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l.ımirde çıkar, akpmcı siyasal gazetedir · 

lııgiltere 
MOstemlekeler nazırı (To· 

mas), logiliz Somali'sine ka· 
çan ltalyan'lar için izahatta 
bulundu. 
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Fiab. (100) Para 

Aln.ıal!y~ -=A~~riuea'yı d~~ünd~rüy~~ . 
Amerikanın bitaraflık proje- :Macar _ General gömhüş, Musso-

. A d .. .. d .. .. Kr~ıları !~iç~ lini ile konuşacakmış 
Si vrupayı UŞUn uruyor ka'da ıoplanacakf --·-· 

Istanbul 19 (Özel) - Belçi·I Pra~ siyasal çevenleri hu 
Yeni dilnya, genel savasta olduğu~ ğihi hundan 

sonra da Avrupa işlerine karışmıyacakmış 
ka'dafStarkevi;kasabasında- h ) J 
toplanmak üzere bulunan seya atı mana 1 görüyor ar 

lıtanbul 19 (Özel)- Vaşinı· 
ton'dan babu verildijine 
ıöre, Amerika'nın bitarafhk 
projeıi, bua-ün iyan mecli· 
ıinde de tetkik olunacaktır. 

Buprojenin, Ameri1'a ıeaato· 
ıunca 3S7 rey gibi biiyük 
bir ekseriyetle ka~ul edilmesi 
Avrupa'da derin akisler u· 
yand1rm11hr . 

Bu projeye nazaran, Ame· 
rika, ıenel Hvaıtan evvel 
olduiu gibi bundan ıoara da 
Avrupa iılerine müdahale 
etmiyecek ve Avrupa'da bir 
harb zuhur ederse, muharip· 
lere hiçbir ıey vermiyecektir. 

Macaristan Kralcıları, Arşi · 
dük Ottonun tekrar tahta 
getirilmesi meı'eleaini konu· 
ş~~rdar. Söylendiği_n_!_ıör~ 

{bu top~nhy_a :Habsbu!g ha-, 
l°iıedanı da iştirak edecekler-1 
...dir. Kralcılar, yapacakları 
töP~taya ıiıli tutmaktadır· 
lar. Maabaza Macariıtanın 
bütün aristokratları Starke· 
vil'e gelmiş bulunuyorlar. 

Kongre 
Verem mOcadele ce· 

'miyeti yılhk kongresi 
· dno toplandı 

Amerika, yalnız ceaubi 
Amerika lıaDkümetleri ara· 
ııada bir barb çıkbiı tak
dirde bq projeye ı&re bare· ket 

Amerika cumur ba,kanı Ruzvelt 
etmekle mukayyed değildir. 

Verem mücadele cemiyeti· 
nin yıllık konıresi dün 
toplanmıştır. Kengre riyase· 

1 •••• 1 

; 

ilkbaharda gelecek mu- Lil 
bacirler için hazırlıklar Şehrinde üniver

sitelilerin grevi ·--Hükômetimiz, muhacirlerin dedıal 
müstahsil bale girmeleri için 

geniş tertibat almıştır 

Bulgaristan muhacirlerinden bir kafile 

lıtanbul 19 (Özel) - Htikü· sil bale girebilmeleri ıçın 
llleti•izia, ilkbaharda Ro· kendilerine arazi, mesken ve 
•ınyadan relecek olan yeni sam'atkirJara sermaye veril· 
llluhıcirle · · ı-ı · · · · b kk d il 1 b rın ııa nı ıçın ıenıı meaı a ın a zımıe en 
•zırJaldara baıladıiı ve bu tertibata aldıtı alikadar ma .. 

YUrddaıların derhal m6ıtah· kamlardan bildirilmektedir. 
-----~~ ........ ~------
Heyelan 

200 metrelik bir sa· 
hada hatlar bozuldu 

Devlet demiryollaırı iılet • 
~e müfettiıJiii mıntakasının 
lc"eaıer • Kııılçullu arasında 

1 demiryoluna mllvazi dai· 
~· beyelin vardır. Müfetti,
lık mllbendiıleri buradan ge· 
~en hatlardan birinin 200 
llletrelik , [kısmının ıimdilik 
ull•nalmamaıını ve dijer 
•ttan bir makaıl• iıtif ade 
ilaaeaini mlinasib ı&rmDı· 
..I! 1 .. , .. 

• 

Fakülte 
Kayıdları kapandı 

Ankara, 18 (A.A) - Ve
rilen malumata a-öre tarih 
dil coğrafya fakültesinin 
kayıdlan 16 ıubat 1936 
tarihinden itibaren kapanmış 
olduiundan bundan ıonra 
vukubulan müracaatlar na· 
zarı dikkate ahnmıyacaktır. 

Burlln makasın yapılmatı· 
na baılaaacaktır. Bu daiın 
bazı yerlerinde çatlaklıklar 
vardır ve aralarıadaa ıular 

111mıktadır • 

lıtaDbul, 19 ( Radyo ) -
Lil tebrinde bütün üaiversite 
talebesi a-re• ilin eylemiı· 
lerdir. Talebe, sokaklarda 
dolaıarak nllmayiılerde bu· 
luamuşlardar, asayi'i iblil 
edecek bir laidise olma· 
mııtır. 

· Kongreye riyaset e(len il
bay Fazlı GtUeç 

tine ilbay Fazla GIHeç seçil
. IMvanıı 4 ndJ salıif ede -

------~--·--------

Italyan'lar, adalardan 
amele toplıyarak Afri

ka'ya gönderiyorlar 
----~-----~~ Muhtelif limanlardan ;yoklenen in-

şaat malzemesi ile mohjmmat 
ve amele Musavva'ya vardı 

MaB&vvadan bir gôrlloO' 

lıtanbul, 19 ( Özel ) - yanda adalardan ve müıtem· 
ltalyan'ların muhtelif liman· lekelerden toplanmış amele 
larından yllklenen mObimmat kıt'atı da oraya varmıı ve 
ve inıaat malzemesi, Muana vapurdan çıkarılarak doi· 
limaaıaa ıelmiıtir. Bu mı· ruca Aduaya aevkedih11ittir. 

Gômbnş, Mussolini ile beraber 
lstanbul, 19 (Özel) - Vi· konuımak üzere yakında 

yana'dan ahoan haberlere Roma'ya iİdecektir. 
a-öre, Macar başbakanı ge- Prag siyasal •ahafili, 
neral Gömbüı, ltalya baş- Gömbliı' tin bu ıeyababaı 
bakanı Sinyor M11ssolini ile manah görllyorlar. 

ispanya cumur · başkanı 
kaçmak üzere imiş 

( jil Rubles )in partisi, 440 sandal ya· 
oın 256 sını kazanmış bulunuyor 
lıtanbul 19 (Özel) - Is· 

panya'da saylav seçiminin 
birinci devresi sona ermiıtir. 
Şimdiye kadar kaydolunan 
neticelere ıöre, kral taraf· 
tarlan kazanıyorlar. Bu· 
aun a-ören mukabil par· 
tiler menıublarından bir 
çok kimseler, lıpanya'yı 

terkeylemek tizere Cebeltit
tarık' a ka~mıılardar. Dil• 
ıeceye kadar ispanyanın 
muhtelif ıebirlerinden Cebe· 
ltittarık'a gele•lerle, biitlin 
oteller baıtan baıa dol· Sabık ispanya Krah Alfonı 
muıtu. biiyük hldiseler olacaktır. 

Seçimin ikinci devresinden Son gelen haberler, cumur 
sonra da kralcıların ekseriyeti baıkanı Alkala Zamora'nıa da 
tahakkuk ederse, lıpanya'da - Devamı d6rdancil sahifede-

~~-~----~•·•~·~---------Bu sabah Kordon'cla de-
nizde~ bir cesed çıkarıldı 

~~--~-----~~ 
Cesedin Şnkro'ye aid olduğu 

teshil edildi. bir cinayete 
kurban gittiği sanılıyor 

Bu sabab aaat 8,30 da Birinci kordonda tayyare sinema• 
ıı karşısında denizden bir ceaed çıkarılmııtar. Bir balıkçı 
avlanmaktan danerken, denizde bir cesedin y&zdllitlal 
ı&rmüt ve derhal Deniz merkezine relerek zabıtayı ha· 
berdar etmiıtir.Bunun üzerine bir sandalla derhal ceaedia, 
g ö r il l d O i ü mahalle gidilmiş ve ceaed Kor· 
dona çıkarılmııtar. Bulunan cesedin, birkaç riln evvel 
ortadan kaybolan ŞGkrll'ye aid olduğu teıbit edilmiıtir. 

Ceaed de bazı bereler ııörllldiiiünden ŞDkrli'nlln bir ci• 
nayete kurban sritmit olmaıı ihtimali kuvvetlidir. Tahkikata 
mllddeiumumi muavinlerinden Mllmtaz el koymuıtur. Ceıed 
tabibi ıtlli tarafındaa muayene edilecektir, 



Salalfe2 (Ulual Blrllk) 

'I Az daha, İskenderun halkı da Suriye Tisaly 
• 

osu ssses J2 e _ 
ıs yanına iştirak ediyordu Baştan başak 

altında hulun 

Matmazel 

Nakili: KAMI ORAL 
-54-

Terez, a nesinin aç
fev-

Ahalisinin en çoğu Türk olan İskenderun hölğesi, 
isyanla hiç alakadar olmak istememişlerdir 

Son posta ile ~e 
nan gazetelerinde ok 
muza göre, Tisalya 'ya 
gfindenberi kar yal 
dar. Kar, pazar gliaD 

tığı cinayet hahsıııdan 
kalade korkmuştu 

Madam (Lökont) acı bir 
tebessümden sonra: 

- Lüi·dcdi·scniale Napo
li'de bulunacak olursa beni 
nereden müdafaa edebile· 
cektir? 

Delikanlı , Madam (Lö· 
kont) la nişanlı11nR seri bir 
bakış fırlattıktan ıonra : 

- Burada kalmak beşu· 
nuza gitmiyorsa bizimle be
raber Napoli'ye gelemez· 
misiniz? 

- Gelemem yavrularım 
selemem, size enırel ofmak 

istemem ben, biçare zevc~mle 
teehhül ettiğim zaman, on 
beı gün vakit geçirmek 
üzere Fonteblo'ya gitmiş idik, 
filhakika oradaki orman, 
ltalya'nın limon, portakal 
•taçlarına muadi1 olamazsa 
da, pek güzel •akit reçirip 
etlenmiıtik. O günleri hali 
unatamıyorum. 

Terez, hiçbir ıey söylemi· 
yor, yalnız annesile nişanlı· 
ıının muhaveresini dinliyordu. 

Madam (Lö Kont), kızının 
hu sükunetinden encliıe en
diıe etti. Onu daha fazla 
d6tündürmek istemiyordu. 
Bu sebeple: 

- Demin söylediklerimi, 
ıaka olıun diye söylemittim. 
Yoksa ben, hiçbir şeyden 
korkmam, Cenabı hakka 
çok şükür, hizmetklrlarımız 
mOkemmeldir. Kendileri, on 
beı aenedenberi hizmetimiz
de bulundukları için bizi 
müdafaa ıçın ica bederae 
caqlarını tehlikeye koymak
tan bile çekinmezler. 

Madam Lö Kont, bir lahza 
d61lindü ve sonra devam etti: 

- Bununla beraber, bu 
gibi hldiselerin zuhurunu 
men'e çalıımadıiı için polisin 
kababatlı oldu;unu siz de tes· 
lim edusiniz a müsyü Lüi! 

Madam Lö Kont, damadı
nın pederi baba Anri'nin 
eski bir hafiye olduğunu biJ
miı olsaydı, hiç şüphesiz, bu 
yolda ifadei kelim etmezdi. 

Madam Lö Kont kendisile 
11lıariyet peyda edece(i ita
ba Anri hakkında filhakika 
lazım gelen - tahkikatı yap
mıı ise de, baba Anri'nin, 
eskiden ne işle meşıul ol
duğunu bir türlü tesbite 

muvaffak olamamıştı. Esasen, 
mumaileyhin mazisi hakkın
da malümat •erecek, zabti
ye nezaretinden başka ne 

bir makam ve ne de bir şa
hıs vardı. 

Baba Anri'nin otlu Lüi 
babasının eski mealeiini 
bilmediii halde, kain valide
sinin polis hakkındaki tiki
yetini iyi karşılamamıf ve: 

- Daha biraz eyci bu 
kadını öldürenlerin izini bul
duklarını söyleyen siz değil· 
misiniz? O halde poliı ça
lışıyor demektir. 

Madam Lö Kont, masa-
nın üstündeki ırazeteyi çek
ti ve bir defa daha yazının 
başlığına göz gezdirdikten 
sonra: 

- Yok, ben yanlıt oku· 
muşum! Daha hiçbir ip ucu 
bulunmuş dejildir. Yalnız 
maktulenin ceıedini mevta 
teşhirhanesine g6tihlib teı
hir etmişlerdir. 

Dedi 
Matmazel T erez, birden-

bire validesinin ı6ziinti kes· 
ti ve: 

- Amma:ıı anneciiim! Ne 
fena bir bahis açtın. AJlihı· 
nı seversen kesi 

Dedi ve ıonra ıül6mıeye
rek nişanlısına hitabetti. 

- Lüi, hani benim bile· 
zik? Bu akıam ıetirecekti· 
niz? Herhalde unuttunazl 

Liii, sevgiliıinin bu ı6zleri 
üzerine kıp-kırmızı kesildi ve: 

Affedersiniz- Dedi -
buraya gelmeden evel ce-
vahircinin dükkinına gide
cektim. Fakat bir mani çıktı 
da ondan gidemedim. 

Matmazel Terez, durak
ladı ve sonra manidar bir 
tebessümle sordu: 

- O mania ae imiı Müsyü? 
Ôğrenmeğe hakkım var zan
nederim değil mi? 

Lüi biraz düıündü ve 
sonra şu cevabı verdi: 

- Ne olacak? Bir iş 
zımnında gecikmiş oldu-
ğumdan ... 

Matmazel Terez bu cevabı 
tatminkar bulmadı ve: 

- Amma da garib maze· 
ret hal 

Dedi. 
Lüi, bahsi uzatmamak is· 

tiyordu. Bu sebeple hem 
babıi kesmek ve hem de 
ıevgiJiıinin gönlünü almak 
için dedi ki: 

- Ne çıkar? Ben bu te· 
ehbürü yarın tamir ederim, 
matmazel, bilezik beheme
hal gelecek onun için me· 
rak etmemenizi rica ederim. 

-Arkmı var 

Berut, (Özel) - Hama'da 
halk ile ' poliı ve jandarma 
arasında vukubulan çarpıı
malarda ölenlerin sayısı on 
•e yaralıların ellidir. 

Poliı ve jandarmadan da 
ölü ve yaralılar vardır. Bü
tün çarıılar elin kapalı bu· 
lunmaktadır. Ölenler bütün 
balkın iştirakile ve büyük bir 
merasimle kaldırılarak gö
mülmüşlerdir. 

Hamada da çarpıımalar 

olmuıtur. Birkaç ölli ve ya
ralı vardır. Birçok kimıeler 
tevkif edilerek mahkemeye 
verilmiılerdir. 

Bunların muhakemeleri 
ıayet ıilr'atle yapılmaktadır. 
NOmayitciler muhtelif hapis 
cezalarına mahkum edilmek
tedirler. 

Maarif veziri Hüsnü El· 
berazi, Hamada yurddaıla
rına karıı hükumetin Fran
sız hükumetinin gCSsterdiii 
tiddetli hareketten mUteea
sir olarak istifa etmiıtir. 
Aılan Hamalı olan vezir ıi· 
lihsız halka silih kullanıl

mak suretile öllim ve yara· 
lama ve tevkifine ıebebiyet 
veren hükumetin harekatın· 
dan çok müteessir bulun· 
maktadır. 

Viizera reiai Şeyh Tac'ın 
bütBn ibram ve ihtarlarına 
rajmen veıir istifaıını geri 
almamııhr. 

Adliye veziri Ata Eyyubi· 
nin de iıtifa ettiği ıayi 
olmuı ise de kendisinin 
haıtalıiını tedavi ettirmek 
üzere Berut'a rittiii anla· 

... tılmııt11. 
Maamafih ıon laidiaeler 

dolayııile bDyük bir aczi 
görillen Şeylı T ac kabinesi
nin yuvarlanarak damad 
Ahmıd Na•i'nin başkanlı
ğında ve (Suriye birleşik 

bükümetleri) adı altında 
yeni bir hllk6metin kurula
cağı ve kabineye halkın 
sevrisini kazanmış olan kim· 
selerin getirilecekleri ku•
vetle sCSylenmektedir. Da-
madın geçen gün Berut'ta 
fevkalade komiseri ziyaretle 
uzun müddet rörüımesi bu 
ıayialara kuvvet vermek
tedir. 

Halep hftkQmet kona· 
ğına bombalar atıldı 

Halep - Halep'te birkaç 
ründenberi durum tekrar 
kötületmiştir. Bilha11a Pa· 
zartesi giinii hükümet bina-
sının önünde patlıyan bir 
bomba ıehri heyecan ve kor 

heyecanlı ve en bftyftk filmi 

Tayyare nnemaserilda 
Paris'in 64 sinemasında birden haftalarca gösterilen bir taheser 

·Paris Esrarı 
Oynayanlar: Constant Remiz, Ht nry Rolland, Piere Remair, Lucien 

Barant, Madeleine Azeray ve diğer bliyilk Fransız yaldızları __________ ... ________ __ 
A YRJCA:FOKS Tftrkçe Sôzlft DOoya haberleri. logiliz kralı Corcun cenaze merasimi 

Fiatlarda zam yoktur - Bu filim için meccani kartlar muteber deiildir. 

Seans saatleri . Hergün ·~ • 17- .•? - 21,15 Cumartesi 13-tStalebe 
• Pazargiinu 13 deılave aeansı vardır. 

ku içinde bırakmııtır. 
Binada mühim hasarat ya

pamayan bu bomba başka 

türlü tesir yapmıt ve kanlı 
nümayitlere sebep olmuıtur. 
Polisle nümayiıçiler arasında 

vukua2elen hakiki bir sokak 
muharebesinde cUirt çocuk 
ve iki kadın ezilerek ve nü· 
mayişçilerden üç kişi de atı
lan kurşunlarla ölmüştür. 

Gnçlükle bastırılan bu nü
mayişten sonra dan rece de 
tekrar hftkiimet konağına 

üç bomba atılmış bu defa da 
binanın arka tarafı tama
mile harab olmuıtur. 

Bu bombaları atanların ve 
ve şehirde karıtıklık çıka

rarak bulanık suda a•lanmak 
istiyenlerin komünistler el

duiu anlatılmış •e elebaııları 
tevkif olunmuıtur. 

Bu çeıid bazı tarikçiler 
lıkenderun halkını da ihtilal 
hareketlerine karaşhrmağa ve 
burada da karışılı hklar çı-
karmaij-a çaJıııyorlaraa da 
hemen hepsi Türk olan bat
kın Suriye ibtilil hareketile 
alikadar olmamak kararın
da oldukları anlaşılmaktadır. 

Givarla telıraf ve telefon 
muhaberesi de keıihı.iıtir. 
Nakliyat durmuıtur. 

tan geceyarısına kad_ 
lasız bir surette y• 
bazı yerlerde iki 

kadar yftkselmiştir.fİ 
Yunan içişleri bak• 
çekilen telgraflarda, 
lerce hayvanatın t 
mak tehlikesile k•' 
bulunduiu bildirih11if 
at bankasının bemell 
ma koımaaı istenildi.,.. 

Havaların bu der•.,. 
gitmesinden Tisaly• 

, 

tün kıtlık mahsuller 
doksan niıbetinde z• 
müş bulunuyor. 

Doktor Göbelsin gayri me 
nunlar hakkındaki söyle 

zaman bu günkü kadar Almanyada hiç bir 
önder ruhlu insan bir araya gelmemiştir 

Almanya propaıanda na
zırı doktor GlSbels'in, bun
dan evci vermiı olduğu ıöy
lev, Almanya dahilinde de
rin akisler yapmııtır. Anti 
Hitleriıtlerden başka Hitler· 
ciler dahi bu söylevi bOınü 
telikki etmemiılerdir. 

"'Doktor Goebbels evveli 
Alman ulusunun üç yıllık dev 
rim esnasında karakterini ta
mamın deiiştirdijinden ve 
birçok yeniliklere artık alı
tıldıiı için bunların bilyllk· 
liliü ve ehemmiyeti liyıkile 
takdir oluna•adıiından bah
settikten sonra ıöyle devam 
etmiıtir : 

"Bazı noksan ve hatlları 
tenkit etmek, bilhasıa Al· 
man ulusunun met'•liyetini 
taşımıyanlar için, çok kolay
dır. Bizden evvelki hükumet 
bu hususta biç sıkıntı çek· 
mezdi. Takip ettiii siyasa 
ters gittiii zaman derhal is-

tifasını verir ve itin içinden 
çekilirdi. Biz bunu yapama
yız, bugün AJmanya'da bir 
önder ve onun etrafındada 
yarım düzüne insan vardır 
ki, bunlar Allaha, millete 
memleketin tari~ ve iıtik
baline karşı büylik bir me
suliyet taıarlar. Ancak çok 

nasyonal sosyalizm here keti· 
nia bir öndere malik olma
dığını iddia etmek, çok ıaç· 
ma bir şeydir. Çünkü eğer 
bir hareket, bir hiçten do· 
ğar ve sadece inanç •e 
kuvvetine dayanarak yük· 
selib düşmanlarla dolu bir 
dünyayı fethetlerse, bu bir 
budalalık değil, bilikiı bir 
zeki eseridir. 

"'işte böyle bir hareket, 
birdenbire bütün birldevleti, 
viliyetleri belediyeleri idare 
etmek mecburiyetinde kalır
sa, şurada burada bir iki 
önder kafaıının noksan ol-
masına göz yummak IAzım
dır. Bununla beraber bence, 
Almanya'da ihiçbir zaman 
bu kadar çok önder ru~lu 
insan bir araya toplanma
mııtır. Bizim kuw•etimiz si
liba dayanmaz, eğer sillba 
dayansa idi, ben şimdi bu· 
rada sizlerin kalplerine mü
racaat etmezdim. Böyle ıey· 
ler Avrupa'nın diier mem· 
leketlerinde, bilhassa hıris· 

tiyan memleketleri•dl 
ımıı, biz, Alman 
tek bir kuvvet ol• 
takip edecejine edlİf 
iumuz içia bun• 
hisaetmiyoruz. 

* • • 
"H6kumeti her 

mesul tutmak ta 
Biz g6neıi açtır••• 11 

yaidıran Allah dej'İ 
hayvan yemi azalır ~ 
vakkat bir yumurta 
hissolunursa, buna k 
şey yapamayız. BiS 
deiiliz ki yumurta 
layalım. Ajulann• 
ömilrlerince sebze 

miıten baıka birıeY 

yanlar, sırf hükumet• 
gelmek için do•_. 
kıt olduğu zamanl 
denbire et merakla" 
yorlar. 

Biraz senra 
azalınca da yumurta 
ğe baılıyorlar. 

Buna mukabil 
- Devamı 3 ncıi ~ 

·~~---------~~ ..... ··-~~-~------~-
Sınai müesseseler işi 
kuvvet derecesinin taf 

ııık olan yerde çok göl~e • • • e 
olması da pek tabiidir. Fakat Muharrık kuvvetı beş beyğırden aşağı ~ 
bu gölgeyi bertaraf etmek lesi ondan az sınai mftesseseler maoJ 
için ışıiı söndlirmek doiru 1 • • ~b· d ·ıd·r 
olamaz. Bir bükümet, eline m name e vergısıne t11 ı eğı ı . 
geçenden fazla sarfedemeı. Finans Bakanlığı; sınai tör ruhsatnameler• 
Ve gayri memnunlar, ıelib · müe11e1elerin iıletici kuvvet hem de belediyelere• 
bana "muhaliflerinize fikir derecesinin ne suretle tayin motör iıletme rulı,. 

veriniz" diyecek olur· olunacaiı hakkında vilayete )erinde yazılı bulll 
ben de onlara ıöyle bir tamim röndermiştir. Bu dan lilzumu halinde 

cevab veririm: Onlar, on tamime göre, muamele ver· kaların tetkiki ile el 
dört yıl içinde fikirlerini ka· gisi kanunu mucibince mu- lecek neticelere 16'' 
bul ettirebilirler ve Alman barrik kuvveti beş beygir· tibi olup olmadıkl• 
ulusunu,.kurtarabilirlerdi, mil- den yukarı olmıya• ve ondan yini icap edecektir• 
)etimizin içindeki tezatlar, •ı•i• miktartla amele kulla- Yel ve 111 kuv•• 
ebediyen devam edemez. nan sıoai müesseseler ma· işliyen sınai aıii 
Bu aykmklar on dört yıl mulitı, muamele vergisinden beygir kuvvetinill 
ıürdü ve bizim muzafferiye- müstesna bulunduj'una na- aıağı olduiunu İl 
timizle nihayete erdi. zaran, herhangi bir müessese sahibinin veya dl 

Biz, bu neticeye iriımek tarafından kuvvei muharri- lktısad, Nafıa vey• 
için orduyu, poliı veya dev· kenin beş beyıiden aıağı mllhendislerinden .,. 
let memurlarını kullanamaz· olduiu iddia edilirse keyfi- bulunmayan yerlerd• 
dık. Bizi clijerlerine faik yeti ıu ıuretle tahkik ve ııfatı haiz fen 111 

kılan tek bir ıeyimiz vardı, tetkik olunacaktır. dan alacakları veıi 
kafama&da. Buaua i ia MotlrlD mluıeıeleıia mo- etmıltri l.qıp .. 

1 ii 
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-..1~~-.---._.,;,,---- ' -\ N. V. Fratelli Sııerco Vapur Acentası 
!Jmnıyet VV f' H Van ROYAL NEERLANDAIS llindaki hareket tarihle· 
Memurlarından . . ' . . KUMPANYASI rile navlonlardaki değiıiklik-
~aı·k vilayetlerine Oer Zcc " ORESTES vapuru 22 lerden acente mesuliyet 

şubatta bckle~~ekte olup kabul etmez. Fazla tafsil~t atananlar 
Şehrimiz Emniyet müdür· 

liiğil memurlarından bazıları 
F mniyet umum müd&rlüğünce 
Şark vilayetlerine , tayin 
edilmiştir • 

Bu arada şehrimiz kısmı 
ıtdli reisi Hulusi Akıümüş 
htanbul Emniyet teşkilitına 
birinci komiser Rcıid Balı
kesir Emniyet teşkilatına Al-

sancak komiıeri Ihsan ile 
Karantina komiseri Saip te 
Gireson Emniyet teıkilltı 
kadrosuna alınmıılardır. Bi
rinci komiserlerden Baha 
açıia çıkarılmıştır. 

ikinci komiserlerden teftiş 
komiseri Hamdi, lkiçetmelik 
komiıeri Fikri, Bezyaka 
komiseri Muıtafa Nuri; 

2 ve 20 kom•rimeli~ amlııala)larda 

bulunur 

Ambalaj ve komJ)rimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan © markasını arayınız. 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

" HELGA L. M. RUSS " 
vapuru 17 şubatta bekleni
yor, 22 şubata kadar AN
VERS, ROTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN limanla
rma yükliyecektir. 

"ALA YA,, vapuru 2 Martta 
bekleniyor, 6 Marta kadar 

ANVERS , ROTERDAM , 

HAMBURG ve BREMEN 
limanlarına yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT

HAMBURG 

"TROYBURG .. vapuru 25 
şubatta bekleniyor, AN-

VERS, ROTERDAM, HAM
BURG limanlarına yükliye· 

cektir. 
DEN NORSKE MIDDELHAV • 

SLINJE (0-S. A-S SPANS
KELINJE) 

ilçünc6 komiserlerden Safa, 
Fevzi, Cemil, Avni, Kadri. 
Hamdi ve Emin terfian 
t•rk viliyetlerine tayin edil
nıitlerdir. OSLO 

•llllll llllllllllllllllHlllllllll llllllllllllllllll llllllll lllll 111111111111111111111111111111111111~ "BANA o EROS" vapuru 

cl;diye ;,e husu-- ~lzmir yün mensucatıi ~;;;~:.b~~-;;;~·~~~;:~ 
si hesaplar ~T k A . . k . ~ ve NORVEC limanlarına 

Stılos posta ve telgraf ! ür nonım şır etıi I~~~.~~~ir.EXPORT LINE 

Dereli verecekler ;;;_ Halka· §== "EXPRESS" vapuru 28 ızmir Yfto Memucaiı Tftrk A. Ş. om 
Şimdiye kadar poıta ve ~ pınardaki kumat fabrikası mamu)atmdaıı olan § şubatta bekleniyor, NEV-

telgr f ü tler· tam tar'tfeye 5 . . . . = YORK ve BAL lIMOR için 
a ere 

1 := mevıımlık ''e kışlık, zarıf kumaşlarla, hattanıye, := 
1 

kt 
tibi tutulan belediyelerle = . = yük a aca ır. 

::_ şal v~ yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci §_ JOHNSTON VV ARREN yalnız poıta mUrselih üc-
retten muaf olan h•ıuıi be- ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186i§ NE_ LIVERPUL 

••plar idaresinin 936 bazi- = numaradaki (~ark Rah Ttlrk Anonim şir- § "GUENMORE" vapuru 23 
ranından itibaren telıraf ve S keti) mağazasında satılmaktadır. MezkOr fabrika·(~ ıubatta bekleniyor, LIVER
posta ücretlerinin mevcud S . . . .-. s PUL ve ANVERS'ten yük 
tarife üzerinden ıülliı niıbe- := nıo metanet ve zerafeı ıtıbarıle herkesçe malum :: BURGAS V ARNA 

= ı ı h a •1 • • b" = çıkarıp , tinde ücret ahnacajı Dahiliye § o an mamu atmı mu terem muşten erımıze ır ~ ve KÔSTENCE için yllk 
kanlığınca vilayete bildirilmiı 5 defa daha tavaiyeyi bir vazife biliriz. - alacaktır. 

•e bu dairelerin 6 aylık posta = 5 

llıasraflarının posta ve tel- ~ "'Toptan sataş yeri: Birinci kordon No. 186 ~ 
ıraf müdllrlilklerinden öğ· 5 k 2j 
re ·ı b·ı .. · bnt = Şar hah Türk Anonim Şirketi = 

.. Vapurların iıimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari-

feleri hakkında bir taahhüde nı e ı ecer:ı ve çeya ona 5 := 
IÖre tahıisat konulması ilive ;; s giritilmeı." 
edilmiıtir. ~ Perakende satıı yeri: Yeni manifaturacılarda ~ Birinci Kordon, 

----•• = mimar Kemalettin Cad. Sağır zade biraderler = •N-o.mı1121!100•7~-~200!111!!18~1!!!1-• 
oktor Göbelsin gayri ~ ~ 

0 
o K T o R 

enınunlar hakkında·~ Kuzu oiılu"ç•rtıaı Asım Rıu ve biraderleri §§ Ali Agiih 

k İ söylevi ~ Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. ~ Çocuk Hastalıkları 
-Ba,ıarafı 2 inci ~ahifede- § Yünlü maHar pazarı F. Kandemiroğlu = Mütehassısı 
•••evi kıymeti haiı olan ~İİİiTilllllllllllllllllllllllllllllCllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliİ /J..iuci Beyler Sokagı N. 68 
IDuvaffakiyetlerimiz, çok bil· • T1>Jefon .~452 
J&ktü. Her ıeye, iyiden iyi- Kıralık hane Oborenler! Mut-

h e vakıf olduiunu ıananlar, Göztepe'de Halid Ziya 
areluıtiıniz.in inkiıafı için bey sokağında (16) numarala 

ae kadar sıkıntıya katlandı-
iuııızı ne kadar güçlüklerle ev kiralıktlr. Taliplerin mat-
IDl\cad ı baamıza müracaatları. e e elliii•izi bilemez· 
er.Bunlar, buıln önleriaden 
hir ordu t' •. I& geç ıgı zaman ne 

•dar kuvvetli bağıracakla-
tını b'J . lb k' Fu ı enuyorlar. Ha . u ~ 

hrer, askeri milkellefıyetı 
hett··· ıaı gün hep birden: Harp 

•ırt o· b • H 1 L ·. ıye arırmıılardı. a -
ukı onlara kalsaydı, hiçbir 

ıalbın orduya malik olamı
)•calctık. 

Partimiz onların gözüne 
hatıyor. Sebep olarak ta 

•ntisiz. bir devlet istedik· 

Satılık motür 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
.,,otör satıhktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

Ali Rıza 
i\ıl flcellithanesi erini ileri sürerek biz " he· 

~lbiı Naayonıl aoıyalistiz" 
'Yorlar .. Bunlara ayni ıekil-
e cevap verilebilir. Yeni Kavatlar çarşısı 
''Kolonyada herkes kato

'ktir. Şa halde Katedral• 
e ihtiyaç nr? .. Bir millet 
•kerce düıüaecek olursa, 
~ orduyu kandırmtk için 
ır •ebeb teıkil etmez. or· 
ll gelecek nasillerin asker-
e düılinmesini, nHyonal 
1Y•liımin organize edil· 
eıini temin eder. 

o. 34 

sonra Almanyanın iç duru
muna temas etmiı ve söz
lerini şöylece bitirmiıtir: 

.. Biz bütün millete, ide
alizme, heyecan ve karakter 
kuvvetinin ea yüksek misal-
le · · İJ 

laka (Okamr.ntol 

ôksQrftk ~ekerle· 

rini tecrlbe edi 
ıiz .. 

-
Ve Pftrjcn ~abapm 

en nsınn bir mfts-

bil şekeri olduğu· 
on unutmayınız. 

Kuvvetli mOsbil 

istiyenler Ş.1hap 

Sıhbaı sftrgQn 

haplarmı Maruf 

ecza depolarında 

ve ee7.aoelcrdeo 

araıınlar. 

yükünü tahliyed~n sonra için ikinci Kordonda Tabmıl 
BURGAS, VARN A ve ve Tabliye ıirketi binası 
KÔSTENCE limanları için arkasında FRATELLI SPER-
yük alacaktır. CO vapur acentasına müra-

" UL YSSES ., vapuru 24 caat edilmesi rica olunur. 
şubatta gelip 29 şubatta Telefon: 2004 - 2005 - 2'63 

ANVEF s. RoTTERDAM, O:livier ve şürekii
AMSTERDAM ve HAM-

BURG limanları için yük ( .J· m 1• f e(,.ı vapur 
alacaktır. Si ~ .l 

SVENSKA ORİENT 
LINIEN 

"VINGLAND,, motörü 20 
şubatta ROTTERDAM, CO
PENHAGE , DANTZIG , 
GDYNIA, OSLO ve IS
KANDIN A VY A limanlara 
için yük alacaktır. 

"ERLAND" motörü 28 şu
batta gelip ROTTERDAM, 
COPENHAGE, DATZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA JUL YA •• vapuru 
23 şubatta gelip 2.f şubatta 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE için yük ala
caktır. 

"PELES" vapuru 23 ıu
batta relip 21 martta 
MALTA. MARSIL YA, •e 
BARSELONE için yük ala
caktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

aceııtası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN LINES:L TD. 
"LESBIAN,, vapuru 8 şu

bat LIVERPOOL •e SVVEN
SEAdan gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

"EGYPTIAN" vapur1 10 
şubat LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten ielip tahliyede 
buluaacak ayni zamanda 
HULL iıin yük alacaktır. 

"ROUMELIAN., •apuru 
14 şubat LIVERPOOL •e 
SVVENSEA'dan gelip tah-
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGA TION Co. L TD. 
"LAPVVING.. vapuru 14 

şubatt_a ıelip LONDRA için 
ytik alacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

--·-- - •• 
BAŞDURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz •e ucuz ilAç •e tu

valet çqilleri utar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık Y•iı hr. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa siizOlmLtüı. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

Sın HAT EzANEsı 
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Haheş'ler; Makalle'nin c;enherden kur-

Ütlız Tabutlu A 
Moris LöhlanınEn Meraklı Ro 

Tefrika sa 

· ikinci kısım: MOcize taşı! • 
" Bu cezayı size kifi de· - Pekili.. Mat• 

recede ve evvelden ibsaı dık, demektir. 
tulamadığını iddi~ ediyorlar 

Altı hin ltalyan ·askeri 
heş'leriıı son harpteki 

lngiliz Somali'sine 
zaviatı 1300 ölü 

iltica eyledi. Ha
ve 500 yaralıdır 

• ettik. Bu esasen aize mukad· Vorksi bir dola 

Roma, 18 ( A.A ) - 129 
numarala resmi harb tebliii 
Enderta muharebesinde düş
manın zayiatı "Çok fazladır. 
Düımao her nerede ileri 
hareketimize mani olmak 
iıtedi ise çarpıtma meyda
•ını ölü ile irtülü olarak 
terketmiılerdir. Düşmanın 
zayiatı beş altı bin ölü en 
aıaiı iki misli yaralı ve bir· 
çok Hirden mürekkeptir. 

Bizim zayiatımız ıudur: 
AaaYatan erdu111ndan zabit 
olarak ] 2 ölü 24 yarala, aı· 

ker olarak 122 öll 499 ya· 
ralı Haile Selisiye Güksa 
lut'alarındaa 54 ölü 76 ya· 
ralı Aiba Eritre müfrezele· 
rinden 8 ölü 7 yarala mulıa~ 
rebelere iıtirak eden tayya· 

relerden bir bombardıman 

tayyaresi üssüne dönmemiş· 
tir. Tayyarelerimiz cenuba 
doğru kaçmakta olaa Ha· 
beı'lilere vermemektedir. 

Adis·Abab 18 (A.A) -
Raı Seyyum ordusunun ıar · 
kındaki orduya kumanda 
eden Ras Muleieta bildiri· 

Jerine vasıl oJamamışlardır. 

ltalyanların zayiatı mühim
dir. 
Viyana 18 (A.A) - Stefani 

ajansından: Noyes Viner i•· 
zetesi, mareşal Badoilio'nun 
iki Habeş ordusunun iaşe 
yolunu kesmeie muvaffak 
olması mlloıkün ve muhtemel 

yor. 12 şubatta bazı ltalyan olduiunu ve bu ordular için 
müfrezeleri kuv•etlerimizin feci bir durum hazırlanmakta 
karaılhları yakınına kadar 
bazı laücumlar yapmıılardır. 

13-14 ve 15 ıubatta bazı 

mühim muharebeler olmuş 

ise de bunlar piştar çarpış· 

malarına inhisar eylemiştir. 

ltalyanlar bir miktar arazi 
kazanmışlar ise de Makalle
nin çenber içinden kurtarıl· 
mamasını teıkil eden hedef· 

elduiunu yazıyor . 
lstanbul, 19 (Öıel) - in· 

ıiJtere müstemleke bakanı 

Sir Tomaı; lngiJiz somalisine 
yeniden altıbin ltalya'oın 

iltica eylediiini ve bunların· 
da derhal silihtan tecrid 
edilerek evelce kaçan sekiz 
yüz otuz kitinin yanına sev· 

kediJecekleri ni ve kampa 
ahndıklarınııöylemiştir. Roy· 
ter ajansı, daha birçok ltal
yao 'ların firar niyetinde el
duğunu bildiriyor. 

Istanbul 19 (Ôzel) - Adis· 
Ababa'dan ltildiriliyor: 
Habeı resmi çevenleri, ltal

yanların Amba-Aradam'da 
kazandıkları zaferin bildiril· 
diii kadar bürllk olmadıtını 
iddia eylemektedirler. Bu 
çevenler1 son mul:aarebede 
Habeş zayiatının 5· 6 bin 
deiil. 1300 ölü ve 500 kadar 
yaralıdan ibaret olduğunu, 
ltalyan telefatının da buna 
yakın bulunduiunu söylil· 
yorlar'. 

~~~~~~~----.. 9~MH•~•~MHI ..... .-..~~~~~~~ 

Amba-Aradam'da mailôp 
olan Habeı kumandanı Ras 
Muleıeta, Havaı mulaabirine 
beyanatta bulunmuı ye ltal· 
yanlar, son hareketleri ile 
Makalle'yi çeaberden kurtar· 
mağı istihdaf eden ıayele· 
rine varamamıılardır, demiı
tir. 

Mançuko 
Sovyetlere 

verdi 
nota 

Harbin 18 (A.A) - Man· 
çuko dış bakanı •••yet kon
ıoleıu Slayutaki'ye ıiddetli 
bir aota vermiıtir. Bu nota· 
da ıo•yetler Maçuko'daki 
pkavet laareketlerine muza· 
beret ıöstermekle ittiham 
olunmaktaclır. 

öl Dm 
Muharrir arkadaılarımız· 

dan, Şahab'ın validesi ba· 
yaa Ayşe, uzun miiddet· · 
tenberi miiptela olduiu 
baıtalıktan kurtulamıya
rak dün aktam vefat ey
lemiıtir. Cenazeıi, bugün 
uat 12 de Karataı'taki 
hanesinden kaldırılarak 
Asri kabristana defnedi· 
lecektir. Merhumeye rah· 
met ve maif eret dilerken, 
arkadaıımıza ve efradı 
ailesine kalbi taziyetleri· 
mizi ıunarız. 

Fotograf serğisi 
Bu ayın 25 inde 

açılıyor 
Ankara, 18 (A.A) - Ba· 

••• geael direktörlllill tara· 
fından hazırlanmakta olan 
Ttırkiye tarila ,Uzellik ve iı 
memleketi adlı fotoğraf aer· 
ıiıi bu ayın 25 nde açılacaktır. 
Baıın ıenel direktörlüillniia 
ha• madde endüstri tarih 
ve tabiat bakımından yar· 
dumuzu tanıttırmak makıa· 
dile kurulmuı olduğu foto 
arıivioe aid fotoğraflardan 
600 kadarının teıhir edile· 
ceii bu ıerıiye diier foto
ırafçıların da istiraklerini 
temin için açtığı müsabaka 
allka ile karşılaomııtır. Al
dığımız malumata ıöre, ıim· 
diye kadar onu amatör ol· 
mak Ozere 24 fotoirafcı 
ıerıiye itlirak için 200 elen 
fazla resim göndermiılerdir. 

Beyaz Kitah 
lstanbul 19 ( Radyo ) - lngiltere hükumetinin, oeıre

deceji beyaz kitapta uluslar kurumunun buglinkil durumu 
hakkında da uzun ve gayet önemli noktalar yazılı buluna· 
caiı ıöyleniyor. 

lngiltere, UJuılar kuru•a hakkında yapacaiı aeıriyatta, 
kurumda aza olan devletlerde• bir çoiunun, taahbDtlerini 
ifa etmediklerini bildirecektir. 

~ ' 1 Alm~nya,bütün Avro- 1 

Iıtanbul, 19 ( Özel ) -
Raı Seyyum, Raa Kaıaa ve 
RH Muleıeta orduları Ma
kalle'yi sıkııtırmaktadırlar. 
Bu üç Raı'ın kumaadaıın· 

daki ordular araıında irtibat 
mevcuttur. Raı Muleıeta'Dın 
ıon muharebelerde yaralan· 
dıiı haberi doğru değildir. payı düşündürüyor 

lıtanbul, 19 (Ôzel) - Almanya'oın son zamanlarda ispanya cumur başka· 
almıı olduia vaziyet, baıta ~Fransa olduiu halde bntün oı kaçmak ftzere imiş 
Avrupayı düıündürmeie baılamııtır. Eski müstemlekeler _ Baıtaraf 1 inci sahifede _ 
için Hitlerin Alman efkarı umumiyesine müracaat ettik- kaçmak iiıere oldniaau bil· 
ten sonra bütün dünya milletlerine bir nota vererek, 
muayyen bir zamanda eski mllıtemlekelerin iad-:ıini dirmektedir. 
istiyeceiini Berlin'dea bildiriliyor. lıpanya parllmentoıunun 

; .. meYcudu olan 440 ıaylavdan 

----------------------•' 256 ıaylav kaıanan ıalairen Beraet kararı temyiz edildi ıoıyaliıt ve fakat hakikaua 
kralcı jil ru"leıu, ıimdilik 
iktidar mevkiine reçmek 
istemiyor. 

Ankara, 19 (Ôzel) - Miitldeiumumi Baba Arıkan, mah
kemeain ıuikaıd maznunlan bak kında verdiii beraet ka • 
rarıoı temyiz etmiıtir. 

Kongre 
-B~ıarafı birinci sahifede
dikten ıonra cemiyet baıkanı 
Milat bir senelik çalışma 
raporunu, murakıp Çiftci 
Necati de murakipler rapo· 
runu okumuttur. 1936 yılı 
bütçeıi tetkik ve tanib 
olunmuıtur. lzmir'de bir sa· 
natoryom tHiıi lüzumu 
hakkın.la birçok fikirler ileri 
ıürüldü. lzmir'in bu ihtiya· 
cının biran evvel ıiderilmeıi 
temenni edildi. 

Neticede, yirmi yataklı bir 
verem baıtaneai açılması ve 
bunun için lizım olan para· 
nın da, dispanser binasının 
Emlik bankasına ipotek edi • 
lerek temini kararlaıtırıldı . 

Heyeti idareden istifa 
edea üç aza için hafi seçim 
yapıldı. Eıki azalar fazla 
rey aldıklarından yerlerinde 
kaldılar. Murakıpliklere Çiftci 
Necati ile Alaiye'li CeYdet, 
yedek azahklara da Osman 
Nuri ile bankacı Muzaffer 
aeçildiler. B&yliklerimize ta-

lsviçre'de 
Nasyooal sosyalist teş

kilatı yapılmayacak 
Bren 18 (A.A) - Resmen 

bildiriliyor: Fedarel koaıey 
federal müddei umuminin ra· 
poru Adliye ve polis daire
lerinin talebi iizerine bundan 
b6yle lıviçrede herhanıi nam 
altıada olu11a olıan NHyo· 
nal Soıyalist partisinin her 
baaıi bir teıkilitına mtlsaade 
etmem eğe karar vermiıtir. 

Cemre doşıo 
Bualln, birinci cemre hava· 

ya dlltmDıtür. Sabahleyin 
havanın ıDzel olmasına ba
karsak, cemrenin tesirini ıöı 
terdiii anlaşılıyor. Gelecek 
lıafta ikinci cemre ıuya Ye 
öblir haftada üçüncil cemre 
topraja düıecektir. Bu aene 
kıı görmeden yaza kavuşa· 
caiız raliba .. 

zimat telırafı çekilme1i ka· 
rarlaıtırıldı ve konıreye 
ıon verildi. 

Madrit 18 (A.A) - Kortea 
seçiminin muvakkat neticesi 
tudur: Sai cenah partileri 
168, merkez partileri 41, sol 
cenah partileri 221 , 42 meb'
usluk hakkındaki netice belli 
olmamııtır . 

Konser 
C. H. P. Birinci Karantına 

ocaiında önümüz eki Pazar 
ıilnl bir konaer verilecektir. 
Bu konıere ocağın orkes· 
traıı ve ilk defa olarak ta 
iki ses 6ıerine ÇOl uk korosu 
iıtiıak eyliyecektir. 

İzmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

Kaptan otlu Iımail Hakkı 
Ticaret uaYaaile lzmirde Kes 
tane pazarında ıandıkçılar 
sokatında 47 numarada Za
hire ve un ticaretini yapan 
Kaptan oilu lsmail Hakkı' 
nın i9bu ticaret unvanı Tica· 
ret kanunu hllkllml~rine ıöre 
ıicillin 1557 aumaraıına kayt 
ve teıcil edildiji illa oluaur. 
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derdir. Hatif bunu sarahatle ıarap içti; sonra ba 
ıöylemiıtir. Fakat bunu, mu· Veronik 'in karı11ıa• 
kadder olan bu feci akıbeti _ Yalnız saaa 
değiıtirmekte beaim elim· itirafım var, be• 
dedir. Evet Vorakinin elia· 
dedir . evlendiğim zaman 

ka bir kadınla evi .. Haydi, ölüm mO, cihana 
melike olmak mı iıtiyonu· 
Duz, söyleyiniz . 

Veronik çok sakin bir ta· 
Yırla : 

- öliimü tercih ediyorum. 
Diye cevap verdi. 
· - Fakat .. bu öllmden de 

korkunçtur. Seçtijiniz nedir 
biliyor musunuz?. 

Biliyorum.. Iıkence .. 
- Fakat, işkence ve ölüm 

sade sizin ıçın değildir. 
Ölürken arkanızda bir ök· 
ılb kalacak. Ben bu çocu
tun babaııyım. Çocuk bana 
kalacaktır. Haydi ... Seçiniz!. 

Ôlüm6, iıkenceyi, •İzinle 
yaşamaia tercih ediyorum! 

- Peklli.. Size ölüm. 
Fakat oğlunuza da ölilmü mü 
tercih ediyorsunuz? Son de
fa olarak ıoruyorum? 

- ölümll tercih ediyorum! 
- Ne inatcı kadınsın .. Pek 

ili; ben de kabul ediyorum! 
Matlem ki aea, annesi oilun 
Franıovanın ölümGnil kabul 
ediyorsun . Pekili.. B6yle 
olaunl Fransuvaaın katili siz 
olacakııaız. 

Vorski bir ifrit ıibi kah· 
kalıa ile ıaldil. Bir iki adım 
1ıeziadi, ıonra Veroniiin 
öntlnde durdu: 
- Diz ç6klinllz Y eronik; 
aıkıma mukabele ediniı, ıiıi 
kurtaracak ancak b• hare· 
kettir. V eronik seai ıeviyo· 
ru•; haydi bu ıon fıruttan 
iıtif ade ediaiz, siz de beni 
benim ıizi aevdiiim kadar 
ıeYiaizl Dedi. 

Voraki; 
Beni reddetmeyiaiı; 

beai reddile ç•k zalimaae 
hareketlere, rica ellerim, 
icbar' etmeyiniz! 

Dedi ve autu. 
Genç, kadın ile hain ve 

cani herif araıında, içten ve 
amanıız bir mücadele devam 
etmekte idi. 

Veronik birden bir hare
ket yaptı; cebinden tabaa
casını çıkardı; tlıt, Dıte iki 
defa ateı etti. 

Çıkan kurıanlar, divarla-
ra çarparak etrafa klçllk 
taı parçaları ııçrattılar. 

Vo11ki: 
- Ah.. Dedi. Az daha 

beni turuyordun! 
Fakat ayni zamanda da 

kadının llzerine atıldı, biraı 
gtlç olmakla beraber, V •· 
roniki bir kanapeye nzerine 
yıktı, cebinden çıkardıiı ~bir 
iple uilam ıurette bailadı! 

- Böyle daha iyi. Çünki! 
aen yaramaz~ık ediyo1111n .. 
Dedi. Mademki benimle 
banşmıyor ve beni seviyor
sun.. Bana sade birıey, 
aenia ölilmlln teselli verebi
lirdi. Ôlmek istiyor muıun?. 

- Evet .. 
- Oiluaun da 610mlinli 

iıtiyor muıua?. 

- Eveti 

lunuyordum. KızlDI 

karımdan da bir o 
dır. Bu çocuğun ol 
de kabiliyet sahibi 
fiilen a-ördün •• 
yaman bir çocuktarı 
baıının oğludur. 
Franıova'ya yasl 

amma, ruh itibarile 
kadır. şimdi bu iki 
birisinin yaıamaıı, 
ölmesi lazımdır. 
ıimdi bu iki çocujd 
amansız bir düellof' 
deceğim. Biri, öte 
rüace düello nih• 
caktır. Daha ma 
kuvvetli ve bir yal 
ıovadaa büyiik ol 
hiç şiipbesiz ıeoİ' 
mailüp ve maktul 
tir. 

Naııl, bili iaacl 
sun? 

sın?. 

Evet .. 
Teslim 

Hayır... Hayırl• 
- Hiçbir vakit 
- Evet, hiçbir 
- Benden aefr 

vam edecek miaia? 
- Her zamaad 

Oilumu ıeYdigiaa 
aenden nefret edi 

- Yalaa a6yliyo 
cihanda oilunun 
tinden fazla hiçbir 
mezsin ..• 

- Fakat saaa 
retim; herıeyin 8' 
Sen bir hain, ıe• 
sea bir deliıia .. 

Voraki birdeD 
kaybetti; Veronik'i• 
geldi, titriyerek: 

- Ônllmde diı 
ç6kte kuıurunua ff 
affını iıte.. Y okı• 
manı ıeldi, baıh 

deli ediyorsan ha .. 
\var diye bağırdı. 

Biraz durdu, ıo 
- Haydi. Saba• 

Ne kanlı, ne vabti 
cadele olacak llu. 
Cihanda bir Vortkl 
ne ıereftir. 

Şimdi, Voraki i• 
yor. Artık. Decli. 

-2 -
Vo11ki çekildi, 
Veronik takribf' 

dakika yalnız kal 
zavallı kadının et 
m&lilyordur Var.it 
ıztırap verici bir 
Bununla beraber, 
ciımanı ıztırapları~ 
çak bir ebem_. 
vermiyordu. 

Kendi kendiıiae: 
( Deva"' 

Bllkreş'e d 
latan bul 19 (Ô 

Karol, Bllkreı '• 


