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lngiltere 

- zmır e çı ar, aktamcı ıiya .. ı ruetedir 

Erkanı barhiyei umumiye 
riyasetinin projesini kabul 
ederek geniş silahlanma ter
tibatı alıyor. 
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ispanya, Anarşi l.;in.de Yuvarlanıyor 
V;bi'p p~şa ku~v~tleri ~;;_-upıa v;Jğe- O~. Hentsz Ineho1u vapuru buı~~dfy~ 

rUDt8 kasabaSllll İstirdat eylediler Kamil Alatflrk ve is· 
tiklAI mflcadelelerio· 

Bas Nasibu, temizleme hareketine devam ed.ldiğini ve den ıpBlhem lhir 

hoyok harbın haşlamak Qzere oldug" unu bildirdi.. konferans verdi 
Labey 19 (A.A) - Tllrk 

N • • k • l . · ıd k • n Hollanda doatluk cemiyeti· 
ecaşıyı ım er o ürece tır DİD seçenler de tertib etli· 

ji ıuvare fevkalide raibet 
bulmuı ve Hollantla'nın ye· 
ni TDrkiye baldunda ne de· 
rin bir muhabbet bealediğiai 
göıtermiıtir. Genç cumuri· 

Gemi: 26 kulaç su altında, sa· 
bile do~ru meyletmiş vazi

yette duruyormuş .. 
Bir ayclanberi 

laebolu vapu· 
runun tekneaiai 
arayan dalııç 
Mabarrem De· 
nizalb, nihayet 
bu emelinde 
muvaffak ol· 

yetin akıllara durtunluk ve· mut ve gemiyi, 
recek iokitafıaı buıuıi bir dün, Kilizman. 
alika ile tetkik etmiı olaa 
doktor Van Hentsz kalaba· 
bk ve muntabab bir baıirun 
önOnde Kamil Atatürk ~e 

iıtiklll mllcadeleaiaden mul· 
bem ltir konferans Yermittir. 

Ddktor Van Heatız 
Somali Cfpbeeindeki halyao topçuları Atatlrk'Ga illaamile yapılan 

llt•nbal 20 (Ôael) - Avnapaı nupta temizleme hareketine ter!bildiriyer: eaer k•r11ııacla tluydup 
ıazeteleriaia Habeı cephe· devam edilditiai •• raatla- Buradaki tayyare kararılhı ha1rulıtaa ye hllrmetin ne 
lerintleld öıel aytarlarıadaa 11an İtalyan mlfreıelerinin makamları imparatoru• ha- kadar deria oldujuau teba
alclıldan •• laaberlere ılre derhal imba elunclutuna yatına karp yapıl•ıı bir aui rlı ettirmit ve Atatllrk'ü 
ltalyaa tepçulanaıD, iaraf bildirq1iı Ye yakında Graç· kaıd teıebbhlnll keıfetmiı· devrimiıin en blly&k kuru
aclarceaiade mermi atmakta yani'nin orduıu ile temasa lerdir. lmparatorua her za· cuıa telakki ettiiini ıöyle· 
oltluklarını Ye fakat buaa ıelmek ihtimali mevcad bu- man binmekte olduju ta1.. mek ıuretile hazirana• bir· 
ıısı.terdikleri fedaklrlak Dİi· Juaduiuna ilive eylemiıtir. yarede baıı tahribat v•"ıl.. den alAlraaanı ., • ...ı,.11~·tr ltetaade netice aJamadıldanuı lıtaııbal, :.tu (Ozel) - Ha- mııbr. ISu huuala ltlylk bir J..oDferaaıçı, Irk ı ra ır 
ltUdirmektetlirler. bet makamab ltalyaa'larıa ketumiyet mulaafaza edil· ve aillb111 bir millet olarak 
Soa muharebede Maleseta timalde kazudıldan zaferi• melde beraber tayfaretleki lttrakaa Moaclroı mlHareke

o.rdulan, hlklm ıDrea kuif mllbalitalı oldujuau, beı yata kam kanfbnlmıı ye aiae kadar çıkar ... k blylk 
111, yata• yatmar ve dlf9D slnllk uvaıta ancak bet ailiadirleria zorlanmıı olcluta ıeflerinia imaama inanan 
dola aayeıiade muataı•m Y• k"I t .1 1 d"kl . i b·ı lfrenilmittlr. Tahkikata de· deterli bir aYaç iuanıa si· 

liman reiı mev· 
kii arasında, Pe
likan fen eri kar· 
1111nda ve kara
dan 1,5 mil 
mesafede bul· 
muıtur. Gemi, 
26 kulaç ıuda 
batmıı ve kıç 
üıtü oturmuı-1 
tur. Halen de· 
9Diıi"ila I t ı n:d a 
ıabile doiru 
meyletmiı va· 
ziyette bulunu-
yormuı. ••-L - n 
aizaJb laebolu 
vapurundan bir filika ile 

balatlar ve Paraketayı çakar· 
..... ıelırimize aetirmiıtir. 

Hava busl• mlluid ıiderH 
ambarlan ela açacaktır. 

vapuru ve aptanları 

Bundan ıonra ıemiain yl· 
kll bopltılacak ve çıkaralaa 
malları• y&zde ellili Deaiz· 
yollara ipetmeaine, ylbcle 
ellisi de Mabanem Denizal· 
- Detanu 4 ncQ talaifeda-._ k ı ome re ı er • ı erın ı - d"I . _ Dellanaı d8rdilncil sahiretk-

pe .. az telefat verme ıure- d" 1-t c1· Ra s Yam e ı mektedır. Saaıldı.ll-.aa ~· 
til , . . ııme .. e ar. ı eyyam, •• ----------~.-+ ..... -e•---------

• ric at etmıılerdır. Makalle'Ji aıkııtarmaktadar aere bu tef9bblı ecnebi dev· 
Roma, 20 (Radyo) - Ge· 1 ' 

••ral G i Bad il' ·ı yaralı 1 talyu tayyareciei let beubına çalaıan bir ca· 
1 

raçyaa a ıo ı • ıım•ıtOr. b k • rG ki u aaı fe • eıme meaaap eıbaı 
N ıt~ldea ıoara uça • Adiı-Ababa 19 (A.A) - R6y· tarafında• yapılmııtır. 
•ıellı dea ceauba d6n· 

Alman'lar 
1 viçre'yi tebdid 

ediyorlar 
. lıtaabu1, 20 (Ôzel) - lı· 
ıçre biik6metinia lıviçre 
•hiliadeki Alman teıkill· 
ını llitttmeai, Almanya' da 
ok fena akialer uyaadar· 
. •ttar. Alman ıaaeteleri, 
•ddetli makaleler yazmakta 
~••111 ecliyorlar. Slyleadi
ıae &6re, IHiçre'cleki Al· 
an teılulita kalclırıldatı 
lulirde, Almaa 'larda ma· 

•'-elei bilmiıil olarak Al· 
DJa 'dıld lı•içre teıkillbnı 
• .. •ceklerdir. Hattı bu 

.......... ,. bir mu· 
• wı. • .,.......,. 

••e--

General Glring 
htaabul 20 (Ôzel)- Pruıya 

batYekili ıeaeral G&rinlfİn 
V arıo•a HJahatina b&ylk 
lnem yerilmektedir. G.neral 
G6riaı, din Polonya Cumur 
baıkaaı tarafıaclan kabul 
etlllmlı Ye Hariciye Nazırı 

11. Bek'I• kea ... Qftur. Ge· 

Otobüs 
Sahiplerinin bir 

müracaatı 
Şeiarimizdeki OtobliacDler· 

dea baz•ları belediye riyaae· 
tine mllracaat ederek, Kor· 
donda oteblı iıletme bak· 
kıaıa bir kaç kiıiyi iabiur 
ettirilmeıioi fiklyet eylemİf • 
lerdir. Bu otobllaclller; kor• 
donda otobllı itletmeleriae 
mDıaade edildijl taktirde 
laalkı Aluncaktaa Koaap 
•• Konaktan Aluncata:ka· 
dar 4 kuruıa ta11yacaldannı 
llylemiılercllr. f, Belediye ri· 
yaleti.ıba dilejl tetkik:et· 
•Üt .. ir. 

Büyük zırhlıların tonaj mes
elesi etrafında çıkan ihtilaf 
Amerika delegeleri, Fransız ve Italyanlarıu projesini 

kabulletmemekte ısrar ediyorlar 

lıtanbal 20 (Ôıel) - Deniı;konferanıında Amerikaideleıelerile Fr1a11ı -ve ltalyaa 
deleıeleri araııncla baı 161teren ihtilaf, b&yllk zarbblar1n tonaj meı'eleıi etrafında..dar. 
A••rika deleıeleri, Fraaıız ve ltalyan dele· ıelerinin .ileri ıllrmekte ol dakları projeJi 
kabul etmemekte i1rar etmiflerdiı. Bu me1'ıl1DİD, pek 7akındı dirt devlet ara11acl• tek· 
ru k•Ufll)acata ll1lıai1or.I • 



Nakili: 
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kıyafetli adam, kapıyı 

açınca odaya daldı 
Madam (L6 kont) iki ıenç Tam bu esnada kapı açıldı 

araaında cereyan eden bu ve Lüi'yi rlrmek istiyen 
malıavereyi dinliyordu. Da- adam içeriye sıirdi. Bu hali 
madını maıraflara sokmak g6ren madmaıel 1' erez ve 
iatemediiinden hemen )ifa anaeıi madam L6 Kont ldeta 
kanttı: debıet içiade Jraldılar, bu 

- Omid ederim ki-dedi- adam, böyle kapıyı bile vur
hayle llzumıuz şeylere ebem- maia )Uzum r6rmeden ne 
miyet vermiy~cekıiniz vakıa, ceHretle içeriye sıiriyerdu, 
Terez'in her iıtediiini ala- ne istiyordu ? 
cak kudrette.iniz, amma, Btitlln bu istifhamlar, 
taıarrufa riayet birinci ıart-
br, oiluml Tasarruf et
melde insanın hiçbir za · 
ar 16rmiyeceiini rahmetli 

zevcim daima söyler durur
du. Terez'e bakmayın, o, 
daha çocuk sayılır. Binaen· 
aleyh rica ederim .... 

Madam Lö Kont'un lifı 

ajzında kaldı. Zira tam bu 
enada, kapı açıldı ve ihti
yar bir hizmetçi içeriye ıi
rerek: 

- Bir adam Mtiıyll Lüi· 
yi ıirmek iıtiyor. Kendiıi 

•itikat odaaında bekliyor. 
Lli, hayret içinde: 
- Adam mı? • 
Diye ıorunca, hizmetçi 

laeman ıu cevabı vereli: 
- Evet m&ıy&, hem de 

latl bap lbiraz pejmDrde 
Wr ...... 
auLN: "'• ı.~.... .ın.n .. .ta •• 

- Bir dilenci olmalıdır. 
Fakat bir dilencinin, beni 
aramak 8zere bu vakitte 
ltuaya kadar gelmeıine bir 
... a •eremiyoram. 

Dedi. 
Matmazel Terez, bir kerre 

•iıanlı11nın yDzüne baktık
tan ıonra: 

- Zarar yok Lni • dedi • 
aidiDiz de adamcafızı ıevin
tliriaiz. 

Hismetci, ayakta el pence 
divan duruyor, Ltli'ye bakı
yordu. Birdenbire: 

- Miby8; gelen adam 
dilenciye benzemiyor. OıtD 
ltafı ıayri [muntazam amma, 
ı~yet mDhim bir it için gel· 
m11 oldutaaa ıöyliyor. 

Madam La Kont oturduia ,.n1.. laapdı : 
- • Sakın evelki rün relipte 

HDI ıirmek iatiyen •• en 
ıonra mDayll Lüi iJe koauı· 
•aı olan adam rene gelmit 
olmaam? 

Hizmetçi hemen cevap 
••rdi: 

- Hayır madam hayır, o 
alil. 

birkaç aaniye içinde berkeain 
kaf aıında iılemete batladı. 

- Madam L6 Kont, zaten 
biraz evel Maça kızı cinayeti 
bakkıada uzun tafsilitı havi 
gazeteyi okuduiu zaman 
zihni karıımıı idi. Şimdi de 
b6yle garib kıyafetli ltir 
adamın içeriye girdiiini ıö
r&nce büıblitiln ıaıaladı. 

Llli biç kormamııtı. Yal
nız hizddetine majl6b olarak 
aert davrandı ve hizmetçiye 
hitaben: 

Şu adamı dııarıya atınız. 

Diye batırdı. 
Hizmetçi, Llli'nin verdiii 

emri yeriae getirmek llzere 
kapının yanında duran ada
İlia teveccllh ederken, sıelen 
adam, 1apka11 elinde oldaia 
halde ihtiram kira ne bir va· 
ziyet takınarak Ltıi'aia otar· 
dnön a&miaeve dotru iler· 
Rılll.- JSU aaamıa eaoueıı. 

ameleluin pazar ılni fİY.
dikleri elbiaeye pik benzer· 

di. Fakat herifin tav•rlann· 
da kencliıiain çapkın oldu· 

iun11 ılıterecek lüçbir ıey 
yoktu .. 

Madam (Li kont), heyeca· 
. nanı teakin etmit bulunuyor. 
Herifin fakir d&ımiit bir 
kimse olduiuna zabip ola-
rak, icap ederae yardım ey· 
lemek için kalbinde bir 
temayiil haııl olmuıtu. 

Lüi'nin niıanlııına ıelince, 
genç kız, çok bey~canh idi. 

Sevgiliıiain bu halini 16-
ren LDi, p6rhiddet yerinden 
kalktı ve relen adamın &ze
rine yDrDyerek: 

- Ba odaya airmeaize kim 
mDsaade etti? Ne iıtiyoriu· 
nuz, kimainiz ? 

Diye ıordu. 
Gelen adam , derin ltir 

saygı ve lallyllk bir tevazu 
ile ıu mukabelede bulaada: 

- Af buyurunuz, mtiıyi 
Lüi Anri ve madam L6 Kont 
ile mi ıerefyap oluyorum? 

-Arlca.ıı VM-

Suriye'liler / Şikiyetimiz nazarıdikkate alınar. 
Bugnnkn Fransız Karşıyakaya müfettiş göııderihn 
:daresinden me?1- Eskiden halktan alınan belediye vergileri, u 
nun değillerdır dairesinde llzım gelen detıetlere geçmıyormny 

Berut; (Özel aytarnauı:dan) b b 1 d' ·. b ki ben m·ı? tarname ve haciz • ' · · d d Geçen gtın Karııyaka e- e e ıye mı · a ı . 
Hama dakı hldıaeler _en ?. ikinci bir okuyucumuz: ıönderilmek auretil• 
la~ı Franıızlarca tevkıf edıl- =~:r.eı~a~kt~~•ntkik~~;~ Yt~z~~ Bana elli, altmıt liralık bir ve icrai ıafbaya t 
mıı olan aaylav doktor Tev- ıifat •e ten•irat resmi alın· borç tahakkuk ettirmiıler. makbuı göıtermiye 
fik çiçeklinin te•kifinden dıtı•a ve: halkın eıki ıe••· Bunun i~ia belediyeye fittim laaczen paralar 
ıoara Sariye fevkalade ko- ler ribu•a için tazyik olun- bir kısım borçlar için mak· Gerçe borçları•• •• 
miaeri kont Demartel ile ulus duiuna dair ıiklyett• bulun· buz ı6ıterdim kayıdlarını inad edenlerin k 
lar ıoıyeteıine fU beyanna· maıtuk. Bu kere Şarl:taylıkça kapattılar, aradan bir mlid- böyle bir muamele.ye 
meyi vermiıtir : mahallen tahkikat yapılma11 det geçti. Gene bir haciz ibtu· tap olmalar~ ~ele~•!• 

"- Suriye yalnız Vatani için Karııyakaya bir mDfettit nameıi aldım, derhal bele· kunun temını gıbı 
merkezinin 

1 

kapatılmHını rönderiJmiı oldujunu haber diye dairesine dittim. Bu aebeplere müstenid ~la 
proteıto için ayaklanmıı tle· aldık. Bu mtlnaıebetle tab- borçlar 29 seneıinden 3.5 de ~·c~z !°~amele••811 .. 'ld ' B hld' dolu bar· kikatı kolaylathrır diye ye· ıe11esi nihayetine kadar bır katı bır ııtır. Bu k 11 ır · u ıae, k dl h ' · b. ,.., 
data katılmıt bir damla ol- aiden aldığımıı bir iki ıil.:1- araya top!•nmı.ı ~yı arı~ı kren

1 
ey etdın 

1 
ır pa 1 · lu- yetnamenin ib:lG taraflar1nı sene lberıne ıstedım verdı· ti peaen o m~·" · . 

muıtur. Burna, tevkıf 0 d ler, bunların makbuzlarını Ôyle iki kerre ,ıkıo. •• 
k 1 d t d yazıyoruz; okuyucularımız an d 

nan ve me tep er en ar ltiri ı&yle diyor: bulacaiımı ı6yledim birkaç ettiiini riyaıı ıekba 
olunan çocukların hukuku .. Ben, bir it için lzmir'den ıiln mDaaade talebinde bu· bakkuk etmiyen borç 
içiD galeyanda bulunan halk ayrıhnııtım, eYime f:>ir haciz- landum, ben makbuzları arar- hacze kıyam etmek, d 
ne yaptıjını bilen \Jir küt- aame r6ndermitler, bu ha- ken kiracıma elli kibar lira- it deiildir. Halkı ıa 
ledir. Bu kiitle, Oımaab dev- ciıname ile top yekün olarak lak bir baciıname g6nderil- kar her öniine rele• 
leti zamanında Türk milleti benden bir para isteniyormat mit icar bedeli hacıedilmit cizname göndermek 
ile ayni hukuku haizdir. Haczin teblitinden bir iki benim bundan benh ,hal:teri~ yemizin ciddi icraa 

Büttin meclisler, intibah gln ıonra evime belediye yok idi. Otuz beı aeneıı eder. Sonra ı&ıteril• 
laakkını kullaaıyertlu. Mec· icra vaıifeaini yapa• merkez borcu . ~lan 4~ kurut. v~r- buzlar Dzeriae yaloı• 
liıteki meb'uılan, bldceyi memuru ile tahıildar(ar 1el· mek. lfln beledıyeye fıtbm. kaydını kapatmak 
vergileri kontrol ediyordu. mitler, evime ıirmiıler, •ı· Tahaıl memuru, b~y~unu ba- ... ldir. O makbuzlar)• 

. · ı. yamı bacıe kalkıımıılar, r•· kerek. Maalesef ıızın lıturcu· il f 
Glmrtlk manıler1 yokta. • fikam fAtkın bir halde pa· auıa hacizname çıkarıldı . paralar vezne de t. 
tediii yerde sıezer ticaret ra ltalmak için komıulara Dedi ; ı~çmeli ve berkeıııt 
~•.par~ı .. ve~ıiler çok ltaıit ~lracaat etmif, para bala· Geldi~ bir iki ıln ıonra kapanmahdır. Yokta 
ıdı. Şımdı bırkaç devletlere h lk on aekiz tane makbuzla be- makbuıları saklamak 

mamıt evimin lnlae a 8 
ayrılarak ecnebi med1ur ve lediyeye aittim ve kiralık evi- riyetinde deiildir. 11 

b teplanmıf, komtularımın • ki 
müateşarlara para •eren u min bitin borçlarını kapat- temin edilir•• ıi 1 

ricası ve parayı bir iki 
memlekette yerli memurun tım 935 aeneainden vermak ortadan kalkar.' 

1 gl1ne kadar temin ede· · t d' .. · 460 k .ı k b * 
baıında yabancı amir, yeri ceklerine dair verdikleri a&ı ıı • ı11m uruıru orç • • 
mabkemeain yanında ecnebi nzeriae icra bey'eti çekilip dahi kapaamıı oldu. Bu yazıyı yaıtlı 
mahkeme,i vardır. Maaılar gitmiı. ben dıtardan gelince Anlaııhyor ki, 1929, 930 tertip heyetine verdik 
Yerliye kıtlattmbrken ya- bana meı'eleyı' anlattılar. ve ~iter eıki ~eneler• aid ra gen'" vakıt bele 

' · tahıdlt defterı mevcbd de· r 
~acaya. bo~ bol verilmekte- Derhal teaviye etmiı oldutum iildir. Şimdi bu tahakkuk evelki yazımıza aid 
dir. MWetıa mabtarla11nı bu borç için aldıtım mak· defterinde iıimlerine teıadlf vap aldık. Bu ce••~ 
........... 1r ha irin hile eliaclea lta•lan laaledi,e claireaiae edilen kimnlere he••• . ih· tlercedeceiiz. 
abamııbr. Mecliai yok, ver· 1atır•lm •e a .. ılıf ılrlbaea ·-•---- --

'.W' ....... 

ri•i gizli, ıiimr&iii ftalaaa borçları mı kapattırdım. "N~ Ad •• w •• 
gire detitir bir haldedir. için bunları vaktile retirip anada bir dıagun e 
Ba haller aedea bizim gibi borcunu kapattırmıyeraun " ı. 

olan Irak ve diier Arap diye bir de mllaheze edilıne· de kopan !lrbede 
memleketlerinde yoktur." yeyim ·mi? Ba muamelede ~ ........... 
Lübliyanada bir diş dok- Kasaplarla kunduracıılar, kafı 

torunun marifetleri çekmişler ve sora d~ birbir 

~~-----··~---------
Dişçi, igfal ettiği kadınlardan 

para koparmak için ne şey
tanlıklar icat etmişti? 

Son poıta ile ıelen Bel
ırad ıaıetelerinde t6yle bir 
t•J tlrdDk: 

Yuıoılavya'nın Lllbliyana 
ıehriade, epey ad almıı llu
lunan bir dit doktoru, bu· 
ıllalercle pek çirkin hir t6h· 
metle mahkemeye verilmit· 
tir. Meı'ele ıudur: 

Dit doktoru ZeYiaki, mu· 
ayene hanesine gelen gDzel 
ve evli kadınları, bir mld
detteaberi iifal etmek •e 

1 

enlarla ıayri meıru müna· 
ıebetlerde bulunmak yolunu 
tulmuttur. 

Zeviıki, temaı ettiii ka· 
dınlardan icabında para 
koparmak taaavvuruau tla 
kurmut ve tedarik ettiji 
otomatik hir foto;raf ma· 
kineaile, hayvani biuiyatıaı 
tatmin ettiji eınalarda mub· 
telif fotoiraflar aldırmağa 

lerine girmi,Ieırdir 
' 't k ed Adana: ( Ôzel aytanmız- buna elil·e ı ere 1 

dan ) - Geıen Pazartesi mittir . • 
sıllnü Adana'nın "Hiirriyet" lunua , üzenae 
mahalleainde kunduracı Esad grubundan\ Mah•ud 
adında bir ıencin evleame reketi hak~ret tel 
tliiillnilnde kanlı bir arbede rek ayaia .• kalkmıf, 
olmuıtar. Bu bldiıe ıöyle karıı red~~.8 h v• 11

11 
cereyan etmiıtir: minaıını ı~~ yo 

.. .. b 1 "'Dtftır. Esad'ın diigllnilnde davet- maga aı aı1 H ·k · rrab1111 li olan kunduracılarla kaaap- er 1 1 ·c. 'd 1 . birbirile eı' 1 en 
lar, ayn ayrı bırer rurub 

1 
..1 h J fırbya 

h li d 1 1 . 'b olan ar .er • · 
a n e top anmıı ar ve ıçı 1 ki d'I k 'vıa11•• 
.. 1 • b 1 .ı d fi 1 1 1 a l ' 

eg ;.nmegel k aı akmı,.dar ır.la mıılardı. 0~9tfun 
ır ara ı , un uracı r Ad'I h ·ı oldui' 

grubundan Adil adında biriai t 
1

1 t abmı ııaı 
.. k . op u a anca 

oynamaıa kal mıı ve Adı~ Memik adlı ka' up 
oynarken kaaaplardan Nun bu 'k. ~I at•f 
eline t,ir kadeh ıarap alarak ~u: ~ r ~ 1 ~rtay• 
Adile ikram etmiı ve o da ç tnc eTı be 'l~cad•• 

mıt ır. a an r 8' 
heyecanlı ve en bftyftk filmi 

baılamııtır. Zeviıki, ıoa za· 
manlarda para koparmak 
için almıt oldutu foteiraf
ları muhtelif kadınlara gön
dererek onları tebdid eder
ken, farkına varmıyarak 
ahlik11zlatına lıurban olmuı 

olan evli kadınlarda• biri 
m•hkemeye müracaat etmiı 
ve doktor aleyhine tlava 

Ali Rıza 
mermi kondur~'ICI 
Ali'ain omuzun a i 
mit ve fakat 11~ rınb 
bir yara açmııt .ır. 

Tayyare sn nemasında 
Paria'in 64 ainemaaında birden haftalarca g6eterilen bir .-heser 

Paris Esrarı 
Oynıyanlar: Conıtant Remiz, Hc.nry Rolland, Piere Remair, Lucien 

Barant, Madeleine Azeray ve diier biiytlk franııı yıldızları . ... ________ __ 
YRICA:FOKS Torkçe Sözlfl Danya haberleri. iogiliz krala Corcun cenaze merasimi 

Fiatlarda zam yoktur - Bu filim için meccani kartlar muteber deiildir. 
808 saatleri . Hergün 1~ • 17- .19 • 21,lS Cumarteai 13-lStalebe seansı. 

• Pazargünu 13 deılive seanıı vardır. 

açmııtır. 
Doktorun evinde yapılan 

araıtırmalar neticeıinde, 
kendiıinin muhtelif k•dın· 
larla miinaıebette bulunur· 
ke11ı ahnmıı f otoiraflarla do· 
lu bir bavul meydana çıka
rılmııtırl 

Bu meraklı dlvi, yakında 
Llbliyana mahkemuinde 
baılayıcakhr. 

Mocellitbanesi 

Yeni Kavalla çartısı 

No. 34 

Kiralık hane 
Giztepe'de Halid Ziya 

bey ıokatında (16) numaralı 
ev kirabktar. Taliplerin mat· 
baamua mlracaatJarı. 

Halebi adını\ııla d 
balanan biriai A~dilill 
tabancaaını alarlak k 
tealim etmiıtir. e 

D&illnlln bu 1 ıur• 
rWtll& bir bal r•lm• 
teakıb davetli!•~' ye ·sr •• taraf kaçıımııl. 
lar ırubundan ·ç. 
Mahmud'un evir 11: 

ıokakta ayakta 9)~ 
naıurlarken ~iL 

· Dnamı 4 nc4 



• 

--~le~Mfe!-=~· ----------------------------------------l'!-!!!!..:llrllk:.=>~-----------------~~ 20pllat "' Keaaaı.,.,. icra •••arla· lzmir ithalit gOmrQğft mtldtır- ı N. V. Fratelli Sperco Vapur AeentUI 
iunclaa: vv ... ., H v n ROY AL NEERLANDAIS lllndaki hareket tarikle· Hacı Mitata borçlu Ôrea· IQğOoden: • I' • • 8 KUMPANYASI rile navlonlardaki deilfikHk· 
den Himmet otla baa Halil Sıra Cinli etya T.,bit ao. Der Zee • ORESTES • vapuru 22 terden acente menlipl •i-• iıba bortaadaa do· K. G. Kıymeti ,abatta beklenmekte olup kabul etmez. Fada tahlllt 
layı mabcaz olap artırmaya L. K. & Co. ytllıllall tabllyed•n ıonra içia ikinci Kordonda Talı..U 
ç•kanlaa n 9-1-935 tari- 1 11774 1766 10 Hrtıhlı lıltıt Hrfİ Utıılı 15 DEUTSCHE LEV ANTE Lı~IE BURGAS, V ARN A •• .. Tahliye firketl lıiııuı 
hin<le 2280 uyılı kaaaa ma· 2 443 132 90 demir ci .. ta • HELGA L. M. RUSS • KÔSTENCE limanları için arka11ada FRATELU SPER· 
cibiace Ht •••re Ubfla 3 1690 676 • kamyoa Yayı ••para 17 fllballa beldeni· yllk alacakbr. CO vapar aceııtaaıaa mira• 
geri bıralııl-11aa llzeriae 4 6,SOO 2 reaimli ve y11ılı malıa•va yor, 22 ıabata lııdar AN· • ULYSSES • vaparu 24 caal eclilmeol rica olaaar. 
birinci taklit mllddetioıde relıllıa aut VERS, ROTERDAM, HAM· ıubatta gelip 29 ıabatta Telefon: 2004. 2005. 2"! 
vcrilmediiinden iıbu em•al 6 2,SO O SO ka•aviçe boı çu9

al adet 2 11 dea BURG •e BREMEN limanla- ANVEF S, RQTTERDAM, UJı·vı·er .,_,e iıftreLi• 
2004 ıayılı kanun mucibince 7 1 30 O 50 barma elyafından yapıl· baılar AMSTERDAM ve HAM- • v • 

' b·ı d 5 rına y&kliyecektir. şataıa çıkarılmaıına karar mıı zen 1 • et BURG limanları irin yOk 
·ı · K "ALAYA" •apuru 2 Martta 7 verı mııtir. emalpqa tapu alacaktır. 

daire.inin klDunaev•eJ 323 _, _ _:1;:.3~91;;.:7.:.;,1;.;.80.;..;::1_e_ku_· n---~---------- bekleniyor, 6 Marta kadar SVENSKA ORIENT 
tarih ve 2Sl-252u yılı Çuflkh 1 1SS7 tez ıeker '299 ANVERS , ROTERDAM , LINIEN 
Yerinde ıark bacı Ahmet 2 99 253 00 keıme teker HAMBURG ve BREMEN "VINGLAND" motörü 20 
baiı ıarp Hi•met . ojla 3 54 • • saat 14 de limanlarına y&kliyecektir. ıubatta ROTTERDAM, CO-
HaliJ timal Ali mella ceaap 1710 253 00 yekft• baflar ARMEMENT H. SCHULDT· PENHAGE , DANTZIG , 
Karataılı Ahmet batı ile Yukarıda yazıb e11a 26-2-936 ıncı Çarıamba ıünl uat HAMBURG GDYNIA, OSLO ve IS· 
çevrili 6433 m.m. bıim aııfı 14 te açık artırma ıuretile dahile ıatılamadıiı takdirde "TROYBURG" vapuru 25 KANDINAVYA limanlara 
tarla n11fı batın heyeti ayni ı&nd~ de Ecnebi me•lekete sltllrllmak lzere ıabla- ıubatta bekleniyor, AN· için ytlk alacaktır. 
umumiyHi 500 lira kıym.,, caJıadaa itine ıelealeria ltballt 1DmrOiG Satıı komiıyo· VERS, ROTERDAM, HAM- .. ERLAND" mot6rii 28 ıu-
tinde elan iıba ıayri m.-· aaaa mllracaatlan illa oluaar. 363 batta gelip ROTTERDAM, 
kulenin birinci arbrmuı 25· ---------------------1 BURG limaalarıaa yDkliye- COPENHAGE, DATZIG, 
3-936 tarihine mlludif Pf• lzmir miUt emllk mldlrl&tlladen: cektir. GDYNIA , GOTEBURG, 
t••ba ıtl•I uat 11 ele . Lira DEN NORSKE MIDDELHA V • OSLO ve ISKANDIN A VY A 
Keıııatpqa icra dairııaiada 39 Salbaae ..taba•• aolıatıada 103 lıapu 83 taj SUNJE (D·S. A·S SPANS· limaalan içia yllk alacakhr. 
Yapılacaktır; ba arbrmada ao. la •• 40 KELINJE) SERViCE MARITIM 
.. bf bedeli tabaaia olaaaa 38 Retadiye Yeaiçay (tececldlld) ıokatında 16 OSLO ROUMAIN 
lu1mıtin ylbda 75 lai W- ealıi 12 taj aa. h ilıi oda bir bodrum •e bir •BANADEROS. vapuru • ALBA JUL YA. ..puro 
ıa çok arbnma llattlade iha· matbahı meıtemil ey 225 

4 
martta bekleniyor, iSKEN- 23 ıabatta relip 24 tubatta 

leıi yapılacaktır. Akai takdir· 37 Boraoo Arapıirli mokapaela 29 uki 51 taj MAL TA, MARSIL YA Ye 
de en çok artıranı• tulahlclll ao. la feYkaai tabtaai 6 ocla ıofa koridor mat- DERiYE, HAYFA. DIEPPE BARSELONE için yük ala-
baki kalmak tartile ubf OD bah tulamba çamaıarlık ve bahçeyi mtııte•il ev 2550 ve NORVEC limıalarına• caktl1. 
bet rla dalla anlblacaldlr; 36 Bacada belecliy• caclde1inde S3-3S taj ae. la ytlldiyecektir. ..PELES,. Yapan 23 ıu· 
ikinci artırmaya çakanlacak· dDkkln ve fana 400 AllERICAN EXPORT LINE batta relip 21 martta 
tar. ikiaci arbrmuı 1Q-4·9S6 35 Şehitler Azim ıokajında hir oda Ye l»ir awluyu "EXPRESS,. vapuru 28 MALTA, MARSIL YA, •e 
laribine mlaaclaf c .. a si· mlftemU 3 ııld 7 taj ao. la e• l31,25 ıabatta bekleniyor, NEV- BARSELONE için y&k ala-
•ll uat •11 de Ke•alpap 34 K&'flJ•lra bahariJ• halem ıokatmda l»ir o•a YOltK ve BAL TIMOR için caktar. 
icra elai.relİade ublacakbr. " awla •• talmbefı •lftemil 8 eaki U> taj -1. alacaktır. Yolca ve yük kabul eder. 
B rta • DO. h 9w 265 7-

Q arbrmaaıa t• amuı JOHNSTON VV ARREN LI· b k · • b:1- · ·.:. Yakarıda vazıh emtaH. mlllriJetlvi p•fi• para ve111 er eaıa ıure wuuı •~ 1 NE • LIVERPUL 

sı Limited vapur 
acenlaiı 

Cendeli Han. Biriad ko,.. 
doa. Tel. 240 

THE ELLERMAN LINESJ. TD. 
"LESBIAN,, •apara 1 ıa· 

bat LIVERPOOL Ye SVVEN· 
SEAdan relip tahliyeel• bu· 
luaacaktır . 

.. EGYPTIAN" vaparr 10 
tubat LONDRA, HUL( " 
ANVERS'tea ıelip tahliyetle 
bulunacak ayai za•aada 
HULL ipn ylk alacakbr. 

..ROUMELIAN. ••para 
14 tubat LIVERPOOL •• 
SVVEN~EA'da11 relip tala· 
liyede baluaacak. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGATION Co. LTD. 
..LAPVVING,. ••pan t• 

ıubatta plip LONDRA içla 
y&k alacaktır. 

Not: Vurat tarilaleri •• 
••parlama iaimleri laeria• 
deiifiklilderdea mu'aH,.ı 
kabul edilmez. 

tariLı .... _... itiL- ,_, ikinci tertip mllbaelil bo'aeaarl• M•mek lzere arttırmaıa 
.. .... -ru ı-- "GUENMORE" vapura 23 sb mWcl•d• apktu. Ba koaalmattar. Alacılann 27-2-936 Pe11embe ılnl uat 14te 

.,~.:.-------===-- . -- ~-~:-• 
arbrmaya lttirak eclecekı.,. MUlt EmlAk mldllriyetiae mlncaatlan. 396 ıabatta bekleniyor, LIVER· 

a Jllıde 7 baçuk pey ak· PUL ve ANVERS'tea yDk 
pıı ••ya banka mektubu çıkanp BURGAS, VARNA 
ibraz etmeleri lbamclır. Jis· } ye KÔSTENCE içia yak 

c1. iki baçak c1eıı.u,. •it· Paınuk M atacaktır. 
teriye aittir. Dalıa fula .... ensucatı •Vaparlana laimleri, rel· 
mat olaaa&k itteyealeıi Ke· me tarilaleri Ye aaYlaa tari-

•alpa .. icra dairulala 932. Tu·. rk An onı· m şı· rkeıı· leleri Mklnacla bir taablllele 
525 uJl)ı d•J•a&aa mira· ririfilmn ... 
c:at etmeleri l&ıama Ula ola· • B1rtac1 Konloa, telefon 

~atılık motör 
12 beyıtrlc•veti•cl• CDiMi) 
arkab az kalluulmaı Wr 
tir 1ablıkbr. T.Uplerill 

arebaae•i•e mlracaatlan ....... 
realerl Mat 

laka (Okamm&o 
6btrak teke ~ 
rini tee..ı.e edl ~ 

Şirketia Merkez Ye F abrikuı: lzmlr' ele Halkapıaardadar No. 2007 _ 2008 
Y f"rll Pamatundaa At, Tayya.re, KlpeklNlf, Dctt~ 
men, Geyik ve Leylak Markalarını lıavi her aeyi 
Kabot belİ bul e71mekte olab maHan Avrupanm 
ayal tip meaaacabu faildir. 

Telefon No. 2211ve3067 
Teldraf adresii Bayrak lzmir 

l lllHDHIHlllllUllHllllll•llUUHUUlllR•lllD mUDIDlllll•I• 

a:lzmir yün mensucatı = 
ürk Anonim şirket· 
ımıir Yln Meaaaeata TGrk A. Ş. n1n Halka· 8 

pmanlakl kum-. labrikuı mamu.labndan olu 1 
wetılmllk Ye kıthk, zarif ka..........., batlaalye, 1 
,.ı Ye yla çoraptan, bu kerre yeni ·~dan Birinei == 
kordonda Camhariyet meyd11ıı111 elvannda 186; 

111111Uftdaki (~rk Hah Ttırk Anonim tir· 1 
keti) mata•11ada atılmaktadır. llesldlr fabl'lb-1 
ma metanet ve aenfet itibarile laerkeate matU:
olaa mamulatuu mabterem mltterllerimi.e bir 
defa daba tavelyeyi bir vaalfe blliria. 

Topta• ubf 1eri: Birillci kordon No. 186 
Şark laalı Tirk Aaoaim Şirketi • 

Perakeacle •lif J9rİ: Y eai muifaturacalanla 
·mimar IC•maletthl Cad. Sap sade Wn4erter 

K .. otla -p,.... A11m RıH " biraderleri 

• 

Jlırı 

8AŞDURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalaıa aue temiz ve ueaz Haç Ye hl• 

•alet çetlderi aatar. 

Sıhhat Balık Yağı 
N oHeçyaaıa haliı Morina Babk yajı hı. 
Şerbet fibi içilebilir iki defa ddlmLtlı. 

Biricik •tat yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nasbet 
SWll!i B~H~AllJl!T E zXNfJI 



(Ulual BiıUk) 

ispanya, kanlı bir iJ.ıtilill arefesindedir1 

Zenginler ka-;makta devam ediyorlar 
Sendikalistler, hapishanelerdeki siyasal mahknmların tabliyesini 

istiyorlar. Askeri rical, diktatörlük için hazırlanıyorJar 
lıtanbul 20 ( Özel ) - Madrid'en haber verildiiine gö- sandalyeler iizerinde geçirmiılerdir. 

re, Saylav seçiminin ikinci devresi buııün yapılacaktır. Ma- lstaDbul 20 (Özel) - Madrit'ten gelen son haberler, lı
ahaza, birinci devrenin ~eticeleri, umumi durum• dejiıtir· paaya'nın büyük ve kanh bir ibtilil arefesinde bulunduj'anu 
miyecektir. bildirmektedir. Sendikalistler, hapishanelerdeki siyasal mah· 

Son gelen haberler, lspanya'nın her tarafında baıhyan kiimlarıa tabliyesini istiyorlar. Muvaffak olurlarsa Madrit'te 
anarıinin devam ettiğini bildirmektedir. çok kan dökilleceiinden kerkuluyor. 

Madrit ve daha birçok şehirlerdeki zenginler, ispanya lstanbul 20 (Özel) - lıpanya'da hiUdim süren anartinin 
topraklarını terkederek mütemadiyen kaçmaktadırlar. önüne ıeçilebilmek için askeri ricalin diktatörlilk ilin et· 

Dün, Portekiz hudutlarına 1500 iile iltica etmiıtir. Kaç- melerine intizar olanuyor. 
mak üzere Cebelüttarık iskelesine ıelenler, dakikadan da· Cumur baıkanı Algala Zam ora. kabinenin istifasından 
kikaya çoialmaktadır. Servet sahibi birçok iiJeler, yatacak soara keadiıi de istifa etmek iıtımiı iıe de dostları mlai 
yır bulamadıklarından evelki ıeceyi kahvehanelerde ve olmutlardır. 

1 ........... 1 

Bulgaristan Balkan 'A vrupa'da siyasal vazi~ 
paktına giriyor yet gene nezaket kesbetti 

Antant konseyi bu işi tetkik ede
cek. Bulgar Kralı Boris Belğrat'ta 

birkaç gün daha kalacaktır 
Belırad, 19 (A.A) - Ha- mak huıuıundaki teıebbüıü 

••• ajaa11nın öirendiiine Sofya'da memnuniyetle kar
ı6re Bulıar krah Boriı ıılanmakta ve bunun Bul
Yaıoalavya kral naibi preaı ıar ıiyaaetinde bir iıtibale 
Pol ve Yuıoılavya baıba- itardi olup olmadığı aoruı
kanı M. Milan Sb~yadiaoviç turulmaktadır. Buradaki ih-

tisasat önümüzd..,ki Balkan 
Bulıariıtan'ın Balkan an· 

antantı konferaıında Bulga· 
taabaa muhtemel iltihakı riataa bu antaata girmeıinin 
meaeleıini mtlzakere etmiı· tetkik ediJeceii merkeziade
lerdir. dir. Diier taraftan da Tev· 

Sefya, 19 (A.A) - Havas fik RGtdil Araı',ıq Ultro ga· 
ajanıının muhabiri bildiriyor: tesinn olan beyanatı da bu 
Bulıar krah Boris'ia Yu· ibtisasatı kuvvetlendirmek· 
ıoalavya'da bir mlddet kal· tedir. 

~--~------· .. ·--• ........ ı-·---·~-----------
H en t s z' in konferansı 

-Başıarafı birinci sahifede

ıiftiii mücadelenin bilıia bir 
tarihcHİni yapmııtır. 

Doktor Van Hentaz Ga
ziain ve sadık arkadatları· 
aıa yıpraamıı ve her türlii 
yenilik gayretleri için meıum 
elan bir rejimi• alçak intri· 
kalar&na ve ecnebi memle· 

icra 
Vekilleri Heyeti 

~o plandı 
Ankara, 19 (A.A) - icra 

Yekilleri heyeti buıün bat· 
vekil ismet lnönll'niin reiı

litinde toplanarak muhtelif 
itler üzerinde ıörilımeler 

yapmıt •• bu itlere aid 
kararlar vermittir. 

••• 
lngiltere 
Adam - akıllı 
silihlanıyor 

lıtanbul, 20 ( Ôzel ) 
Loadra'dan haber veriliyor: 

lnfiltere hükumeti, ulusal 
mldafaa için lnıiliz ~rkinı· 
•rbiyei umumiye reııının 

aoktainazarını kabul etmiı
tir. Hava ve deniz kuvvet• 
lerinin takviyesi için ahiıan 
tertiltat çok ıe•iıtir, 

1

, ketlerin ilham ve idare et· 
tikleri icraata kartı idame 
etmek mecburiyetinde kal-
dıkları çetin ve mlltktU mii· 
cadelenin bDtnn safahatını 
tebaruz ettirmiıtir. Konfe
ranıcı çok entereaan ve 11k 
ıık alkıılarla kesilen izahatı 
aıraıında Atatürk'iin meıhur 
1927 nutkundan iktibas et· 
tiii fıkralar zikretmiı ve 
ıözlerini birçok tarihi vesi· 
kalara iıtinad ettirmiıtir. 

Bundan baıka Doktor Van 
Hentaz tarihi bir ıGn olan 
29 ,ilkteırin 1923 e yani 
Cumuriyetin ilinı taribiae 
kadar ıa•b Tlık milletinin 
ihya11 eserinin ıeçirdiii he· 
yecınla HfbaJarı anlatmııtır. 
Dek tor Van Hentsz nutkunu 
ıöyle bitirmiıtir : 

"Türk milletiliçin eJim iztı· 
raplar tevlit eden ve bir kan 
seli bahaıına muzaffer olan 
bu de•iaa mücadele ıelecek
neailler tarafından sonsuz bir 
minnet ve tDkranla yadedile
cektir. Bir ıefin münhasıran 
muazzam ve vatanpenerliiia 
ve taıluD bir enerjinin ilham 
ve aevkiyJe mevcut blUiln 
kuvvetlerin naııl ıılahını ger· 
çekleıtirmiı olduiunu ıize 
röıtermek istedim; Oımanh 
lmparatorJutunun parçalan· 
dıtı bir ıırada ve . sDnıliler 
altında bir avuç adamın 
naııl Türk ·milletini kur,-
tarmıı •• yeni bir 

~~-------~·4-~---------~-Sulbu kurtarmak için mıntakavi 

paktlar akdine çahşıhyor Italya-Al
maııya bir-birlerinden itifade 

etmek emelinde imişler 
lıtanbul, 20 ( Özel ) - Almanya'ıun Roma elçiıi ile 

ltalya dıt itleri bakanlıiı mtlsteıarı Suvinç araıındaki 
siyasal koouımalar, yeni bir safhaya ıirmit bulunuyor. 
Pariı'ten haber veriJditine ıöre, Almanya, ltalya - Ha
beı ihtilifından ve ltalya'da Almaaya'aın ıon zamanlar· 
da takıamıt oldutu tebdidkir durumdan iıtifade etmek 
iıtemekte ve her iki devlet bir birlerine dayanarak yeni 
bir yol tutmak niyetinde bulunmaktadırlar. Banu anlayan 
diier Avrupa devletleri, Uluslar kurumunu takviye eyle
lemek ve mıntakavl paktlar akdetmek saretile dllaya 
ıulhunil kurtarma;a çalıııyorlar. 

Alikadar çevenler, Avrupa'da vaziyetin yeniden neıa· 
ket kesbettiii kanaatindedirler. , ........................................ -

Amerika' da kar, fırtına! 
lstanbul 20 ( Ôzel ) - Amerika'da Ye Atlantik deni

zinde ıiddetli kar ve ıis fırtınaıı •ardır. 4500 tonluk bir 
Yunan filebi batmııtır. Kar tipiıinde11 birkaç kitinin don· 
dutu haber veriliyor. 

Birlngiliztayyaresidüştü 
• lıtanbul, 20 (Özel) - Lontlra'da yapılaD son ha•• ma-

nevralarına iştirak eden beş kiıilik bir a;ır bombardıman 
tayyaresi H•vr civarında denize dDtmDıtllr. Tayyarecilerden 
iki kiti kurtarılmııtır. Diier üçlln&n tayyare ile beraber 
battıiı sanılmaktadır. 

Müzakereler 2 ·Marlta haşlıyacak 
lıtanbul 20 (Ôıel) - Mııır • lnriliz muahedesi akdi için 

müzakerelere 2 Martta ltaılanacakhr. Mııır ve logiliı De· 
~eıasyenları Kahire civarında kendilerine tabsiı edilen bir 
ıateda toplanacaklardır. 

Polon}7a'da Yahudi ale)1 hdarlığı 
Iıtanbul 2o ( Özel ) - Lebistan'da Yahudi aleybtarlıiı 

son tlereceyi bulmuıtur. Varıova'da ve Polonyanın diier 
mıntakalarında bulunan Y ahudilera ekonomik boykot ilin 
edilmit, bu yüzden binlerce Yahudi aileıi feci bir vaziyete 
düımBıttlr. A~ kalanlar pek çoklar. Amerika Y abudiJer 
cemiyetinden yardım istenmiıtir. 

~~~~-----~~~· ... ··~···-... ~-----~~-~~ devlet kurabiJmiı oldutu•u ı ve bal»aıı Kamil Atatürk'Qa 
tasvire çabıbm. Htlrriyet etrafında toplanmıt olmaııa· 

1ıneti muharebe ile kana dandır. Bu konferans çok 
bulaamıt bir toprak ilıerinde 1iddetli ve ıDreldi alkıılarla 

karıılaamıı ve heyecan 
yilkHldi ve b&Uln buDları TDık milli martı çalınmıya 
bilmit olasınız ki, eter ta· baıladıiı vakit aıami dere· 
bakkuk etti iıe T&rk mille- cesini l»ulmuıtur. Suvareyi 
tinin feraıati nefai ve feda- geç vakte kadar devam 
kirlak zibniyetile candan ve eden bir balo takib etmit 
haheıle l»OyOk kurucu Gazi Ye araııra rramofonda mo
Mustafa Kemal'in yeniden dern Tilrk maaikiaine aid 
ihya bulaa bir milletin otal pllklar çalaamııtır. 

Ot1ız Tabutlu A 
Moris LöblanınEn Meraklı Ro 

Tefrilm so 

. ikinci kısım: MOcize taşı! • 
Artık ölecejime füpbe 

yok. diyordu . 
Fakat buna rağmen ruhun

da bili bir limit vardı; bir 
mucize ile kurtulacaj'ını sa
nıyordu. 

Bu aralık kapılardan birisi 
açıldı; dışarıdan bir takım 
ıealer reliyordu. Veronik bu 
ıesler arasında billaassa Vora· 
ki'nin Cadı sesini fark etti. 
Vorski.: 

- Anlatıldı, deiilmi? Di· 
yordu her birimiz kendi iı· 
tikametin~, ıiz ikiniz ıola, 
ben de sata gidece;im. Siı, 
beraberinizde otlaaı alacak· 
aınız, ben de 6tekini alaca· 
iım. Siz onun, ben de bu· 
nun ııbidi olacağım. Düello· 
nun tamamen uıule muvafık 
olması ıarttır! 

V Honik bu ıözlerin beka· 
11nı aaladı; hemen 161lerini 
kapadı? ÇünkU Franıuva'yı, 
hırpalanırken görmek iıte

miyerdu. 
Halbuki Vorski, iki çocu· 

j'un yüzleri maskeli olarak 
öJilme kadar dllello etmele
rini emretmiıti. Bu feci dü · 
ellonun Franıovanın annesi· 

ain ıöıllnlla önlade ıeçme· 
ıini istiyordu. 

\ 

Veronik baılamıı olan f aci • 
adan otlunun vaziyetini r6r· 
mek için 16zlerini açh . 

iki çocuk, yOıleri maalıeli 

olarak birbirine aaldırıyor

lardı. Fakat hanıiıinin Fraa• 
ıowa ye hanıiıiain Raynold 

eldaiunu tayin mlmkiin de
iildi . 
Hanıiıiai teıvik etmeliydi, 

hem de bir ci11ayete te .. ikl 
Çocuklar, nihai zafer için 

biltln kuvvetlerile birbirine 
1aldırmakta idiler. 

Voraki, brave... Bravo!.. 
Diyordu. 

Biraz ıonra çocuklardan 
biriıi hlkim bir Yaıiyet aldı; 
Voraki bu defa: 

- Aıkolıan, çocuklar. 
Kabadayı ıeylere benziyor
ıunuzl. Dedi. 

Hakim vaziyet alan çecuk, 
diterine •mllthiı surette sal
dırmakta idi. Bu çocuk 
diierini muhakkak yenecekti. 
Fakat hanıisi Franıuva idi?. 

Veronik nihayet yüzde 
sekaen bir kararla: 

- Galebe Fraaıuva'ya te· 
vecciib ediyor. Bu, DJubakkak 
Frasava'dır. Senıin deiil mi 
otlum Franıuva ?. Diye ba· 
tardı. 

Zavallı kadın, ancak his
ıine kapılarak oilu addettiii 
çocuj'u, batla olmasına rai
men miUemaaiyen teıvik ve 
tetci ediyordu. 

Vorski de: 
- Eier Franıova kazanırsa 

annHİ iJe birlikte kurtulmuı 
olacaktır; diyord• . 

Nihayet, Veronik'in Fran· 
ıova addettiti çocuk, diie· 
rini tamamen alt etti; bıça-. 
iıaı r&kıBne ıapladı. 

Sabae fecidi? Galib ıe· 
len tabiatile Fraaıuva mı 
idi! Yoksa. 

V eronik bu facia karp· 
ııacla ela laa f aıla talaaamll 

gösteremedi ve bayı 

dı. 

* . .. 
Aradan oldukça 

zaman reçti, Vero•~ 
dine geldiji vakit ı 
dü çaldı. Verenik: 

- Demek ki feci 
denberi tam iki ıaıt 
Dedi. 

DltiiDdO: 
" E;er Fraasuva 

elıaydı, timdi iki 
kurtulmuı olması 
Şu laalde, öldlirill•• 
dur!,. 

Baaa ıüphe e 
Vonki'nin F ranıova 
ferine -müsaade et 
meydan vermiyecej'İ 
bii idi. 

- Zavallı Franıo 
Oilumu Vorski aJd 
inledi . 

Bu ıarada Vor1ki' 
duyuldu: 

( Dl>vam 

Adaoada bir d 
evinde kopan • 
-&ı,ıorafı 2 inci 
ırubundan ilç kif 
ıelaaiıler ve lıa • 
tahıs, Deveci llyaı'ı• 
sından bıçakla yaral 
kaçmııtır. 

Poliı Ziy•, tabaa 
rlltlılne koıarke• 
Isa ile arkad•tı Hillt 
kalamııtır. 

Mecruh deweci il 
tahaneye nakledihaif. 
dan içeri (İrerken 
radan mtlteeıairen ~ 
mittir. 
Ceıed lıerinde ot• 

pılmak Dıere haıtı 

bırakılmııtır. 
Ka•racılardan Me 

med batından, Melı 
••uzundan, Nuri 
yaralıclar. 

ÔJen llyaa'ın lıerbl 
bir bıçak bulanmuıtot 

Mlddeiumumi Şer• 
men Ye aerkomiaer 
sabaha kadar tahki 
meııul olmaılarclır. 

Inebolu vap 
buluodll 

Baııaraf 1 inci salıi/4 
tana kalacaktu. 

Silvari Mebmed AIİt 
batarken imdada 1 
tiklil ıilebinin la• 
çarphj'ıaı iddia eJ 
Ôireadiiimiıe 16re f 
bulunan tekaeıi 
tetkikat yapılacak 
iddianın dotru olub 
dıiı teıbit edilecektil 

Teşekktlr 
Kızım Nermin 'ia 

olduj'u mizmin apa 
en derin bir •llka ~ 
liyabnı yaparak ta 
muvaff akiyetle itma .. 
korıeaeral lızecldi9 
madı ve Askeri la 
operatirG Cevad 
en derin minn~t ve f 
larımıııa alenen illa••' 
terem razeteniziD 
olmaıını yalvaranm. 

Valdeıi 

Zeki1e 

r 


