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Sabihi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neıriyat Midilrü : HAMDI NÜZHET 

Adres : lzmir ikinci Beyler Sokağı 
Abone ıutlan: Seocligi 700, alu •rlıA• 400 kunıı 
Rfllllll ilanlar iÇi.17 &laarif ce'iİiyeti"'" ili~ 

biiromaa mfiı'acaat edilmelidir. 
Hmuıi ilinlar: ldarehanede kararlaıbrılır 
Baııldıtı yer: (ANADOLU) Matbaa11 
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lzmirde çıkar, akıamcı lf1aıal razetedir 

Alm nya 
Dış işleri bakanlığınca dev

letlere bir uota verilerek eski 
Alınan m Dstemlekelerinin 
iadesi isteneceği söyleniyor. 
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Haheş'ler, NCgelli Cephesinde Ital-
yan'Jara Büyüli Zayiat Verdirdiler 
lstanbul, 4 (özel) - Paris gazetelerinin Adis·Ababa'daki aytarları, Habeş'lerin yaptıkları hücumda 

ltalyan'ların Negelli'de haber verildiğinden çok fazla zayiata uğradıklarını hildirriyorlar. 500 bin ki
şilik bir Habeş ordusu, cenub cephesinde boyok bir taarruz için hazırlanmaktadır. 

Donanmamız daima harekete mü- llcra vekille- iki cephede de büyük bir 
heyya bir İıalde bulunacaktır ri heyeti . sükô.n hük?m sürüyor 

Kamutayın dünkü 
2 milyon 100 hin 

toplantısında, huhusus için 
liralık tahsisat ~ayrılmıştır 

toplandı Yağmurlar kesildi.1 Habeş'ter, cephe
ye m-Otemadiyen asker sevkediyorlar 

Aakara 4 (Ôzel) - Ka
~at&Jla clllakll toplaatmada 

erlaanfi bir bareket ıçın 
daimi surette hazır bulun-

Bazı meseleler 
Qzeriude karar

lar verdi mak li:&ere doaanmamızıa · 
bazı levazımının ikmali zım· Ankara, 3 
mında 2 milyoa yllz bin lira- (A.A) - icra 
lık tabıiıat ayrılmıı ve bu vekilleri he-
baptaki kanun llyibHı itti- yeti bugOn 
falda onaylanmııtar. batvekil lı· 

Ankara, 4 ( A.A ) - met lnönii· 
Milli mldaf aa bakaalaiı ala ' reisliği 
deniz luımı blldceaine yeniden altmcla top-
açılan bir fHla 2,100,000 lira Jaaarak mub- ismet lnöoü 
fevkalide tahsisat konul· telif itler beti-.de ıörüt· 
muı bakkıadaki kaaua melerde buluamuı ve bu 
llyıbaıı da kamutayın dllakll Şanlı Yavuzumuz itlere aid kararlar ver· 
tGplanb11nda kabul ettiii kaawalar ara11nda bulun· makta idi. mittir. 

t 

------·· ......... ·-------
Kayak ile atlama müsa Kamutayın dünkü celse- i· 

bakaları yapıldı sinde münakaşalar oldu ' 
lsveç birinci, Norveç ikinci 

Amerika oçoncndnr 

Bir kayakcı 

• Garmiç, 3 ( Radyo ) -
Şaddetli yaimura raimen 
lieynelmilel kayak ile atlama 
IDllaahakaları d6a yapılmııtır. 
Olimpiyatlarda elde edilmiı 
olan bliyllk atlama 110 met
redir. Bu ma..bakap aicl 
taaaif ıudur: 

Karabinerler 
olis vazitesi gôrecek 

~ma, 3 (Radyo) - (San 
Mara,mo) cumurluiunda 1921 
•••eıiadenberi bulunan Ka· 
~~binerler, milll zabıta ıek· 
iade çalııacaktar. Bu deii· 

"k, tlreale 1apalmııtar. 

1 - lıveçli Sven Erikıon 
80,81 irtifa; puvan 229,3 

2 - Norveçli Brüger 
77, 76 irtifa, puyan 226,6 

3 - Amerika'h Lahan 
irtifa 76,78; puvan 216,5. 

Çekoslovakya 
Başbakaınnın Paris 

~eyahatı 
lıtanbul, 4 (Ôıel) - Çe· 

koılovakya baıbakanı Milan 
Hodza'nın Paris seyabatına 
büyük bir önem verilmek-
tedir. Milan Hodza, başba
kan Alber Saro ve dıt 
bakaaı Fliaden'le muhtelif 
meseleler hakkında konuıa· 
cakbr . 

Petrol komite
sinde 

Iran delegesi 
Tahran 3 (A.A) - lran hü· 

kCimetinin milletler cemiyeti 
konaeyince ltalya'ya karıı 
petrol zecri tedbirinin mll-
e11irlitini tetkik etmek llzre 
kurulaa komiteye lza aeçil
meai dolayılile blik6met An· 
ılo lranien Petrol Kumpaaien 
neıdindeki lraa komiseri Bi • 
:urina Kafıeyi bu komiteye 
Iran deleıeai olarak tayin 
eyl•mittir. 

Memuriyet kabul etmiş olan es~i • 
saylavların tekantlok meselesi Oze .. ~ ., 

- - -
rinde ;hararetli konuşmalar • 

Kamutay binası 

Ankara 3 (A.A) - Kamu· muhasebat encümeni maz· 
tay buglln Refet Caaatez'in bataıında meb'uıluktan ıon· 
baıkanhj"ında toplanarak ruz· ra memuriye~ahp ta bu me· 
nameaindekl maddeler ilıe· muriyet maa9ları meb'uıluk 
rinde 16rli1mil1t8r. Bu arada ta hı i ı atın tan n ok ıan 
Mart, Mayıı 1935 aylarına ait olanların tekailt maaılarının 
3 aJhk raporun ıuauldatuna meb'aıluk tabıisata Ozerin· 
dair olan div nı mubaaebat den beup edilmeai liıım ge· 
riyaset tezkereai ile divanı leceii mlHaalaıında bulun· 
muhaıebat maliye ve adliye makta idi. Maliye ve biltçe 
encllmenleri mazbataları ıe- enc&menlerine ıelince her 
ait bir mllzakere mevzuu iki enclmende memurin ka • 
teıkil etmiftir. Meb'ualuktan a11aaa11D 73 üacll maddeain 
ayrıldıktan ıoara memuriyet meb'uı ikea bilbare memu· 
kabul ile teka6tlllklerinl iı- riyete reçenlere meb'mluk 
tiyealeı ıçın yapılacak maa11 llzeriade maaı tabıi· 
muamele laakkıncla cliYaaı -: /)flvamı 4 ncü tahifede-

• 
Habeş askerleri siperlerde 

Mogadiıyo 4 (Radyo) - rıca elli bin kitilik bir 
(ltalyan kaynaklarından) ce- kuvvet umum kumandanhj'ln 
nub cephesindeki Habeı emri alhndadır ve bu ıeyyar 
mevzileri, 12 tayyare filosu· kuvvet ltalyan'lann hücum 
nun ateşi alhnda bulunuyor. edecekleri noktaya gönderi· 
Bombardıman, dündenberi lecektir. Üç baftadanberi 
sürekli bir surette devam yağmakta olan yağmurlar 
etmektedir. keıilmiıtir. 

lıtanbul, 4 (Özel) - Mı· 
sır doktorlarından prens İs
mail Davud'un baıkanhğında 

•• 
Yunan Kralı 

Habeşistan'da yeni bir bas· 2 inci Yorgi basta 
tane tesiı edilmiş ve Ras 
Nasibu'aun cephesine gön· 
derilmittir. 

lstanbul, 4 (Özel) - Pa
ris gazetelerinin Adis·Ababa 
aytarları; RH Desta kıt'a· 
tanın, Rı ı Makonenio ku
mandaıı altında bulunan 
kuvvetlerle takviye edildiğini 
haber veriyorlar. 

Adiı-Ababa, 3 ( A.A) -
iki cephede de bilyilk bir 
ıilkQn hnknm ıilrmektedir. 
Habeı'ler cenub ve cenubi 
ıarbl viliyetlerinde çok bü· 
yük bir asker nakli hareketi 
yapmaktadırlar. lkiyüz bin 
kadar asker ıevkiyah yapıl
maktadır. Cephenin her 
kıımı bualln tam kuvvetle 
müdafaa ıdilmekteclir. A7· 

Kral Yorgi 

Atioa 4 (Özel)- Kral Jorj 
aotukalgıahtından haıtadır. 
Doktorlar, odasından dıtarı 
çıkmamaıını taniye etmit· 
lerdir • 
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Mussolini ~ekilirse Faşizm 1 

devam edermi, etmezmi? 
Mtlcadelesi 
daki raporun 

kine ha,ıa 

-41- . 
Gömleklerin, siyah veya kırmızı o1mala~ı, savaş 

Sivriıinek mlcad 
mtıcadele mlfetti 
doktor Ekrem Tok 
dan viliyete verilen 
tetkikine b•ılaamı 
raporda pıterilen 
biran evvel icraıı ve 

MQstakbel Damadın, haha Anrinin 
oğlu olduğu anlaşılınca .. isteği Qzerinde hiçte mOessir olamaz? 

Avrapada iyice tanınmıı 
olan "P. D." imzaıı] altında 
.. Nüye Freye Prete" gaıete· 
sind~ bu,Onkli ıenel durum 
için yazılan makaleler milna • 
ıebetile muh•rrire bir ~ek· 
tap ıaaderilmitti. "P. D." 
bu mektup Dzeriae yazdıiı 

vaz geçebilir." diyor. iu için, fU itirafta bulunu· Tolbiyak, hemen muhata
bının ı6ztınil keıti ve ıayet 
nazikine bir tavırla: 

- Pardon müıyü, timdi 
ıöyledijiniz ıiddetli ı6zlere 
muhatap olmaia miiıtaha
kım. Rica ederim, kulunuzu 
mazur ıarnnnz. YBzBnilze 
muıayir nezaket olacak su
rette biraz dikkatlice bak
makhiım, bundan evel sizi 
bir yerde ıörmOt olduiumu 
zannetmemden neı'et et
miıtir. Hatti nerede görmliı 
olduiumu tahattlir etmek 
llzere zihnen meııul bulun
dupmdan, aöyledikleriniıe 
mukabele etmekte kaıur 
ettim. 

Band•a evvel Iaıiltere'de 
bulunup balunm•dıiJnızı ı6y· 
)erseniz, zihnimde haıal olan 
ukdenin çiSzlllmeıine yardım 
•tmit olar1anaz . 

, Tolbiyak'ın ba sözlerinden 
ıonra mliıtakbel damad yu
mQfadı ve hemen cevap 
verdi: 

- Evet müıyB, tabıilimin 
bir kıımını lnıilterede gör· 
d&m, fakat taluımı tanımak 
için mademki ba kadar me· 
rakh 16rlln8yor1uaaı, iımim 
( Luyi Anri Dojantiyi ) dir. 
Her ne zaman arza eder1e
DİI hizmetinize Amadeyim. 

Mllayl Tolbiyak, muhata
bmın iımini anlayınca, limit 
etmedifi bir neticeye var
cbjlaı idrlk etmiı ve madam 
Lökoata ıörmek için ı1rar 
ı&ıt•rmekten ıarhnazar ey· 
lem ipi. 

Eaki ve m&mtaz hafiye, 
Anri iımini iıitince durak· 
lada. Zira ruhuna ea çok 
hlkmeden ve aayıı11nı kaza· 
aan bir adam var1a, o da 
baba Anri idi • Birdenbire 
keacliae srelcli ve : 

- Zanaımda ha\a etmit 
oldujama timdi anlıyorum 
mllayl zabnızı n•ııl1a biri· 
ıine benzettim. Halbuki 
aam ve unvanınız bence 
kati7e11 meçhuldür. Ben, 
Madam LBkontu 16rüb ken· 
diline baıı ıeyler ı&yliye· 
cektim. Anlıyorum ki, ken· 
clili beni kabul etmek 
inemiyor. Belki de ileride 
laa bareketiaden dolayı ml
teeuif olacaktır. Likin ne 
olana olsun, benim için 
artık buradan çekilib git· 
mektea baıka birıey kal· .... 

Decli. 
Tolbi7ak, bu ıözleri ıiSy

lediktea aonra delikanlıyı 
ullmlamıt ve hemen oda
clu çılub srltmiıti. 

ilki hafiye, cadde lıe
riade bekliyen arabı11na 
atladı Ye: 

- ( Orlean ) iataıyonuna 
~·k. 

Decli. Dart nala kalkan 
UfftDlar, arabayı adeta 
açan1orlardı. Tolbiyak, isen· 
.U.e: 

- Madamın beai kabul 
etmediji iyi oldu. Ne fena 
Wr ıeriveye dlfecektim? 
• delikanlı ihtiyar (Ba
lta Aui) aia ojluadaa 
.... b birili detlldir • 

Gar.beta bakmalı ki, aradı· 
iım varislerden birinin 
kızile evleniyor. Bu iıe, ha
kik•ten ı•ytan kanımııtar, 
Şimdi ejer tahmin etti;im 
ıibi bu delikanlı tBaba An· 
ri'nin ojlu ite, me1'eleyi 
babaıına anlatacak ve it 
alt-Ost olacakhr. Bu iı, artık 
mahvolmuı demektir. (Baba 
Anri) nin mlnaıebatı ııbriye 
peyda edeceii bir familya 
ile bundan ıonra miraı için 
müzakereye ıiriımek imkla· 
sızdır. Maımafih ben bu de· 
likanhnın kim olduiunu tah
kik etmeliyim, bir ıece ge· 
lip kötkOn etrafını muayene 
etmeliyim. Hem de acele, 
zira kaybedecek vaktimiz 
yoktur. 

T elbiyık, böyle kendi ken
dine dltlnllrken arabaıı 
iıtaıyona varmıı ~ulunu· 
yordu. Meıhur hafiye, artık 
bir ıey dlt&nemez oldu. 
Dalıın dalrın anbadan indi. 

Emniyet direktlrlne (Şan 
dalaluet) ıokaiJ cinayetinin 
failini biran içinde bulaca
;ını vadettiii halde timdi 
baıka itlerin arkaaından 
koıtupadan vicdani bir 
aıab hiuediyordu. Y avaı 
yavaı ilerliyordu. Keadi ken· 
dine dlltlnd&: 

- Şi11...di emniyet direk
t6rlne raıtlaaam ve tahki-
kabmın ceryanı hakkında 
birıey sorar1a ne cevab ve-
receiim? Her ne iae, miraı 
mea' eleıi, kolay kolay b1ra· 
kılacak bir it dejildir. Ôblr 
varise için de tedbir almalı. 
Fakat bu kız alb yaıın a 
oldajundaa kendiıile bir 
mukavele akdetmek ibtima· 

' li yoktur. Evvel emirde pe· 
derinin ne halde oldupau 
öireameliyim. Ondan ıonra 
naııl hareket etmek llıım 
ıelecejini teıbit etmek ko
laJ olur. Bu adam fimeadi· 
ferde plı111or. 

Diyordu. 
Tolbiyak, iıtaıyoaa ıirdi. 

Kendiıi vaktile iıtaayon ıu
belerinden biriıinde nku
bulan bir sirkatin faiHeriai 
meydana çıkarmakla utraı· 
tıiJ cihetle fimendifer ida • 
reıini pek iyi biliyordu. 
Aradıjı adım hakkında 
mal6mat almak &zere kime 
miiracaat etmek Jizım ıele· 
cejini tayin eylemekte zıh· 
met çekmiyecekti. Binaen-
aleyh dojruca Piyer Kambi· 
remerin emrine mllracaat 
ederek, kendiıinin ittiraki 
olan ve polia idareıince tala· 
kikabna ilzam glrllen bir 
maddeden dolayı PiyerKam· 
brem eri ıareceiiai reiıe ha· 
ber verdi, ve tahlükat ıidi 
cereyan edeceji için ba hu
aaıta fazla izahat veremiye
ceiin~en af diletli. 

Reıı: 

makalede diyor ki: 
.. Ben, tuna kaniim ki ki

çDk itilifın Oç devleti her 
halde, ntıfaıu yekten 72 
milyona çıkmıı olan bir 
Reich'a nazaran ancak 14 
milyon kiıiye lılkmedebile· 
cek olan bir Habıbarı'taa 
d•ha •z korkacajı gibi Tu
na bavza11na ıahip olmak 
için patbyac•k bir aavaf1D da 
ıene ikinci tıktan ziyade 
a11I birinci tıkta patlamaıı 
muhtemeldir. 

Şimdide ltalyan ve A'man 
miıallerini ele alalım. Oku· 
yacum zannediyor ki, ltal1a, 
Ma11olini'aia elinden kaça• 
cak olana banı 1ever 
(pasifiıte) olacak. Sanki 
hem de tam liberal bir de
mokraıi içinde-ilk Habeıiı· 
tu 1avaııaı yapan Criıpi 

deiilmit ve unki Trabluı'u 
ıaptetmiı ve Ttırkiye'ye 
karp da cihan barbanın 
kaynajlnı teıkil etmiı olan 
1avap açmıı bulunan amil, 
1911 parllmeater monarıiıi 
dejilmit ribi! Ejer ltalya 
yana llbenl olacak olana, 
Ma11olini iiyauyı ıene ay· 
aea ıtıtmekte devam ede
~ektir; mejer ki ltalya mai· 
labiyet ve iflllı ı&ıe alaın; 
zira 1896 yılını ltalya'11nın 
keza 1911 yılın ltalya'ıaın 
aiyaauı da •• 

Hele Almanya! Okuyucum 
unutuyor ki Anıchhuı, Soı· 
yalUt ye Komlalıtleria bia· · 
dikleri a11I harp abydı. Al· 
manyaaın, 1919 dan 1932 ye 
kadar orduıa yoktu; bunun 
içindir ki bOcum etmekıizin 
talep etmekle iktifa edİfor 
idi . Halbuki timdi Hitler'i 
devirip, Hitlerin ordalannı 
bir Cumhuriyet Reicb'ına 
devrelleniı, bu Ricb, bem 
Avuıturyayı, kolonileri, Cor
riclor'u ve ıarkta bazı top· 
raldan iater hem de, banlar 
kendiaiae veriJmediji takdir· 
de baDlan bpkı bir Hitlerd 
Reicb ribi alır. Okuyucum: 
"Bazı iyle moaarfik an'ane· 
ler vardır ld l»ualardan-kencli 
keadbti iaklr etmemek f&r· 
tile - ancak lair demokralİ 

lıte bu ı6z, her halde, 
sıvaıa, hem de bilba11a ıiS· 
mBrge ıavaıına bir telmih· 
tir. Hal baki ben kendiıine 
demokratik, parlamenter ve 
ıöylendijine ıare de, ma
ıonlujıla teliri alhnda bu· 
lunaa ıa liçtıncll Camburi · 
yet tarafınela11 Tunuı'ta, 
Hiadiçinde, M•daıaskar' da 
Kongoda Kara Afikaaın en 
bllyllk k11mıada ve nihayet 
Faıta yapılan f6tuhatı ha· 
tırlatanm ki bundan da ıu 

neticeyi çıkarabiliriz: Üçllnctı 
cumhuriyet ya ancak ıareta 
demokratik, parllmenter ve 
masoacudu yahutte bizim, 
koloai ilkemizin kuruJutanu 
demokraıiye parlamentariz· 
me ve maıoncalufa borçla 
bulunayoruz. Okuyucum: 

"fıtilt ve Hitler'ci dok· 
trinler f ıibi doktrinler var· 
dır ki zaruri ve mukadder 
bir 1ayılma ıiya1a11nı (Ekı
panaionniame) iıtilzam eder
ler" diyor. Hayır, bu böyle 
dejildir; iami yukarda da 
ıeçmiı olan Criıpi, liberal, 
demokrat, maaoa ve kendi 
tabirince, •Obacarantiıme. 
ia d&ımanıydı. O Garibal· 
dinin arkadaılanndaa birili 
o1maıtu fakat o ela, her 
ıe1e rafmen, Ne,aa'I• kel
leıiai latl1erclu. Mauoliai'ain 
aiyah ılmlekli bir Criıpi 
olmaıı ıibi o da, kırmızı 
16mlekli bir Mu11olini idi. 
Ba da iıpat ediyor ki ıam
lejia renıi ile fikirlerin ren· 
ıi, uvıı iıteji &zerinde hiç 
te mlleuiri olmuyor. 

Hitler' ci •ekıpa11ıioaniı· 

me,, 'e ıelince, buna da ıu 
noktayı babrlatmakla cevap 
•eririm: Briand'mn blylk 
doıta Stretemann, 1918 bi
riad tqriniae 1ani artık 
keadiai için bunun mümkiln 
olamıyacatı bir zamana ka· 
dar •aDHkaionaiate,, olmuı 
Ye hem blltlla kolonilerimi
ıin hem de Boulope 'dan 
Belfort'a ıidea hatbn tar· 
kıadaki b&t&n arazinin ilha· 
kını istiyordu. Halbuki iıte 
Sbeıemaa, liberal; parll
ma.er, ıiyade.Ue .. Cofe
nantaire" •• pddetle de· 
mokrat bir barja,aydı. 

Fakat okayucam mektu· 
bunun aoaaada, icldi ... ı 
bayii tahfif ve tadil ediyor. 
Deri ılrclljil arıGmanlarua 

pek kiki& olmadıjuu ••1da· 
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yor: 
lif Jerlerdeki bata 
kurutalmaıı iti ebe• 
takib olunuyor. 

Zabıta 
Bıçak, çakı, ta 
vesaireyi mfl 

etmekte devam 

11Muayea bir memleket 
için rejimlerin tevali ve te
halllfli arısında dıı ıiy ııa· 
nın temadiıini tayine muk· 
tedir ekonomik veza demo· 
grafik meaıeli derin ıebep· 
ler varta, buna mukabil bu 
dıı ıiyasanın hizmetinde 
oJmak tızere, mubtetif re· Zabıt•; tabanca, 
jimleria muhtelif usuller ıe· çakı ve Hire t•flJaDI 

rinde siıtematik bir 
tirecekleri de ayni derecede 
d 

araıbrmalar yapma 
oturdu" bu ıibi ıilihları miD 
Bu da ae demek oluyor? mindere etmektedir 

Şu demek oluyorki, yeni uıullln t~tbiki ıayeıia 
arazi ve toprak iıtiyen bir bir g6rtılen zabıta • 
ulua ejer f aıist rejiminde iae nın tedrici ıurette ı 
-Devamı 3 ilncü talıifide- ceji kuvvetle mem 

Su~iyedf; .. vazii 
tamamen düzel 

~~~----~--~~-
Fevk alide komiser, vatani ö 

derlerinden mQrekkep bir 
heyeti kabul etti 

Bert ( Ôıel ) - Sariye 
milliyetperverlerinin ıon ha· 
reketlerlai tekit ve taıvib 
edildiiini ıa.termek tlıere 
db burada da çarfdar ka· 
pablmıı •e halk camilerde 
toplanmııtır. 

Bu toplantıda Suriye yl· 
ce komiıerlijiae, F rn111 
dıt baka•latana birer pro· 
teıto telgrafı çekilmeıiae 

karar veril mittir. 
Camiden çıkan ıençler 

bazı n&mayiıler yapmak iı· 
temitle11e de poliı tarafın· 
dan menedilmiılerdir. Hiçbir 
hadise olmam.,tar. 
BuıBn balkı dtıkkialarını 

kapatmata ve n&mayif yap· 
mai• icbar edenlerden bir 
kaç kiti ~tevkif edilerek 
muhtelif mahkemeye ı&nde· 
rilmiılerdir. 

Bualann bir kıımı m&lıey
yiç beyanaameler dajıbrken 
tatulmaılardır. 

Din · ıelen poıtada Şam 
ıazetelerinden biçbiriıi çık
mamııbr. 

Berat ıazetelerinin ver
diii haberlere gire Eleka
beı, Epip, Eleyyam ve F e 
telarap ıaıeteleri mllbala
jalı yazılarla efkirı umumi· 
yeyi tehyiç ederek tatil 
olunmak korkuaile mnvak-

kalen çıkmamıflarcbr. 
Şam, ( Ôıel ) -

daram 1akialetmej• 
ritmekte ve çarplaf 
bulan maktadır. 

Vatani iaderlercl 
rekkep bir heyet 
Bent' a clotn JOla 
8ıere bulunan yttce k 
Kont lla Martel' den bir 
llkat iıtemiılerclir. 

Heyeti kabul ede• 
da Martel beretiD clil 
dialecliktea ıoua 

tir ki: 
- Bu karııık vaıiy• 

de hiçbir ıiyaıl meı' 
tetkiki•• imkl• 1ok 

T emıil ettijini iddia 
ti•i& melıafilde i 
çiaiz ve hlk6met 
Japılan jalaa yaahı 
kim dedl-koclalara 
verilmuini tafliJ• 
Mandeter de•let 
atfedilen ıeylerla ı• 
rid oldajıına da 
bilcliriaiı. 

Vuiyel alkOnet 11ı1111 .. 

biçbir feJ yapılma .... 
ve ihtimal yoktur.,. 

Bu beyanattan aoad 
koaaiaer Koat eli 
Şam'claa a1nlarak 
ıitmifclir. 

Sineması~r 
-~ ~ _,,.. .--.,, ----

itibaren 

-- Bundan daha kolay 
ne var? Zaten ıizi ılrlnce, 
buraya tahkikat için srelmiı 

=~~;:ıuc::!;::.m·.!:: Charbes Boyar ile Gably Morl 

-A.rlıaıı l1Cl1' -

noktuıaa ıeımce, bu bizce· Tarafından Temsil Edilen Senenin Sayılı Fı·lmlerı·oden 
de mahrem kalır, zira ifıa 
~~~P~er~ ~n~ık~~ ~--·A~~.··------------------------~---------~~ 
mit olaruı. Piyer Kamherer yrıca: Foks Donya haberleri Torkçe Sözlo 
en iyi ve namuslu memurla· 
nmızclandır • Seans saatleri : ~ersrtm 15 • 17 • 19 - 21,15 Cumartesi t!-15 talebe ... a11. Pa&arıbll 13 

ıllwe 11a vardır • 
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Mussolioi çeki· Fratelli Sperco Vapur Acentası N. V. Olivierve şO.rekii-
lirse Faşizm de- ROYAL NEERLANDAIS 1 GDYNIA, OSLO ve IS- Alı· Rıza VV .... H. Van Sl Limited vapur 

KUMPANYASI KANDINAVYA limanları Der Zee 
Vam eder mi, "GANYMEDES" vapuru için yBk alacaktır. acent&SI 
etmez mı·'.~ 27-2·936 beklenmekte olup SERViCE MARITIM M IJ. h . & Co. 

yilkUnD tahliyed~n aoara ROUMAIN Qce il aneil DEUTSCHE LEVANTE LıNlE 
-Ba,ıarafı 2 inci sahifede- ANVERS, ROTTERDAM, "PELES" vapuru 30-1-36 " ANGORA 

11 
vapuru 20 

metot olarak 11vaıı k•llana- AMSTERDAM ve HAM- da gelip 31-1-36 taribiade Yeni Kavatlar çarşısı son kanunda bekleuiyor, 24 
cak ve eğer demokraside iıe BURG limanları için yllk MALTA, MARSILY A, ve son klnuna kadar ANVERS, 
daha yumuıık olan usullere alacaktır. BARSELONE için yök ala- N o. 34 ROTERDAM HAMBURG 
baı•uracaktır. Halbuki Ame· BREMEN ı· 1 ··k 11CERES" vapuru2 10--36 caktır. ve ıman arına yu 
rikan demokraaiıi tarafından alcakhr .. 
ezilen J.panyolları ve ma'b- da ıelip 15-2-36 tarihinde Yolcu kabul eder. 
vedilen ladienıleri veya an· ANVEJ S, RQTTERDAM, lllndaki hareket tarihle· ı .. ..---~~~~-·- "ANDROS" vapuru 3 şu· 

1 k d k AMSTERDAM ve HAM- ·ı 1 l d k' d · ·kı k keftrenler! Mut· batta bekleniyor, 7 cubata g oıa ıon emo raıiıi tara· rı e nav on ar a ı eiııı i - ., 
fından alt edilen Boeraleri BURG limanlarına hareket ferden acente meauliyet laka (Okamr,ntol) ~ kadar ANVERS, ROTER-
dllıDntilecek oluraı, bu ya· edecektir. kabul etmez. ,... DAM, HAMBURG ve BRE-

1 ôkıftrftk 'ekerle· ,.. vaı ve yumuıak uıallerin SVENSKA OR ENT '-'-' MEN limanlarına yük ala-
acab f 1 Daha fada tafıilit iı-in • •be dl --..ı . • nerede kaldıklannı L NEN w rioı tecru e ,..___, caktır. 

ikinci Kordonda T abmil ve ~ kHdn' .a•yri ihtiyari kendi 11 HEMLAND,. mot6rti 5- ~ AMERICAN EXPORT LINE 
en ısıne ıoruyor. 2-36 tarihinde beklenmekte Tabliye tirketi binaıı · arka- ıiz.. ~ "EXCHMOTH" vapuru 2 

I Bize: "Bu aıulleria baıı· olup yllkllaü tabliyedea llDda FRATELLI SPERCO ~ ıubatla bekleniyor, NEV-
arınıu, barıı için emniyet aonra ANVERS, ROTTER· vapur acentalıjına m&racaat YORK için yük alacaktır. 

kerici, bazılarının da evveli DAM, HAMBURG, CO- edilmesi rica olunur. ~ "\ jOHNSTON VVARREN Ll-
• ~t~ları, sonrada dllnya PENHAGE , DANTZIG , Telefon: 2004 - 2005 - 2663 ,..,. NE· LIVERPUL 

;:~7nibır 11~'~!ike I teıkil ettik- ~llllllllHllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllHlllllll!lb~ t;> 11 DROMORE,, vapuru 18 
cum 'Y" k Y yor ar. Okuyu· ~ ~ ,_. son kinuada bekleniyor, 0 •a Fran11z demok- BE K - ıı-t 
raıiıinin Faı•t.. Mııır'da ve =-·TüJ.rk Hava urumul ~ LIVERPUL'daayük çıkarıp 
daha baıka yerlerde kullan- - "'"'--- BURGAS, VARNA ve KÔS-
dıiı meto41Jarımı kudectfyor? §5 B k p • . S5 ~ TENCE için yük alacaktır. 
b' Jaareı, •ize, bu uaallerini ==- üyü ıyangosu !_- ~ Gelit tarihleri ve vapur· 

" dibaya ıa••fl tehlfkeıi - ~ lann iıimleri &zerine mes'u 

i:~:t:~.·e.: .• ndiı·r'?lı kere ı6y- i§ Şim.diye kadar binlerce kişiyi ~= liyet kabul edilmeı. 
E Ve Ptırjen ~ahapın ~ Birinci Kordon, telefon 

Şu halde acaba biıiml - zeo~İD etmİfllİr • ~ en llıttln bir mftı· ~ No. 2007 - 2008 
hiçbir zaman, bakikatea ele: "Vapurların isimleri, gel-
mledk~atik bir deYlet olmamıı 4.ftnctl keaide l 1 Şubat 936 dadir. §1! bil tekeri olduğu me tarihleri ve navlun tari-
0 °rumuza mı hn.kmetmeL "'i atmayınız 
li u 11: - 8 k Ik O L d au un • feleri hakkında bir taahhüde zımgelecektir? ====== oyo ramiye: 35,00 ira ır ~-ol_ K tt• ft h·ı giritilmeı.,, •uyacum, mektubuna bi- :: E uvve ı m ı ı 
tirirken: •1Şura11 mubakkakl E Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ iıtiyenler Şdhap 
ki Franaıı-Almaa mil••••· ikramiyelerle (20,000) liralık bir mft. ~- Sıhhat ıftrgfln 
betleri mevıunah.a olaaa, 

Ceadeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN UNES L TD. 

" THURSO " vapuru 7 
ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SVVENSEADAN ıelip 

tahliyede bulunacak. 

.. AD JUT ANT" vapurt ~ 

ikinci kinunda bekleniyor, 
LONDRA için yUk ala· 
cakbr. 

"THURSO" vapuru 15 
ikinci kiaunda bekleniyor, 
LIVERPOOL ve GLASGOV 
yük alacaktır. 

••POLO" vapuru 10 ikinci 
kanunda LONDRA, AN· 
VERS ve HULL beklenip 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL iJin yilk alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE
LINIS 

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

Not: Vurut tarihleri •• 
vapurların isimleri üzerine 

değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

bu huauıta M. Taittiager'ia 15 kifat vardır § haplarını Maruf 
vaııl oldu;u neticeye var- &...._ __. ecza depolarında 
ma m" diyor. ~4PJJJllll l lll lll il il lllllllllllllllllllllllll lllllllll lllllllllll llllllllll lllll l l lll lllllllllllll llP ve eczanelerden 

Bea buadaa emindim ve llUlll IHIHllllfllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllfllll llUlllllllllllllllllllllllllfl 1._ar•u•ınllİll!l•r • __ .... _, 
bundan dolaya çok ta mem· -ı • •• z:ı• 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Danum zira bu makalemde 1 zmır yun mensucatıı_ 
lllenaubabı ettiji.m mektup = -
taraftarı olmadıiım bazı mtl- §T • • k A • • k • ~ 
tatlaJar ihtiva etmekle be- 1§ ur nonım şır etıe 
rauer, bay Taittinıer'ia mi- $ :S 
tall~lannda aatma ekıik olan 1 tzmir Yftn Menıaellb Tlrk A. ş. nin Halka- § 
k:~~ ':'r teeqamil ve mil••· !E pınardaki kuma, fabrikası mamulatından olan § 

Satılık motör 
12 beyıirkuvetinde (Dizel) 

markalı aı kullanılmıı bir 
"'otlr aatıbktır. Taliplerin 
idarehaaemize mliracaatlan 

ilin olunur. ,j 1•rııaın karakterlerini == · l"k •- ı k "f k 5 ta11ıaaa- h 1 d. B 1 :E mev11m ı ve ••f ı , zan umatlarla, battaniye, E 
L ..... a z ır. unun a = . . - O K T O R 
uer•ber ı.a,ıı· it b . 5 tal ve yftn çoraplan, bu kerre yenı açılan Bırinci i5 
bul m e eyyıç 5 == l ,t,,,aL 
ok unmayor da dejilim, ıira $ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186. 5 A İ ~illi 
111.UJucu.aa belki de pnu bil- Si numaradaki (~ark Hah Ttlrk Anonim şİr· ~ Çocuk Haatabkları 
L IJor kı bay T •tti •· == = Mlltebuaııı aataaı efer daı· aı .. nıer 11° 5 keti) maAaza11nda satılmaktadır. Mezk4r faLrika-~E 
leın ma pro·a - := ...... • := '"inci Beyler Soka.Ar N. 68 
( H anp" flrBamllf olmakaa 5 nın melanet ve zerafet itibarile herkesçe malum 5 Tekfon 3452 • 

leıa itl;r hmınıada "pro·al· 1 olan mamulahoı muhterem mltterilerimize bir §1•--------•• 
... ::.;d d: fakat Briand § defa daha ıavıiyeyl bir vazife biliriz. § 
ler devJ 

4 
a &yleyai ) Hit- § ~ 

olan Str • • aatiallemand § . . . . m 
i eıemaan devrinde § Toptan aahı yerı: Bırıncı kordon No. 186 == 
\: pro·alleaaaacl olmak bllı· § Şark hah Tlirk Aaonim Şirketi i§ 

tUa •ıbim bir laatadır. § ~ 
Bay Taitti - == 'Gıakı nrer aldanıyor; iJi Perakende aahı yeri: Yeni manifaturacalarda :: 

p eı•ıen hem hir im· e mimar Kemalettin Cad. Sağır ıatle biraderler § 
la •rıtorlufua teıekklllOne iE ii 
ıa:~ de bi~e karıı teıekkll- = Kuzu oilu - çarıııı A11m Rııa ve biraderleri ~ 
d mana olmayı t.tihclaf § = 
e~F - :s 

aat 1 ranııı aiyaıa11aın de- § Yeai manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. :C 
a arını ( el •ı · • ) == = örın& 

0 
oaaeeı enaı 5 YiinlB mallar paıan F. Kandemirotlu S: 

•. ••d~.:~:,~~~t ç!::~·~:; inın111111111111111111111111111111e111u1111111111111111111111m11mn111111111111111111111111111i 
1
11 b~ ...... karma-kanıık Maliye Vekaletinden: 
an 11 takım fikirlerin ıde· 
eıhaclea ı&rdlkleri aibi aııl 
Ohiaa hedefleri de bizi bir 
•aaokraliler ebli1aliba. ·' b' • ar 
ın mubarel:teai içeriaiae at-
aktır. P. D. 

Dozeltme 
31·1·936 ıllemetli ıaıete
iıia illa a6tuauacla iatiklll 

·rketi Ahmed Hamdi namıaa 
Yİ oldutu bildirilen ıüm· 
k makbuz Dumaraları 
7563, 5875~ 587565 
111•1ıp 30519 ve 30517 
Ylh •• 27.5.933 rllnle~ 
laaup aaakbqıları olcluiu 

Jlla .... 

Eski gftmftf mecidiye ve aksamının beş Şubat bin 

dokuz ytıs otmal&a tarihinden iıibaren herhangi bir 
kıymetle mi badele vasıtası olarak k ullanılamıyamğı ve 
kullanmak iıtiyenler 2257 numaralı kanun ile tayin 

edilen şekilde cezalandırıl~cağı ilAa olunur. J.2.34.5 

lzmiı- vakıflar direktörlOğOnden: 
Çiçek mescidi civan•da Tamatalık caddesi tlzerinde 

1,1·1 ao. lu iki dlkkluın mnlkiyetleri 2490 aayılı yaaa 
büklaUeri daireıinde 20 g&a mBddetle artırmaya çıkarıl
mııtır. Beberine takdir olunan 2 ter ylı lira kıymet liıe· 
rindea ilriıi 400 lira pey altına alınmııtır. lbaleai 10-2-936 
pazartui 11•1 aaat 14 dedir. latekH olaalana ihale ıtl
nüntle 1somiayoaa dalla ziyade izahat ve malumat almak 
iıtiyealeria her ı&a varidat memurluiuaa mlracaat· 
lan. U..28-4-10 ı 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz iltç ve tu· 

valet çeşitleri •tar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın balia Morina Balık yatı u 
Şerbet gibi içilebilir iki defa aüzlllmi. üı, 

Biricik ııht yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nftzhet 1 
SıuuAT EZANESI 

.;!!!!!!!~~~~~~~~~-



(UluaJ BirUk) 

Almanya, günlerdenberi hazırladığı 

devletlere vermek üzeredir 
notayı 

Yeni nota ile _t\lmanya'nın eski mOstemlekeleri istenecek, Versay 
muahl>desinin, kendi kendisine hokomden sakıt kaldı{!ı bildirilecektir 

latan bul 4- (Özel) - Paristen gelen son habere g3re, 
Almanya dış bakanhğı, bOUlo devletlere bir nota ha· 
zırl11maktadır. Bu nota, Hitler'in ba'kanbğı altında bir 
mGddeuenbcri yapılan hususi ve mahrem toplantılar 

•onucunda teshil edilmiştir. AIAkadarlar, Almanyanın 

bu notayı verdikten sonra muayyen bir mftddet içinde 
eski mftstemlekelerinin iadesini ietiyeceğini ve Versay 
muahedesinin kendiliğinden hftkOmden sakıt kaldığını 
bildireceğini s3yl0yorlar • 

Paria siyaul çevenleri, bu p yialar mftnaeebetile 

endi~ duymakta ve Almanya'mn ne zaman olsa Av

rupayı sıkıştaracağını, belki de bftyllk bir gaile ile 

kar\nlaştaracağmı ileri sQrGyorlar . 

Almanya dıt işleri bakanhğımn, notayı ne zaman 

vereceği henftz maltlm değildir. Bu nota, bir gftnde 
ve ayni saatta lngiltere, Franea, Jtalya, Amerika, Bel· 
çika ve Japonya hftktlmetlerioe tevdi olunacaktır. ........... ·-------

18 ler komitesinin, bu isyan hareketi genişliyor 
20 • d J lıtanbul 4 (Özel)- Verilen haberlere ı&re, Mançiko'da 

ayın sın e top a. 65 inci alayda bat gösteren iıyaa, gittikçe bllyilmektedir. 
Asiler &zerine yeni kuvvetler ıanderilmlttir. 

nacağı söyleniyor Londra etsiz kalacak! 
Petrola ambargo konduğu tak

dirde ltalya gaz yerine baş
ka ne kullanabilecek? 

latanbul 4 ( ÔzeJ) - Diln deler, ltalya'nın balen nere· 
toplanan m6tehauıılar komi· lerden petrol tedarik edebi· 
teai, buglln tekrar toplana· leceii g6ıterilecektir . 
rak petrol mea'elesi etrafında Miltehauıılar komiteai, 
tetkikatta bulunacaktır. Ko· dojıl Afrikaıındaki genel 
mitenin, Şubabn 15 inden vaziyeti ve Habet orduları· 
evvel tetkikabnı ikmal ede· nın aıkert harekAbnı da tet· 
miyeceji tahmin olunuyor. kik edecek ve Amerikanın 
Tetkikat bittikten ıonra mil- nazar noktaıı etrafında mi· 
tehauıılar komiteıi, 18 ler zalrerelerde bulun.açakbr. 
kemiteıine verilmek izere Siya1Al çevenlerde ı6y len· 
11111ami bir rapor tanzim ede· dijine g6re, 18 ler komiteıi 
cektir. Bu raporda, ltalyanın bu ayın ?.O ıiade toplanacak 
petrol Nrfiyatı ve ambargo ve mllteba1111Jaran o vakte 
kondutu takdirde petrole kadar vermit olacaklara n· 
mukabil kullaaabileceii mad· poru mllzakere edecektir. 

•• ••••• •• 
Tuna meselesi ve avru

!padaki vaziyet 

lıtanbul, 4 (Ôzel) - lagiltere'de Salhane amelesinin 
ırevi devam etmektedir. Patronlar mllme11illeri ile amele 
m&mesıilleri araıında ikinci mllzakereden de bir netice 
elde edilememiıtir. Et piyaHıı birdenbire yllk1elmiıtir. 
Grev buıiln de devam eder1e, Londra elliz kalacaktır! 

Vef d partisi bedbin 
lıtanbul, 4 (Özel) - Kabire'den haber veriliyor: 
Vefd partiıi, logiltere-Mııır mlizakerelerinden hiçbir ıey 

b~klememektedir. Bu ıebeple vaziyetten bedbin rlrlla
mekte ve bilba11a loıiJtere'nin iıtediti aıkeri ittifakı, 
Mııır'ın iıtikbali için çok muzır telAkki eylemektedir. 

Bulgaristan ve B. paktı 
latanbul 4 (Özel) - Pariıte bulunan dıı bakaaımaz Tevfik 

Rlttll Araı, d&n Balıar Kralı Bori• ve FraaA dq itleri 
bakanı ~. Fllnden ile bir .. at kadar 16rll1mlttlr. Kral 
Boriı'in Sofyaya avdetinden •onra Bulıarİltanıa Balkan 
pakbaa ittirak edeceği hakkındaki haber rittikçe kuvvet 
bulmaktadar, 

Tevfik Rilttl Araı'ın Pariı'tea Cenene'ye ıiderek Irak· 
Iran ve Afıaniıtın dıt iıleri bakanları ile koauıacajı bil· 
dirilmektedir. · 

••••• 
Haydutluk Hilil'daki kaza 

Mustafa'oııı sıhbt do· 
Romanya ile Fransa arasında tam iki genç,Saray sinema· rumu tehlikelidir 

d k • d k Evvelki ılln Hilil' da vaku 

••• 

bir mutabakatıef kiı· mevcuttur 818 8 1 vezne ar ızın &.Jan kaza hakkındaki tah· 

Pariı 4 (Radyo) - Bura· Ancak mllzakerelerde ıu gırtlağını sıkarak pa· kilrat devam ediyor. Yarala-
da bulunmakta olan Roman· neticeye varalmııt,r ki; ltalya ralar1 almak istediler aarak Memleket haıtaneaine 
ya krah Karol ile dış işleri Orta Avrupa pakhnda biiylik lıtanbul 4 (Ôzel) _ Dün ı6aderilen ve aizındaa kan 
L-k M T' ili k F b' ı k B kuıan ıekerci Muatafa'nın ua anı . ıt eı o, ran· ır ro oynıyaca tar. u ıe· Saray ıinemaııada ıimdiye 
ıız dıt bakaahiında Fran· beple harp bitmeden evvel kadar g6r01memit bir soy- aabbi vaziyeti tehlikelidir. 
aız ricaliJe Tuna meı'eleıi bu yolda bir adım bile abl· ıuaculuk vak'aıı olmuı; Ko- Haber aldıiımıza göre, trea• 
Ye Avrupadaki vaziyeti tize· maıı imklnıızdır . ço ve Şecaattin iıminde iki lerin hareketinden az evvel 
rinde uzun mllddet konut· Romanya ·Fransa Ticaret ıeaç, bilet almak &zere ai· kapılar1n kilitlenmemeaindea ba 
muılardır. Genel ıiyaıa nok· anlaımaıının müddeti hazar· nema kiıeıine ıokulmuılar, ıibi kazaların daima vukua 
ta11Dda Franu ile Romanya lanmııhr. Romen Ticaret vesnedar L111i iamiadeki kı· ıelmeıi ihtimali nazara alın· 
araaında tam bir mlitabaka· Nazm bu anlatmayı imza zın ıartlatını ııkarak para· mıı ve bu bapta tedbirler 
ta efkir mevc11tt11r. için Pariı'e ıelmittir. ları abb kaçmak iıtemiıler-

•.., •• • .. dir. Bir fıraat balab feryada 

Kamutayın dünkü celse baıhyan Luıi'nin imdadına 
koıanlar, Koço'yu derhal ya· 

Sı•nde JDU•• nakaşalaroldu kalamıılardır. Kaçan arka· dap Şecaattin bilbare zabı · 
taca yakalanmıtbr. 

- Ba,ıarafı 1 inci sahi/ede
Atanı tecviz eder mahiyette 
bir bllkmii tazammun etme
clitini ileri ılirmekte idiler 
Wrçok uylavlar ıöz alarak 
divam mabaaebat ile maliye 
•• bltçe encllmenleri maz· 
batalannın leh ve aleyhinde 
balunmutlardar. 

Bu aradan hatiplerden 
uzalara baıkanlaia noktai 
aaurlarına uyıun reye ko· 
aalmaıını ;iıtiyen takrirler 
yerdikleri ıibi mazbatanın 

daha eıaılı lbir ıurette tet· 
kiki için blldce encllmeaine 
ıeri verilmeıini iıtiyen bir 
takrirde verilmittir. Mllza· 
kerenin sonlarına doğru kllr· 
ıliye gelen RecepPeker en· 
cümenlerce r ya palan derin 
tetkiklere raimen mazbata· 
)arın bir takım çaprapk ıual 
ıilıilelerini bertaraf etmedi· 
iini kaydetmit ve blidce 
encii meninin ıeçen 16rll1· 
melerden ml\lhem olarak 
meı'ele1i bir clefa duba tet· 

kik etmeıi muvafık olaca
iını ıöyliyerek bu huaaata 
lamet la6nli'nla noktainaza
rına iltihak eylemekte oldu· 
juna illveten ıöylemittir. 
Mazbata bldce encllmeniae 
verilmittir. Bu mllzakereden 
aonra Dıı ifleri bakanbiı 
blldceıine 13 bin liralık mu· 
nakale yapılma11 Fenlandiye 
ile yapalan ticaret anlaıma
ııaın taıcliki hakkındaki ka • 
aualar taıvib ulilmiftir. 

abnmııtır. 

Kurtarma ameliyesi 
devam ediyor 

lıtanbul, 4 (Ôzel) - Erei· 
li'de, harbıumumide batmıı 

olan bir ıemiaiD lefİDe çar• 
parak karaya otaru cleais
yolları ifletmuüain Baaclır· 
ma vapanuaa kartarma ame
liyesine devam edilmektedir. 

Fırtına ve Dolu 
Bu 1Abab aaat 9,40 da 

tiddetli bir Locloa fırbnuı 
ile birlikte dolu yatmıı •e 
yerler birdenbire bembeyaz 
olm111tur. Dolu •• fırbaama 
meyva ajaçlarıaa zarar nr· 
meli ibtim•li varclar. 

Otuz Tabutlu A 
Moris LöblanınEu Meraklı Rooı 

Tefrika say t11: 

- Birin•~ Kıeım: VEHONIK -
- Sarek balkı gibi dil· sına bir mana ve 

tlnilyoraunuzl Dedi. görmiyorum. Bence, d 
- Fakat korkmakta bakla ıızın burada oldu 

idiniz. bilmiyor! 
Veronik yerinden fırladı. - Bu cihet beni 

Kapının ıllrgllsiinll çekmek, dlfilrmektedir. Ça.kl 
kapıyı açmak istedi; Stefan baıka bir ceıa hazari• 
hemen kolunu tuttu •e: br. Ben baıka t&rl8 

- Bir dakika durunuz! mahkimum. Eter 
Dedi. Dinleyiniz: bir daha 16remiyecek 

- Evet, ilıtllm8zden vu· ıize emaaet ediyorum. 
ruyorlar, Franıuva'nın hile· yonauıunaz, otlam 
resinden! emanettir. 

- Hayar .. Hele dinleyiniz! B&ytlk taı 18tıhtaa 
Uzunca bir m&ddet • bek- yavaı yilkıelmekte 

lediler ve dinlediler. Evet, ediyordu. Biraz vakit 
liıtlerinden betuk darbelerin ıeçerae, taı bllcrede 
akıi kulaklarana kadar ge· buı ola11lar 1erbeıtce 
liyordu. riiımek imkAmnı bile 

Stefan: mıyacakJardı. 
- Sabahleyin duymuı ol· Stefan ılll&laeti mu 

duium darbelerin ayni dedi ederek cevab verdi: 
timdi anlıyorum . - Eter bayatta 

- Neyi timdi aabyor1u· arzuaaz içia hayabmı 
auz? Ne demek iıtiyorıunuı? zaman tehlikeye koJ 

Darbeler. mBHvi faıda· çekinmiyeceji mite_.. 
larla . bir middet devamdan riml Sizin babraaı& 
IODra keıildi, fakat yeniden için mukaddeıtir. Dedt 
garib bir · ıekilcle batladı. - Benim, yaai 
Ba defa ylr&yen ajır bir taaıdıtımz ve n• 
makinenin çıkardıj1 ıtırllltO· V eroaik'in batara11 içi9 
)ere benziyordu. iil?. 

V eronik ne olacai1Dı ••· - Ya.. BiUyonanuz d 
diıe ile bekliyordu. Fakat - Evet .. Hatara clefN 
birdenbire mataraDID baıtan rlrdlm, okudum. Atkı 
baıa Hr1aldıtı ıGrüld&. da bu ıuretle fakat ta 

V eronik: haberdarım. Bu aıkı 
- Y okA.. Ben mi b6yle kabul ediyorum ! 

titriyorum? Diye ıormak • Ôyle bir aık ki .. 
mecbariyetincle kaldı. mllm zamanında .• 

Stefan cevab vermeyince: - Hayır .. Ha1ır .. 
- Rica ederim. cevab ve· dtlflameyiaiz. Belki d• 

riaial Dedi. tulut yoluaclayıı. lıtik 
Fakat cevab vermiyen llmldi keımeyfniz. 

Stefan'ıa ıazlerinde zerrece ( Deuaın 
korku eıeri de yoktu. 

Bu ıaracla, hlcrenin orta· 
aaada bir nevi kapata andı· 
ran blylk taı kenclilijindea 
ve acip 1ealer çıkararak 
kalkmata baılamııtı . 

ilk ıaa olarak V eronik 
16rlamez dlfmaalann kea· 
dilerini bu hareket eden 
bOf taıla, rene ıraaitten 
olan tavan araRada ezmek 
iıtedllderiae hikmetti. Ve: 

- Ne mlthif.. Ne mltbiı 
ıe1I Dedi. Hiçbir f9Y yok, 
dejilmi? 

- Evet.. Hiçbir ıey yok! 
- Maamafib .. Yukara kal· 

kan taı deiirmi dört k6te· 
lerde botluk kalacak bura· 
lara iltica edemezmiyia? 

- Belki fak at kalan yer 
pek dardır. Bunlara ben 
beupladım. 

- Şu .. halda? 
- Beklemekten baıka 

çue yok! 
- Kimi? 
- Fran111va'yı .• 
- Fakat, FranHva'aıa ela 

bizim ılbi ilime mahklm 
olmaclata ••belli?. Blai anr· 
ken o ela bir tuaja dlf· 
mlftlr. Za•alh çocap Wr 
daha ılremiyecejim. O da 
uaeaiai ılrmeclea .. bvola· 
cak .• 

•Stefaa., •ter ikimizden 
birilİDia 6llmclen kartulma11 
mukaddene, ba kartalacak 
olanın ıizia olmanızı dile· 
rim .. 

- Beace kartalacak al& 
olmalwaızl Dlt .. 111 ~de 
beaim ceaama tabi tatma· 

••• 
Şehir mecli 

DDo Şubat topla 
rına hatladı 

Şehir mecliai,;clın 1 
ıoara aaat 16 baçakt• 
bay Dr. Belacet Uz•uo 
kanlıtında toplaamıı •• 
telif mu' eleler etr 
mlbakereJerde bul1111 
ltçlye ucuz Jemek t 
için aeyyar ubcılaraa 
malarıaa mOuade 
edilmemeai m e ı ' e 1 
azan mDaakatalara 
biyet vermiftir. Kona 
reç vakite kadar dew• 
mittir. Meclis, cuma 
saat 16 da toplanacak 

·- -··••+4• ·--
Dış Piyasala 

Busene btltDn 111• 
libmız i~io iyi b. 

ziyet vardır 
ihracat mleueıele 

len ıoa mal6mnta ılı 
pi1aıalarda baaene 
maluallbmııı• f iatle 
IAİd ritmittir. Bunun 
ber fln biraz daha 
itınadır. HllkO•etia 
dize mu'eletine vercliİ 
yik ehemmiyetin f 
oldapna bilhaua ka 
mekle benber, en il 
ve baflıca mahıulltımıı 
darclize edildikten ao 
piyaıalarda lebl•iıe 
tice elcle edilec•tl 
mekteclir. 


