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Hah eşler, Mal {al leyi aldılar ve ~arnizon 
lardalii aslierleri liılıçtan geçirdiler 
lstanbul, 5 (özel) - Şimal cephesinde şiddetli bir taarruza geçen HabQş orduları Makalle'yi ele gçirmiş

ler ve garnizoıılaı·daki ltalyan asl{erlerini kılıçtan geçirmişlerdir, hu haber resmi tebliğle bildirilnıiştir. 
lstanhul, 5 (özel) - Adis-Ababa'dan Paris gazetelerine bildiriliyor: 
Dessiye'de bulunmakta olan Habeş imparatoruna iltihak etmek üzere Habeş nazırlarından 8 kişi, 

bir lngiliz tayyaresile Dessiye'ye hareket eylemişlerdir. Haber verildiğine nazaran, Dessiye'de impa· 
ratorun haşkanlı~ı altında büyük bir harh meclisi toplanacaktır. Bu meclisin, büyük taarruz için 
karar vereceği söyleniyor. 

Habeşler Şimalde taarruza geçtilet" 
Adua-Makalle yolu üzerinde de bnyttk 

bir mevdan muhar,ebesi haşladı ,,, 
Londra 4 (Radyo)· !ER~~~~~Jl 

Röyter ajansının harp 
•ytarı bildiriyor : 

Cenup cephesinde 
Ras Deıtanan dağı· 
lan ordusunun yeri· 
ni tutacak Habeı 
orduaunun teıkiline 
çahıılayor. Ordunun 
hazırJanmaaı ıçın 
uzun zamana ihtiyaç 
vardır. Çünkn Ras 
Deıta ordusunun 
ınubtelif unsurları 
daiıl~ıı bulunuyor . 

Habeş'leri Şimal 
cephesinde Makalle 
civarındaJbüyilk bir 
hai'bın bııladığını ha· ter veriyorlar. Fakat 

u harp hakkında 

f •ıla tafıilit ver· 

1De111ektedirler. Adua·Makalle 
~olunda olduiu ıöyleaen bu 

Makalle'den iki gôrftoQş 

~rbe Habeıler büyük ehem· 
111h •yet veriyorlar. Bu harbın 

edef' A 
1 d 

1 dua - Makalle yo· 
u ur. 

Makalle 'nin akibefr bu 
Joldaki b b . ' . 
bailıdı ar ın netıceııne 

'· Yola dojru akınlar 
Y•pan H b • 
ed I a eı Jer, müdafaa 

en talyan kuvvetlerile çar-
Pb•tınaktadırlar ltalyan 'lar· 

6Ui b' . ' k n ır kıı burada barın-
r~ için, her tDrlü tedbir-
erı alınaktadarlar. Hatti 

kışlık barakalar, yaptmlması 
da programda dahildir. Hat· 
lar tahkim edilmektedir. 
Blok havuzlar da yapılıyor. 

Sigamo'da bir keıif uçuıu 
yapan Habeı tayyareleri; 
Graçyani ordusunun Eri•· 
len'den 325 kilometre cenub· 
da olduğunu teıbit etmiıler
dir. Ergalen arazisi pek 
11rptır. Grı çyani bu kısımda 
motörize edilmiş : büylik bir 
kuvvet bırakmıştır. Hareke
tin Ergalene doğru devam 
edeceği tahmin ediliyor. Ras 

spanya'da vaziyet nazik 

ispanya ihliliilcileri 

lıtınbul, 5 (Özel) - Madrid'den haber verildiğine göre 
P•nya'dıki iç durum nezaket kesbetmiıtir. Soıyaliıtleri~ 
~1 

hareketi l blikume!çe tekib edilmektedir. ikinci bir 
ııa patlak Yermeaiadeu korkuluyor. 

Desta meydanda yoktur. 
- Det'llnlr 4 nr.ü ~ahifodt>-

Flanden 
T. R. Aras'Ja Ak
deniz mes'elesini 

konuştu 

1\1. Flandco 
Paris, 4 (A.A) - Baıba

kao, FJiodeo dün akşam 

logiliz büyük elçisi George 

Ki erki kabul ederek Ro· 
manya ve Bulgar kralları v~ 
Titulesko ve Araa'fa yaptığı 
konuımala rın neticelerinden 
haberdar etmittir. Havas 
ajansının siyasi muhabirine 
göre yapılmakta ola• mii
zakereler baılıca kollektif 
emniyetin kurulma11 meselesi 
6zerinde cereyan etmekte-
. Devamı 4 ııca tahi./ede -

Suriye'de 
Fransız _ı\leyhdar

lığı haşladı 
Kudüı, 4 (Radyo) - Fran· 

ıız idaresi aleyhine Suriye
nin muhtelif yerlerinde grev· 
ler olmuıtur. Grev ve Fran· 
sıı mallarıoa boykotaj bir 
hafta ever kararlaştmlmıştı. 

Londra 
Şehri etsiz kalmıştır 
lstanbul 5 (Radyo)- Ka

sapların grevi münasebetile 

Londra etsiz kalmııtır. Be· 

lediye, et tedaril"~ için te · 
ıebbüsatta bulunmuş ise de 
grevciler mani olmuılardır. 

L ·yon belediye
sinde 

M. heryo şerefine 
tören yapıldı 

Pariı, 5 (Radyo) - Uyon 
belediyesi, M. Heryo'oun, 
belediye iılerile meıgul ol· 
mağa baıladıiı günün 30 cu 
yıldönümünü kutlulamıı ve 
bu münasebetle 25 ıeoeden· 
beri reis bulunan M. Heryo 
ıerefine bir şölen vermiıtir. 
Bo şölende Pariı'te birçok 
diplomatlar ve aaylavlar ha
zır bulunmuılardır. 

lngiltere fabrikaları 

gaz maskesi yapma
ğa başladılar 

iBusene nihayetine kadar 40 
milyoıı maske yapılmış ve hal

ka dağıtılmış bulunacaktır 

Londra 5 (Radyo) - in· 
giltere fabrikalarının yapma· 
ğa başladıkları gaz maske
leri, lngilterenin her tarafı· 
na gönderilerek halka tev· 
zi olunacaktır. Bu maskeler· 
den sene sonuna kadar 40 
milyon takım yapılacaktır. 

lngilterenin ~milli müdafaa 
için tertib eylemiş olduğu 
program, fevkalAde geniş ve 
çok mühimdir. Bu progra
mın az zaman içinde tama· 
men tatbik edilmiı buluna
caiı tahmin ediliyor. 

Bulgaristan Balkan paktına, Avustur
ya küçük anlaşmaya girecekler 
Başbakan muavini prens Starenberg, Fransa 
dış bakauına~Avusturyanın kararını bildirdi 

lstanbul, 5 (Özel) - Pa· devletlerinin hiçbir vakit ka· 
ris'teki temaslar sonucunda bul etmiyeceklerini yazıyor· 
Bulgarista~'ın Balkan pak· • lar. 
tına, Avuıturya'nın da kü· 
çük andlaşmaya girecekleri 
bildirilmektedir. 

Paris, 4 (A.A) - Royte
rin iatihbarına göre, prens 
Starenberg, Avusturya'nın kü
çük antanhn muvakk:at ol
madıkça Avuıturya'da mo
narşik idarenin iade edilmi· 
yeceği hakkında kOçük iti· 
lifla anlatmalar akdine ima· 

de oldujunu M. Flanden'e PRENS STARENBERG 
bildirmiştir. 

Praa- 4 (Radyo) - Çekoı· 
l0Yak71 ıızeteleri; AYuıtur· 

ya'ya Habiıburı hanedanı· 
nın d~nmeaini ve idareyi 
eliae almaıaaı ktıçllk itUlf 

----··---
Memel mes'elesi 
Lord Eden Avam ka· 
marasında bir suale 

cevab verdi 
Londra 4 (A.A) - M. 

Eden Avam kamarasında 
Memel hakkında sorulan bir 
suale cevab olarak durumun 
iyileştiğini ve direktuvarların 
diyet meclisinin mllzahareti· 
ne mazhar olduia•u bil· 
dirmittir. 



- Oraıı bence de malim· 
dur. Hattl tahkikatı, kendi· 
sine anlatmayacak surette 
yapacaiım. Zaten yapacaiım 
talıkikat, ıırf merasim kabi
linden birıeydir. Zannedersem 
müıytl Piyer evlidir deiil mi? 

- Hayır karısı vefat et
mittir. Kendisini çok ıever 
icli. iyi bir familyaya men· 
aaptu. Kadın, birkaç ay ev· 
vel ölmüttlir. Ondan bir kii
çük kızı kaldı ki, ODU da IOD 

derece sever talim ve ter· 
biyeıine bizzat nezaret edi
yor. 

Piyer de bir kuıur varsa, 
o da bu k6çiik kızını bir in 
bile yanından ayırmak iste
memeıidir. 

it batında oldup vakit
lerde bile kızını yanında 
bulundurur. idare, kendiaini 
aevdiii için nizam billfında 
olan ba harekete çarniçar 
imazıayn eder. Şimdi vazife 
baıında bulunuyor. Yanına 
ridecek olarıa kiiçük kızını 
da beraber bulacajlnızı 
kuvvetle tahmin ederim. 

- Şimdi yanına gidib 
konaıacak olarıam, vaıife
Iİne mani olur muyum 1 

- Hayır, bayır, onun ida
re ettifi makasa kadar tim
di beraber rideriz. yalnız 
klçtlk kızı lrkltecek hare
kette balanmauanız ben de 
memnun olaram. Zira yav
raya biz de Hveriz. 

- Ba lmıaıta merak et
meyiniz. Kız ıaliba pek k6-
çllktllr dejilmi? · 

- Aacak alb yaıındadır. 
- O halde, pederini istic-

vab ettijimi anlıyamıyacak
tır. Fakat bu M. (Kambre
mer)in buradaki memuriyeti 
neden ibarettir. Sorabilir
miy,im? 

- Kendisi makuçımdır. 
V azifeıiain ağ1r olmaaıaa 

rajmea maa11aın az olduia· 
na itiraf ederim. 24 aaatın 
yarJllDI mevıime röre yai· 
murda, rOzgirda, karda ve 
ginette reçirir. iltica ede
cek ufak kuliibeıinden baıka 
bir yeri yoktur. Kaldı ki, 
makaıı tahrik etmek üzere 
her ıaat dııarda bulunmaia 
mecburdur. 

Filhakika bu vazifede pek 
ziyade kuvvet aarfıaa lilzum 
yok ise de, m6tkülit ektik 
defildir. Bu iıde, fevkalide 
seki ve basiret sahibi olmak 
iıter. 

Banan için makaıçdanmı· 
zı, kampanyanın en iyi me

marlanndaa seçeriz. Bu ha
reketimizin hikmeti ise, zan
nederim muhtacı izah de
lildir. Bir treni yanbı bir 
yola sevketmek, yüzlerce 
yolcalann hayatını tehlikeye 
koymak demektir. 

- Mlllyl Kambremer'i 
pek ziyade nazarı baremin· 
de bulaadardaianaza anh
yormD. Hakikaten böyle bir 
adam feaa bir ite kanımıı 
olacak ohane pek ziyade 
teeulf pıcejim. Maamafib 
. .. ili,... • • .... 

sile çıkarmak üzere elim
den reliai sarfedecejim. 
hele kızına hiçbir fenalık 
olmıyacağını ıimdiden sizi 
temin edebilirim. 

MOsyD (Kamirener) in, kii
çtık yaıtaki kızını daima 
yanında balundarması, her 
halde iyi birıey deiildir. 
Zira kaıa denilen ıey, 
çar·çabak olabilir. 

- Hayır, bu kızı, o yaıta 
bulunan diier çocuklarla 
kıyas etmeyiniz. O, trenlerin 
hareketlerini, babası ve belki 
de en ihtiyar makasc:ılanmız 
derecesinde a;renmiıtir! 

B&ro baıkanı, M. Tolbi
yak'la konaıarken bir taraf
tan da çanı çaldı. Bu eanada, 
elinde ıimendifer memurla
r1aa mahsus bir ıapka ol
duia halde bir adam içeri 
ye girdi. Baıkan, ita adama 
yavaKa 1'ir iki ıöz aöyledi 
ve sonra, bir İf çıktıj'ından 
dolayı kendisine refakat 
edemiyeceiini beyan ederek, 
Tolbiyak'a ba memura ter
fik etti. 

T olbiyak, kendiıine terfik 
olunan memura takip ederek 
baıkanıa oda11ndan çıkb . 
Memur, Tolbiyak'ın hafiye 
oldufana anlamakta ıecik
medi. Hafiyeler , .u tarzda 
iyi 1iyinirler1e riyinıinler, 

kendilerini halka aevcliremeı· 
ler. Ba itibarla Tolbiyak'a 
klatuzlak edea memur, yol
da ıiderken mlteneffir ı&
rllallyor, pek aev\fiii bir 
arkadaıını isticvaba riden 
hafiyenin, ficlib ~elen ıi

mendiferden birinin albada 
kalarak parçalannıa11m ade
ta temenni ediyordu. Bet. 
albyllz metre kadar ilerle
dikten sonra Tolbiyaka kli
ğozlak eden ıimendifer me· 

mura tevakkuf ederek dediki: 
- Karııda birinci mOte

harrik lavbanıa yanında 
bulunan kulllbeyi r&rllyor 
musanaz? lıte o kulll"e, 
mtlsy& Kambreneriadir. 16 
namarah tren, on dakikaya 
kadar relecejinden m&s
yB Kambreaer kallbeden 
çıkıb maka11a yanına rit
mek &zeredir. KendisUe 
konuımak iıter1eniz, biraz 
acele etmekJiğiniz llzımdır. 
Tolbiyak, kılapzandan bi
raz daha tafıilit almak 
ilzere atzını açacatı urada 
kalapz yarım daire çizerek 
dönd& ve istaıyona doira 
ilerlemeje baıladı. Tolbiyak, 
keadiaini yolan ortasında bı
rakan kılajazun bu hareketin
den fevkalide kızdı.Bir aralık; 
kendisi hakkında bir rapor 
yazarak zaptiye nezaretine 
vermek ve zabıtanı vazifesini 
kolaylaıtırmak istememek 
maddefinden ona ıaçla te
likki etmek iıtedi iae de 
memura acıdıtından fikrini 
deiiıtirdi. 86yle bir hareket 
belkide makuçı ile g8rlt· 
mesiai sekteye aj'ratab11irdi. 
Tolbiyak, DIWD: 

-Ar,._ iNii' 

(Ulaaal Blrlllı) S Şubat 

Londr Savaştan evvelki siyasa ya dönmek 
istiyen devletler var Gazeteleri 

Kral için il 
yazıyorlar• Esaslı bir goven temin edilmedikçe, A vrupanın eyi 

bir istikbale ikavuşmasına imkan yoktur 
'su cihet, Çekoılovakya· ve takviye etmiı ve ltal· 

aın dıı siyaıaıının genel ya'nın Av~u~a w ~i~··~~~ 
hattını tayin eder. Mliıtakil batlı barekehnı derııtırd111 

Son poıta ile zeld 
dra ıazeteleri, yeni ' 
liı Kralının faaliyeti Çekoılovakya'nın, Avrupa· 

da ılreldi bir emniyetin te
ıiıi için ötedenberi diier 
devletlerle birlikt? çahımak· 
ta ve bu hasuıta her fecla
klrhiı ihtiyar etmekte oldu· 
tunu yazan Budapeıte r•· 
zeteleri, b6tlln devletlerin 
banı adına uluılar kuramuaa 
ııkı sıkıya bağlanmalar1 uı
zumanu ileri sDriiyorlar. 
"Peıter Leit,. gazetesi, bu 

meı'ele h•kkında apfıdaki 
makaleyi yazmııtır: 
Avrupayı alt-llst edipte va

ziyetinin kat'i ıurette sai· 
lamlaımaıı yolunda ortaya 
birçok maniler çıkaran savaı 
ıonraıı devresinin milteaddit 
sarsıntıları, Avrupa ,aveni 
problemile ukı ııkıya all
kadardırlar, töyleki bunlar 
temin edici bir ıekilde bal· 
ledilmedikçe Avrupa'nın 
daba iyi bir istikbale kavuı
ması imklnıızd1r. 

Dllnyayı, istenilen ıayeye 
maalesef tam olarak beniz 
ulaıbrmamıf olup Avrupa 
devletleri araımda cereyan 
etmiı olan uzun ve çetin 
m8zakerelerinde yakanda 
ıöylenen fikrin, 11rf mtidili
yeti dolayısile çarçabuk ka • 
bili tatbik olmıyacajlm 161· 
termit olmalanna rajmen 
bu fikrin b6yle berkeı ta
rafından beaimıenmiı olmaıı 
ela blylk ve inklr eclilmez 
bir, terakkiye delildir. 

Çekoalovakya'ya pre, ti· 
ven meaeleai, alaslar suye· 
teıi prenıibine ııkı 11kıya 
merbattur; zira yalnız ktlçlk 
devletler mllıtakil bir mev· 
cudiyet temin etmekle kal· 
mayıp ayni zamanda Avru· 
pa'nın slyaaal teklm&lllntln 
aeyri llzennde de ehemmi
yetleri nisbetinde bir teıir 
icra etmelerini mlmklla kı· 
lan alaılar aoıyeteaini, biz, 
aavaı ıonra11 Avrupa dize
niain temel taıı ıayanz. 

Uluslar soıyeteai, hem bi
zim için hem de bu sosye
teye dahil olan diier k8ç6k 
devletler için, Avrupa siya
ıasında bizimde, difer fak
t6rlere m&ıavi ve onlar 
kadar daimi bir fakt6r ol
dupmaıan raraatiaidir. Bu 
itibarla bizde r&ven meıele· 
sinin hem uluslar soayeteai· 
ala ittiraki hem de onun 
zihniyetine muvafık bir ıa
rette lıalledilmeıini talıbedi· 

hayatımızın bidayetindenberi zaman uzun 16rll1melere ıe
biz uluslar ıoıyetcainin sa- bebiyet vermit olan Tuna 
mh~i ve bilikaydiprt taraf- paktı husuıuada m&ıbet bir 
tarları olduk ve bazı prenıip noktayı nazar ediamiıti.Eier 
tellkkilerinden dolayı, daima ita projeler, buna esef et
da bu sosyetenin direktif -Devamı 3 ılııcd sahi.fi""

•• talimatlanna - burünk& 
talimat ve direktifleri de 
dabil olmak üzere - tabi ol-

Hükftmet 
ma~a ıaazırız; ,a,~e ki .,~ Topraksız köylü· 
tabı oh11umuz, dogradaa dog-

ruya allkadar b.ulun~~y~p ye toprak temin 
eaauna temaı etmıyecerımıı 
Habeı·ltalyan ilıtillhnın ıim- etmeğe karar 
diki prtları içinde de varit-
tir. Baaanla beraber bu, Çe- verdi 
koslovakya, uluslar ıosyete· 

Köyllllere toprak temini 
mizi iıtiklllimize ve elde et- için hllkOmetçe dllıilnülen 
tijimiz terakkilere karıı ya· ıekil yakında kuvveden fiile 
pılacak her hanfi bir teca· çıkarılacak ve lizım relen 
vnziln ihtimalini yalınız ba- yerlere emir verilecektir. la
fına bertaraf edeltilecek kin mıntakaıı harici olan 
mutlak bir kuv•et olarak te- yerlerde borçlanma uıulile 
llkki ettiji mlnasıaa delllet kayllye arazi verilmekte de
etmez. vam olaaayoraada bu bu

Biz, Uluslar soıyetesinin ıuata eaaı olarak ittihaz 
faal ve kuvvetli oldaiana olanan bir takım usullere 
iıteriz. fakat hlcliaaba zo- makıadın teminine mani tet· 
rayla onun en kanetli ta· kil etmektedir. 
raftarlannı bile, kendi pren- Ba ıebeple bu fibi aıul
siplerine ayran tekilde ol· lerin kaldınlmaıı ve k6yl6· 

nlln toprak sahibi olabilme
makla beraber ıene de onun si için esaslı ve devamlı ted· 
kendi btblyesi clııında ıaran• birler ahnmaıı kararlaıtırıl
tller aramata ıevkeden va· 
kaalara ıl• yamuyonas. lıte ·~:~~ler bakaalı;ının bu 
Çekoalovak dıt siyasasını ti haıuata ittihaz eylecliji ka
l:tqandaa beri, •blocı refi- rarın yakında villyetlere bil
oa aaks,. ıiyuaunı ı&t•e· dirileceti tahmin ediliyor. 

aİDİD battı biaset idare et· M Qcadele baalıyor 
meaiaba aebebi ba olmaıtar. v 

Klçlk itillfın karaluıa, U çmağa başlamadan 
keza bilhaua Balkan itillfı sivri8ineklerin imha· 
ve Baltiqae itillfı ribi ken-
dine modeli•• rlre yarabl- 81Da ~alıtahm 
mıı teıekk&llerde kendi faal Sıtma mllcadelesinin ve-
ittiraki ve it birliii ile ku- rimli olabilmesi için buıeae 
rulmQftar . her evde kuyularla, havuı-
Ayai mllllıazalar1n tesirile lara ve su biriken yerlerde 

Çekoılovakya blylk ve ba- haftada bir kere 15-25 kilo· 
gram mazot dik&lmesi esası 

npal bir Avrupa cepheainin kabul edilmit ve bu baıuıta 
yarablmau busuaanda yapı- lbım relen tertibat alan
lan ılrlımelere faal bir su· 

mııtır. 
rette iftirak etmittir, zira Evlerinde havuz ve kuyu 

da uzun makaleler Y 
lar. Meıbar muharrir 
ft'ari Bordun bir mak 
diyor ki : 

lagiltere'de hiçbir ı•f 
iiımemiıtir. Yalnız 
ulusunun kalbini ka 
olan beıinci Corc, 
genç ~8 inci (Edvard), • 
keylemiıtir. lafiltere el• 
demek, geceli ıBndD 
ıiliz ulusunun iyili 
baıka hiçbir ıey dDıll 
bir mevcudiyet demek 

8 inci Edvrad, yalnas 
ıının deiiJ, timdiye 
gelmiı ve geçmit ola• 
dının takill ettiji yo 
riimeie ve lngiliz a 
her tilrl& menafiini k 
rak hareket etmete 
mıı bulunuyor. 

20 sene içinde dl• 
çok bidiselere phid 
tur. Birçok uluslar, kr 
nı bududları dıtına • 
ken, betinci Corc'un 
nin kalbinde daran 1 
tikçe kuvvet keıbedi 
Bunun mlnlsı afiklr 
ıinci Corc, milletini• 
liıi idi. Zira o, en bl 
dea en klçlklne ka 
Jiliz milletini dllttlD 
bu millete mBıfik bit 
olmaktan biran geri 
mııb. 

Befinci Corc, ojla 
Edvar'da sanılmak 11 
luan bir imparator 
jil, temelleri, lnpı 
nan kalbinde kanal• 
bir taht barakmıflır • · 

lnıiltere'de ( Talıt) 
,Wz milleti araunda 
ıala yoktur. Bu iki b 
yekditerinin içine Iİ 
klH haline ıelmiftir. 

lnfiltere Kralı, yalı 
paratorluju dejil, a 
manda bu impara 
budadan dahilinde 
bir erkeji, bir kacla'i: 
çocuta ve bir aıkerl 
nlr ve onunla yakın 
kadar olmak ister. 

8 inci Edvard, biç 
yok ki, Inriliz ula 
zaman yanı batında 
bir yardımcı ' olarak 
caktır ." 

bu cephenin gayeai, içlerin- olupta bu tedbirlere riayet 
den bazıları yeni Avrupa etmiyenler, yalnız kendileri
clllzenini yıkmaya çalıııp sa· ne dejil, ayni zamanda kom
vaı evveliıi siyaaal metotlara ıularına ve dolayııile tehrin 
avtlet etmeji, diierleri iıe sıhhi daramuna zarar ver- kun bale gelecek 
b11 dizeni muhafaza eyle- mit olacaklanndan bu gibi- risiaeklerle mlcadele 
meji iatiladaf eden muhtelif lerin ikaı edilmeleri ve buna rlç olacaiını nazara 
knvetlerin mavazeneaini te- ratmen kuyu ve havuzlar1· alan allkaclar m 
min etmektir. na mazet dakmekte kuıur mazot d6kme fa• 
Çekoılo•akya Şark aadlaı- edenlerin cezalandırılmaları timdiden -....ıaama 
maunın akdi lehinde mev· da kararlaıtırılmıtbr. rarlqbrmıtlar ve 1111 
cut olan temaytllleri tasvip Havalar 111nır ısınma:.:ziıımuıİlç--•e•m•i•rl•e•ri•v•e•r•m•iiıtl•erilcli•ril .... ~y·o·ru·z·· .......................................... M'fllliiilılıll ........ . 1 

T;~u0• Tayyare Sineması Telefon -mr ---- ,...,.._..............,~,,..,,...,~ .,._..._ ...... ~ .......... --~~~----............-"'VI'"- ,,,,,,..,,,,.,, . .....,,,..,,.,,...,__ 
Bugonden itibaren 

--SAAD E· T ____ 
Charbes Boyer ile Gably Morl 

Tarafından Temsil Edilen Senenin Sayılı Filmlerinden 

Ayrıca: Foks . Dnnya haberleri Tnrkçe Sözlfl 
Seans saatleri : ::.~:'!.~~ ·,,!!hr.19 - 21,15 Cumartesi 13-15 talebe seaDll. Pazarı••• 15 
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Savaştan evvelki Fratelli Sperco Vapur Acentası • N. V. Olivierve şilreka-
siyasaya dönmek ROYAL NEERLANDAts l GDYNIA, osLo •e ıs- AJ• R VV. F. H. Van sı Limited vapur 

. . d _ KUMPANYAsı KANDINAVYA limanları I IZ8 Der Zee 
IStıyen ev Jet· .. GANYMEDES .. vapuru için yük alacaktır. acent&SI 

ler var 27-2-936 beklenmekte olup SERViCE MARITIM & Co. 
yükünü tabliyed~n sonra ROUMAIN Mocellitbanesi DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

-B<11tarafı 2 inci sahif«le- :ANVERS, ROTTERDAM, .. PELES" vapuru 30-1-36 " ANGORA" vapuru 20 
mekliiimize rağmen, ilk ta- AMSTERDAM ve HAM- da gelip 31-1-36 taribinde Yeni Kavaflar çarflll son kanunda bekleuiyor, 24 
savvur edildikleri çapta tat- BURG limanları için yük MALTA, MARSIL y A, ve soo kanuna kadar ANVERS, 
bik edilmiılerse bile, biz, N 3 A ROTERD H MBURG alacaktır. BARSELONE için yük ala- O. 't AM A Sovyet birliği ile yapılan 
karıılıkh yardım andlaıması- "CERES .. vapuru2 10--36 cakbr. ve BREMEN limanlarına yük 
nın akdini büynk bir muvaf- da gelip 15-2-36 tarihinde Yolcu kabul eder. alcaktır .. 

fakiyet addediyoruz, zira bu ANVEF S, RQTTERDAM, ilandaki hareket tarihle- •·---~~~~--- "ANDROS,, vapuru 3 şu· 
uğurda çalıımıya daima ha- AMSTERDAM ve HAM- rile navlonlardaki değişildik- Okaarenler! Mut· batta bekleniyor, 7 ıubata 
ı b l d .. d BURG limanlarına hareket l) k d ANVERS ROTER 11 u un ugumuı aha ge- lerden acente mesuliyet laka (Okamr,nto a ar • -
:iı bir " Pacte regional "e edecektir. l kabul etmez. ôksftrftk ,ekerle· :: DAM, HAMBURG ve BRE-

oiru ablmıı bir ilk adım SVENSKA OR ENT Daha fazla tafsilit için rini tecrftbe edi ~ MEN limanlarına yük ala-
sayıyor ve bu andlaımayı, LINIEN ikinci Kordonda Tabmil ve ""-:....... caktar. 
Avrupa barııının en sailam "HEMLAND.. motörü 5· . ~ AMERICAN EXPORT LINE 
garantilerinden biri telakki 2-36 tarihinde beklenmekte Tabliye ıirketi binası arka- uz.. etS uEXCHMOTH,, vapuru 2 
ediyoruz. olup yükünü tahliyeden sında FRATELLI SPERCO CQ şubatta bekleniyor, NEV. 

Bununla beraber yaratı!· ıonra ANVERS, ROTTER- vapur acentalığına müracaat YORK için yük alacaktır. 
mıya muvaffak olunmuı olan DAM, HAMBURG, CO- edilmesi rica olunur. Q.J JOHNSTON VV ARREN Ll-
doıtluk ve yardım andlaıma· PENHAGE , DANTZIG , Teiefon: 2004 - 2005 - 2663 > NE - LIVERPUL 
la~ siıtemi, gerek bizim ge· _ ... \\llllllllllHlllHlllllllllllJlllfllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllfllllfllfllllllllllU/&_ "DROMORE" vapuru 18 
re H Avrupa barıı1 için ne ,- ~ ~ son kinl!oda bekleniyor, 
kadar kıymetli olursa olsun §rr.. k H K ~ pıııı.f LIVERPUL'dan yük çıkarıp 
çok. mühim olan diğer bir ~ Uı.r ava urumu~ ~ BURGAS, v ARNA ve KÔS-
,deyıkde unutmıyoruz ki o § B k p •-=- ~ 

/11..t TENCE için yük alacaktır. 
a endi f6venimizin ilk ve s u·. yı·ı· ıyangosu § '-"' - Geliı tarihleri ve vapur· eı.aa ıutının kendi kuvveti· =-== , .._ === f"'Y""4. 

..._, ların isimleri üzerine meı'u auıden ibaret oldutudur. § ş· d• k d b• l k• . . 5 
Uluılar sosyetesinin kuv- § 1 m ıye a ar 1 D erce ışıyı :::_ liyet kabul edilmez:. 

_ Ve Pörjen ~ahapın ~ Birinci Kordon, telefon 
vetli ve miiemmen olmasının =: ,_ • t • ı• = ' 111111 "'\ No. 2007 _ 2008 
kendisini tutan devletlerin § zeu~ID e mIŞ ır. = en ftıUln bir mtlı·, ~ 
ku f · b · b il ı - = bil •ekeri olduğu >Ol) .. Vapurların iıimleri, geJ-~ve 1 

nt1 et~~e a 
1 0 

- ~ 4.0ocD ke,ide 11 Şubat 936 dadir. 5 ' 1 ' me tarihleri ve navlun tari-duıunu naıal bıhyoraak her- ==- :S: nutmayıoız ""-" 
lı - B k Jk L - nu u • ~ feleri hakkında bir taahhüde •nıi bir ittifakın da baki- ~ oyn ramiye: 35,000 iradır ~ _, airitilmez." 
katea manah olmaıını ancak =: := Kuvvetli mtl8hil ~ 6" 

arkaaında bulunan lıakiki bir 5 Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ İ8tiyenler Ş.dıap 
kuvvete dayanmaaile mim- 1 ikramiyelerle (20,000) liralık bir mQ. ~ Sıhhat ıftrgftn ~ 

Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel • 2443 

THE~ELLERMAN LINES'.LTD. 

.. THURSO " vapuru 7 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SVVENSEADAN gelip 

tahliyede bulunacak. 

"AD JUT ANT,, vapan b 

ikinci klnuoda bekleniyor, 
LONDRA için yük ala

caktır. 

15 
ikinci kiounda bekleniyor, 

LlVERPOOLveGLASGOV 
yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 10 ikinci 
kanunda LONDRA, AN
VERS ve HULL beklenip 

ayni zamanda LONDRA ve 
HULL itin ynk alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINIS 

"AGILA,, vapuru 5 ikinci 

kiounda HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERS 'ten tah

liyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri •• 
vapurlann isimleri ilzeriae 

değiıikliklerdeo mes'uliyet 
kabul edilmeı. 

k~~ bulund~tunu da 6ylece i kAtat vardır = haplarım Maruf ,.. ~ 
bıhyoruz. Bınaenaleyb Çekoı- ~ = d \....1 .J 

~o.vakya kendi m&dafaa eıeri -~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(\\f ::u e~:!;:r:e:U 
~ç~:m:;: 0~::f ..ı~~~~~t ~= 111111110111111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111• araımlar. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 
bu gayeyi bilerek glldllyor; §lzmır yu·· n mensucatı='--~a·t·ı-lı·k-.. -.. o-tİllö•r-11 
ondan hiç aynlmıyoruı, 6y· §5 ~ 0 a.u 

le ~i lıerhanfi bir taarraı §T • • k A • • k • ~ 12 beygirku;etinde (Dizel) 
Vaaaunda, uluıumUZUD Ye § ur nonım ş t § 
d ır e 1- markah az kallanslmıı bir evletimiıin, ıon kan da- §5 § 

- - ..,ot6r ıatıhkbr. Taliplerin ınarlarana kadar akıtılacak- ~ ızmir Yftn Mensucata Tftrk A. ~· nin Halka· ~ 
lannda kimıenin ıOpbesi =: rd k. k fi b . =: idarehanemize miracaatlan 
Yokt 1 =: pına a ı uma, a rıka&ı mamulabndan olan = ilin olunur. 

ur ve o amaz. = . ı·k. k 1 k . k = ·---11111111!1~•.JI•-• 
panın sıyaıa e mu- = ' = Avru • 1 t ki n := ıaevıım ı ve •• ı , zarıf DmBflarla, battaniye =: •ı D O K T O R 

l&ntl bitaraf bir r&zle taki- ~ tal ve yftn çorapları, hu kerre yeni açılan Birinci :: 
heden bir miiıahit, bizim ~ kordonda Cumhuriyet meydam civarında 186,..~ Ali Agah 
arza ve emellerimizde, bıı· 5 numaradaki (Şark Hah Tftrk Anonim şİr· ~ Çocuk Haıtalıkları 
lca 0 aye i 'il ' 55 = Mtitehassısı 
1 . • ve mı erıezemez. s k ı·) mağazasında &atılmaktadır. Mezkur fabrika.,~ 
ıtıldll ve kalınmamızın da- = e 1 · •= 1'-inci Beyler Sokatı N. 68 

ha ilk gllnlerioden itibaren 5 nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum =: Telefon 3452 

d == - ----------lf ıiyaıamızı:ıı amaçları 0 5 olan mapıolaltnı muhterem mft,terilerimize bir := 
k~dar •çık surette barııaal ~ defa daha taveiyeyj bir vazife biliriz. ~ 
0 ar~lc kalmıılardır ki bDı · ~ ~ 
nOıuyet ıahibi her inıanın, § . . . . := 
fu bık"k . k = Toptan satıı yerı: Bırıncı kordon No. 186 =: 

1 ata tanıması ım in- = ş k b 1 r·· k A . ş· L • = 
ıızdır· ç k 1 k b 5 ar a ı ur aonım ır"etı = · e oa ova yanın ü· = := 
tün nıOıellah kuvvetlerinin ~ ;; 
••nıimi ve mUnhatıran mn- § Perakende satıı yeri: Yeni maoifaturacılarda =: 
d~faa ve barıı rayelerine ~ mimar Kemalettin Cad. Sağır z:ade biraderler ~ 
hızmet etmektedir. =: = 
. Çekoalovakya cumhuriye· il§ Kuzu oj'lu - çarıısı Asım Rıza ve biraderleri S 

h baıka hiçbir ıayeye ka- § ~ 
Pılmıyacağa gibi ayni hatb E Yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. ::; 
hareketi de ber banıi bir =:_!_ünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu ;; 

ferait altında takibedilecek- §IUIUlllllllllllllllllllllllllllllClllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUi 
tir. çe1ı0aıovakya, ne bir Maliye Vekaletinde11: 
Y•yım pllaı g6d6yor ne de 
kimaenin bir ıeyin ıCSz dik. 
miı bulunayor. 

Çekoılovakya, orta Avru
pa'daki tbarıııal ve arsıulu
sal fonkıiyonlannın ehemmi· 
yetini tamamen m&drik ol
duiu halde ıırf kendi ıoyaal, 
ekonomik ve ulaaal durumun 
daha fazla y6kaeltmek için 
sadece kendi iç gelitimini 
(Inkiıafını) kollamaktadır. 
Zira Çekoılovakya, müıtak· 
belde de kendi müdafaa 
edip bOrriyetiai korumaya 
na11l aımetmiııe b&yle yap· 
malda da hem baraı ıibi bir 
etere ittirak ettijiae hem de 

&ki gOmOş mecidiye ve aksamının beş Şubat bin 

dokuz yQz otuzalh tarihinden itibaren herhangi bir 

kıymetle mObadele vasıta11 olarak kullamlamıyacağı ve 

kullanmak ıİ8tiyenler 2257 numarala kanun ile tayin 

edilen şekilde cezalandırılAcağı ilAn olunur. ı.2.3.4.5 

lzmir milli emlik müdürlüğünden: 
Dosya Lira 

19 Gaıtepe daniş bey sokak 41 oo. la hane 'MO 
20 Bornova kürt ömer ıokak 12 eski 14 yeni oo. dükkan 25 
Yukarıda yazıh emvalin bir senelik icarı 15 gün müd

detle artırmaya konulmuıtur. Taliplerin 13·2·936 perıembe 
ıonn aaat 14 de milli emlak müdiiriyetioe mllracaatları. 257 

gerek orta Avrupa gerekıe 
bOtün Avrupa uluslarının 
tekAmilll içia ele kendine 

dilıeo yükıek misyonu ifa 

ayni derecede ka-

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz illç ve tu· 

valeı Çetilleri ular. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanıa balis Morina Balık yatı ~" 
Şerbet ribi içilebilir iki defa siizBlmi. ilı. 

Biricik satıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzheı 

s~ıH_H_Allllll!!llT EzANESI 



(Ulual Birlik) 

ltalya'nın mali vaziyeti fenalaşıyor, sermayele-
rin yüzde 1 O u vergi olarak toplanıyor 

Bugünlerde toplantılarına devam eden Faşist meclisi karar 
verir vermez, paraların tahsiline başlanacaktır 

lıtaobul 5 (Özel) - ltalyanıo Finanse) durumu gittikçe oi tedbirler almağa mecbur kalmıttır. Bu cQmleden 
feoalatmakta ve genel sıkıntı artmaktadır. Son gden olarak, mevcut sermayelerin yftzde onu, ulusal moda· 
haberlere göre, doğu Afrikası seferinin daha ne kadar faa vergisi diye alınacaktır. Bu mes'elenin,! Faşist 
devam edeceği kestirilememekte olduğundan, ltalya meclisinde karara bağlanmak ftzere bulunduğu ve 
hftkOmeti, harp masraflarını temin eylemek (lzere ye- karar çıkar çıkmaz tahsilita başlanacağı söyleniyor. 

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

Afrika ismet lnönü, genel siyasal durum 
Sahillerinde lngi-' 

liz donanması 
etrafında izahat verdi 

lstanbul, 5 ( Radyo ) -
lngiltere'nin Akdeniz filo
sundan bazı zırhlılarla tor
pitolar, Süveyş kanalından 

Ankara 4 (A.A)- C. H. P. Kamutay grubu idare hey'eti baıkanlığından : 
C. H. P. Kamutay grubu bugün öğleden sonra doktor Cemal Tuoçerin baıkanhiında 

toplandı. 

Baıbakan ismet lnönü genel siyasal durum hakkında Partiye izahat verdi. 

seçerek Afrika sahillerine 
doğru yol almıılardır. 

Sen 
Ingiltere 

Sulhun muhafa-
Nehri gene yok- zası için her feda· 

seli yor 
lıtanbul s (Özel) - Pa- karlığı yapacak 

ria'tea haber veriliyor: lıtanbul, 5 (Özel) - ln-
Fransa'da tekrar ıiddetli giltere dıt itleri bakanı Lord 

yağmurlar baılamııhr. (Sen) Eden, cihan ıulhuau koru· 
nehri, gittikçe yükselmek-
tedir. Dllnkü vaziyet, çok mak için lnsıiltere'nin uluılar 
korkunçtu. Nehir, eaki yOk- kurumunu tutmağa ve her 
ıeklijine niıbetle 4 metre türlli fedakirbiı ihtiyar et· 
35 untim daha yükıelmit meğe azmetmit bulunduğunu 
balunuyor. söyle mittir. -----·· .... ~ .......... . 
Kral Karol, dış bakanı-

mızı kabul etti 
Romanya kralı, YugosJavya, Yuna

nistan ve Torkiye boyok elçi
leri ile de görOştQ 

Pariı, 4 (A.A) - Roman- Puriç, Yunan elçiıi Politiı 
ya kralı Karo) bugün öğle- ve Türkiye Hariciye Vekili 

Tevfik Riltdü Aras'ı ve Tilr
clea ıoara ııra ile Maretal kiye büyük elçisi Suad'ı ka-
Petiaa, Yugoslavya elçisi bul etmiıtir. 

-~~----·~·-.·~·~·· ....... ·~-~------

Irak Hariciye Nazırı 
lstanbul' a geldi 

Tayyareden düşerek ayağı kırılan 
oğlunu Londra'ya götürüyor 

lstaabul S (Özel) - Irak 
hariciye nazırı Nuri, T oros 
ekıpreıi ile ıehrimize geldi. 
Ba akfAm Avrupaya hare
keti muhtemeldir. Nuri'nia 

beraberinde tayyareden dü
ıerek ayağı kınlmıı olan 
oğlu da bulunmaktadır. Te
davi için Londra'ya götilre
cektir. 

Alman sosyalist grubu
nun şefi öldürüldü 

Katil bir Yugoslav'dır. Alman reji
minden nefret etti~ini söyliyor 

Bera, 4 (A.A) - lsviç
re'deki, Alman miJJi soıyalist 
ırubunun ıefi Vilbelm Gust
lof'un katili, 26 yaıında 
David Fraobfurter isminde 
bir Yuıoılav'dır. Polise teı· 
lim olmaftur. KomDaiıt ol· 

ma:lıjını ve fakat Alman 
rejiminden nefret ettijini 
s6ylemiıtir. Guıtlof son ay
lar zarfında büyük bir 
faaliyet aarfetmekte ve ha
rekitı hakkında laviçre bil· 
kftmetine birçok ıikiyetler 
ıelmekte idi. 

1 An kara-Istanbul arasın
da iki hat daha çekildi 

Bu suretle lstanhul-Ankara -Avrupa 
telefon muhaveresi kolaylaştı 

lıtanbul 5 (Özel)- Ankara - lıtanbul t telefon teıisatına 
iki bat daha ilive edilmiıtir. Makineler üzerinde ve bazı 
tadilit yapılmıı ve sesin kuvvetli iıitilmeai temini olunmuı
tur. Bu suretle, Ankara • lstanbul ve Avrupa ile daha kııa 
bir zamanda konuımak kabil olacaktır. 

5 yaşındaki çocukların 
kanını emen canavar 
lıtanbul 5 (Özel) - Atina ıabıtaıı, beı yaıındaki kliçlik 

çocukları mağara kojuklarına kaçırarak, tecavüzde bulunan 
ve bu iirenç hareketten ıonra kanlarını emen Domanyaas 
isminde bir canavarı ele geçirmittir. 

' ......... ,··-·~·-------
Fransız ! Terfi 

Parlamentosu bu· Edecek hakimler 
gün işsizlik işini 

konuşacak 
Paris 5 (Radyo)- Franıız 

parlimentoıu buıiln 6jledea 
sonra toplanacak ve iısizlik 
mea'elesioi konuşacaktır. 
Sosyalistler, iısizlerin pek 
himayesiz kaldıklarını ileri 
siirmekte ve ıimdiye kadar 
gelen hükftmetlerden hiçbi
rinin bu mes' ele ile aJikadar 
olmadığını ileri sürmekte
dirler. 

S6ylendiğine göre Baıba
kan M. Alber Saro, iısizler 
için esasb bir çare bulaca
ğını beyaa eylemiıtir . 

Flanden 
- Baş taraf 1 inci salıif ede -

dir. Fransız baıbakanı, Flla
den Tevfik Riittil Araı'Ja 
Akdeniz'de karıılıklı yar· 
dım meseleaini ve Bul· 
garistan'ın Balkan antan
tına kabulü ihtimalini 
de tetkik etmiıtir. 

Boğazlann tahkimi, mes-
eleaini, ıCSrDtOb ıörüımedik
leri, belli değildir. Ancak 
öyle zannediliyor ki, Tilrki
ye Avrupada dijer bazı 
mıntakaların tekrar asker· 
lettirilmesi, mes'elesinin ya· 
kında ~ortaya çıkabileceji 
bir ıırada bojazlara emaal 

Ankara, 5 (Özel) - Ad
liye Vekileti, terfi müdde
tini dolduran hikimlerin bir 
liıteıini hazırlamııhr. 

Zelzele 
latanbul, 5 ( Radyo ) 

Yugoslavya'nın muhtelif ka
ıabalarında şiddetli zelıele
ler olmuıtur.Tafsilit alınama
dığından zayiatın dereceıi 
bilinememektedir. 

Haheş'ler şimalde 

taarruza geçtiler 
- Ba,ıarafı 1 inci sahi/ede
Habet uçakları buluaduju 
yeri aramıılardır. 

Adiı·Ababa, 4 (A.A) -
Royter ajanıından: Cephe· 
den ıelen haberlere nazaran 
Makalle : ıehri ıimdi Ha bet· 
ler tarafından tamamile ku· 
ıatılmıt bir vaziyettedir. Şe
hirdeki ltalyaa garniıonanun 
ıu ihtiyacını temin eden 
derenin yatağını Habet'ler 
deiittirmeie muyaffak ol
muılardır. Bundan böyle 
ltalyan'lar ya tealim olmak 
yahud ki kılıçtan geçirilmek 
ııklarıadan birini ihtiyar et
JDek mecburiyetindedirler. 

yaratmanın muvafık olmıya • 
catı kaaaatıadaclar. 

! -

i OtuzTahutluA 
Moris LöhlanınEn Meraklı Ro 

Tefrika sayıJı: 

- Blrinc~i Kuıım: VERONIK -
Genç delikanlı Veronik'in 

elini öpmek· istedi. Veronik 
alnını uzatarak: 

- Beni kucaklayınız! dedi 
Kucaklaştılar . 
Veronik: 
- Beni sıkı tutunuz! Dedi. 

Ve yukarı doğru .. Franıova! 
Fransova!" Diye haykırdı. 

Fakat üıt kattaki hücrede 
hiçbir kimse yoktu. 

Veronik pencereden de
nize baktı . Uçurumun dibin
de, güzel ve kiiçük bir göl 
gibi yer vardı. Burası de
rindi. ~Bunun için: · 

- Ôllimii miıkince bek· 
lemekte mana yok, bu azabı 
çekmektense ölmek daha 
iyidir. 

- Veronik ne dOıünüyor-
ıunuz. Dedi. Rica ederim 
bekliyelim. 

- HAii ümid ediyorsun 
demek? 

- Sizden bahıedildiji 
mliddetce ümidimi ve cesa· 
retimi biran olıua keameml 

- Fakat ben ilmid etmi
yorum artık! 

Evet, Veronik artık hiç 
bir Gmid bealemiyordu. 

YDkselmekte olan k111m 
artık kapının kllçük pence
rui iıtikametine relmiı idi 
bili deavm ediyordu. Öyle 
bir vaziyet ha11l olduki, 
artık ayakta durmak imkinı 
da kalmamıştı. · 

Bu ıırada, Veronik ma • 
hud merdivenin ullandıiını 
ve düz bir vaziyet aldığını 

gördli. Yukar1dan da bir 
ıea duydu, F ranıova: 

- Anne.. Anne çabuk! 
Dedi. 

- Sen, ıenmiıio yavrum .. 
- Çabuk anne. Merdiveni 

dllzelttim, çabuk. Hiçbir 
tehliken yoktur. 

- Geliyorum, yavrum, ge
liyorum! 

Veroaik Stefan'ıa yardımı 
ile pencereden merdivene 
geçti ve: 

- Siz, Stef an ıiz beni 
takib etmiyecek misiniz?. 
Diye ıordu. 

- Siz acele ediniz ve 
beni merak etmeyiniz. Vak· 
tim vardır. 

- Hayır .. Bana kat'i ıöz 
veriniz .. 

- Evet, ıizin arkanızdan 
geleceğim. saz veriyorum! 

Veronik, en bllylik ve 
muhakkak bir tehlikeden 
kurtulmuı demekti. Merdi
veni kolayca çıktı ve iiıt 

kat penceresine ayak bastı. 
Stefan'da arkaıından ıe· 

liyordu. Bir iki hamle sonra, 
Stefan'da artık kurtulmuı 
olacaktı. 

Veronik: 
- lıte ıeldim oğlum!. 

Dedi. 
Çocuk heman Veronikin 

kolları arasına atıldı; sevit
tiler, koklattılar. 

Fakat Veronik birdenbire 
irkildi; kar111ında babasını 
61dliren çocuğun ıiması 
vardı! 

Çocuk: 
- Ah.. Ah.. Ne kadar 

zekiıia madam. Beni taaa· 
clın dejil mi? Dedi. 

Baau 16yliyea çocuk, boy 

pos, ıekil ve elbise i 
M. Aotuvaoı öldür•• 
cuktu. ilk görüoiif 
barile güzel ve 
bir çocuktu. Fakat iD 
gulu Veronik çocuğu• 
ne dikkatle bakınca: 

- Vorski ... Vorakil. 
haykırdı.. Sea, V 

. . ' aynııın .. 
Çocuk kahkaha ile 
- Neden böyle 

gibel madam?. Benim 
bamı senin gibi inkir 
cejimi mi ıanıyoraua? 

- · Eyvah.. Benim 
tam V oraki zade 1 

- Aman Yarabbi •• 
da ıaıacak ne var 
madam?.. Ne olacakb 
madam? Senin nefret • 
bu adamın neden iki 
olmasın? O yanan • 
bir ben, bir de aende• 
glizel, akıllı ve uılu F 
va ojlu vardır . 

- Veronikin ojlu. 
- Evet, onun ıibi 

aert, kendi arzuıunu •• 
haya oluraa olaun yeri•• 
tirir bir delikanlı. Ne 
man bir çocuk, ba 
ne kadar aııl ojlu o 
mu zaten zördiba. Be · 
pacaklarım laeaOz bi 
tir. istiyor muıun? Saı• 
ni bir delil dalıa ı 
yim? Bak. Gör bir 
anla .• 

Hain çocuk çevik bil 
reketle pencerenin 1 
koıtu; tam bu ıır• 
Stefaa'ın baıı ıör6ad8. 
cuk bir kaya parça11aı 
kaladı, bütün kaf 
zavallı Stefan'ıa bat18' 
lattı. 

Çocuiua ne demek 
yapmak istediji 
aalamamıı olan 
birden vaziyeti anlad•· 
kat it itten geçmiıti. Ç 
bu kaya parçaaıaı 1 
yiyen Stef an ıözdea 
bolmuıtu. Merdivenin ç 
leri de yeriadea çıkmlf 
uçurumun dibinden 
bir gllrlllHl ti yukanJ• 
dar ıelmiıti. 

Evet, Stefaa mercii 
beraber uçurumun 
yuvarlanmııtı. • 

Veronik bir deli ıib•= 
- Stefanl Stefaal 

haykırdı. 
Hiçbir cevab gelmedi· 

ronik çocuğa: 
(Devam 

Mualli 
Mektebi mezunl 
Coğratya fakftll 

ne girebilecelı 
lstanbul 5 (Özel) -

açılan Ankara CojrafY', 
külteaine Muallim 111 

mezunlarının ahnmaıı 

laıtmlmııtır. 

Sin oh 
TOUln pi yasası 

a~ıldı 
Sinop 4 ( A.A) -

bun Gerze ilçesinde 
piyauıı açılmııtır. Kil 
kuruıtan 115 kuruı at 
da utılmaktacbr. 


