özel ) - r 

ltalya hükumeti, Almanya
nın Lokarno andlaımasınan 
hllkllmlerini ihlil ederek 
Reni iıgal eylediği taktirde 
Franaa'yı takib edeceğini 

ve Habeı lbarbına rağmen 
asker verebileceiiai, yalnız 
para sıkıntısı çekmek ihti· 
mali mevcud olduj'unu res
men bildirmiıtir. 

ltalya'nın bu cevabı Parit 
ve Londra'da ıyı tesir 
yapmııtır. Belçika Kralı 
Leopold, Almanya'nın h:re· 
kete Beçmeıi taktirinde, 
Belçika'nın daFranıa'ya mn· 
mitlerdir. Fon Norahtın Lord 
Eden ile bu mest eleyi görliı
tlljll ıaaılmaktadır. 

.._ -- - - - .t 

Belçika kralı Leo~' " 
zabaret edeceiini .. ı.u 
mittir, ·~ 
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Cinai Roman Nakili: KAMİ ORAL 
• -36-

Tolhiyak, katili bulmak için perva-
ne gibi dolaşıyor, rast gelenden si
gaı·asını ~akarak oı·ıalığı tarayordu 

Halbuki timdi iş büs·bü · (Baba Anri) gibi düşünürdü. 
tün değişmiştir. Şimdi bir Emniyet direktörü, (Şan
casusun muvaffak olması dolalüet) sokağı cinayetinin 
için en birinci şartın, ne ol· en mühim tahkikat aksamını 
duiu belli olmıyacak bir (Tolbiyak) a terkedeli üç giln 
halde bulunmasıdır. olınuştu. 

Poliılerin kıyafet değiş· ( Tolbiyak ), bu üç güa 
tirmeleri, çok bam-başka bir içinde hiç durmadan kendisi 
ıeydir. Bazı defa, aldatmak bir taraftan çalıştığı gibi kap 
istedikleri kimselerle boğaz ettikçe başkalarını çalıştırmıı 
boğaza uiraımağa mecbur ve gayet tık giyinerek, ıo· 
olurlar. Bu gibi ahvalde, kakla rast geldiği kimseler· 
beyaz, sarı yapma saçların, den sigarasını yakmaia ve 
aakallarm, nazikane bir ta· ortahta bu suretle taramaia 
kım etvarın, kalb aişanlarm başlamıştı. 
o kadar teıiri yoktur. Şim- Tolbiyak bir taraftan böyle 
diki casuslar, nam, şan ve hummalı bir faaliyet içinde 
unvandan ziyade bergün bir uğraşırken, katili kaçuan 
kıyafet değiştirmek, bugün hafiye Piyedoş da mütema· 
pabuç boyacısı, yarın gar· diyen didinirdi. Piyedoş, 
ıon ve öbür gün şoför olu- Tolbiyak'la konuşmağa ka· 
vermek yolunu takib ederler. rar verdi ve kendisinden 

Casusluk smıfının en bi- bir randevu istedi. Tolbiyak, 
rıncı üıtadlarından olan Piyedoş'un isteğini kabul 
{Baba Anri) bu gibi yolları etti ve evine gelmesini bil
gösteren yegane adamd1r. dirdi. 
Kendisi, 20 sene süren Tolbiyak, üçüncü gün Pi· 
uzun bir müddet içinde yedoş ile konuşacaktı. O gün 
zaptiye nezaretinde büyük evden çıkmamağa ve Lon
iıler görmeğe muvaffak ol· dra'dan celbetmiı olduğu 
duğu halde komşuları bile aşçı kadma bazı tebbihatta 
kendiıinin casus olduğunu buluomağa karar verdi. Bu 
asla farkedememişlerdir. sebeple muayyen vakit gel-

Milsyü Tolbiyak, (Baba meden evvel elbisesini giydi 
Anri) nin usullerini kabul ve masasındaki kağıtları ka
etmiı olmakla beraber (Di- rıştırmağa başladı. Bu ki· 
tembre) ismini almııtı . Tol· ğıdlar, (Şan dolalüet) sokağı 
biyak, erbabı sefahat, kumar cinayetile alikadar değildi. 
ve yarış meraklıları ve ah· Eri ziyade göz önünde bu
vali 1Dpheli kadınlar ile- lunan kiiıd, kurıun kale· 
minde bulunmakla ve bu mile yazılmış bir silsilename 
gibi kimselerle ülfet peyda idi. Tolbiyak, bu silıilenamevi 
etmekle iş çevirmiş ve mu- dikkatle gözden geçirdikten 
vaffak olmuıtur. sonra cebinden çıkardığı bir 

( Godomorva ) sokağında deftere bir takım notlar 
oturur ve 40 bin franktan kaydetmeğe başlamıştı. Tol· 
ibaret olan serveti ve malik biyak, notlarını yazdıktan 
olduğu bir takım eshamın sonra kendi kendine mırıl· 
faizile farihifühur geçinir ve dandı: 
daima ikıline hareket eder
di. Kendisinin iki binek atı 
ve Londra'dan getirttiği bir 
seyisi vardı. Arabasmı kiraya 

verir, oradan epey para kaza

nırdı. Kuşluk yemeğini evin
de ve akşam yemeğini de 
en ziyade maruf lokantalar
da yerdi. Tiyatroya munta
zaman gider, Paris kibar 
Alemini tanır ve her yere 
girer çıkardı. 

- Herıey nizamında ce
reyan ediyor. Silsilei meı.i
yet ve tevarus şimdi sureti 
muayyenede anlatılacak . 

1811 senesinde Boınbay ci
varında kiin ( Ponah ) şeh· 
rinde vefat eden (Jak Osil· 
van'ın dört hemıiresi varsa 
da öldüğünde bunları onbeş 
ıenedenberi görmemişti . 
Kendisi evlenmedi ve bina
enaJeyh bilaveled öldü. Va· 
siyetname de bırakmadı. Dob· 
len bankasında bulunan ser-

lngiltere ile Mısır arasında bir an
laşma imkanı bulunacak mı? 

29 ikinci Klau• B 
Adana'd 
Yakalanan k,. 

çakçılar 
Adana 29 ( ôıel t logilizler! Mısıı·daki 

75 bine iblağ 
kuvvettlerini niçin 
eylemişlerdir? Altı kaçakçının Oı_.ı.., 

yeye külliyetli miktarclar 
Kahire , 

(Özel aytarı
ıaızda11 ) -
( Milli cephe ) 
nin Mısır mes· 
elesi için ali 

kom.is erliğe 
verdiği m e k· 
tup büyük Bri-
tanya hariciye 
nazırı M. E· 
den tarafından 
mütalea edil-

mektedir. 
Kahirede ali ; 

komiser Mı
ıır ricalile bi· 
rer birer görü
tilrken, Lond

ra'da hariciye 
lnazm, 1930 
muahede liyi-
hasını gözden;geçirmektedir. ı 

Bu llyiha ve rapor üzerine 
mütaleasını lngiltere kabine· 
ıinde söyliyecek ve Mısır 
mes'elesi bundan sonra mil· 
zakere mevkiine konmuı ola
caktır . 

Diğer taraftan lngiliı ga
zeteleri de Mısır mes'elesin
den bahsetmekte ve müta
lea yürütmektedirler . 

Bu gazeteler 1930 layiha· 
sındn tadilat yapılması ge· 
rekli olduğundan bahsedi • 
yorlar. Muahede liyihuında 
logiliz kuvvetlerinin 32 tul 
derecesine yani Süveyı ka
nalından öte 2eçisine akta
rılması yazılı olmasına rağ· 
men Kahire ve lskenderiye· 
de kalmaları gerekli oldu· 
tunu söylüyorlar. 

" Joıiliz askeri, Mısır'ın 
mildafasına yaramaktadır. 
Trablus garb hududunda da 1 

bugün sekiz bin lngiliz as· 
keri bu vazifeyi yapmakta· 
dırlar" diyorlar. 

Mısır gazeteleri ise buna 
karıı, Mısır'ın da Orada 
onbin askeri vardır. icabın
da bunu 20-30 bine çıkara · 
biliriz. Umran iti diye uzun 
yıllar sonra semeresi görü· 
lecek itlere milyonlar tahsis 
ediliyor. Mısırın kendi ordu
suna da ayıracak milyonlar 
bulabiliriz, Ve kendi yurdu
muzu kendi kuvvetlerimizle 

veti, faizile beraber bugün 
dörtyllz bin logiliz lirasına 
ylni on milyon franğa varı· 
yor • ,,,,. 

-Arkruı var 

çak eıya getirmekte ol drı 
larını haber alan jand• krı 
geceleyin dere obaııo ıne 
su kurarak buıların i•~ dıl 
!erini beklemeğe bati~ laı 
lardır. 

Gece yar111na yakın ~ Cc 
Jar görülmils ve jaodır-' de 
nın (dur, teslim olunu:ıl).~ ioı 
rine boyun eğmiyerek 11 tel 
la karııhk vermeğe b,. in 
mışlardır. J. za 
jandarmamızın da mu .. tc 

ve seri ateıi karıııınd• H 

kiı tutturamıyacaklarını .... ~ d 
hyan bu altı serseri kı~ k 
geceoin karanlığından 1 ~ 
tifade dere uıağı köyOne-~ ~ 
çıp saklanmıılarıa da k 
dilerini takip eden mtıfr~ 
nin elinden yakalana• ,111 • ~ 

Mısır'a sevkedilen lngiliz askerleri taramamıt ve bunlardan ~ d 
koruruz. Mısır'ı muhafaza nını da tahkim edeceklerdir. dü kaçak etyalarla birB i v 
ettiği söylenen lngiliz aı· Bunun için bütçeye tahsisat yakalanarak ıehrimize g• d 
kerleri kark senedir Mısır konmuştur. rilmiı, ihtisas bakyerine ttl 0 

iıtiklilini lhlAJ eden bir Mıs1r hükumeti ln2iJtere- lim edilmiılerdir. .k 
kuvvetten batka bir şey nin talebi üzerine askeri Diğer 'ki ıerir kaças 
değildir. nakliyatı kolaylaıhrmak için mutaff•k olmuılardır. ; 

Muahedenin ruhunu ( as - Portsaid - Oiyat demiryolu- Şehrimize getirilen d 
keri iıgal ) in kaldırılması nu da yaptırıyor. · Devamı 4 nc:ü sôhifed6 • 

teıkil eder diyorlar. ------.-..-.-•~ 

"Niyuz Kronik .. gazetesi Amerı·ka bı·r Negu"s do 
"Firavunlar zamanındanberi · ' '-' 

Mısır . mes'eleıi bu kadar 1 • • • k d k 
ehemmiyet almamıştı diye et 1 1 çın an ö . 
baıladığı bir makalede Io-

gilterenin menfaatlara, Mısır- meg..., e Pag""" rılmıyor 
laların isteklerinin tahakkuku ~ 
için onlara (Açık kart) ver
meie müsaid değildir.,. 

Mııır milliyetperverleri iıe 
iıtediklerinden en küçük bir 
fedaklrlık yapmaia yanaı
mıyorlar. 

Mısırın komtuları sayılan 
Fransa ve ltalya'nın da M111r 
meselesile ilgisi vardır. 

logiliz'Jer Mııır'a son 
hafta içinde 20,000 asker 
gönderdiler. Bununla Mısır
daki lngiliz ordusu sayııı 
(75,000) i buldu. 
lngilizlerin Mısırı bu ıekilde 

takviye etmeleri, bir yandan 
Mı11r ve Sudanın muhtemel 
bir: hücuma karıı müdafaa
sını temin etmek, bir yan
dan da akdedilecek olan 
Mıs1r - lngiltere muahede
sinde imparatorluk arazisi· 
nin muvasalasını temin hu· 
ıusunda Mısır'dan istifade 
etmek lüzumunu emri vaki
ler ile teyid etmektedir. 

lngilizler Malta, Aden, Mı· 
sır sahillerini, ~ayfa Jima· 

Fransa, lngiltere ve Belçika ara81 
daki tesanod, her türlü akıiııll 

önüne sed çek~bilir 
(L'ındepandance) gazete- kesi karşı11nda . bulunduırtl' 

sinin, Amerika cumur baı- mamalıdır. 
kanı M. Ruzvelt'in irad ey- Amerikan cumhuriyetlJ 
lediği son nutuk hakkında kendi memleketleri ldabi~ 
yazmış olduğu bir makalede de kifi derecede ıillblı -~ 
diyorki: halde bulunuyorlar; bi9""". 

Amerikan birleıik cumu· devlet, onlan deniz &i.' 
riyetleri hükumetinin son yurdlarında yaralamak a1' 
olarak edindiği mutlak bita- sunu taıımadıiı gibi, ~~ 
raflık durumunu, Avrupa bir vaziyetin icabetti 
menfaatleri ve bilhassa askeri kudreti de , haiı dl* 
milşterek emniyet bakımla- ğildir. 
rından Avrupa'lıları geçen Fakat Avrupa milletle; 
ve yıllara nisbetle daha rea· nin vaziyeti Amerikan cu-· 
list davranmaya sevketmekti. huriyetleri hükumetinin •'; 
Şimdi Amerika nasıl bir ı.iyeti gibi olmaktan ço 
Negüs devleti için kan dök· uzaktır. 

meğe çağmlmazsa, eski işte bu hususi durumddf 

. 
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Tolbiyak veya (Ditenore) 
bu kadar kimselerle konuş· 
tÜğu halde kendisinin sadık 
hiçbir dostu yoktu. Zevk 

~ ..................................................... . 

kıt'anın milletleri de ay· ki, Avrupa'da kollektif ıetl" 
ni veçbile böyle bir niyet fikrini doğurmuıttal• 
uzak it için kan dökmeye, Ne Londra ne de Paril b' 
boğuşmaya çağrılmak tehli· fikri ıimdiye kadar •,il 

reddetmemiı değillerdir. iti' 
yukarıda bahıi 2eçen l9i' 
Avrupa genel harbı telsli' 
kelini, Milletler lcemiyetitil' 
idealiıine kar,ı izhar' olu; 
sadakatten doğmaktı~ 
Sonra birde ruhi bir me•,Jf. 
vardır; Avrupa kıt'a•~ 
barb sonu bu hllkümet .... 
harb mes'uliyetleri dol•1'" 
sile, imme efkirlarının k•'" 
dilerine nereye kadar refl' 
kat edeceklerioi bilmemel"' 
ridir. Farzedelim bir Avr•" 
harbi oldu. 

alemlerinde kendisine arka
daıhk edenleri, hiçbir vakit 
evine götürmez ve kendisi 
bir yere gittiği zaman gide· 
ceği yeri kimseyi söylemezdi. 
Kumarda kaybettiğini mun
tazaman verdiği gibi, kadlb
larJa da namuıkirane mua
melede bulunur ve hiç kimse 
ile münazaa etmez, geveze
liği sevmezdi. 

Tol'biyak, bu kadar tanın· 
mıı olduğu halde aslı ve 
nesli hakkında kimse malu
mat almığa ·muvaffak ola
mamııtı . 

Tolbiyak. ayni zamanda 
merhametli bir adamdı . Baş- . 
kalarına yardım etmeği se
ver ve bu gibi hususlarda 

Tele fon 
3151 Tayyare Sineması ~r 

-----
Bugftn senenin en zarif, en fantezi Fransızca sôz(Q ve şarkılı bftyftk komedisi 

Le Prönce De Mnnunt 

Gece Bülbülü 
HEN R Y GART htrafıodan tem&il edilen gençlik, zevk, ne,'e, 

a,k, musiki ve kahkaha filmi 

. Ayn=ı o ,;:=o .!S\ MUSiKi ÜST ATI.ARI SERıSıNDEN JOUAMEı BRAHM'JN J.A BOHEM OPERASIN
u - ~~DA BAZI PARÇALARLA MEŞHUR NINNfSJ 

FOKS: (TÜRKÇE SôiLfJ DfJNYA HABERLERİ) BEŞiKTAŞ TAKIMININ ATJNA'DA YAPTJGJ FUTBOL MAÇI 

Bu harbın yalınız deniı dl" 
vilşmelerine münhasır kıl•" 
cağını diitünmek cinnettif• 
Belçika Ba11nı böylece bil 
lngiliz ,.Offensive,, ini 111ub"' 

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

·•·-------------------------------·--------------.. -Devamı 3 u1ıc.ü sahifi 



29 ikinci Klnun 936 ___ s.wt;.;;;;;;;;;;;••~'----------------------------------------------(_Ol~:Bl~~=k•)------------~-------:-:-----~------~..::.=:=...:.:;:;;.;;.;;..,,_..-:---:-
BeQillCİ Corc, öldükten sonra hatıra N. v. Olivierve şo.rekii-

v Alı• Rıza VV. ,.,, H. Van sı Limited vapur 
defterinin yakılmasını emretmiş Der Zee acentası 

Müteveffa kral, kendisinde~ bahsederken: lngiliz "in
iliz tahtına yerleştirilen adam,, cümlesini kullanmıştı 

Son posta ile gelen Lon- müdDre ve akıllı bir zevceye her sabah kalkar kalk-

Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarfıeı 

No. 34 

& Co . . 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

" ANGORA" vapuru 20 
son klnunda bekleuiyor, 24 
son kinuna kadar ANVERS, 

ROTERDAM HAMBURG 

ve BREMEN limanlarına yük 

alcakhr .. 

Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel • 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

•• THURSO ., vapuru 7 
ikinci kinunda LIVERPOOL 

ve SVVENSEADAN gelip 

tahliyede bulunacak. 

dra gazeteleri, milteveffa kavu.1tu.,, maz incilden bir ıure 
kral beıinci Corc'un insani Beıinci Corc, 0 zaman okur ve ondan ıonra kra· 
meziyetlerinden uzun uza- yeni evJenmiı ve sarayı kra- Jiçe ile kabvealhıını yapar, 
dıya bahsediyorlar. Bu yazı- fide Maiyi adile yadolunan toplanıp kendiıine takdim 
ları ı5yle hllliaa edebiliriz: timdiki kraliçe Meri ile bal edilmiı olan bütlln Londra 

1 ................ ,. "ANDROS,, vapuru 3 şu
batta bekleniyor, 7 ıubata 
kadar ANVERS, ROTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala

0 ADJUTANT,, vapuru 8 
ikinci kinunda bekleniyor, 
LONDRA için yük ala

caktır. 

Mliteveffa kral beşinci aylarını geçirmek üıare Lon- gazetelerini okur ve mUtea· 
Corc, yalnız bir bilkllmdar dra'dan ayrılmııtı. K~ndiıi kıben ite baılardı. 
deiil, ayni zamanda bir o zaman, 11 Prens Dö Gal " Müteveffa, Prenı Doial 
insanı kimildi. Millet ve un•anını haizdi. unvanını taııdıiı zamandan 
tebeuı, onun yllkıek ve Kraliçe Viktorya, lngiltereoin beri bir hatıra defteri tutma
inaan t meziyetlerini · hi~bir istikbalini düıünerek1 müs· ia baılamııtı. Bu defteri, 
zaman unutmıyacaktar. f4ll- takbel krallarm çok iyi ye- kendisine en yakın olanlar 
teveffa kral; feraıata nefı tiımelerine fevkalide riayet bile nadiren görmllılerdir. 
sahibi, mutedil ve fenalıiı ederdi. Blitlln emeli, prenıea Hayatta iken, 61dlikten ıon· 
derb~l. ~a.tırasından silmeği ve prenslere iyi bir terbiye ra bu defterin derhal bakıl-
kendııı ıçın vazife bilen bir vermekti. maaını vasiyet etmiıti. 
adamdı. O; ıahsi menfaat- B · · C b 
1 eııncı orc, e eveynine Yeni Kral 8 inci Edvard'a 
a!ının ve huıuıi işlerinin, 
mıllet ve yurd itlerine ta· derin bir ıevgi ve HYi• 1760 yılında lnıiliz tahtına 
kaddum etmeılne hiçbir an bealerdi. Onlardan da dai- relen ilçllncil Corc'tan sonra 
·~eydan vermemiıtir. Tahta ma ayni tarıde mukabele bekir olarak tahta oturan 
ılk oturduğu Hilenin yıl görilrdil. Müteveffa kral, ilk Kraldır. Yeni Kralın, altı 
d6nümünde halka liitaben ıporu çok severdi. Ayni za- ismi vardır: Edvard, Alberto 
Ye•d' .. · b' ı manda mükemmel ·bı'ı· binı'cı' H · t' Jo · D ı·d 
d 

• ıgı ır say evde, ıahıın· rıs ıyan, 'J• av ve 
an bahıetmiı ve "Tahta idi. 1929 senesinde basta- Petriko. Beıinci Corc'un 6lil· 

oturtulmuı adam tabirini Ianmadan evvel Londra'nın münden ıonra da ( Kraliçe ) 
.kullanmııh. Beıinci Corc hak sayılı binicilerindenbiri idi. unvanını muhafaza edecek 
no~tainaıarından kendiaini Birkaç yıl evvelki yarıılar- olan yeni Kralın anası Kra· 
lialettayin bir lnıiliz ferdile dan birinde beslediği atlar- liçe Meri, 1910 senesinde 
daima bir tutar, hukuku dan ikiıi birden kazanmııtı. takarrür ettiği veçhile aene
ammeye çok hilrmetkir dav- Kralın o gllnkil sevincine de 70 bin lngiliz lirası ala-
ranırdı. payan yoktu. Betinci Corc, caktır . 
. Beıinci Corc, ebt;_veyhi ve ----------
ailesi tarafından IOD derece l~ratelli Sperco Vapur Acentuı 
aevilmiı bir ıabıiyetti. Kra- t 
liçe Viktorya, hatıra defte- ROY AL NEERLANDA S 1 PENHAGE , DANTZIG , 
rinin, 30 eyini 1897 tarihini KUMPANYASI GDYNIA OSLO ve IS-
ha!i yapratında Şu cDmle- •• GANYMEDES" vapuru KANDINAVY A limanları 
lerı yazmııtı: 27-2-936 beklenmekte olup için yiik alacaktır. 

.. Yarın Londr•'daa ayrı- yllkünll tahliyeil~n ıonra SERViCE MARITIM 
lacak olan Corc ile zevceai ANVERS, ROTTERDAM, , ROUMAlti 
Maiyi'yi teet1llrle uiurladım. AMSTERDAM ve HAM- .. PELES" vapuru 30-1-36 
Her illiıini çok sever ve ıa-
Y•rım. Cenabı h~kka çok BURG limanları için yllk da gelip 31-1-36 tarihinde 
•"'kil C alacakbr. MALTA, MARSILY A, ve .,.. r, orc, temiz ru'ılu 

A "CERES,, vapuru2 10--36 BARSELONE için yllk ala-
nıeriku, bir Negns da gelip 15·2·36 tarihinde caktır. 

devleti için kan dök· ANVEr S, RoTTERDAM, Yolcu kabul eder. 
AMSTERDAM ve HAM- ilandaki lıareket tarible-rne~e çağrılmıyor 

-Bn·•- ıfı 2 . . 
F. 

-ruro ı ıncı sahifede-'••aa • • Lv da •çın uoyle · birıeyi asla 
b filD••mektedir. Yalanız 

u kabil bir durumda biUUn 
Avrupın . 
1 ın nızarlarıaın Hıt· 
er Almanyasına müteveccih 

olaca tın 
d 

1 unutmamak lizım-
ı ... 

BURG limanlarına hareket rile naavlonlardaki deiitildik· 
edecektir. lerden ııente meıuliyet 

SVENSKA ORIENT kabul etmez. 
LINIEN Daha fazla tafıillt için 

"HEMLAND" motörü 5_ ikinci Kordonda Tahmilkve 
2·36 taribin<le beklenmekte Tabliye tirketi binası ar a

sında FRATELLI SPERCO 
olup· yükllnü tahliyeden vapur acentalığına müracaat 
sonra ANVERS, ROTTER· edilmesi rica olunur. 

logiltere o vakit ne yapa· DAM, HAMBURG, CO- Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
• ~·~ hr? Bu ıuale ceva P llllllll lllllltllllllllllllllllltllllllllfllllllfllllllllltlllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll 
• b~ rnak gUçtUr. Mevkilerin -ı = 

~:.::•tabkem hafle ıokul: i=_ zmir yün mensucatıi= 
1 

amme e kirı manı 
~ •n Belçika nasıl kendisini = = 

· ~~~u~~~~~··,~~ı~.~~:iı:: t~: iTürk Anonim şirketi! 
·~ilden CSnllne geçebilmek ~ ızmir Yftn Menıucah TGrk A. ~· nin Halka- ~ 
~ınlJ bki~ tek ıey vardır, o da - -

0 e hf emniyet fikrine ~ pınardaki kumaş fabrikası mamulaımdan olan ~ 
~•fer teminletmektir. Tarihi ~ uıeveimlik ve kışlık, zarif kuma,larla, battaniye, ~ 
r~-•nıız-Belçika-lngiliz poli- ES_- . ~·· ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci 35_
IK tesanildii her türlll afetin 

Önüne du . '-if'd' §§ kordonda Cumhuı-iyeı meydanı civarında 186~ 5 . rmaya a ı ır = = 
Ad 'd · ~ numaradaki (~ark Halı TOrk Anoninı şir· ~ 

ana a ya~ala- = k . .A ~ b ·k = ES eli) mağazasında satılmaktadır. Mezkur ıa rı a-~~ 

1180 kaçakçılar ~ oıo melanet ve ~rafet itibarileberkeeçe malum ~ 
• Bu~tarafı 2 inci ıahijede- SE olan mamulahm muhterem. mftşterilerimize bir § 
o0bası 1'oyünd~n ~mer otlu, ~ defa daba tavaiyeyi bir vazife biliriz. ~ 

ı:ner, lbrabım oglu, ibra- = p k . . · = 
him Abdu h • 1 O =: era ende Hbf yetı ,. j b Toptan satıı yen 5 , rra man oı u ı- = · = 
ID•n ve Mehmed ojJu Hamid §i Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
80rıuya çekildikten ıonra ~ Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. "§ 
ttvkif •. H hıpiaaneye gön- § biraderler ~ ~ 
deril1Dek üzere cumuriyet ~ Ku:ıu oğlu:ç,.ı,ıııı Asım Rııa ~ 
':~el ıavamanhjına tealim ~ v• biraderleri ~ 
t ıllDiflerdir: . ~ ':i eai manifaturac;ılarda mimar 1 
. Bunlazdan otuz top kadar s Kemaleddin Cad. Yinlil mal· := 

barenler! Mut· 

laka (Okamentol) J.-f 
ôkıftrftk ,ekerle· ~ 

rini tecrlbe edl ı--f 

lİZ •• ~ 
C'd 

CQ 

Ve Pftrjeu ~abapın 

en ftıUln bir m Oı-~ 

bil şekeri olduAu 

nu unutmayınız. 

Kuv\•etli mftıhil 

ietiyenler Şahap 

Sıhhat ıftrgftn 

haplarmı Maruf 

ecza depolarmda 

ve eczanelerden 

araeıol~~· 

~alılık motör 
12 beyrirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıt bir 
~ot6r aablaktır. Taliplerin 

idareh.anemize milracaatları 

ilin oluaur. 

062
KTOR 

Ali AgAh 
Çocuk Hastalıkları 

MlltehaAıaı 
tı.inci Beyler Sok~ N. 68 

Telefon 3452 

caktır. 
AMERICAN EXPORT LINE 

"EXCHMOTH,, vapuru 2 
şubatta bekleniyor, NEV
YORK için ıyllk alacaktır. 

JOHNSTON VVARREN LI
NE - LIVERPUL 

"DROMORE,, vapuru 18 
son kinunda bekleniyor, 

LIVERPUL'dan yük çıkarıp 

BURGAS, VARNA ve KÖS
TENCE için yük alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

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

"THURSO" vapuru 15 
ikinci kanunda bekleniyor, 

LIVERPOOL ve GLASGOV 

yük alacaktır. 

"POLO" vapuru l O ikinci 
kinunda LONDRA, AN

VERS ve HULL beklenip 

ayni zamanda LONDRA ve 

HULL itin yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINIS 

"AGILA,, vapuru S ikinci 

kinunda HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERS'ten tah

liyede bulunacak . 
Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üıerine 

değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmeı. 

QAŞDURAK 

H AMDi Nüz.nET 
Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ilAç ve tu

valet ç~itleri ıatar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet fibi içilebilir iki defa ıDzlllmütlir. 

Biricik aatıt yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

SıuuAT EzANESI 

N~A 
t iK ~ rlL~ ,~ Ô 11 ıÜ~~~ 

~ 

~t~li ve keten kum~ş ya· ~ Jar pazarı F. Kandcaairoilu · 55 
'
1
' nın 11l1 r · iİİİİİİİI 111111Hl1111111llltl1111 llCJ lllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllUll 
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(Uluaal Birlik) 

Otuz Tabutlu A 
• 

Moris LöhlanınEn Meraklı Ro 

Sec;imden sonra Yunanistan'da dahili' Tefrik•••Y1 
- Blrlnd Kunm: VERONJK -

vaziyet gene nezaket kesbetti ~:0:~:?. ::~;:n::.•edinbafl ... 
- Bilmiyorum . Eski za • - Babam tarafı~ 

Veııizelist'lerin, tek başlarına büyük bir ekseriyet kazanmaları, Venize
list aleyhtarlarını birleştirdi. Yeni kabineyi kim teşkil edecek? 

Jstanbul 30 (Ozel) - Atinadan haber veriliyor : 

Dcmircis kabinesinin istifası (lzerioe Kral ikinci Yorgi 

partiler liderlerile konuşmağa başlamıştır. Tek başına 

tehlikeli addedilmektedir. Bu sebeple yeni kabinenin 
tekrar Demircis tarafmdan teşkil ediloıesi için mflza· . 
kerelere başlanmıştır. Demircis, Kralla konuşmuf88 da 
bir cevap vermekten imtina eylemiştir. 

bOyOk bir ekseriyet kazanan Venizelos partisine karşı General Kondilie'in orduyu Alet etmek ve bir tedbi' 
birle~en aoti Venizelistlerin bloku hoş gôrftlmemekte siyasası ihdas eylemek iıtediAi eôyleniyor. Vaziyet 

olduğu gibi, Venizelistlerio de kabine te~kil etmeleri nezaket kesbetmiştir. 

-------·· ..... t ...... ·--------
Ital yan ordusunda isyan Bütçe kurulu toplandı 

lstanbul, 30 (Özel) - Afrika'daki ltalyan ordusunda • • • 
isyan çıktığı ve 3so u~fer ne küçük zabitin ıngiliz soma- Denızyolları 936 senesı hotçelerıne 
Jisine kaçtıkları haberi Roma'dan tekzib edilmektedir. ı· JaA. vesı· m kte • tah • tJ Q tt 
Royter ajansı, bu haberin doğru olduğunu iddia eyle- • U Zl 8188 8 m re e-
mektedir. hat kadroları kabul edildi ..... ·~· ... ·~-------
Kamutay müzakereleri 
Muğlalı Salih kızı Ummahaııın ölüm 

cezasına çarptırılması tasdik edildi 
Ankara 29 (A.A)- Bur6n cekJerden korunm81ına ait 

kanun liyihaları müzakere 
ve kabul edilmittir . 

Refet Canıtez'in baıkanh
j'ında yapılan Kamutay top· 

lantııında aıkerlik kanununun Kamutay gene bu toplan
tısında askeri ve mlilki te-

36 ıncı maddeıinin ve askeri 
kaüd kanununun 45 inci mad· 

Ceza kanununun bazı mad· desindeki tehid kt.limesinin 
"'delerinin değiıtirilmesi ve ıDmul derecesinin tayini hak
bazı maddelerine de ekler kıadaki mazbat~ ile iki ıuç 
yapılması hakkındaki kanun ortağı ile kocası Doj'ru par· 
llyıbaları ile TOrkiye ile Yu- mak oiullarandan · Mehmed 
nanistan arasında mün'akit oilu Ômeri taammOden öl
ikamet, ticaret ve seyrisefain düren Muğla'ıiın Karakuyu 
mukavelesine ek olan 26 Ey- k6yünden Salih kızı Ümme
lill 935 de yapılmıı olan an- ban'ın öliim ceza11oa çarptı
laımanın tasdikine, ne batla· rılmasına aid mazbata da 
rın hastalık ve zararlı b6· kabul edilmiıtir. 

--~~-----~~~·~•1•·-~~-~----~~-

Naziler 
Bugün Almanya· 
nın bertarafında 

şenlik yapıyorlar 
Istanbul, 30 ( Ôzel ) -

Berlin'den haber veriliyor: 
Nazilerin iktidar mevkiine 

reçtikleri günün üçüncü yıl 
dönümü bugüne rastlamak-
tad1r. !Bu münasebetle Ber
lin'de ve Almanya'nın biltün 
ıehir ve kasabalarında bü
yük törenler yapılmaktadır. 

Berlin ıebri, dün geceden 
donanmıştır. Propaganda ba
kanı Göbelı, generallGöering 
ve daha birçok Alman na· 
zırlarının söylevler verecek· 
)eri bildirilmektedir. 

Makalle'deki ltalyan 
ordusu muhasara 

edildi 
- Başıarafı 1 inci sahifede
muharebeler devam etmek
tedir. Habeı kuvvetleri ağır 
aju ilerlemekte ve düşmana 
ağır aayiat verdirmektedir. 
Cenub · cephesinde vaziyet 
aciz değildir. Maamafib Ras 
Desta ile muharebe yeniden 
tesis olunmuştur. ltalyan· 
)arın ileri hareketi durmuşa 
benziyor. ltalyan kuvvetleri
nin Göller mıntakasına ka· 
dar ilerledikleri haberi kati· 
)'tD ea1111zd11. 

Amerika 
Avrupa işlerine 

kaı·ışmaktan vaz 
geçecek 

Nevyork 30 ( Radyo ) 
Amerika'nın, Avrupa itleri· 

ne karıımaktan tedrici ıu-
rette uzaklaımak istediği 
ve fakat buna rağmen ta-

kib ettij'i ve edeceği yolun, 

devamlı bir ıulh temini için 

çalışmaktan ibaret kalacağı 
bildirilmektedir. 

Flanden 
Lord Eden'le faz-
la konuşamamış 

Paris 30 (Radyo) - Lon
dra'dan avdet eden Fransız 
dıt itleri bakanı M. Flanden 
Londra'da Lord Eden'Je yap
mıı olduju temaslar hak
kında raıetecilerin eurduk
ları suallere kısaca cevab 
vererek demittir ki: 

- Lord Eden'fe samimi 
konuımalar da bulunduk 
daha mufassal görüımemize 
vaziyet mani idi. Mabaza 
iki memleketi alAkadar eden 
büyük mea' elelerde lnıiltere · 
ile Fran1a arasında hiçbir 
ıayrılık mı•zuu bahıela•ı z. 

Ankara 29 (A.A) - Ka- alınmaıı dolayııile deniz yol· 
mutay bütçe divanı muha- ları idaresin~n 1936 yılı va· 
sabat ve iktisad encilmenle- ridat ve masraf biltçelerine 
ri bugiln ,,.ukerrem lıparta- ilivesi iktiza eden tahsisat 

nın baıkanhğında umumi ve m6rettebat kadrolarını 
hey'et halinde toplanmıılar- kabul edilmiıtir. 
dır. Ekonomi bakanı Celil Gıne bu toplantıda 
Bayarın da bulandutu bu umumi heyet Akay iıletme· 
toplantıda rüznamede bu· ainin 1936 b6tçesine bağlı 
lunan maddeler Dzerinde 9 no. Jı cetvelde ve gene bu 
KÖrOıülerek vapurcolukTnrk idarenin 1936 yılı kadıosu~da 
anonim ıirketine aid ve va· dejiıiklilder yapılma11 hık
purlarımızın deniz yolları kındaki telılifleri de tanip 
işletme idaresince aatın etmiıtir. ·-· 
Teşviki sana i muafiyeti 

·-],--
Muafiyeti değiştiren hadiseler bildirilecek 

Sanayi teıvik muafiyetin· vaktinde haber verilmemesi 
den iıtifade eden ml1e11eae· yGıllnden haber alınarak 
ferdeki deiitiklikler hakkın· lkbıad Veklletinc:e bir ka· 
da diln Maliye Vekiletinden rara bıjlanıncaya kadar ıe· 
va!ilije bir bildirim ıelmiıtir. çen zaman zarfında mileHe· 

Bu Kibi mliesseaelerin mu· )erin verri muafiyetlerinden 
afiyet ruhıatnamelerinin ip- istifadeleri devam etmekte 
talini veya sınıflarının deiit· her ne kadar ıonradan ruh· 
tirilmeaini istilzam eden hl- satnamenin iptal veya ıınıf· 
diıelerin bu kanun mucibin- tarının tenzili hakkında bu 
ce mlie11eseler tarafından 

Vekiletçe verilen kararlar 
N Qmayi~çi talebe,Kahi· 
re-Iskenderjye arasın· 

da bir treni durdurdu 
- B~ıaraf 1 inci salıif ede -
Ilı, bu eınıdı talebeye tolum 
bılarlı boyı n 11cık ıu fıe · 

lurtmıetır. 

Kıbfre. 29 (Rıdyo) - Na . 
nıaylıçller bagGn yoldaki bGUlo 
fenerleri p1rc;.lımıelardır. Zı· 

bıta ile talebe araıında YDko 
bnlın mGeadcme netlculnde 
h~r iki tat1ftın yaralılar nrdar. 
Blalerce talebe, lıtaayona hCl· 
com etmlıler no e ınıda man· 
11lat eden bir treni tııı tut · 
moılerdır. Dondan ıonra cad· 
delere dökGlen nGmıylıçller, 

mekteblere h6cam eımlıler n 

bir mekıebl yakmıılardır. Bıı· 

bıkınlık dalrell, sabıtının mu· 
befH111 alhndı bulunuyor. Na 
sırların blrço~o mıkımlarını 
gldemeatlılerdlr. 

Kıhlre 29 (Radyo) - Nil 
köprOlerl, Hhıtı tarafından 

totalmoıtor . .Klse yola, ıılebe 

nln Kıhlre'ye gelmemeelnla le· 
mini için ıbloka altını aha 
mı111r. Ef k•ra umumiye beye· 
cıa içindedir. Elmokattam gı 
aeteıl, nOmıylıçUerln bir lnglllı 
neferi•' OldGrdOklerlnl yasmak 
tadır. 

Ozerine muafiyetlerin kaldı· 

rılmaıı cihetine Kidilmekte 
ise de arada geçen mllddet 
zarfında ruhıatnameleri iptal 
edilmit olan müe11eaelerdeo 

bazılarının kapatılmıt olmaıı 
veya sahiplerinin bulunma· 
maıı, yabud mal vaziyetle
rinin bozulması yllz&nden 
, Yerrinin tahıili rUçletmekte 
olduiu K6r81mektedir. 

Hazine alacaiının vaktin· 
de tahsiline imkin verilmek 
nıere mlle11eselerdeki deli· 
tikliklerden haberdar olan 
maliye dairelerinin zamanın
Cla ve •illyetler va11tasiJe 
aid olduj'u Yekiletlere ve 
tetkikatın zamanında yapal· 
ması, baıkasına devir veya 
te1iaatta deiitiklik ıibi sınai 
m6e11eselerde vukubulacak 
detifikliklerin bemea bildi· 
rilmeainin temini emredil· 
mittir. ' 

Sanayi teıvik kanunu mu· 
afiyet ruhsatnamelerinin ıı
nıflarının tenzilini veya bun· 
ların muvakkaten, yahud 
iptalini iıtilzam eden hldi · 
1elerin teıbiti halinde bun· 
ların mndellel bir ıurette 
lkbıad V eklletine biJdiril-
mali. 

mantarda yapılmıı, fakat kopya edilmişti. 
ıimdi artık iılemediğini san· - Evet 
dıtım birşey.. - Bu haça reril" 

- Acaba ? dınla benim mUt•~ 
- Yalınız bu rece ve ne diyeceksiniz? 

batti bu sabah, ııağıdan bir - Ben bu ruioıleıi' 
takım gftrOltiiler duydum . Jıaa hiç sıörmedim. si 
Tıpkı açmak için sarf edilen bu kopyaları 'aslına r 
bir çalıımadan çıkan gilrlll· men benzediğini idclİ' 
tliler di; arada uzun bir za- yordu. Babanız, ıiıia,; 
man .reçtiği halde açılmadı. bataıı yllzUnden çok 
Iıliyor .. Onlar .. ~ktijinizi ı6ylerdi. 

- Onlar da kim Allah - Belki o da ayni 
aıkına?. bı çekmiıtir. B.aba• 

Veronik cevap bekleme· balde Voraki hakkıa'!J 
den sözOne devam etti : cının: "Sen bir doıt '-

- Stefan beni dinleyiniz! &lecekıin, :zevcen de 
Henüz biraz vakit var; ne- Uzeriade can verecekııt 
rede ise Fransova serbest dijini tahattur ediyo 
olacak, bizim yardımınııza bunun için böyle ı6yl 
gelecektir. Bu mllddetten is· Biraz ıuıtular. So•" 
tifade ederek vaziyet Oze· roaik: 
rinde konuıabiliriz. - Fraaıova hlli 

Veronik Fransovanın de· mıcli. Geç kaldı! D 
liii b6yllterek kolayca kur· Pencereden uç 
talacajına emin idi. Vero· •ı•i• baktı; merdi••• 
nik Sarek adasına nasıl rel- dllzelmemiıti. Stefaa 
ditini 6ç rahibenin ne suret· - Oalarda nered• 
le idam edildiklerini, geçir- releceklerl Dedi. 
diil açlık •e korku ınaleri· - Hazineler, mabud 
ni Stefana anlattı. Bunlara ne dersiniz? ~ 

Ve: - Muamma.. Anllf'!. 
- Franıovmya ıakladıjıan ıeyl•r. Mabud de1tao;,.ıı 

feci hldi1eleri ıiıe bUttln Manıenok'un bulduj'9 
tafsilitile anlattım. Bu ıu· sika•da .. Hayat ve 
retle dOımaalarımıza karıı bahıettiji de zikredi 
m6cadeleyi temin etmek iı· Babanıza a6re, bu tat 
tedim dedi· cize tatıdırl An'aneler• 

Stef an, baıını salladı : bu t.,ın ya yeri de 
- Fakat hanıi dllımanla? İ 

Ôyle bir dUıman yeya dnı- ya da çaJıamıı olduj'U ~ 
manlar ki r.Szle r6rilnmiyor- bakkaldır; bu ta.. ....-j 
lar, perde arkasından çalı· olmak olmak için çal&t« 
ııyorlar. Bana mukabil de vardır. 
va~ıette çok ileri aidiyor· V eronik: I 
lar dedi. F k t D d' 8' 

- Evet .. KuruauYuıtai zih· 
niyetile cinayet iıliyorlar. Ho
narinin anlathiı ve sonradan 
Bç rahibenin tekrarladıjı 
bu korkun~ efıaneler nere
den çıkıyor ? .. Otuz tabut 
için otuz kurban •. ,. "Çarmıha 
ıerilecek d6rt kadın •. ,. ıibi 
tedhit edici ri•ayet ve ya· 
zılar var. 

.. Aııl anlamadıiım nokta 
ıadur: Şimdiye kadar ancak 
tedhiı mahiyetinde kalan 
hidi1eler, busene neden 
b6yle ltir yanar dai infilakı 
ribi tiddet ve debıet kı•· 
betti?. 

- Bence buna sebep 
birazda Man.enokturl Bu 
adam, çok rarib bir adamdı! 
Esrarenıiz, falcı ve silıirbaı, 
ıarlatan, ilmi nilcumdan her 
zaman bahseden bir tipi 
Manie•ok uzan tenelerden
beri 1917 aenesinia meı'am 
bir ıene olacajını ı6yler 
darurdul 

- Acaba neden?. 

- a • .. • ı. 

saadet kadar bedbala~ 
bahıedea bir taımı i~~ 

- E•et. Mabafı...,.., 

mnsaadesi olmadan eli~ 
fellket mullakkakl M••' 
bu lıas•sta bir ri ,.1', 
vardır. Ba taı, ateı v• ~ 
neıreden bir mllcevber 1~ 

Manrenok'aa elini• ~ 
masana nazaran bu riftf 
daha dotru olıa ıerekl 

- EYvetl Manıe•~, 
baba•zın yazı odaıınb-' 
cehe1111emden bir par~ 
Elimi deidirir deid 1 
yandım. 86yle bir a~1ı"" 
rtlmde bir daha bi ... ~ 
dim." Diye baiardını 
muıtuml ~ 

Manıeaok, b&yllk bil 
ka içinde Fruet kUiae•• 
nalı çıkarmaia gitmiıtif ~ 
ni ölO bulduğunuz mub:~ 

- Acaba kim lldll?, 
- Bu adaya bakilll -1' 

veya olmak iıtiyenl~ 
biriai veya bir kaçıl 

- Sizi ve Fransovayt 

o 

Bilmiyorum! Yalnız 
M•nıenok'ua çocaklapada 
buralarda çok ltulundaja ve 
ihtiyarlarla temaı ettiii mu
hakkaktır. Eski bir deatane 
ı&re 1911 de bu adada bir· 
çok f .. ilkeller zuhur edeceii 
ı6yleamektedir. Maamafih, 
Manseaok'ua e1ld maaaı
tarıa harabeleri araıınd.P,al· 
clata ıok .. ıd notlar bir 
•alnatbr. Buau kep1a11aı 

raya kapatanlar mı ac• 
- ŞBpbe yok. _.ıl1 
- Makaatlan ne ela~ 
- Baıit; PriUre'ye ıet 

çe ıirebilmek i ~ 
- Sizi buraya kap•~ 

larındanberi bunlardan 
1 ıini olıua ıGrmedini:ı oai 

- Hayar ; maamafill 
~adı• warır ~bi oıu,or.i 

(o.om~ 


