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Adres : lımir ikinci Beyler Sokai! 
Abone pıtlan : Seaeli~i 700, alb aylığı 400 kuruı 
- Re1mf ilanlar iÇio: Maarif cemiyeti ilinaı""' 

bOroeaaa müracaat edilmelidir. 
Huıuıt ilialar: ldarehanede kararlaşbrılır 
Basıldığı yer: ~A~Al5l'.5[0~ Matbaası lımirde •çıkar, aqamcı ıiyaaal ıazetedir 

Don Beşiktaş'• yenet"ek Is· 

ı tanbul'un birinci devre şam· 
piyonu oldu. 
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Son Temhiyen Muharehesiııde Italyan . 
• 

Zayiatı 3 Bin ölü, 5 Bin Yaralıdır 
Habeşler üç mevzi ele geçi_rdiler 

Son muharehen=n zaferle neticelenmesindeki en hn-
yok amil, Ras Kassanın mahirane hareketidir. 

Londra, 3 (Rad· ı - - - - --
yo) - Royterin 
harp cepheai ay-
larından: "'''""'""•-""' 
Habeı hükümeti, 

ltalyan'ların Tem· 
biyen harbında 3 
bin ölü ve S bin 
yaralı verdiklerini • 
reımen bildirmek· 
tedir. Fakat Ha· 
betler harbın kat'i -
bir netice verme· 
diiini de illve ey-
Jemekte ve bu 
kanh harbe rmi· 
en her iki tarafın 
da mevzilerini mu· 
hafaza etmekte 
olduklaranı kay· 
deylemektedir. Ha· 
bet zayiatının da 

çok •t1r oldutu Nuibu kuvvetleri bir hncumda 
itiraf edilmektedir . lunun çok zayıf olmasıdır. Ras Deıtayı istihlif edecek-

Adiı-Ababa, 2 (Radyo) Fakat burada şiddetle mu· tir. Bu ordunun bir kıımı 
Y abaacı ecnebi ıilel mDıa· kabele g6rm6tlerdir. Ve ceaub cephesinin muhtelif 
bidler, Habeı'Jerin iıtedi~leri muharebe el'aa devam ey· noktalarına ganderilecektir. 
anda Makalle'yi alabilecek· temeldedir. ltalyan kuvvet· Adiı • Ababa 2 (A.A) -
!erini ıaylemektedirler. Bu )erinin kıımı k61lisi Haskin· Şimal cepheainde Habeıler 
mütabidler diyorlar ki, Tem· de bulunmaktadır. Halbuki tarafından ele geçirilen üç 
biyen Habeı'Jerin elinde Habeıler buraya f8rktan da ltalyan iatihkimı ıuolardır: 
kaldıkca, o~omatikman bir bilcum edebilirler. Son mu· 1 - Sumbere; 2 - Ser· 
hücumla Makalle derhal vaffakiyet tamamen t< aı bavian; 3 - Keaaatamba . 
dilter. Kaasa'aın mahirane kuman- Habeıler bu zaferi ıeneral 

ltalyanların ıon defa ola· datı sayeainde elde edil- Dolma11a ve Dimanti ordu· 
rak bncuma kalkmalarının mittir. ları üzerinde kazanmıtlardar. 
aebebi, Adua • Makalle yo- Cenupta Cikav eski valisi Bunlar kanlı bir hezimete 

ı •• •• • •• uğramıılar ve bitün levazım· Ge 0 e ral K 0 0 d i I i 8, i 0 ıarını barakarak kaçmı,ıardır. 

Amerika 
cenaze •• • torenı 

~~-----~---~-8 ava nazırı Paparigopulos, dış 
hakanı vazifesini de göı·ecek 

Mnteveff11 General kondilis'in son isyanda 
askerler ara11nda alınmış bir re&mi 

Atioa, 3 (Özel) - Geae- ameliyat yaptıracaktı. 
ral Kondiliıin cenaze t3reni Fakat hususi bir tedavi ile 
saat 15,30 da yapıldı ve çok 
parlak oldu. Kondiliı'in ce· 
Dazeıi Ta1uva'daki aile kab· 
riıtanına gömDldD. 

Atina, 3 ( Ôıel ) - Baı· 
baba Dımirciı, ıol ı&ıllae 

iktifa ederek itlerine devam 

edeceği sanılmaktadır. Yal· 
nız, dıt itleri bakanlıjına 

hava nazırı Paporiıopuloı 

vekllet edecektir. 

·aponya ile müza
kerelere giriş· 

medi 
Vaıiaıtoa, 2 (Radyo) 

Dıı bakanı Hol, Amerika 
ile japonya'nın mDnaaebet· 
lerini tanzim ve nüfuz böl· 
gelerini tahdid edecek bir 
miaak akd için mllzakerelere 
giriıtiklerine dair Tokyo'dan 
gelen haberi tekzib et· 
mittir. 

Almanya 
MDzakereler için vazi· 
yetin mOsaid olmadığı 

kanaatındadır 
Pariı 2 (Radyo) - Mate· 

nin Londra muhabiri Eden 
ile Noraht aratında ıarb 
hava aadlaımuınıa 16rll1lll· 
düğünün ancak dlln resmen 
haber verildiğini ve Norah· 
tın; Almanya'nın bu kabil 
müzakereler içia vaziyetinin 
hlll mOaaid olmadığı kana· 
atinde oldutunu ı&ylediiini 
bildiriyor. 

Mançuko'da baş· 
gösteren • 

ıs yan 
1 O japoo askeri öldO 

15 yaralı var 
Tokyo, 3 
(Radyo)
Mançuko· 
da çı· 

kan isya
nı bastır· 

mağa ça-

lışan Ja
pon asker· 
Je rind en 
10 kiti 61-
miif, 15 Japon imparatoru 
kiti yaralanmıttır. 

Şangay, 3 (Radyo) - Ja· 
pon bil kum . ti Suravva iki 
torpido daha göndermiıtir. 
----+•-t·---· 
Faşist · 

~ngiltere, kara ve deniz
de kuvvetlerini artırıyor 
Yeniden 11 dıı·ıtnaut ve 36 krova· 

zör inşa edilecektir 

Talim görmQş ordu da 500 bin kişi olacak 

Konseyi Mussoli- ' 
ninin riyasetinde 

toplandı Bir lngiliz harp gemiıi 
Londra, 3 (Radyo) - Op Londra 2 (Radyo) - Ni· 

M. Muısolini 

Roma, 2 (Radyo) - Bll· 
ylik f aıiıt konseyi cumarteai 
gtlntl gece yar111adan ıonra 
M. Mu11olininin riyasetinde 
toplanmıt ve Afrika mea'e· 
leaini tetkik eylemiıtir. Duçe 
ltalyan'ların Afrika'daki za· 
ferlerini anlatmıf, Mareıal 
Dö Boau ile Kont Ciyanoda 
Habeşistan'• medeniyetin ne 
tekilde sokulmakta oldu
ğunu izah eylemiılerdir! 

Konsey dört ıubatta saat 
21 de tekrar toplanacaktır. 

Karahisar beledi
yesinin borcu 
Karahiaar, 2 (Ôzel) - Be· 

lediye mec:liıi, belediyeler 
bankaaından atanan borcun 
936 yılı bDtçe1ine fevkallde 
tabıiıat konarak ödenmesini 
kararlaıtırmııtır. 

Serever gazetesinin diplo· yoz Kronik gaıeteıine ıöre, 
maai muharriri, lngiltere bil· hükümet 360 milyon lagiliz 

kilmetinin ordu efradını tama· 
mile talim gCSrmOt 500 bin liraııaa mal olacak yeni bir 
kiıiye çıkarmak niyetinde müdafaa plinı hazırlamııtır. 
olduğunu yazmakta ve son Bu plin alta aenede tabak
Londra görDımelerinde her· kuk ettirilecektir. Tahsitatıa 
kesin lngiltere'nin büyllk bir üçte ikisi deniz kuvvetlerine 
müdafaa kuvvetine malik ol· sarfolunacak ve yeniden on 
mamasının Avrup~'daki em· bir drıtnavut ve 37 kruva· 
niyetsizliiin sebeblerinden zör her sene 18 deateviyer 
biri olduğundan · mutabık ~ şer bin uçak yaptırılacak· 
kaldıiını ilive etmektedir. br. 

~~--~---·~·~· ..... ~·· ...... ~~-~--~~~-

Dünkü maçta, K.S.K. 3-1 
Demirsporu yendi 

·-·-· lzmirspor-Göztepe maçı 3.3 
beraberlikle neticelendi 

K. S. K. birinci takımı 

Dlln balıe lik maçlarına raberlikle sahadan ayrıldılar. 
devam edildi. Saat 10 da Saat 12 de günün mlibim 
Barnova • Buca araıında baı- maçlarından ilki K.S.K.·De
lıyan ve hakem Ahmed Öz- mirspor arasında yapıldı. Ha· 
ıirginin idaresinde oynayan kem Sabri'nin idare ettiği 
ilk maçta her iki taraf çok bu oyun çok heyecanlı reçti 
çalıımaıına ratmen birbirle· Daha baılan11çta K. S. K.ın 
rlai 1eaemi1erek 2·2 ve be· - Devamı 4 ncü ıahif.._ ... 



- Daha evvel matlup ha· 
•ıl olacak ıibi ıörüntiyor. 
Zira diJıiz, zannedildiğinden 
çok fazla. zeki birıeydir. 
Hayrete ıayan bir ıurette 
lsareket ediyor . 

- Haydi ayle olıan. Likin 
ben ondan istifade etmek 
lmidinde değilim. Onun ta
lim ve terbiyesi hitam bul· 
mazdan pek çok zaman ev
•el bea vazifemi bitirmit ve 
katili bulup teslim etmit ola
cafım. 

Tolbiyak, bu ıözil ı&yle· 
dikten ıonra (Piyedoı)u ol
daiu yerde bırakıp (Serkil 
emperyal) bahçesi yanında 
beklemekte olan arabasına 
binmek üzere (Buasidankla) 
ıokağana doğru ilerledi. Tol
biyak, arabasının balundatu 
'Doktaya gelince arabacıya: 

- Bolonbi ormanında 
atraitatir) pasajında 95 na· 

maralı ıatoya çeki 
Dedi, arabanın hayvanlan 

einı olduğundan derhal dört 
••la kalktılar. Araba, Şaa
aellze caddesine doğru silr· 
atle ilerlemeğe baılamııb. 
Biraz ıonra, (Ark doterbi· 
pak) tan g&çerek ormana 
4'abil oldu. 

MBsyi Tolbiyak veya Du
teabecrey parayı eairgiyen 
ldmıelerdea olmadığı cihet· 
le hizmetinde bulananlar 
kendisine pek ıüzel hizmet 
ederler idi. Bundan dolayı, 
_anbaa patronuna istediği yere 
pbak f6ttirmllş olmak içia 

bayı hem dikkat ve hem 
4e ıDratle ıllrilyordu. Ara
da iç çeyrek ıaat geçme-
9Üf)ıten araba, 95 numaralı 
ptonun 6nüne ıelmit dar
•llflu. 

Bu uyfiye, (Sen) nehrinin 
lıil yeaari boyunca imtidad 

eden rıhtım boyunda ve 
(Sen Klo) köyilne nazır bir 

rde inı edilmiı gllzel bir 
to idi. 
HeaOz yeni olan bu evin 

pklıia ve iıtirahata mera1r~ı 
mltema1il olan zenginler· 

r.tea birisinin mala oldufu, 
kt~n belliydi. Sayfiye, on 
ncll Lli zamanma mah

na olan bir tarzı mimaride 
pdmıftı. Evin zemin ka

a bir iıtikbal salonu, yer 
ncla bir mutfafı, aYlaıu

orta yerinde de ıarajı 
'lardı. Sandan baıka arka 
!tarafında ylkıek •i8'1ar, 

eklerle süslenmiı bDy1lk 
bahçe mevcaddu. M&ıyll 

Tolbiyak, karııdan evi g6· 
ce kendi kendine: 

- Bu evde oturan kim· 
erin, en az yOz bin Na· 
yon iradları olmalıdır. 
baza ba ev, iki kadın için 

k fazla bir ıeydir, fakat 
kalım, Oıilvaaın miraıınıa 
kil eylediii oltaya ıapla

caklar naıdır? Ben timdi 
hirane davranmalıyım. 
Maıytl Tolbiyak, biraz 
recldlltten ıonra ıatonua 
p111adaki çanı çaldı. Ara

birkaç dakika reçme-
koya elbiıeli bir 

m selib lrapı11 açb 
iL TolW,.la taı meni~ 

vende duran bir hizmetçinin 
yanına g&nderdi. Merdivenin 
baıındaki hizmetçi, M. Tol· 
biyak'tan kartvizit iatedi. 
Tolbiyak: 

- Henllz madam Lokontu 
tanımak ıereflle afaıenef de
iilim; fakat ıayet mlhim 
bir madde hakkında kendi· 
ıile g&rilımek iıtediğimi lllt-· 
fen haber veriniz. Bu mad· 
de biJha11a madmazel L6-
konta ait bir mes'ele için .• 

Hizmetkir, keadiaiai pyet 
zarif ve küçük bir ıalona 
iıal etti Ye sonra ifadatanı 
madama bildirmek Ozere 
çıktı gitti . Biraz ıonra llir 
kapı açıldı. Mllıyü Tolbiyak 
bu kapıdan 16rOnen ve der· 
hal nazarıdikkatini çeken 
bir adamın ulona ıirdiğini 

16rd8. Bu adam •otak bir 
çehre ile Tolbiyak'a ıorda: 

- Madam L6konha ılr· 
mek iıtiyen zat Iİımiıiniı? 

- Evet mllyl 
- Kendiıi liıi kabul et· 

mek için beni memar et· 
miıtir. 

- Zabaliniı kimıiaiı? 
- ilmimi ılylemekle hi~ 

birtey lireamif olmıyacak· 
ıınız, fakat ıiz, aedea laia
metçiye iımiaiıi bildirme· 
diniz? 

Yalnız ıuna llylemekle 
iktifa edecejim ki,· ~ bir ay 
sonra ben Madam (Lakoa• 
tan) damadı, olmaı buluna· 
catım. 

M. Tolbiyak, pekte laabr
ı1naaane olmıyaa ba tarzı 
ifadeye mukabele etmekte 
istical rlıtermecli ve yalaıs 
boyaa kırmakla iktifa etti. 

Ve: 
- A.. iti• iç.lada oir 

de damad çaktı. Şimdi hlti· 
cal etmiyecek olanak. 

Bu ıkleri ifidea mlatakbel 
dam ad: 

- Murad Ye maksadıaaz 
ne ise, beyan edebUirıiaia. 
Madam Lokoataa kı.Ue ey
lenmek Oıere oldajamdaa, 
kendiıinia yeJdli ballllldata· 
mu dir defa daha arıecliyo· 
ram. Binaeaaleyb buraya 
ıelmeaizi icabettina ••'e
lei rplhimme ae iıe, derhal 
iktin11nı yapmata bazınm. 

MOıtakbel damad, ba ılı· 
leri ı3ylerkea Tolbiyak, ade· 
ta neaaketlİzlik sayılacak 
bir tavırla malıabbınıD y&· 
zlne bakmakta iaru edi· 
yordu. 

'4. Tolbiyak'ıa aeaaketlİz 
bir adam olmadıjaaa ıare, 
karı111adaki bayle tepeden 
tınaata kadar ıkllfl, laer 
halde mlbim bir Hbebe iı· 
tiaat ediyorda • 

Mlıtakbel damad, Tolhl· 
yak'm ylzlae bir kere clalıa 
baktıktaa aonra : 

- Buraya bilbaıaa benimle 
eğlenmek Dzere gelmiı ol· 
manıza ihtimal vermiyordum 
fakat bal ve tavnaıza baka
rak bana blkmedecetim ıe· 
liyor. Şu kadar ki blyle bir 
ar11ılıia kimsenin talıammll 
edemiyecejfai lbeyaa ile be· 
raber .. 

z _ -= <q!-1 Bir~ 1 t '(il!.. • su & Li -

Suriye hadiselerinde ö-1 Ingiliz erkinıharhiye 
lenlerin cenaze ~öreni harbın bittiğini istiyo 

~~__..,..--·--------~- • -·--Halk, Vatanilerin neşrettikleri 
beyannameye kula~ asmamış 
ve dnkkAnlarını açmamıştır 

ltalyanın, Habeş harbında yoru 
masııia imkan vermek te· 

maJOIO hnkom sürOyor 
Halep, (Ôzel aytarımız· 

dan) - Son bidiselerde 
alen iki erkekle bir kadının 
cenaze t6reni dün ljleden 
ıonra Hat bir buçukta ya
pılmııbr. 

Mezarlıkta vatani parti 
liderleri birer s6ylev vere· 
rek halkın ıllk6neti muhafaza 
etmesini Ye herkeıin iıi ve 
rllcl ile meııal olarak dnk
kinlerını açmalarını tavıiye 
eylemiılerdir. Fakat halk bu 
iıtefi kabul etmemit Ye dlk
klalannı açmamıılardır. 

Vatani parti halka hitaben 
bir ele beyanname neırede
rek dBkklnlann açalmaıını 
ta•Iİye etmiı lıe de bu da 
fayda vermemiıtir ve dOk
kinlar bili kapalıdır. 

Aıkerl devriyeleri aıayiıi 
mahafua etmektedir. Tram
vaylar itlemeie baılamıılar
dır. 

• • • 

1 

layı haklannda mllzekkere 
yazılanlara evlerini icar ede· 
miyeceklerdir. 

1 Şam'da ve Halep'te çı
kan gilrGJtGleri fırsat bilen 
komOniıtler faaliyete geçe· 
rek, bir takım beyanname· 
ler dağatmıılardır. 

Berut ve Trabluıta daiı· 
tılan bu beyannamelerde 
Liibnan balkı Suriyelilerle 
teıriki mesaiye davet edil
mekte Şam ve Halep'te ol-
duiu ıibi berkesin d&kki
nını kapaması tavsiye olun
maktadır. 

Poliı beyannameleri da
iJtanlardaa birkaç kiıiyi ya
kalamııtır. 

Pariı - Bu ay içinde 
petrola ambarıo konacağı 
hakkındaki rivayetler, ıBn· 
den gilne kuvvet bulmakta
dır. Fransız gazetelerinin bu 
huıustaki neıriyatı ıöyle hil· 
lisa edilebilir: 

Birçok mabafilde berıeyin 
zamanla hallini bekleyib 
ltalyanın da bu suretle Ha
beıiıtanda yorulmaıına im· 
kin vermek temayOlli vardır. 

Halbuki bu hususta Lon
dra' da el'an fikirlerde bayii 
istikrarsızlık mevutken buna 
raimen Edea'in bu gecik
meler lebinedeki görliıleri 
tasvib edemiyeceii muhak
kaktır, z1ra lnıiliz erkinı 

Güzellik ve aşk di
lenen kadın 

şamda da ıebir hııı ka- Gozel olamayınca çıldırdı 
palıdar. Tramvaylar iıleme· 
mekte ve afak tefek hldi- bir tımarhaneye kapatıldı! 
teler olmaktadır. Birletik Amerika'da Nev limenin tam manasile nefret 

Vatani Parti mlltemadi top Geney'de Gloıter kaaaba- eder; ıDzel kadınlara mer
lanb baliade bulaaayor. Bu ıında Miı Harriyet Ekman but olan erkeklere de dOı
toplanhlarda ylce komi1er iımi3de birde kadın vardır. mandar! Aile ıaadeti ona 
tarafından çakanlan ıon idari Fakat buna.kadın demek için sinirlendirerl 
teıkillt kararı etrafında ko· fazla bir hOıni niyet llzım- Bu vaziyette ebedi bir 
•Qflllalar oldatu ıaylenmek· dır. ÇlukD, ıayet çirkin, beklrlak ve h81ran içinde 
tedir. erkek ıuratb, erkek ıetli ve hayatının ıiSa&p fideceiini 

Y k 1 1 b 1 196 kilo a~rhtıada akoz g&ren çirkin kadın gazete-
• a anan enn 11111 te it kemikli bir ·~ahlOkt~r. lerden biriıinde ıu illnı oku-

mabkemelerde malıakeme 
Bu mahlOku ıarob de ya:c~ b!r~z ferabla~ı,h: 

leriae devam eclilmekteclir. baııaı çevirmiyecek, ikrah Çırkınlak ve ıhtıyarlık 
Ylce komi1erlik 20 namuah hiUetmiyecek bir erkek de artık kalmamııtır. Bir ay 
bir karaname n9fretmfttir. hemen yok gibidir. içinde, kadın harabelerinden 

Ba kararnameye ı&re Su· Ba kadın, blylece muhi- 17 Y•tıncla ltir kaz halketmek 
riye dahiliye vemri Ue manda tindekileri bizar ettlii ribi, artık inkir edilmez bir ha· 
altuada bahman blk6met mevcadiyetinin ba mak&ı kikat olmaıtar.,, 
reillerine keneli mıabkala- cilvııiadeu, ba çirkinliğin· Buadaa 111 ne olabilirdi. 
rıada hlk6metln mllsaadeıi den' ke•diıi de bizardır! Zavallı ihtiyar kadın bu 
olmadan yapılan lıerba•ıi Miı Harriyet'in hayab baı• mlljdeyi veren m&ueıeye 
bir toplanbJI •e• •• ka· tan bq lauraa içinde ı•ç· mllracaat içini bir giln bile 
aanım t .. ekli:llleri feılı için mittir. 37 ya11aa geldiii bal- kaçırmamıı ve mDe11ese m&-

de en ihtiyar, en ıefil, en dürlne baı vurmuıtar. 
tam bir aellbiyet verilmek· fakir veya en çirkin bir er- Bu m&eueae vakıa timdi· 
tedir. kekte• bir defacık olnn il- ye kadar birçok ibtiyarlamıı 

Vali •e matuamflu lna tifat ı&rmemiıtir . kadıalana y&zlndeki bara: 
karan keacll mtakalannda Halbuki rab itibarile miı ıaklukları, barunlanndakı 
teafize memarclmlar. Haniyet tam•mea kachndır. ejrilikleri ve ıaireyi ıılah et-

Ba braraame ile kapab· Sevilmefe derin bir ihtiyacı miı, hakikaten dıı harabe· 
laa ferlerin ka.,.... bir yardır. Her ıörd&tl erke- !erinden ıenç çehrel~r ya
kij'ld ualank kapaama ••· il• karıııında kalbinin eri· rat~~t!ı. Fakat bu yenı mit· 
bepleri ,...ıaealmr. diiini ve .. Sızladıjım bi11e- terısını g6ren m&eueae mll-

Ba ıuretle kapana.• yer- der. Her yerde, herkeaten dllrO, hesaplarının yanbı ol
lere ıirmek teıebbOıtlade bir aık dilenerek de bir ilti • dapnu anlamııtı. Bu kadını 
bulunan kim11ler, 4 nama· fat ıadakaaa bekler. Fakat adam etmek mllmklln değil 
rala kararnameye teYfikan bir defacık olıan bu yolda idi. Her biri bir akllz dir1ek 
muhtelit mahkemeye ıeYke· ylzii ıllmemiıtirl kemiii kadar olan kocaman 
dilirler. Banan için ıon zamaalu- ve çıkak elmacık kemiklerini 

Mtllk ıabipleri kaaanıaz da, artık çok hırçın olmaı· kliç81tmek imkinı var mıydı? 

barbiyeıinin bu haıuı 

kannati tamamen baıka 
Filhakika erklnı harbi 

nin kanaatince, ıavaf, 
men bir av evvel durlll 
dıl'. 

Şayet ıon bahardan • 
1937 baılanğıcındaa e• 
hanı yapılmayacak ol 
o zaman Almanya macl 
ten o kadar kuvvet ke 
mit olacaktır ki ltalya· 
beı barııının akdi için 
diıe duydukları '"ma .. 
rine indirilen yumruk" 
besi vaııtaıile Reich, h 
katen kolonilerinin iad 
talebedecek; ye bu yu 
darbesi o kadar fidd 
olacak ki bir Avrupa 
ihtimali ortaya çıkmıı 
caktır. Netekim bazı la 
mabafili: 

'"Eğer biz, bu ltalyaa· 
beş ıavaıındab biran e 
yakamızı kurtarama 

Almanya da bu oyuna ıir 
gecikmiyecektir" deme 

lıte ba ıebeplerdea d 
lnriliz erkinıbarbiyeıi, 
gine mlleasir ıankaiyoa 
mak itibarile, petrol ... 
yonanun, en kııa mld 
zarfında, tatbikini iıte 
tedir. , 

Hakikat halde Lo•dr• 
Paris'te ve Cenevre'de 
muhtemel addedilen 
yakinde toplanacak 
S. D. N. konıeyinin, saa 
yonların pttrola da tlf 
husuıundaki kararı f1I 
içinde alacalı cila• 
Bununla beraber bu t 
kadar Italyaa 'larıa yola 
Jeceii llmid edilmekt 
Halbuki biz, kendi be .. 
mıza buna ihtimal ver 
ruz. AldıiJmız en ıoD 
berlere giSre Italya, Allll 
ya'dan, petrol mlba 
için dlam&ı kredileri 
istifade etmek mı-el 
almaya çalıımaktadır. 

Bilindiii sibi, Reich, 
çok petrola taArraf et 
tedir. Bu petrol, Ham" 
ıerbeıt limanından 16 
rilecektir. 

Esasen bu muhtelif if! 
giditi•i yeniden mevıaa 
ıedeceii•· 

Genevieve T 
dirin tereddildiinll ar 
mekte geç kalmadı ve 
dlirln ayaklanna kapan 

toplaab yapbldanadaa clo- tar. G&zel kadınlardan ke- Zavalh çirkin kadın mil· ........................................................................ 
- Bana gilıellik (,

mukabilinde canımı all 
-Detıarna 3 ılndJ la1ai 

Sineması !i:r T;;s:0
• Tayyare 
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~-s AA DET __ 
Charbes Boyar iDe Gably Morla 

Tarafından Tem&il Edilen Senenin Sayılı Filmlerinden 
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Olivierve tOreki· 
hWt.s Ohual llıllk) Alman flP'lllllllllllftllllJllJIJUIUllllllllllllllllMlllUIHlllllllllllllllllllllllHIHH,-_.-,;...__ ____ a_esa __ ,_,N_. v. 
nçli~inde fikirl'f ürk Hava Kurumu' Ali Rıza vv. ~~r Hiee Van 

'koltor birliği~ Büyük Pı·yangosu i 
rlin - Yeni yıl mllaaae· _5=- ... == Mocellitbanesi 
e neırettiii beyanname· Ş. d. k S: 
e Hitler ıençliii tarafnı· ~ lID 1ye ad. ar bin.}er. Ce kişiyi ~;;==-
ıevk ve idare edilmek = Yeni Kavatlar çarşısı 

re b~tün. Almanya' da toplu~ zengın etmıştır. _ 
eth bır gençlik birliii SE -tma~ f!krini ile.ri ~ürmüı ~ 4.ilneO ketide 11 Şubat 936 dadir. E§ 
Bu fıkır şimdı bır arzu :: Bü k Ik . 35 OOO L = 

No. 34 

i~~~i~den çıkmış, Hitler ~ yü ramıye: , İradır ~ 
çhı1nın önemli bir raye 5 A - ----------. hedefi mahiyetinde tatbik § yrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık § ôbnrenler! Mut· 

•ına ıeçmiıtir. Gazete· ~ ikramiyelerle (20,000) lirahk bir mft· ~ 
b.u b

0

aptaki neıriyahna = k"'f d = laka (Okamr.ntol 
e ıımdı bu iı; blitün Al· 5 8 at var ır 5 llbftrftk tekerle 

!::::;;~!:'! ı.:r::~" ~~;'" \ııııııııııııııınııııııııııınnıınıuııııııııııııııııııııııııHHllllllllllllllllllHllllll.I rioi ıecrtıbe ..ıı 
çliiinin sevk ve ida e~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlUllftRllllllllllRllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll• ıiz •. 
a ~· - -ve onun bilnye ve =ı • • • = 
eveaiiçeriainealarak ge- ~_;;; zmır yun mensucatı~ 
k neali, crelecek d . 6 evır- - -
~·?'an erlerini ve ÖD· =r k A . . k = ;~n~nr~tiıt~rmek, fikir. ==5 . ür nonım şır ,eti~_ 

tur ıtibarile t • 
aktır. op ~ ızmir Yon Mensucatı TGrk A. ş. nin Halka- =: .. - -J r k ---- ~ pananlaki kumat fabrikası mamulatından olan SE 
ze 1 ve aşk ~ ıaeveimlik ve kı,ı.k, zarif kumaşlarla, bauaniye, ~ 

lenen bir kadın ~ şal ve ylkı çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci E§ 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı 

1 
civarında 186 ~ 

kırafı 2 inci ıahi'"ede-
arın .. b 'J' 

aıa aılamııtırl 
lleı_sese IDtidibti: 

llSızi istenilen ıekilde 
e eır ırmek imklaıızdar. 
kli boyunuz iki metreye 

~ numaradaki (~ark Hah Ttırk Anonim şİr·" ~ 
~ keti) mağazwnnda 88tılmaktadır. Mezkt\r fabrika·l ~ Ve Ptırjen ~ahapın 
i nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ en tletftn bir mtl8·1 
SE olan mamulahna muhterem mG,terilerimize bir ~ bil şekeri olduiu· 

~ defa daha taveiyey.i bir vazife biliriz. ~ nu unutmayınız. 
~· ~aydi ağırhjıoızdan 

. kılo indireyim, fakat 
liderinizin kahnbjı 0 

- -ıı-------s Perakende aabt yeri r Toptan aatıı yeri § 
= Yeni maaifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
~ Kemalettin Cad. Sağu zade hah T. A. Ş. ~ 

Kuvvedi mflehil 

ietiyenler Şahap 

Sıhhat eftrgOn 
an bir derce daha mey· 
• çıkacaktır. Maamafih 
n 1ıelcliti k•dar çalııa. 
mi D.emiıtir. 

:= biraderler := - -§ Kuzu oğlu · çarıısı Asım Rıza ~ haplarım Maruf 
~ ve biraderleri EE ecza depolarında 

lzellik m6e11eaesi bu 
klUOğllne benziyen 

D lıeriade lçahımaia 
amıı, yalnız bir netice 
. •d~bilmiı, kadınıb aık-

~ Yeni manifaturacılarda mimar ~ ve eczanelenlen 
S5 Kemaleddin Cad. Yünlti mal- § al'89mlar. 
~ lar pazan F. Kandemiroilu §1111---------
111111 llllllllllllllllllllllllllll lllClllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllHui Satı l ı k m ot l r 

~ bıraz indirebilmiıtir 
" H . . urıyet gllzelleıme 

bYatı baıladıktın aonra 
haller gaatermeie baı· 

' •• t' d De ıce e çıldırmıı 

lzmir muhasebei hususiye mQ-
dorlnğnndeo: 

Yeri Cinsi Numara11 

Kemer caddesi dük kin 3. 7 
Bana 

0 
ll'k ldarei hususiye akarahndan olup yukarıda yer Ye cinai 

bayat' ze 1, • bahıetti· · yazılı akar 3 aene mllddetle kiraya verilmek ilzere 29-1-36 

b 
1111 uzın olıunl 'h' d "t'b 10 ti tidd 1 •iıra b .. • . " tarı ın en .. ı ı aren g n m et e temdiden artırmaya 

eye •okul agı~abar tımar· çıkarılmııtır, lateklilerin ihale gllnll olan 10-2-36 tarihine 
u ID~cera ~uıtur. m&aadif Pazarteai ıllnti aabah 9 da depozito veya bank 

Y yazan Ame· k b .1 • .11 l•zeteai: me tu u ı e encllmenı vı yete mtiracaatları. 265 

Acaba? Diyo .h 1 • •ıh )""' ... d 
ea bllyllk"felikr,t ciı k~n- zmır 1 8 at gflmrOgQn en: 
idir? • e ç r ın· .... K. G. E11amn cinsi Teıbit no. 
&telli 546 Kullanılmıı kesilmit oto· 30 

Sperco mobn dıı lutiği parça 

apu A halinde. y r centası Yukarıda yazılı eıya 10-2-936 ncı pazartesi rtlnll ıaat 
~1u NEERLANDAIS 14 de açık artırma ıurelile dahile satılacağından itine ıe· 

GAN MPANY ASI leDlerin ithalit güınriiğti aatıı komisyonuna mllracaatları 
2.9

36 
YMEDES " vapuru ilin olunur. 110 

ı l»ekleamekte olup ı---------------""!"!!!!!!!!!!~~~-i tahliyed•n ıoara Maliye Vekaletinden: ----
sr:Rs, ROTTERDAM, 
RG ~AM ve HAM- Eski gama, mecidiye ve aksamının be' Şubat bin 

lımaalan için ylk dokuz yoz otuzaltı tarihinden itibaren herbangı· bir 
•ldır CERE kıymetle mabadele vasıtası olarak kullanılamıyacağı ve 

s" vapuru2 10--36 k • 1 22-7 

~el' lS 
2 

kullanma iıhyen er ~ numaralı kanun ile tayin 

E 
ıp - ·36 tarihinde f S, ·RoTTERDAM edilen şekilde cezalandırıl~caAı ilin olunur. 1·2·3-4-5 

STE~DAM ve HAM~ h } 
G bmanlarına hueket fzmir İt a at gttmrQğOnden: 
ektir. SVE K. G. Eşyanın ciui Tesbit no. 

NSKA ORIENT 3 500 Kuzu derisi kocnk 121 
LINIEN Yukarıda yazıla etya 10·2-936 ncı pazartesi gilnü saat 14 

HEMLAND" motörü S- de açık artırma auretile dahile aablacağından itine gelen· 
tarihinde beklenmekte lerin itbalit gümrllğll ıabf k~miıyonuna mtiracaatları ilin 

yliklba& tabliyed• 1 

M
a ANVERS, ROTTER· 0 uaur. 109 

• HAMBURG, CO- da gelip 31-1-36 tarihinde kabul etmez. 

... 
12 beyfirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kallanılmıı bir 
... ot&r satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize mliracaatlan 

ilin olo•ur. 

DOKTOR 
Ali Aglh 

Çocuk Hastalıklara 
M&tehauıaı 

11.inci Beyler Soiu:Jtı N. 68 
Telefon 3452 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

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

alcakbr .. 
.. ANDROS,. vapuru 3 ıu· 

batta bekleniyor, 7 ıubata 
kadar ANVERS, ROTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlanna yiik ala· 
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 

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

JOHNSTON VVARREN Ll
NE - LIVERPUL 

"D~OMORE" vapuru 18 
son kinı:ada bekleniyor, 
LIVERPUL'daa ylik çıkarıp 

BURGAS, V ARNA ve KÖS· 
TENCE için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefo~ 
N o. 2007 • 2008 

"Vapurların isimleri, ıel
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında. bir taahhüde 
girişilmez. " 

sı Limited vapur 
acentas1 

Cendeli HJtı· BiriRR kor-: 

don. Tel . 2443 

THE ELL~RMAN LIN~S L Tll ı 

•• THURSO " vapurıı 7 
ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SVVENSEADAN gelip 
tahliyede bulunacak. 

.. AD JUT ANT" vapunı 8 
ikinci kanunda bekleniyor, 
LONDRA için yük ala .. 

caktır. • 
"THURSO" vapuru 15 

ikinci kiounda bekleniyor, 

LIVERPOOLveGLASGOV 

yük alacaktır. 

"POLO" vapuru 10 ikinci 
klounda LONDRA. AN
VERS ve HULL beklenip 

ayni zamanda LONDRA ve 
HULL i9in yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE· 
LINIS 

"AGILA" vapuru 5. ikinci 
kanunda HAMBURG, BRE· 
MEN ve ANVERS'ten tah· 

liyede bulunacak. 
Not: Vurut tarihleri •• 

vapurlann isimleri &serine 

değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Y alıuz taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çeşitleri salar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Noneçyanın balla Morina Balak yağıdır. 
Şerbet ribi içilebilir iki defa atiztılmlltllr. 

Biricik ,. aahı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

s~ıH ... H_A_T EzANESJ 

HAGE , DANTZIG , MALTA, MARSIL y A, ve Daha futa tafaillt için 
YNIA, OSLO ve IS- BARSELONE Jçin ytik ala· ikinci Kordonda Tahmil Ye 

DINAVYA limanlan caktır. Tabliye firketi binaıı arka· 

\ • f! '1 ı ~ 11 
·/~ Kuru.r o ıu ıı-

Jllk alacakbr. Yolca kabul eder. 11ada FRATELLI SP.ERCO 
SERViCE . MARITIM Ilindaki hareket tarilale· ftpur acentahjuaa mlracaat 

ROUMAIN rile naYlonlardaki.deiifiklik· edilmui rica olunur. 
'1.Es. ••.... 30-1-36 !erden aceate muuli1et T elefoa: 2004 .. 2005 .. 2663 

, _ ı 
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-
Pariste yapılmakta olan beynelmilel 
görüşmelere önem verilmektedir 

Balkan antantı mümessillerinin de dahil olduğu hususi bir konferans 
toplanacak. Koçnk antant, ltalyanın zafından korktu~u 

-
Ütlız Tabutlu A 
Moris LöblanınEn Meraklı Ro 

Tefrika sa 

Blrin.·i Kısım: VEHONIK -
Aralarıacta uzunca bir sü· 

kut baııl oldu; görllamez bir 
düımaaın me•cudiyeti ikisi· 
ni de endiıeye sokmakta idi. 
SükOtu ıeae Veroaik bozdu 

- Franıova da burada 
olsaydı tlç kiti yani daha 

ıarıdan açılması ı• 

için Rusyadaiı müzaheret temennisindedirler 
Pariı 2 ( Radyo ) - Paris'te yapılmakta olan beynel

milel görOımeler, matbuatı meıgul ediyor. Pöti Parizyeo, 

Ekıelıior, Sovyetlerin, Alman'ların ilk gayret •e faaliye
tinin kendi aleyhlerine nıüteveccih ola cağı kanaatini bes
lediklerini ve bunun için Sovyet- Franıız misakının Pariı'te 
tasdik edilmesinde istical g6sterdiklerini ya_zarak diyorki: 

. kuvvetli olacaktık; dedi. Fa
kat bili neden ıelmedi ? 
Y apacatı it bu kadar uzun 
sDrmiyecekti. Yoku bir ma

Veronik bu 11r 
anahtarın kilit içiad 
dığı ı~i duydu. B• 
V eroaik ateı edelDİ 
anladı; ateı ettiği 

dilımaalar hemen k 
patacaklar ve Fr 
öldiirmeie gidece 

Bu fikir Veroaiki 
Hiç ıeı •ermiyen 
ketle kapının arkaı 
dilf'D ıDrmeyi ıllrmel 
çllk pencereyi de 
kol demiri ile ka 
suretle ne içeri ıi 
de içerisini görmek 

Avusturya'nın tamamiyeti meı'elesiaia pek mOıtacel bir ma· 
biyel göster11iğini ve Moskova'nın da bu itte Frans'a nok· 
tai nazarına iıtirik ettiğini yazıyor. Ayni gazete, Balkan 
antantının baılıca ıalııiyetlerinia Paris'te toplanmalarının 
hususi bir konferans akdini icabettirecek noktai nazarlar 
teatisine yarayacaiını ve Avuıturya'aıa böyle bir konfe
rans akdini pek müıaid surette karıılıyacağını haber ve-

.. Ktlçllk antantın zimamdarları, ltalya'nın orta Avrupa 
iılerinde, zaaf ve tereddüd ıöıtermeainden korktukların
dan, Sovyet'lerin mlizaberetini temin temenniıiadedirler. 

Lihinof'un Sovyet dıı ıiyasa11nın eaaı itibarile muhafaza
kir olduiuna, lngiltere'yi ikna ettiii sanılıyor. " 

Övr de, Franıız-Sovyet muahedesinin Pariı'te derhal 
tasdik edileceğini yazıyor. riyor. -------·· ............ . 

F enerbabçe birinci dev- Leh - Alman münasebatı 
re şampiyonu oldu 

--~~--------~~-D D n yapılan maçta F enerbahçe 
Beeiktaşı 1-0 maglôbetti 

ikinci devrede penaltıdan 

yaptıkları bir tek golle maçı 
1-0 kazandılar ve birinci 
devrenin ıampiyoau oldular. 

Şimdi Fener'in vaziyeti 

ılyledir; 10 mlaabakada 8 

lıtaabul, 3 (Özel) - DBa, 
Kadık6y'deki Fenerbabçe 
•tadında, ı&ala ea mllbim 
lik maçı yapıldı. Bu maç, 
ıimdiye kadar biç mailüp 
olmamıı iki takım ara•ıada 
idi. Hava ı&ıel olda~dan 
sabada 8 binden fazla IC• puvaa kazanmlfı 43 rol at· 
yirci toplanmııta. Beıiktaı mıı, 2 ıol yemiıtir. Beıiktaı 
•• Fenerbahçe takımları al- iki, Galatacaray 3 puvaa 
k .... r arasında sahaya çık· farkla Feaer'i takib etmek· 
talar. Oyun çok seri geçti tedirler. Gelecek hafta Ga
ye her iki taraf ta çok gli· lataıaray·Fener İaaçı yapıla· 
zel oynadı. Fenerlahçeliler cakbr. 

••••• 
Dooko lik 1 Eksperlerin 

maçlıtrı 
- Bafıarafi 1 inci ıahif ede
bir gol çıkarma11 bu maçı 
blJlk bir farkla kazaaacaiı 
&midini verdiyse de Demir
ıporlular hemen mukabelede 
ıecikmiyerek beraberlik ıol· 
Jeriai çıkardılar . 

Birinci devre bu netice 
ile ıeçtiktea sonra her iki 
taraf ıalibiyet için çok ça-
hıtı. Oyunun yirminci daki
kasına kadar devam eden 
bu beraberlikten sooraK.S.K· 
lalar ikinci ve biraz sonra 
da Oçüncü rollerini yaparak 
maçı 3-1 kazandılar. 

Soa maç: 
G6ztepe - lzmiraper ara· 

ımdaki ıon maç çok mi· 
bimdi. Hakem Altaydaa 
Hasaa'ıa dlidliiü ile oyana 
baıhyaa bu iki takımdan 
baaıisiain ıalib geleceii 
bakkındll maçtan evvel epey 
tahminler yürütenler de ol· 
mQftu. Oyunun ilk golila& 
yapan lzmiraporlularıa daha 
otuıaacu dakikada 3-1 va· 
ıiyete ıelmeleri maçı kaza· 
aacakları lai11ini verdiği hal
de ikinci partide çok çalııan 
G&ıtepe hücum battı bu ıa 

JI farkını 2 gol yapmak su· 
retile kapattı ve heyecanlı 
ıeçen bu maçta her iki ta
rafın &çer ıol ve beraberli
ii ile bitti. 

Ayni takımların B. leri 
araııadaki lilderde Buca 4-1 
Boıaova'yı, lzmirspor 2-0 

Kararı 
••• 

Cenubi Amerika dev· 
letleri zecri tedbirlere 

iştirak etmiyorlar 
Ceaene 2 (A.A)- ta ler 

komitesinin ekıperleri, zecri 
tedbirlerin tatbiki hakkın · 

daki rapora bagin bunla· 
mıılarclır. Y apılaa tetkikler 
aeticeıinde ılrllmllıtDr ki, 
yahmı cınabl Amerika mem · 
Jeketleri Peru; Guatemala; 
Panama, Venuaela; Nikara· 
ıaa ve Arjantin, milletlerce· 
miyetinin teklifine tamamile 
iltihak etmemiılerdir. Keza 
bpaayol Fa11 ile de ba11 
mOıküllt vardır. ltalfaa ti· 
careti ilzerinde muhtelif zecri 
tedbirlerin teıirini anlamak 
içia, komite; ha htıkümetlere 
birer sual varaka11 göader-
miıtir. Bunda, bu bOkümet· 
lerdea ltalya ile yaptıkları 
ticaretin teferruatı iıtenmek· 
tedir. 

Glıtepe'yi. K. S. K. da 2-1 
Demirspor'a yendiler. 

Kurultay-Kahram:talar ara· 
ııadaki buıusi maç 3-3 be· 
raberlikle bitti. Altay-Şark· 
ıpor takımları arasındaki 
ekzeraiz maçı iki tarafın 

ıelsllz ve beraberliği ile ıoa 
buldu. Haftaya ilk deYrenia 
aoa karıılaf1Daları yapıla
caktır. 

Şabt'ın nutku fena tesir yaptı 
Berlia, 2 (Radyo) - Lebiat'a elçiıi; Alman ekonomi ba

kanı Şaht tarahndan yakarı Silizya ve Belten'de söylemiı 
olduğu ve Lehistan'• geçen eaki Alman arazisinin alınma-
11nı bir haluızbk olarak tavsif eden nutuk dolayısile dıt 
bakanlığı nezdinde protestoda baluamuıtur. Alman • Leh 
doıtJuk muahedesinin imzaııaın yıl d6n0mllndea iki gOa 
ıoara ı6ylenmit olaa bu nutuk, Leh çevenlerinde pek gayri 
mllsaid bir tesir uyaadırmııtır. 

Mısır' da son • 
vazıyet 

Kahire, 3 (Radyo) - Baıbakan Mahir paıa Havas ayla· 
raaa demiıtir ki: 

- Kabinenin partiler llıtliade bulunmasından memnunum. 
Hlkümetim, yakında baılıyacak olaa lngiliı· Mı•ır m&zake
releri için haıırlanmııtır. Mııır murabbaı heyetinde Nahaı 
paıa ile diier parti tefleri buluamaktadır. ilk halledilecek, 
Mı11r'ıa aıkerlik meı'eleıi ile Sudaaın vaziyeti olacaklar. 

Isveç'in protestosu 
Stokholm, 3 (Radyo) - Roma'daki laveç elçiıine, ineç 

.aeyyar ııhhiye heyetinin Habeı'lere cephane taıımakta 
oldupna dair, ltalyan gazetelerinde yapalan neıriyah ltalya 
hllktımeti nezdinde proteıto etme•İ içia talimat verilmiıtir. 

Heyetimiz Paris'e döndü 
Pariı, 2 (Radyo) - Kral Corc'an ceaaıe mera•imiade 

baluaaa Tllrk heyeti buılla buraya ıelmiıtir. Tevfik RDtdü 
~raı bir mllddet Pari•'te kalacaktır. General Fahreddin 
Altay Berlia'e ıitmiıtir. 

Petrol ambargosu 
Cenevre 2 ( Radyo ) - Petrol ambarroıu hakkında 

tetkikata memur komite, yarın (baron) toplanacaktır. Ko
mitede 1 mtlıhhsil devlet olan, Arjantin, Iran, Meksika, 
Irak, Romanya, Rusya ve VenezneUa m&me11ileri ile dört 
nakliyatçı devlet, yani lngiltere, Frans'a Norveç, laveç 
mllme11ileri bulunmaktadır. On sekizler komitesi, bu ko· 
mitenin tetkikleri &zerine hOkmllnll verecektir. ........... 

Zafranboluda Prens Stareoherg 
Işıkları maskeleme Londra 'da bir mflddet 

denemesi 
Zafraabolu 2 (Özel) -

Diln gece ışıkları söndllrme 
denemeıi yapıldı ve muvaf· 
fakiyetle baıarıldı . 

Samsun 
Vilayet meclisi 

toplandı 
Sam•un 2 (Özel) - Vili

yet umumi meclisi ilbayıa 

baıkaabtında ilk toplaataıı· 
aı yapmııtır. Bu yıl kOltBr, 
bayındırlık ve ıailık biltçe
lerine fazla tahsisat koaa· 
caktır. 

Kızılay fakir çocuklara 

daha kalacak 
Londra, 2 ( Radyo ) -

Avusturya baıbakan muavini 
prens Starenberı'in bir 
mliddet daba burada kala
caiı aalaşılmaktadı,, 

Iran · Afgan 
Mnnasehatı 
Talıraa 2 (Özel ) - Iran 

ile Afıan araııada doiradan 
dojruya telgraf mahabera
tıaın batlamaıı mllaaıebetile 
Iran Şahı ve Afran Krah 
arasında tebrik telırafları 
teati edilmiıtir • 

meccaaea yemek tevzi ıt· 
meje batlamııtır. 

ni mi çıktı? 
- Belki de iı, tahminden 

gliç ve uzun ılbmliıtlir. Fraa· 
sovaaın her hangi bir mania 
önünde cesaret ve kuvvetin
den birıey kaybetmiy•ceğine 
eminim. 

Stef an ·birden durdu, Ve· 
ronik: 

- Ne var? Diye ıordu: 
- Bir takım glirOltlller 

duyuyorum. 
- E•et. Ben de duyuyo-

rum. Maamafib; belki de 
Franıova'dır. 

- Hayır. Koridordan 
ayak aesleri itidiliyor. 

- Ne yapacıiız? 
Veronik ile Stefaa ilatiyar· 

11z olarak ıaıardılar. Ne 
yapmak lizım ıeldiğiai bile
miyorlardı!. 

Ayak seıleri yaklatmakta 
idi. Dilımanın beaDz hiçbir 
ıeydea ıllphelenmediği, yl
rOyllıDadeki ıllkllaetten aa
laııhyordu! 

Stef an yavaıça: 
- Beni ayakta ıörmeme

leri lizımdır! Dedi. Yerime 
uzanayım, ıiz de bajlan tek· 
rar bailayımz! 

Veroaik bir iki saniye 
Stefaaı batladı: 

- Siz yllzlnüzll du•ara 
d6ailnllz dedi. 

- Ya ıiz?. 
- Siz benimle alikadar 

olmayınız. 
Veronik kapıaıa kOçOk 

pencereıinden dıprıfı ılr· 
mek içia eiiJdi, fakat hu· 
ıule ıelea rllyet zaviyeıi 

dııarıdaa bir t•Y ıörlame· 
sini temia etmiyordu. 
Bu uracla d1t111aaın darda· 

iu anlaııldı. Kapının kalıa 
olmaııaa ratmea dıtarıdaa 
elbiıe hııartılan duyuldu. 

Bir dakika kadar derin bir 
ıllkiıt, öldllrtlcü bir ılikCit 
baaıl oldu; V eronik kendi 
keadiıiae : 
- Bir kadın olduğu anla-

kalmamııtı. 
Fakat Stefaa yer 

nerek Veroaik'e ka 
di ve: 

- Ne yaptınız? D 
lar beni rördDler v• 
olmadıiımı artık bili 

- Doiru, timdi 
tahribe kalkııacaklar .. 

Biz de vakit kaz 

Fakat ae içia? 
- Firarımıı içiDI 
- Neye? 
- Franıova ti 

ıe.lenecektu. Fraaıo 
Veroaik ıaz lali bi 

vakit bulamadı. Kapı 
kilerin acele bir 1 
uıaklaıtıklarıaı duycl 
heıiz dllıman Stefa 
edemiyece;iae emİll 
için llıt kata ıidiy 
ıaretle Franıovaaıa 
tinden de emin o 
dikleri aalqalıyordu • 
Şa halde, Franaod 

buırhiında iken 
ujrıy.acak demekti. 

V eroaik kendi k 
fakat Stefaaın da du 
bir ıekilcle: 

- Sarıya ıel• 
daha iyi olacaktı. 1 
ve ruvelverimle da ... 
ı&recektik! Dedi. 

Stefaa: 
- Beace her iki 

aynidir! Dedi. 
- Ne yapalım, 

derata boyun etmek 
buriyetindeyiı. M 
ölllm bizi ihata et 

Stefaa ıOlmei• 
( Dnaın 

Bursamualli 
11laa bu dOıman neden blyle Birliklerini tesh 
duruyor? Yokıa beaim vll· B 3 (Ö 

d h. d' ? El uru, ıel) -
ca amu ııae ıyor mu · G lik la •ı 18 
b. 1 . • • ıı il b ? em ve egv 
ıae erımı mı ıur yor aca a 1 • d• b' t la .. 

d
. d erı uD ır op a .. 
ıye ütlndli. k b" l'ii f h" • ra ır ı n eı ıa 

Birden ~ı!8rıda. bir hare· vermifler ve bep 
ket oldu, ıkı hafif ıslak ça· Halke•ine yazalmııl 
lındı. Uzaktan bir ayak aesi Bol . IA t bflt~ 
daha iıitildi; bir takım ya- u vı ye y 

vaı koaaımalar duyuldul 100 hin lira açı 
Veroaik hi11edilemez bir Bolu 2 (Özel) -

hareketle eliai cebine sok · Umumi Mecliıi çala 
tu, tabaaca11nı aldı ve em- baflamııtır. V ıliyeti• 
niyet tetikiai a~tı. sinde 100 bin liralık 

içeri girecek olaaı karıun· vardır. 
la vuracaktı. Veroaik en kll · 
çik bir tereddildila Fran•o· 
vaaın mahvını macib olaca
iıaı aanıyordu. 

- 9-
• ölflm oda8ı • 

Veroaik 'ia he1abı dojru 
olabilirdi, fakat kapıaın da· 

30köy 
ôz TGrk~eye çe 

Adana, 2 (Özel) "' 
toplaaaa viliyet ama 
liai, otuz k&y iamiaia 
çeye çınilmeıine 

vermiftir. 


