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Doğu Afrika'sındalli ltalyan_ asller-
lerinde hastalıll devam ediyor 

I!tanbul, 3· (özel) 
genişlemektedir. Gon 

- Doğu Afrika'sındaki Italyan askerlerinde baş gösteren hastalık, her gnn 
geçmez ki Soveyş kanalından hasta efratla dolu bir ltalyan vapuru geçnıefi1io. 

Son gelen haberler, Rodos, Leryos, Sömbeki ve Istanköy adalarında tesis olunan hastanelerin, son 
zamanlarda dolduğunt1 bildirmektedir. Bu hatta içinde do2u A~rika'sından gelen hasla askerler, Ro· 
dos'a getirilmişler ve bir mektebe yerleştirilerek tedavi altına alınmışlardır. 

lngiliz somalisinden Habeşlere 
yeni silih ve muhimmatgeldi 

Ji IMaka!!_enin üzerine yOrOyen Habeş kuvvetleri, 
mevzilerini .. muhafaza ediyorlar 

ve Gerloa-ubi Garahay ve 
Küba yoluyla cenuba •e 
dol oya varmaktadır. Bir iki 
güne kadar bir Finlandiya 
Kızılbaç bey'eti Adis - Aba· 
baya gelecektir. Dünyanın 
her tarafından Adiı-Ababaya 
bombardımanlar neticesi za
yiata uğrayan ıeyyar hasta
nelerin yeniden vücuda geti
rilmesi için ianeler gelmek
tedir. Evvelce verilen haber
lerin akıine olarak Mısır 

Habeş askerleri Kızılay ıeyyar haata.neainin 
latanbul, 8 ( Özel ) - yan'lar bilha11a Sire ve bombardımanı eınaıında 20 

Acliı-AbAb l,.:l haber veril- Volkayt mıntakalarını bom- kiti yaralanmııtır. 
elitine sıire, lnıiliz ~ıomali- bardıman etmekle geçirmek- Adiı • Ababa 7 (A.A) -
ıiaden yeniden killliyetli tedirler. Somali cephesinde Harvard Üniveraiteıinden 
militarda top, miihimmat ve ltalyan'ların Dolo mıntaka· ıenç Amerikan hukuk dok· 
cepbaae ıelmittir. Bu mtı- sile Donun cenubunda yap· toru Spencer buraya gelmit· 
himmat, derhal kervanlarla makta oldukları tahtidat tir. Kendiıi Habeıiıtan hii· 
cepheye aevkedilmiıtir. Ha- devam etmektedir. Cephe kümelinin yeni politika mil· 
beı kumındınlırı, ltılyan- şimdi Ual-Ualdan baılamakta şaviridir. 
lınn taarruz etmek niyetin- •• •• ••-+4••.....,.,.f.ı•------
de olmadıklannı bildikleri 8 ı A 
halde mtltemadiyen hazır- u sene sey ap ve 
laamaktadırlar. 

Baıtıalerde tekrar batlı· f ı A k t • • ? 
yaa tiddetli ve ıllrekli yai· e a e senesı mı. 
•urlar, harekltın tevakku· 
fana ıebeb olmuıtur. Buna 
raimen Makalle'ye doğru 
ilerliy~n Habeı kıt'atı mev
zilerini mulıaf aza e~mekte 
~~ ileri hareketlerine devam 
ıçıa havaların milıaadeıini 
beklemektedirler. 

Paria'ten haber verildiiine 
göre, ltalyan tayyareleri 
Habeı'lerin tecemmü hare~ 
ketlerine mani olmak için 
mltemadiyen iıtikıaflarda 
buluamakta •e en uf ak bir 
l~plae llıerine Habeı arazi· 
ııne bombalar yajdırmak· 
tadırlar. 

. Adiı·Ababa. 7 ( A.A) _ 
~~•al cepheaiadea bildiril· 
gıne ılre ıayet tiddetli 
Yaiınurlar her tilrlü aıkeri 
hareketleri imkln11z bı
rakamaktadır. Habeı yük· 
sek yaylası iiıeriae 7 ıtın
denberidir dinıneden yağınur 
yatmaktadır. Böyle bir bal 
1 ?'>7 denberi g6r6lmemiıtir. 
Ç\\nki normal ıurette yağ
mur •••Iİmi ancak Mart 
ortalarına doiru batlamak
tadar. Şimal cepbeainde yat· 
IDllflUI l•Ç•n ber ıaati ltaJ-

Fransadan başka lngiltere'de de 
1 ftlşiddetli yağmurlar yağmış ve 

tehlikeli seller olmuştur 

lttubul 8J(Özel) - Lon· 
dradan gelen haberler, ln-
giltere'nin Mahlan mıntaka
ıında ıiddetli yağmurlar yağ

mıı ve tehlikeli ıeyliplar ol· 
muıtur. Sular altında kalan 
yerlerde y&zlerce hayvanat 
telef olmut YI 1imdi71 kadar 

30 kitinin akıbetinden habH 
alınamamııtır. 

lıtanbul, 8 (Radyo) - Pa· 
riı'ten haber veriliyor: Ya
iaa ıiddetli yatmurlardan 
dolayı Franıa'nın bir çok 
yerleri ıular altındadır. Şim· 
• Devamı 4 rlC.11 taltifetle -

-
Tahkikat 

Italyanlar aleyhi
ne çıkıyor 

Yu-Ingiliz donanması 
nan sularına geliyor 

·-·-· 
lıtanbal, 8 (Özel) - lı

veç hastanesinin bombardı· 
man mea elesi gittikçe bli
yDmektedir. ltalya dıı itleri 
bakanhia, hastanenin kasden 
bombardıman edilmediğini 
iddia ediyorsa da, gerek ln
giltere'nin Adiı-Ababa'daki 
elçisi ve gerek lsveç ve Mı
ıır büküm etleri tarafından 

yapılan tahkikat, ltalyan 'Ja
rın aleyhine görünüyor. Söy· 

leadiiine ıöre, uluslar ku
rumunun ilk toplantısında 

bu mea'ele ehemmiyetle ko
nuıulacak ve laveç hükume
tinin bu baptaki ıikiyeti 

dinleaecektir. 

Pire limanına gelen iki bnyok 
zırhlı ve denizaltı gemileri 

.... - İngiliz donanması 

Cam ve Şişe 
hakkındaki liyiha 
kamutaya verildi 

lstanbul 8 (Radyo) - in· sonra meçhul bir semte doi· 
giliz donanmaıının mühim ru hareket eylemiılerdir. 

Ankara 7 (A.A)- Cam ve 
ıite ithal reımiain arttırıl· 
maıı hakkında huırlaaan 
kanan liyibaıı Kamutaya 

bir kısmı, bu haf ta içinde Atina 7 ( A.A ) - Dört 
Yunan denizine gelecektir. lngiliz açık deniz torpito 
Pire limanına gelen dört muhribi lskenderiyeden Pi
torpitodan baŞka dün gece- re'ye gelmiıtir. 
de iki büyiik zırbb ve on lstanbul 8 (Özel) - Kuv
iki denizaltı sıemiıi Pire li- vetli bir Franıız filoıu ma
manı açıklanna gelmiıler nevralar yapmak lizere Ak
ve bir müddet tevekkuftan denize hareket etmiıtir. verilmittlr . 

~~~~~-------....... ~----~~~~-
Italyanlar Doğu Afrikasında 

çok zayiata uğramışlardır 
Cozitam kadroları, Oç ay içinde tehlikeli surette 
eksilmiş bulunuyor. Badogliyo asker istedi 

lstanbul 8 (Radyo)- Ro· 
madan haber veriliyor: Do· 
ğu Af rikaıındaki ltalyan or· 
dalan baıkumaadanı Mare· 
ıal Badoiliyo'nun, Mu110Jini· ı 
ye· g6ndermit olduğu son 
rapor mlinaıebetile ltalyadan 
doğu Afrikaıına yeniden sev 
kiyat baılamııtır. Pazartesi r 
günü Napoli'den aıkerle dolu 
iki vapur hareket eylemiıtir. 
Mareıal Badoiliyo'nun ra· 

porunda, doiu Afrikasındaki 
ltalyan orduıunun ıimdiye 

kadar çok zayiata uğradığı ~ ' 
ve cliz'ütam kadrolarının teh-
likeli bir surette ekıildiği ıı 

Musssolini 

bahsetmekte ve mümkün 
olduğu kadar sevkiyata ger-

bildirilmekte ve yeniden as· 
ker iıtenmektedir. Mareıal 
Badoıliyo tanzim etmiı ol
duiu taarruz pllnını tatbik 
edebilmek için daha çok mi verilmesini istemektedir. 
aıkere ihtiyacı oldajııadaa Mareıal Badogliyo'nun ra· 

poru, Roma ıiyaıal çevea• 
!erinde derin akiıler yap• 
mı ıtır. 

Roma 7 (A.A) - 90 110· 

lu resmi barb tebliii, gerek 
Eritre gerek somali cephe· 
sinde kayde değer bir t•Y 
yoktur. 

Ankara'da 
Dil ve Tarih takfllte· 

leri • açılıyor 
Ankara, 8 (Özel) - Yeni 

teıkil olunan dil ve tarih 
fakülteleri, yarın, Kültnr Ba
kanının bir söylevi ile açı
lacak ve hemen derelere 
başlanacaktır. Fakültede Sü
mer, Eti, Akat ve Aıur dil
leri okutulacak, eıki Ktıltllr 
Bakanı Hikmet, lbrabim 
Necmi Dilmen Muzaffer ve 
Şemseddin ders verecek· 
terdir. 
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Fiatleri 20 p~~~:b~ Bu sene Yeni dünyada yıl__, 
indirildi ha~ı nasıl kutlulandı 

Nakili: KAMI ORAL • Adana gazetelerinde oku- "i{ 
-19- 11111 duğumuza göre Adana vili-

ıs. Cinai Roman 

Könı ü rcü kadın, emniyet direktörü· ye~i~de. u~ ve Buğday fi~t-
len ınmııtır. Bunun üzerme 

Saatl2yi vurduğu 

olan halk kitlesinin 
zaman, sokakları dolduı-mıış 

haykırışları, vapurDÜll zabıta İşaretini görÜDCe firktQ ~elediye de ekme~İn. b~h~r 
- Oğlum nafile çalıyor· niyet direktörünün yüzüne 'kdosundaa20 para ındarmııtır. 

sun, o ev boştur" dikkatle bakh. Onun kim Tarla 
ların düdük seslerini bastırıyordu 

Deyince, emniyet direk- olduğunu tanımakta iecik
törü bu kadına teveccüh medi, fakat kapıyı çalmak-
ederek sordu : tan da vaz geçmedi. 

- Bu evde kimse oturmı- Emniyet direktörl, eld; 
yor mu ? edilen delillerden memnun 

- Müstecir, bu gece nak
Jihane etmiştir zannederim. olmuştu. ihtiyar (Anri) nin 
Zira hizmetkar kadın bu sa- dediği gibi dilsizin cina
bah hiç görünmemiştir . yetle alikadar olmadıiına da 

Emniyet direktörü ile kö· inanmıştı. Fakat bundan 
mürcü dükkanındaki kadın sonraki tahkikat için diJsi
arasında bu mükilemeJer zi;oı çok değerli bir alet ola
devam ederken, dilsiz, ça- cağı kanaatini beslediğinden 
nı çalmakta devam edi-
yordu. onun tekrar tevkifini lüzum-

Emniyet direktörü, mırıl- lu görmüıtü. Bunun üzerine 
dandı. dilsizi kolundan tuttu ve 

- iyi malümat, demek oradaki arabalardan birini 
oluyorki burada hizmetkar kiralayarak dilsizi bindirdi. 
kadın varmış. 33 numarah hafiye, Emniyet 

Dedikten sonra tekrar 
kömürcü dükkanındaki ka- direktörünün ufak bir itareti 
dına hitaben: üzerine dilsizle birlikte ara

- Size sormaklığım, ka
pıyı boşuna çalmakta devam 
eden şu biçare bir adama 
acıdığımdanchr. Evin boş ol
duğunu kendisine anlatsak 
sevab işlemiş oluruz. 

Dedi. 
Kömürcü dükkanındaki 

kadıı., emniyet direktörünü 
bir kere tepeden tırnağa ka
dar süzdü ve sonra: 

- Nemize liıım! Herif 
çala çala, evin boş olduğunu 

kendisi anhyacak. Hizmet
kar kadın, efendisinin, gece 
yarısı tr~nile zevcesini alarak 
Londra'ya gideceğini koca
ma söylemişti. Fakat ben uyu
muş olduğum için gece yarısı 
gidip gitmediklerini iÖrme
dim. Maahaza gittiklerinden 
emin değilim. 

Dedi. 
- Kapıyı çalan adamı 

tanır mısınız?. 

- Hiç bir yerde görme
miıimdir. 

- Adamcağız belki de 
• müracaat edeceği kapıyı ta

nıyamamıştır. Bir kere ken
disine sorayım. 

Emniyet direktörü bu sözü 
söyledikten sonra kömürcü 
dükkanındaki kadını bıraka
rak, mütemadiyen kapıdaki 
çanı çalan ve o · ane kadar 
kendisini görmemiş bulunan 
dilsizin yanına gitti ve elini 

dilsizin omuzuna dokundurdu. 
Dilsiz başını çevirdi ve em-

baya bindi. 
Vaziyeti uzatan tarassud 

eden 29 numaralı hafiye 
(Piyedoş) durduğu yeri ter· 
kederek emniyet direktörü
nün yanına yaklaıtı. Direk
tör, 29 numaralaya parmak-
lığın önllnde beklemesini 
tenbib etti ve: 

- Ben içeriye yalnız gi
receğim. Eğer iç kapı ka
palı ise, derhal bir çilenğir 
getireceksin, fakat kapının 
açık olduğunu kuvvetle zan· 
nediyorum. Sen burada bek
le. Ben içerde iken ıslık se· 
sesi işitirsen hemen içeriye 
koş. 

Emniyet direktörü, olan 
biten hadiseleri yakından 
seyre dalan kömürcü kadına 
dönerek: 

-Siz cereyan eden halden 
müıterilerinize bir harf bile 
söylemiyeceksiniz. Ben, asa
yiş zabitanındanım. Komıu· 
nuzun evinde bazı adli tah
kikat yapacağım. Bunun için 
akdine davranınız size neza
ret etmek üzere memurları
mızdan birisini bırakıyorum. 
Biraz sonra avdet edib si
zinle konuıacağım. 

Dedi. Emniyet direktörü, 
bu sözleri söyledikten sonra 
paltosunun düğ'melerini çöz
dü ve memuriyetinin alameti 
farikası olan üç renkli ku
şağı kadına gösterdi. Kö
mürcü kadın, bu alametleri 
görünce hemen dükkanına 

Farelerile esaslı mil· 

cudele açılıyor 

Paris - Soir gazetesinin 
Nevyork'taki bususi muha-

biri, 936 senesine sıirerken 
Nevyork'un vaziyetini föyle 

Tarım bakanbğı, bu ıene anlatıyor: 
tarla fareleri için e1aslı bir "Nevyork, bu defa yeni 
mücadele açılmasını fareli seneyi, ıon senelerde g6rül
tarlalarıo, bir in evvel bu memiı bir neı'e ile kutlula
muzir mıhH\ktan temizlen· mııtır. Hatti refah senele
mesi lilzumunu kararlaştır- rinde bile Nevyork bu kadar 
mış ve keyfiyeti bütün Ziraat eğlenmek çalgınhğını göater
direktörlüklerine bildirmiştir. memişti. Filhakika geçen 

~~-~------...--. .. ~·~··-·~-----~~~~-
M ahu d Paris projesi ve 
Lavalin söyledikleri 

-~~-------------~ Faris projesi ile beşlerin formolü, 
ayni prensiplerden mülhemmiş 
Fransız baıbakanı M. Pi

yer Laval; uzun süren Paris 
müzakerelerinden sonra Ha
beşistan'la ltalya'ya teklif 
olunan mahud sulh projesi 
hakkında şunları söylemittir: 

senelerde içki yasağı vardı. \ 
Fakat Nevyork'lular, bu sene 
ilk defa olarak içki içmeii 
unutmadıklarını isbat etmit· 
!erdir. 

Nevyork'ta sene baıındaki 
içki sarfiyatı, bütün rekor· 
ların fevkindedir. Lokantalar 
barlar, içki satılan yerler, 
daha öğle üzeri tutulmuıtu. 
Gün ağardıiJ zaman bile bu
ralarda içki içenlere tesadüf 
ediliyordu. 

Nevyork halkı, idet olduğu 
üzere yeni seneyi tes'id için 
ananevi bağrıltılara başla

mak için saat dokuzda Ti
mes Sguare'de toplanmıı, 
gece yarısını bekliyordu. Ki
misinin elinde bir düdük, 
kimisinde bir boru, kimisin
de çan vesaire buna benzer 
şeyler bulunuyordu. Fakat 

busene iÜrültü patırdı yapan 
bu aletler arasında bir yenilik 
göze çarpıyordu. O da kı
zartma yapmağ'a mahsus ta
vaları andıran bir şeydi. Bu
nun üzerine vurulunca müd-

hiş bir gürültü çıkıyor, et· 
rafı inletiyordu. 

Bradvay caddesi tamamell 
halk tarafından tutulmuıtll· 
Birçok trenler halkı civar 
köylerden ve şehirlerdeo 
Nevyork'a taıuııakt:t idi. O 
iece Nevyork'u görmiyenlerı 
hakiki kalabalık ne demek 

olduğunu bilemezler. Gec• 
saat onikiyi çaldığı zamaP 
bütün o kendinden geçmif 
olan insan kütlesi baiJnP 
çağırmağa, bütün sesile hay
kırmağa başladı. Tango, fok•" 
trot, vals hepsi birbirine ka· 
rıııyordu. Bu arada Hodsoll 
körfezinde bulunan gemile· 
rin düdük seıleri bile kay· 
boluyordu . 

Sabahleyin borsada kon· 
f eti ve serpaatiler yağı1orau. 
Bir çok bangerler, ciierJe" 
rını parçalarcasına ııhk 
çalıyorlardı .• 

Bilemiyorum, acaba bu, 
yeni dünyada buhranın reç· 
tiğine veya azaldığına bir 
delilmidir, yoksa .. -Bu teıebbüsümüze, bizzat 

S. D. N. 'in izhar ettiği arzu 
üzerine giriştik ve bunu 
izah hususunda ben, kendi 
hesabıma hiç bir sıkıntı 
duymıyorum. Biz, timdi, yeni 
ve mllhim tedbirlerin tasar
landığı bir andayız. Ben de, 
hem taahhiitlerine riayet 
eden, hem de paktın icaba
tından olarale - bu noktayı 
unutmayınız - 16 ıncı mad
denin..3 ncü fıkrası mucibince 
savaıa iirebilmesi muhtemel 
olan bir memleket namına 

söz ıöylilyorum. Bu kabil 
bir vaziyetin bütün netice
lerini tartmıt olduiumu tak· 

rini mukayese etmek, bun
ların ayni prensiplerden mül
hem olduklarını anlamak 
için kafidir. Bu tetkikin te
ferruatına girecek değilim. 
Lizımgelen karıılaştırmaları 
- Eğer yerinde ise - yapmak 
Cenevre'de bulunan daha 
baıka kimselere düıer. Bizi 
neyle tahtiye ettiklerini 
pekili biliyorum. Fakat han
gi sistemin kartımıza çıka
rıldığını bir türlü anlıya-

----------·--491-------

dir edersiniz. 
Bizim, mütearrıza bilmem 

ne gibi bir faikiyet temin 
etmiş olduğumuz söyleniyor. 
Halbuki biz, evvelemirde,bir 
plin hazırlamaktan baıka 
bir ıey yapmadık; zira ve
receğimiz hiçbir karar yok
tu. Biz, ancak S.D.N.'in bi
ze tevdi etmiş olduğu vazi
feyi yaptık. Bu itibarla ne
ticede nizam vazetmek mün-
hasıran ona aittir. Bun'9 ev
velce de söylemiştim. 

Fakat projemiz hakkında 
yapılan tenkidi haksız ve 
gayrisabib olması itibarile 
reddederim. 

F ilisti n mebusan meclisi 
intihabatı başlıyor 

-~---- --------mı yorum. 
Bizi böyle zemmedenler, 

bizim yerimizde olsalardı ge
rek eskiden gerekse şimden 
sonra acaba ne yaparlardı ? 
Acaba bütün sanksiyonların 

tam ve ulu - orta tatbikine 
mi tevessül ederler yoksa 
ancak ve munhasıran ekono-

Meh usların bir kısmı seçme ve di· 
ğerleri de tayin suretile olacaktır 

mik olan sankıiyonları iste
miı olan Cenevre'nin bu ka
rarını deiiıtirmiye mi kal
kııaca klardı ? 

Muhtelif memleketlerin mes· 
ul mümessillerinin, paktın 
tatbikini bazı tedbirlere mün
hasır barakmak istemeleri, 
bile bile yapılmıı bir h.are-
kettir. Ayni veçhile bu mü

Küdus ( Özel aytarımız
dan ) - Filistin teırii mec· 
lisi için intihabata başlan

mak üzeredir. Seçilmiyecek 
olan 27 meb'usun 8 yi Müs
lüman üçü yabudi biri hris-
tiyan olacak ve ayrıca 3 
Müslüman, dörd yahudi, 
iki hristiyan ve bir de 
akaliyetlerden olmak üzere on 
dört meb'us ve bir reis ta
yin suretile meclise gele
cektir. 

Filistin'de yerli tebaadan 

messillerin, Avrupadan her olan ve olmıyan herkes se-
türlü savaı tehlikesini uzak- çime iştirak edecektir. 
laıtırmak cihetleri, gene bile Bu kayıd yalnız bu birinci 
biledir. Ben, hiçbir memle- meclis içindir. ikinci meclisi 
ketin mfimessilinin bundan seçeceklerin Filistin tebaa
baıka bir içtihatta bulundu- sandan olması ıart olacaktır. 
ğunu işitmedim. Aza adedinin unsurlara 

Biz, Paktın, ltalyan - Habeş böylece taksimine esas ola
ihtilifında tatbikine amil rak hijkümet şöylece dü
olan zihniyetin içerisinde ka- şünmüştür. 

miıtir. Tayin edilecek aza· 
nın da yarısının Yahudiler· 
den olması kabul edilmiı •e 
buradaki Avrupa'lılara bir 
azalık verilmiştir. 

1922 meclisinde Araplar• 
10 azalık bükümet ve Yaba· 
dilere ise 13 izalık ayrıl· 
mıttıl. 

Bugün Arapların 14, diier" 
lerinin de 13 Azası olacakbr. 
Seçim her unsur için ayrı 
olacak, unsur isterse kadın· 
lara da rey verecektir . 

Komiserin, meclis kararla .. 
rını reddetmek, meclis yok 
iken kararnameler çıkarmak 
ve bütçe yapmak hakkı ola" 
caktır. 

Meclis bütçeyi müoakaı• 
edecektir. 

Bütçe hakkında meclisill 
karar vermek hakkı vardır· 
Vergileri hakkındaki karar 
hakkı da komisere aittir. 

] 

~ 
Marangozlar ve 
sauayicile·ı~ için 

Bir daha ele geçmi· 
yecek bir fırsat 

kaçtı . 
- Arkmı var 

Nitekim beıler komitesi
nin plinı ile Paris formülle-

, 

hyoruz ve esasen savaı leh- Seçilecek adedi unsurların 
-Devamı 3 ıincü sahi.fide- nüfusuna nisbetle tayin edil...................... , 

lzmir halkının kıymetli rağbet ve teveccOhOnfi kazanan 

Tayyare Sinem8sı 

Meclis yalnız milnakat• 
eder. Emniyeti umumiye, 
manda, harici işlerle Yahu" 
dilerin muhacir adedini teı· 
bit etme hakkı, arazi satıt• 
iti komisere aid salibiyet" 
terdir. 

1 Fabrikamda mevcud şirid 
dl·ı d estere, planya, kahphk, 
etn 1 freze, delik makineleri ile 
li 1 prese tezgahı, kurutma ve 

AYI f : tutkal furunu ve el tezgah
ı ları, ilit ve edevat, mobilya 
l ~ keresteleri, kaplamalar, pa

ı İ peller ve saire satılıktır. Her 
1 ıün saat ondan saat altıya 

kadar Zinet mobilya fabri
kasına hemen müracaat 
ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

Yeni sen~ ş~~efine iki büyük filmle şü.kran borcunu ödemeğe çalışıyor 
Bugflnden ıtıbaren on bOyOk yıldız 5000 gOzel kızın çevirdikleri harikalar filmi 

1 
Al Jalıon - Kay Francis 

2 

VVONDER BAR 
- Dolares Delrio - Ricardo Cortez - Dick Pavell - Guy Kibbce - Rutb Doneallay 
Leray - Hugb Herbert - Fifi Dorsay ve 5000 güzel kız 

a Büyük ölhtöOAO 
Anna Bella ile Jean Gabin tarafından oynanan ıık ve heyecan filmi 

AYRICA FOKS Onaya bal.erleri (Türkçe Sözln) 

- Hal 

Bnbaftaya mahsus seans saatleri: Her .. gün 14·17:2Al Cumartesi 12.30-14 talebe 
günu 12,30 da ilave seansı vardır. 

seaosıdır. Pazar 

~~~~~~~~========::::: 

Meclis bu hususlarda au•I 
sorup malumat sorabilir· 
Meclisin müddeti beş s•" 
nedir. 

Yahudi gazeteleri mecli,i 
kurmak tetebbüs6 aleybiad• 
yazılarla doludur. 

Bu gazeteler, memlekett• 
anarşi çıkaranların söz aa1· 
lemesi için bir salon açılıyor 
demektedirler. 

Arapça gazetelerden biti 
hazırlanan ıekline gar•• 
meclise evvelce verilen adıll 
- Devamı 4 ncıi sahif&le 
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Mahud Paris projesi ve La- N. v. ıoliYierve şttreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
val'ın söyledikleri VV. F. H. Van Si Limited vapur ROYAL NEERLANDAIS "ROLAND" motörü 6-1-KUMPANY ASI 36 da ROTTERDAM, HAM· 

-Baştaraf 2 inci scılıifcde- herkesle anlaşmak isteğin· Der Zee acentası " HERCULES ,, vapuru BURG ' COPENHAGE ' 
likeaini bertaraf etmek için- dedir. Ben de Roma ile Mos- 21-12-35 de beklenmekte DANTZIG, GYDNIA, GO-
dir ki ben de - bunu ifti- kova seyahatini bu suretle & Co. Cendeli Han. Birinci kor· olup tahliye ettikten sonra BURG, OSLO ve ISKAN-
barla söylüyorum - mes'uli- yaptım. DEUTSCHE LEVANTE LıNlE don. Tel· 2443 BURGAS, VARNA ve DINAVYA limanları için 

yetini tamamen müdrik ola- Cenevre'de halle mecbur "HERAKLEA" vapuru ha- THE ELLERMAN LINES L TD. KÖSTENCE limanları için yük alacaktır. 
rak bazı formülleri teklif olduğumuz, helecan verici len limanımızda olup AN- " THURSO " vapuru 7 yük alacaklar. SERViCE MARITIM 
etmeyi tercih ettim ki for- probleme bir de muhtelif VERS, DiREKT, ROTER- ikinci kAnunda LIVERPOOL " VULCANUS " vapuru ROUMAIN 
müller, alakadar hükumetler b DAM HAMBURG ve BRE- ve SVVENSEADAN gelip 30-12-35 de gelip 4-1-36 da "ALBA JULYA,, vapuru 

ecoe i reı'imler hakkında MEN ı· 1 hl' d b 1 k tarafından kabul edildikleri - ü l ıman arına yük almak- ta ıye e u unaca . ANVERS' ROTERDAM ' 9-1-36 da gelip ayni aün 
takdirde, bizi behemehal ih- yur tü en mülihazaların ka- tadır. "ADJUTANT. vapuru 8 AMSTERDAM ve HAM· • tillifın barıtHI bir bal tar- iıldığına şüphesiz ki teessürle "MILOS. vapuru 6 son ikinci kinunda bekleniyor, BURG limanları için yük PiRE, MARSILYA, ve 
zı_na yani Ulnslar Soıyeteai- şabid olacağını Avrupa'nın kinunda bekleniyor, 10 son LONDRA için yük ala· alacaktır. BARsELONE hareket ede-

nın de tasvibini biiz olmak yeniden kalkınma11 işine ve kinuna kadar ANVERS, caktır. • HERCULES " vapuru cektir. şartiyle haklı ve şerefli bir yardımlarını ve kendilerine ROTERDAM, HAMBURG "THURSO. vapuru IS 13-1-36 da gelip 15.1_36 da Fazla tafsili! için ikinci 
bal tarzına iÖtürebiJirJerdi. dUşen fedakirlık payını te· ve BREMEN limanlarına ikinci kinunda bekleniyor, ANVEI S ' ROTERDAM ' Kordonda Tahmil ve Tah-

Herk b •k 1 kt LIVERPOOL ve GLASGOV A ST ı· · · k t• b" k d 

. 
es, arı•ı istı'yor. Da· . h ld yu a aca ar. M ERDAM ve HAM- ıye ıır e ı ınası ar a11n • 

Y mıne azır o .1.1kların1 bildi- 1 k ım~ barış namına söz s5y- AMERlCAN EXPORT LINE yük 8 aca tır. BURG limanları için yük FRATELLI SPERCO vapur 
le b t k ren bütün hükumetlerle gö· E "POLO 10 'k' · lı n. t dil nı en it edilirken ben " XCHANGE ,, vapuru " vapuru ı ıncı alacaktır. acenta ğına muracaa e • 

_e arıı lehine hareket et- halen limanımızda olup kinunda LONDRA, AN- SVENSKA ORIENT mesi rica olunur. 
d b 

rüştüm . 
hm. Savaştanberi b' k Esaıen :kalbime bu ülküye NORFOLK ve NEVYORK ' VERS ve HULL beklenip LlNIEN Navlonlardaki ve hareket · 

.. 
1 

' ırço oakşettiiim ve Fransa'nın rcıım er alt·&st oldu. :için yük almaktadır. ayni umanda LONDRA ve • GOTLAND " molörü tarihlerindeki değiıikliklor-
Biz bi•; k' . şerefi namına ocaklarımızın .. EKSILONA k b 1 , -m ını muhafazaya güvenini daim kılmak iıtedi- • vapuru 29 HULL için yük alacaktır. 20-1-36 da ROTTERDAM den acente meıuliyet a u 

ve. müesaeselerlmid idame ğim içindir ki bazılarının ıa- Bci. kinunda bekleniyor, DEUTSCHE LEVANTE- •e HAMBURG limanları etmez. ~tırmeye muktedir olduk. ıaaıız olmakla tahliye etmiı BOSTON ve NEVYORK LINIS için yük alacaktır. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

d 

er memleket kendi mukad- olmalarına rag-men münhaaı. için yük alacaktır. "A GILA. vapuru S ikinci • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll! 
eratımn efeaa· 'd' a· . =ı . -• • • _111 ır. ızım ran bar1şın idamesine matuf ARMEMENT H. SCHULDT kanunda HAMBURG, BRE- ==E§ zm ır yu·. Il mensucatı-=====_ 

cutml.urıyebtımıı ıse, hür, kuv- olduğundan dolayı vicdanımı HAMBURG ve ı ve arıısever ol w d . . NORB MEN ve ANVERS'ten tah-
Av 'ti b • ugun an tatmın eden bu siyasamda " URG,, vapuru 30 r d b l k =r k A . . k . = 

rupa • arışın ıdamesi için sebat etmekteyim Bci. kinundıı bekleniyor, ıye e u unaca . 5E u· • r fiQfi}fil Şif etı~ 
!j>l=-= ' llllll•ll•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllJlllllJllllllllİllllllllllllllflh. A NV ER S, ROT ERDA M ve va~:rtl~r~nurui~im~::~ıc;;~eri:: § ~ 
r 

~ HAMBURG limanlarına yük ~ lzmir Ylln l\len•ucab Tllrk A. Ş. nin Halka· ~ - u rk ll K = alacaktır değişikliklerden mes'uliyet = pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan § 

~ L ava urum u ~ "GLUCHSBURG. vapuru kabul edilmez. ~ ı.ae\'Bimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, lıattaniye, ~ = B • • • • k p = 6 son kanunda bekleniyor, !••-----••--•• ~ şal 'fe yQn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
=~=- • u.yu . iyangosu~ _ HAMBURG ve ANVERS- D AOlı~Ag"fa?hR ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 ~ 

... _ ten yük çıkaracaktır. § numaradaki (~ark Halı Tnrk Anonim şir· § 

§ NE. LIVERPUL Mütehassısı § keti) mağazasında sahlmaktadır. Mczki\r falırika· § 

=
-== Şımd1ye kadar bı·nıerce kı·şı·yı· = JOHNSTON VVARREN LI- Çocuk Hastalıkları - = 
~ zen~İll etmiştir.~_ uoROMORE" vapuru 15 '1·irıci Beyler Sokagı N. 68 s nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ - = son kancada bekleniyor, Telefon •1452 = olan mamıılatmı muhterem mo,terilerimi1.e bir § 
~ 3.DncD keşide 11 ikinci KAmın 935 tedir.~ LIVERPUL, ve ANVERS- ;;;;; defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. § 
S: Büyük Ik • 50 = ten yük çıkarıp BURGAS = Perakende sataş yeri Toptan satış yeri ~ 
§ ramıye: ,000 Liradıı· ~ ve KÖSTENCE için yük Alı· Rıza = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no:186 Şark~ 
~ . Ayr~ca: 15,ooo, 12,ooo, 10,000 liralık ~ ~~~kt~.ORSKE. MIDDEL- = Kemalett:r:de~İe~ağır zade balı T. A. Ş. ~ 
~ ıkramıyelerle (20,000) liralık bir mfi. § HAVSLINJE (D-S. A·S. ~ Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza § 
5 kAtat vardır :;: SPANSKELINJEN) Mücellithanesi ;:; ve biraderleri § 

"llllllllllllllllllllllllllllllllOllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ • s ANA ~~gs,, v • puru Ye u i Kavat ı ar çarşısı i ~;~~:!~~~~~r::\~~~ ~ ~ 
~;;;Ek•::·~ ~ı;;t~~iy~~: • ıı 11111111111ıııınııııııııııııı1111 ıııııııııııııımııııııııı ıııııııııııııııımııııııııııııııııum 
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8 an u ve ,-f rakya manlarma ylik alacaktır. u .. mer an. --
Ayni zamanda ISKENDE-

Şeker Fbrikaları l'ftrk A . ş· k 
1
. RIYE ve flA YFA için mal 

Se 
nonım ır e ı kabul eder. 

rma ·3 00 
t 

yesı ' O,OOOTork lirası Geliı tarihleri ve vapur· 
stanbul Bahçe kapı dördüncü ların isimleri üzerine mes'u 

"V apurlarm isimleri, gel-
• 

me farihleri ve navlun tari-

feleri hakkında bir taahhüde 
liyet kabul edilmeı. 

Biriaci Kordon, telefon giriıilmez." , .................... . 

Jlır 

keftrenler! Mut· 

laka (Okamentol 

öksftrftk şekerle- ;a 
rini tecrObe edi ııı--1 

~ 
C'd 

1iz .. 

Ve Pdrjen ~ahapın 

en ftstftn bir mfts· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

K uv\'etli mftshil 

istiyenler Şahap 

~ 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduralaı-ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveç.yanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süziilmiUür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzbt•t .;;,;: __ _.. E.,.,..__ 
aJH HAT ZANESI 

bitİ 

Sıhhat 86rgftn 

haplarını Maruf 

ecza depolarından 

ve eczanelerden 

ara8ınlar. 
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Otuz Tabutlu Ad 
Moris LöblanınEn Meraklı Rom 

lngiltere Uluslar sosyetesine girmesi 
için Almanyaya teklifte bulundu 

Tefrika sayısı: 'J 
- · Blriad Kısım: VEHONIK -

Ve, bahkcı ani bir hare· Bir saat sonra, Arıifl 
ketle döndü, merdivenlere rahibelerinden ikisi geldilf 
doiru k•çmaia baıladı; Ho- iri, hafif, kemikli, k' 

Alman müstemlekelerjnin geri verilmesi meselesinde ln

giltere hükômetiııin muhalefet göstermiyeceği söyleniyor 

narin amir bir sesle: suratla olan bu iki J ra~ 
- Dur! dedi. cadılara , eıki zaman]: ti~ 
- Manıenok söyledi, kaç- hazlarına benziyorlardı. 

mak lizım. Herkes buradan Heman ölülerin bekciJil 
lstanbul 8 (Radyo)- Berliuden haber veriliyor: leniyor. Alman siyartal çevenleri, genel sava,tan sonra kaçmalıdır! ne baıladılar. 

Almanya' mn uluslar sosyetesine girmesi için İngil· logiltere'nin eline geçen Alman mftstemlekelerioin geri 
tere tarafından Hitler'e bir teklif yapıldığı ve bu tek- verilmesi mes' elesinde lngiltere bftkQmetinio muhale· 
lifin, Alman ricali ftzerinde iyi bir tesir bıraktığı söy- fet etmiyeceği kanaatinde bulunuyorlar • 

Honorin tekrar emretti: Honarin de ayni kat 8' 
- Dur! rinde diğer bir odaya J 
Balıkçı durdu. Honarin: !edildi. 
- Mutabıkız J dedi. Git· V eronik gecenin ilk ~ 

mını babasının cesedi ya1' 
da dua ile geçirdi. s" 
Honarinin olduğu odaya fİı 
ti. Honarin, gece daha f'* 
bir vaziyete dütmüttil. 

------.... ·-··••· 
Japonlar 

Fırsattan istifade 
ediyorlar 

lstanbul 8 (Özel) - Man
çuri orduları tarafından Ta
har mıntakasında iıgal edil
miı olan Çin kasabalarının 
resmi binalarına derhalMan· 
çuko htıkfımetinin bayrağı 
çekilmittir. Japonlar, yeni
den Çin arazisinin bir kısmı 
nı ele geçirmiıler ve araziyi 
kendi bükümleri albna al
mıılardır. 

Yeni saylav 
amzedleri teshit 

edildi 
Ankara, 8 (Özel) - Ge

neral Pertev, eski aaylavlar
dan Ilyas Sami, Erzurumlu 
Raif, eski Trakya genel es· 
pekleri lbrahim Tali, romancı 
Hilıeyin Rahmi, Bayan Ha-
tice munhal saylavlıklar için 
C. H. Partisi namzedi olarak 
göıterilmişlerdir. 

Namzed gösterileceği söy
lenen eski heyeti vekile reisi 
ve Hamidiye süvarisi Rauf 
Ankaraya gitmiıtir. 

Ankara, 7 (A.A) - C.H.P. 
J(amutay gurubu idare heyeti 
baıkanlığından: 

C. H. P. Kamutay gurubu 
bugün öğleden sonra bat· 
kan Haıan Sakan'ın baıkan
Jığında toplandı. Dış iıleri 
Bakanı Tevfik Rüıdü Arasan 
genel siyasal durum hakkın
daki izahları dinlenerek tas
vib olundu. 

Asma köprü 
lstanbul Salacakla 

Türk -Afgan dost-
luğu etrafında ------Afgan Dış Bakanı, Atatürk tara

fından kabul edildi 
Ankara, 8 (Özel) - Afgan Sekreteri Receb Peker Ka· 

hariciye veziri P'evzi Mu- mutay dıı işleri encümeni 
bammed Han, Cumurbaıkanı üyeleri başbakanlık müste
Kamil Atatürk tarafından şarı, Kabil btiyük elçisi 
kabul buyurulmuşlardır. Memduh Şevket, dış işleri 

Kabul resminde, dış işleri bakanlığı g~nel ıekreteri 
bakanı Tevfik Rüştü Aras Nuğman Menemencioğlu Cu· 
ile Afgan büyük elçisi Sul- mur Baıkaohğı baıyaveri, 

tan Ahmed Han ve Kabil özel büro direktörü, muhafız 
elçimiz Memduh Şevket ha- alayı kumandanı, Dıı itleri 
zır bulunmuşlardır. Bakanlığı ve Afgan büyük 

Ankara, 7 (A.A) - Baş- elçiJiii ileri gelenleri hazır 

bakan ismet lnönü şehrimiz- bulunuyorlardı. 
de bulunmakta olan Afgan Ankara, 7 (A.A) - Afgan 
dıı itleri bakanı serdar dış itleri bakanı serdar 
Feyzi Muhammed Han şere- Fevzi Muhammed Han, mib
fine bugün Anadohı kuln- mandarlarile birlikte bugün 
bünde bir öğle ziyafeti Yer- öğleden önce ismet lnönü ve 
miştir. Ziyafette Dış işleri Gazi enstitülerini, öğleden 

Bakanı Tevfik Rtışdü Aras sonra da ziraat enıtitülerini 
ile bakanlar C. H. P. Genel gezmişlerdir. 

--~~-------~·~·~·~~----~~ 

Kral Jorj 
Makedonya'daki 

mOstahkem mev· 
kii teftiş edecek 

lstanbul, 8 (Özel) - Yu
nan kralı ikinci Jorj, bu
günlerde Makedonya'ya gi
decek ve oradaki müstah· 
kem mevkileri teftiş eyleye
cektir. 

idam 

Bulgaristan 
Kar altında bu-

luouyor 
lstanbul, 8 ( RadyC: ) 

Sof ya' dan haber veriliyor: 

birleştirilecek Tehir edilmiştir 
lstanbul 8 (Özel)- Bir sos- lstanbul, 8 (Özel) - Lind· 

Bulgar köylerinin büyük 
bir kıımı, günlerdenberi dii· 
şen mebzul karlara gömiil· 
mllş bir haldedir. Burğaz 

ve civarında kurd sürüleri 
inmit ve ağıllardaki hayvan· 
lara hücum etmiştir. Kurd· 
lar güçliikle defedilmiılerdir. 

yete, Salacakla lstanbul ara· berg'in çocuğunu kaçıran 
aında bir asma köprü inıa11 

ve öldüren katil Hautman, 
için hük6mete miiracaat et· 

avukatlarınm y~niden tab
miıtir. Sosyete, köprü bede· 
linin nakil vasıtalarına kırkar kikat açılması hakkında ili 
para zamla ödenmeıini tek· mahkemeye verdikleri istida 
lif eylemiıtir. Vekiller bey'eti üzerine 14 kionuusanide 
bu teklifi incelemektedir. idam edilmiyecektir. Vali, 
Muvahk göriildüğü takdirde yeni tahkikatın sonuna kadar 
derhal bir mukavele imzala- ' idamın geri bırakılmasını 
nacak ve inşaata baılana· emretmiştir. 

caktır. B )"" 
B

. ., b useııe sev ap ve 
ır ~ar os f" l""k · • ·? 

K 1 ld 1 1 b 
c a et sen esı mı. 

ra ı ö Dren er e e· 
raber olduğunu 

etti 

• • - B~wrafı 1 inci sulı ifede-
ıtı raf diye kadar pek az görülmüş 

lıtanbul, 8 (Özel) - Vi
yana ' dan haber veriliyor: 
Sarhotlukla ifşaatta buluna
rak Yugoslavya Krala müte
veffa Alekaandr ile M. Bar-
tu'nun katillerinden olduiuou 
ai71iyen ıahıs hakkında Vi
yana adliyeaince tahkikat 
7apılmaktadır. 

olan bu seneki feci vaziyet, 
Fransa' da kıtlık zeriyab 
tamamen mabvetmit bulunu
yor. Nehirlerin her gün biraz 
daha taşması, herkesi endişe 
içinde kıvrandırmaktadır. Bu 
hafta nihayetine kadar sular 
çekilmezse yaimur mıntaka 

larındaki halk, baıka yerlere 
hicrete mecbur kalacaktır. 

Amerika 
hflktlmeti habeş impa· 

ratoruna mO~avir 

gönderdi 
lıtanbul, 8 (Özel) - Ha

beıistan'ın Cenevre murah· 
baılara, bundan bir ay evvel 
oradaki Amerika elçiıinden 

Habeı • imparatoru Haile 
Selisiye'ye müıavirlik yapa
cak bir miltebassıs iıtemiı
lerdi. Amerika elçisi, Habeı 
murabbaılarının bu isteiini 
bükümetine bildirmiıti. 

Amerika hükümeti, Habeı 
imparatoruna mOıavirlik yap
mak lizere 28 yaşlarmda bir 
genci tayin etmit ve Habe· 
tistan'a göndermişti. Müte
hassıs mütavir, diln Cibati 
yoluyla Adis • Ababa'ya var
mıı ve orada bulunan diier 
Amerikalı milteha11ıılar ta
rafından karıalaamııtır. 

Mussolini 
Sulh için buluna
cak formüle itiraz 
etmiyecekmiş 
Istanbul, 8 ( Radyo ) -

Franıa'nıa Roma elçisi kont 
Dö Şambron, Ramadan ka
çarken Mussolini ile uzun 
miiddet konuşmuıtur. Siya-
1al mabafilde ıöylendiiine 
göre, Mu11olini; Fran'ıa'nın 
sulh için tavassud edebile
ceğini ve ıefirin, bu husus
ta Laval'Ja konuıtuğu ve 
tekrar ıulh milzakerelerine 
baılanmaaı için bir formul 
buluaduju taktirde itiraz 
etmiyeceğini aöyl mi~tir. El
çi Kont Dö Şambroa, Fran-
sız baıbakanı M. Laval'la 
bu iı için buglla konuıa-
caktır. 

Yenice 

mek lizımdır. Yarın akıam • 
dan evvel bep birlikte hare
ket edece{riz. Fakat gitmez
den evvel M. Antuvan ve 
Mari ile meşgul olmak zaru
retindeyiz. Bunun · için sen 
bize Arşınyatı rahibelerini 
ölülerin gece gece bat uc· 
larında kalmak üzere gön· 
derecekıio! Biliyorsun ya •.• 
Bu kadınlar kifi derecede 
kötü kadınlardır. Yalınız bu 
gibi itlere alııkındırlar. Üçii
de lizım defıildir, yalınız 

ikiıi relıin, ücretleri de iki 
kat verilecektir. 

Sonra, madam Hona· 
rin?. 

Bütan arkadaılarınla 
kaputları hazırlanın; yaran 
sabah, cenazeleri kilisenin 
takdiı edilmiı mezariıtaoı
na defnederiz. 

- Daha ıonra, Madam 
Hooarin?. 

- Daha ıonra serbest 
kalacaksın! hareket hazarlı· 
iıae baılaraıa . 
- Siz yapacaksınız madam 

Sigaralarında ikramİ· Honarin ?. 
l b l d - Bana ıeJince: ben mo-

Y e er aş 8 1 törl& kayıkla rideceğim. Mu. 
inhisarlar umum müdür- tabıkız değil mi ? 

lüiünlln Yenice ıiıaraları - Eveti burada yalınız bir 
içine ikramiye koponları koy- ıece dalla kalacağız. Fakat 
muı olduiunu haber almıı- bu bir ıece içinde yeni bA
tık. Bu ikramiyeli Yenice diaeler çıkmıyacak mı?. 
ıiıaralarını alanlardan bir _ Hayır.. HayarJ.. Haydi 
bir hafta zarfında ıebrimiz-
de iki kitiye ikramiye iıa- ıit artık, yalnız biç bir kim-
bet etmiı olduiunu ve be- ıeye bilbaua Manıenok'un 
delinin inhisarlar baımlld&- lldlliünil söyleme. Banu ha· 
riyet vezneaince derhal ve . ber alırlarsa hepıi de kaç
rildiiini itittik. Yirmi ka· mata kalkıtırlar. 
ruıluk bir paket Yenice - Slylemem, Madam Ho· 
ıigara alıpta içinden birde narini 
ikramiye almak bir parça Babkcı acele, acele uzak· 
boıça olur. laıtı. 

-----------------------Filistin meb'usan mec· 111 edece;inden ıüpbe eyliye· 
lisi intihabatı celi teklifleri komiser mec

liıe •erdirmiyecektir . 
8Q1tarafı 2 inci salıi(etk 

değiıtirilmesi icabetti;iai yaz· 
mıt ve bllyllk harflerle teı· 
rii mecliıi değil iıtiıarı mec· 
lisi demiıtir. 

Bugiln Filistin çeYealeri 
istiıari mecliıi tabirini kal· 
lantnaktadırlar. 

Bu razeteler mevcad iç· 
yilzbin Y abudiye kaıp Arap-
lar bir milyondan fazla ol· 
duklara halde Y abadiler 
Arapla11n yarııı kadar azalık 
verilmiı olmasına, mecliıe 

hiçbir ıelibiyet verilmedi· 
ğine, memleketin en mllhim 
iti olan blldce, muhacir ve 
arazi itlerinin meclis bari· 
cinde bırakıldıiına bticum 
ediyorlar. 
M~cliıin aalihiyeti: 

Hllk6metin verdiği kaaua 
liyibalarını müzakere ve tas· 
dik etmek mali kanunlar ha· 
ricinde kanun tekliflerini Ko· 
mi.erin muvafakatı alındık· 
tan sonra mecJiıe vermek. 

Memlıkıtia emaiyetiai ib· 

Mecliı beı ıeaeliktir. Üçer 
a1bk deneleri vardır. Bu 
devreler altııar haftalık iki 
kııma aynlabilecektir. 

25 ıiai bitirenler seçecek 
30 au bitirenler seçilecektir. 
Meclise iıtiraktan imtina 
eden uaıurların mebualarını 
seçme hakkı komisere veril
miftir. 

Mecliain iki defa reddet· 
titi kanuna komiıer icra 
mevkiine koyabilir. Komiaer 
meclilia m&ddetini azatabi· 
lir, mediai daiıtabilir. 

Fakat yeni ia~plan la· 
ıiltere hlkdmetiain muvaf • 
fakatı olmadıkça 12 aydan 
fazla geciktiremez. 

Muhacir liateıini koa.iser 
yapar. Meclia reiıi, mandaya 
uymayan yahut vücudu hak· 
kında tiipbe u,..n~racak 
mahiyette ıörlllen komıu 
biikOmetJerle doıtlutu ihlil 
eden kararları ve teklifleri 
recleletmek hakkını baizclir. 

Veronik gece, yorguolf 
ve heyecan hasebile bil' 
dalar ribi oldu; HoaJ 
kendiıini uyandırarak, ıu-

kaybettirmiyen bir hu111I 
nöbeti araıında: 

- Fransova ve M. Stef" 
bu adada pek çok olan ~ 
mataralardan biripine ;,a 
lanmıt olacaklardır. Bu 1' 
leri onlara Manıenok ı' 
termiıti. Dedi. 

- Eminimi Yarın SarJ 
halin hepsi ıittikten sofi 
mahud bora ile İfaret ver' 
ceğim, göreceksiniz ki ~ 
man buraya gelecelderdiJ 

Veronik isyan eder ,~ 
bir hareketle: 

- Fakat ben onu görlll 
istiyorum, ondan korkof 
ve batti nefret ediyorll 
Ben de babam aibi ona 
net ediyorum. Babamı i 
lerimin &nlinde öldürdü. 
çı kadını da 6ldlrdü, ıiıi ~ 
öldürmek iıtedil Dedi. 

Madam Honarin, renç 
dının efuai ııkb ve: 

- Henilz btikilm verdlf 
yia. Ne yapbtı• bilmeA 
mubakkakbrt Dedi. . . ..t 

- Ne diyorsunuz, Ali"! 
•ıkına? Şuuruna malik de~ 
mi? Fakat ben oau ıördilA 
16zleri tıpkı babaıı Vortlıl.ı 
nin rözlerine benziyordu. 

- Emin olunuz ıuurol. 
malik detildi. Bir deli icllo 

- Bir deli mi?. 
- Evet, Madam Veroo# 

Çocuiu ben çok iyi tanı~ 
Tabii vakitlerinde böyle·~ 
iildir. Bunlar her ha 
delirdiler. Şimdi ne da 
içinde •iladıklarına filplt 
yoktur! 

- Ben bunları 
iıtemiyoram •.• 

- Hakkınız var. Siı 
çocukları evvelden bilm 
iiaizden b6yle dl18air1ü• 
Fakat bilmiı olıanız .• 
Ôyle ıeyler, iSyle ıeyler 
ki ... 

Honarin daha fazla al 
yemedi; ıeıi luulmıı idi. 
leri açık olduiu halde 
daldarı birıeyler ılyliyor 
l(ibi kımıldaaıyordu. 

Sa baha kadar yeni 
bldiıe olmadı. Saba 
beıine dotru kamyoaJ 
çivi ~akdmaktan m8teve 
ıllrliltüleri duydu; ayni 
manda da bulundujıl od• 
kapısının birdenbire açı 

ğını ıördil. Her iki ra 
çok bilyük bir heyecan i 
de ve büyilk bir ıllr'• 
içeri rirdiler. 

( Devam edecd 


