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Habeşler teklifleri kabul edecek mi? 
v - - - - - - ==~,~;==:~==~~T:--:-=~::--:---=-=-=-================ 

Habes, 'ler, ltaly.an- ır Gazetemiz 'l"Nak1üdde~,, istasyonu 

l d 
• 1 • } Bugn;r~;o~aşıııa vücode getil"iliyor 

ar an. 1 z-ı tan ~ (ULUSAL BiRLiK ) Bu - -·----~ -~ gün üçüncü yaşına giriyor. Kızılay, hıı hususta ilbayııı ve parti 
Maalesef okuyucusu çok az b k 

ı b' ı k u b. aş anımızın yardımını temin etti 

daha aldı ıar ;:z:teıriç:e~ie s:n:lik b~: 
ömür, her halde az sayıl

masa gerektir. 

Ras Desta, Italyanlara telefat verdirdi 
Geçmiş günleri hatırlar· 

keo, okurlarımıza sadık kal
mak, onları memnun bırak
mak emelile iktiham etti
ğimiz müşkilatı göz önüne 
getiriyoruz da, bu müddet 
zarfında gerek bu gayreti
mizin ve gerekse, gazete
mizin berrak çehresine en 
ufak bir leke kondurmamak: 
hususundaki azmimizin, bul 
gün tap - taze ve düne nis-1 
betle daha kuvvetli oldu
ğunu görmekle içten gelen 

için büyük bir ihtiyaç olan 
bu istasyonun vücude ge
tirilmesi için ilbay Fazlı Gü
leç'e ve Parti başkanımız 
Avni Doğan'a müracaat et
miş ve bu suretle kurulacak 
istasyon için sosyal yardım 

kurulunun da muavenetini 
temin eylemiştir. hessiye, abeş imparaıorunun emrile tahliye edildi 

Adis·Ababa, 
9 ( A.A ) - f 
Royter • ajan
sından: 

Son günler
de cenub ceb· 
besinde Dolo
llun şimalinde ~ 
Ras Desta or
dusu ile kala
balak yerli ltal
Yan kuvvetleri 
lrasında bütün 
lfün devam 
eden şiddetli 

bir muharebe 
olmuıtur. Ha
beşler iki tank 
tle geçirmit · 
lcrdir. Muba
tebe sonunda 
liabeş'le r den 

Dr. Ce,·det Fuad 

bir sevinç duyuyoruz. lzmir Kızılay kurumu, kan-
"ULUSAL BiRLİK,, ge· sız kimselere veya mecruh 

çen iki senelik bayatta ol- düşürek fazla kan zayi eden-
duğu gibi bundan sonra da lere kan verebilmek için bir 
~k - - - ... ·· naklüddem istasyonu vücude 
o urlarına temiz bir reh-

Naklüddem istasyonu faali
yece geçer geçmez, ilmi ve 
fenni hususatı lzmir kızılay 
kurumu heyeti idare azasın
dan doktor Hüseyin Hulki 
Cura idare edecektir. 

Kızılay; kanını satmak is
tiyenlerle bir taahhüdname 
imzalayacak ve kan verecek 
olanlar emrazı sariye hasta
nesinde ilk muayeneden 
sonra daimi bir kontrola 
tabi tutulacaklardır. 

ber olmağa devam edecek- getirmeğe karar vermiştir. 
Avrupa'da ve Amerika'da Bu gibi kimselerden ait-

tir. k 
Ga7.ete;mizi okumakla onun bu işi salibiahmer teşkilatları naca kana mukabil şimdilik 

0 
Üzerlerine almışlar ve mub · cüz'i bir ücret verilecek, 

.yaşamasına temin eden sev-
gili-;,kÜrlarımızı( bu vesilel telif şehirlerde naklüddem ileride ihtiyaç fazlalaşırsa bu 
- -..- - istasy.onları kurmuşlardır. ücret artırılacaktır. Kana 
•@-:_tekrar tekrar teşekkir Kızılay kurumu başkanı ihtiyacı olan bir kimse is .. 
etmeği bir borç biliriz. doktor Cevdet Fuat; lzmir - Devamı 2 ncı sahifede -

\.. --·~ ·~··-... ~·-------
8SO; ltalyan
lardan 1700 kişi ölü ve 
Yaralı vardır. 

lıtanbul, 10 ( Öze ) -
Desaiye bombardımanında 
liabeı imparatorunun ora
daki yazhk sarayile posta 
•e telgraf idaresi binası ve 
boı olan ltalyan konsoloı
h,neıinden başka daha bir 
Çolc binaların yıkıldığı tes-

~ ıngiliz zırhlısında Kamutayın 
Bu emir üzerine şehir, baş-; Toplar hasara u "'rradı 
tan başa boşaltılmıştır. g ı d 

lstanbul 10 (Özel) - Ma· Londra lO (Radyo) - Ru- 8Dl1Slll 8 

dünkü top· 
görüşülenler 

Habeş'lcr istihkam kazıyorlar 

bit edilmiştir. Bombardıman 
esnasında ölen ecnebi gazete 
muharriri, Amerikan has
tanesine defnedilmiştir. kalle'den alınan son haber- ayal Osk zırhlısının topları-

lere göre, ltalyan tayyare- Dl hasara .uğr~tanlar hak• lnhı• Qarlar veka"l-e•t-1• •ffieffiUl"larJ hak• Istanbul 10 (Özel) - Ital
yanların, Dessiye bir defa 
daha bombardıman etmeğe 
hazırlandıklarını haber alan 
Habeş hükümeti, Dessiye
nin tabliyesini emretmiştir. 

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

Deniz k,onferansında ltal-
ya delegesinin söylevi 

Sinyor Grandi, h~-;esile ile uluslar 
kurumundan şikayet etıniş · 

... 
' G d" ran ı 

~DbÜl,· 10 ( Ôzel ) 
ijtniz konferan11 dün Lon· 

dra'da toplanmıştır. - -ilk toplantıda, ltalya, Ja-
ponya, Amerika ve Fransız 
delegeleri birer söylev ver

mişlerdir. İtalya murahhası 
Grandi, bu vesile ile uluslar 
kurumundan şikayet etmiş 

ve ltalya'nın bu konferansa 
iştirak etmemesi lizımgelirken, 
barış adına ve diğer devlet

lerin iyi niyetle başlamış 

oldukları bir teşebbüse ta

raftar olduğunu ispat için 
iştirak ettiğini, deniz konfe
ransı gibi herhangi kollektif 
bir harekette diğer devlet
lerle beraber yürümeğe az
mettiiini söylemiştir. 

Konferans, bugünde top
lanblarrna devam edecektir. 

leri, Dessiye bombardımanı- kında A mırallık ve Londra o 
nın yapmış olduğu tesirleri zabıtası tahkikata devam k d 
tesbit etmek üzere bir istik- etmektedir. ın aki kanun incelenmek üzere me 
şaf uçuşu yapmışlar ve dö· Deyli telgraf gazetesinin • 

Odeon adında bir denizaltı murın encümenine SCVkedilmi~tİr 
nüşte Dangal dağlarından v 
geçerlerken burada yerleşti- gemisinde de ayni şekilde 
rilmiş olan Habeş loplarının bir kundakçılık vak'ası ol
şiddetli ateşine maruz kal· duğunu yazması Londra'da 

mışlardar. ltalyan tayyareleri 

Habeş toplarının mevkilerini 
- TJevamr tlördiirıdi ~ahifed" -

J)auonçiyo 
Madalyalarını vernıiş 

Şair Danonçiy 
Roma, 10 ( Radyo ) -

Italyan şam Danonçiyo 
iane toplamakta olan komi· 
teye bir kilo altınla şimdiye 

kadar almıı olduğu bütlio 
madalyaları vermiıtir. 

heyecan uyandırmıştır. De-
niz bakanlığı, bu işte suçu 
görülenlerin derhal meyda
na çıkarılmasını emretmiştir. 

İngiliz mahafili, hadisenin 
bir kundakçılık vak'ası de
ğil bir kaza eseri olduğunu 
iddia etmektedirler. 

Bir facia 
Elleri ayakları dnuau 

sporcular 
Moskova, 10 (Radyo) 

Ermenistan'ın Algazar dağ
larında bir gezi yapan 10 
sporcunun elleri ayakları 
donmuştur. Bunlardan ikisi 
ölmüş, ~üçünün elleri ve 
ayakları hastanede kesilmiş
tir. Diğerleri kurtarılmıştır. 

ispanya kabinesi 
lstanbul 10 (Uzel)- ispanya 

kabinesinin tekrar eski baş
bakan San Parpiyetra tara
fından teıkil edileceii söy
leniyorsa da bu haber, kaydı 

ihtiyatla teJikki olunmaktadır. 

Kamutay binası 

Ankara, 9 (A.A) - Bu
gün Nuri Cooker'in:başkan
hğanda yapılan kamutay 
toplantısında 1935 yılı ma
liye vekaleti büdcesinden 
40 bin lira indirilerek hari
ciye vekaleti büdcesine nak
lediJmesine ve gene bu ve
kalet kadrosuna muhtelif 
dereceden altı memur ilave
sine dair karıun müzakere 
ve kabul edilerek gümrük 
ve inhisarlar vekaleti me
murları liyihasımn ~örüşill
meaine geçilmiıtir. Kanunun 

16 ıncı maddesine kadar mü
zakeresi yapılmış ve memur
ların tecziye usullerine dair 
olan bu madde fiurinde 
saylavlar tarafından mütalc
alar ileri sürülmüş ve tak
rirler verilmiştir. 

Geri kalan kısımlarının 
alakadar görülen bazı encü· 

.menlerce gözden geçirilme· 
sini istiyen bir takrir kabul 
edilerek kanun memurin 
encümenine gönderilmiştir. 
Kamutayın bugünkü toplan
- Devamı 4 inci wlıifede -



Sahife7. (Uluıal Birlik) 10 Birinci Kanun 935 

Çin hükftmeti, 
lar içinde 

finansel zorluk-
çırpınıyor 

Tütünlerimiz için yaptığımız propa
ganda maksadı temin edemiyor 

Çin bankası direktörü hile, bugünkü durumun tehli. Mısır' da 

daha 

Türkiye tütünleri çok aranıyor. Biraz 

yaparsak, mahsulümüz 
rakihsiz kalacak 

keli olduğ nu söylemekten çekinmiyor 
Paris'ten yazılıyor: 
Gazeteler, Çin hükumeti

nin, maJi müşkülat içinde 
bulunduğunu ve bu müşkü
lat dolayısile durumunun 
tehlikeye gırmiş olduğunu 
kaydediyorlar. Bu hususta 
ileri sürülen mütalealar, 
şöyle hülisa olunabilir: 

Çin'in son zamanlarda is· 
tikraz talebinde bulunması 
şaşılacak bir şey değildir. 
Büyük devletlerden bazıları 
bu işe alaka göstermişler 
ve Çin'in tekliflerini serd
ederek yapacağı istikrazı 
nerelere sarf edeceğini ve ne 
suretJe ödeyeceğini bildir
mesini istemişlerdir. Çin'in bu 

bulunamaz. Hükumetin siya
sası itinin göstereceği za
ruretlere bağlıdır. Çin'in en 
büyük varidat menbaı güm· 
rükleridir. Son zamanlarda 
ithalatın azalması gümrük 
tarifelerinin yükseltilmiş ol
masından ileri geldiğine 

bakılırsa bu tarifelerin daha 
ziyade yükseltilmesi varidata 
artırmıyacaktır. Diğer taraf
tan gine gümrükler idaresi 
tarafından alınan iki rüsum 
vardır ki, bunlardan biri 
sen~vi 25 milyon Çin doları 
yani iki milyon lngiliz lirası 

tutan ihracat rüsumu, değe· 
ride 16 milyon Çin doları 
yanı 1,300,000 lngiliz lirası 

tutan dahili limanlar arası 
ticaret rüsumudur. 

Alınan bu resimler gerek 
ihracatı ve gerekse dahili 
ticareti sekteye uğrattığı 

için buların yakında kaldırıl· 
ması zarureti basıl olacak· 
tır. Bu da gümrük varidatı
na ayrı bir darbe olacaktır. 

Bundan başka Seşvan ha· 
re keti de pek çok masrafa 
mal oluyor ve dahili şerai· 
tin ıslihı için kat'i surette 
lazım olan vergilerin azaltıl
ması ve imarın arttırılması 

uğrunda sarfedilmesi zaruri 
olan parayı yutuyor. 
-Devamı 3 üncü sahifide-

husüsta hazırlanmış bir formülü 
yoktur ve sadece bugünkü 
ihtiyaçlarını tatmin edecek 
olan bir istikrazın Çin 'i kur
taracağı da çok meşkuktur. 

···--
Her halde ecnebi memle

ketlerin böyle bir ikrazda 
bulunmadan evvel yapacak
ları tetkikat uzun bir müd
det sürecektir. Bundan ma· 
da şimdiye kadar yapılan 
istikrazların tediyesi munta
zaman yapılması için yeni 
istikrazdaki şartların da 
pek ağır olacağı şimdiden 
kestirilebilir. Nihayet bir 
mes'le daha var, o da Ja· 
ponyanın böyle müşterek 
ikrauta girip girmeyeceği· 
dir. Garp devletlerinin Çine 
mali yardımda bulunmaları 
Japonyanın ademi memnu· 
niyetini mucib olduğu bilin
diği için böyle bir vaziyet 
karşısında Japonyanın müş· 
terek ikrazata iştirak etme· 
yip bunun haricinde kalma· 
sı da muhtemeldir. Diğer 
taraftan Çin istikraz temin 
edemediği taktirde, gümüş 

ihracatını şiddetle tahdit 
eden hükumetin, para üze
rinde tesirini icra edecek da
ha başka tedbirler alması 
gayrik ahili içtinap olacaktır. 

Hükumetin başında bulu
nanlar Çin parasını düşüre
cek ve para sistemindeki 
istikrardan ayrılacak bir 
siyasanın hiç bir zaman 
tatbik edilemiyeceğini va
detmektedirler. Halbuki hiç 
bir devlet adamı bu gibi 
işlerde böyle kat'i vaidlerde 

Mekke'de 
islim kongresi 

Cidde - Hayfa Hicaz 
demiryolu kongresinin neti
cesiz kaldığını anhyan Ne· 
cid hükumeti Medine - Ma· 
an hattının tamiri masrafını 
araştırmak üzere önümüzde-
ki haç mevsiminde Mekke
de bir islim kongresi top· 
lamağa teşebbüs etmiştir. 

islim hükümdarları, emirleri 
kongreye davet edilecekler· 
dir. Bir şirket kurularak 
hisse senetleri çıkarılacak 

ve bu senetlerin bir kısmını 
Necid hükumeti alacaktır. 

Bu teşebbüs Suriyede haber 
alınır alınmaz Suriye ve Fi· 
listin tüccarları hattı iılet

mek için çıkartılacak esha
mı seve seve alacaklarını 
bildirmişlerdir. 

* • • 
· Suriye bankası Şam bele-

diyesinden 15 kinunuevveJc 
kadar borçlarının taksit öde-
mesini istemiştir. Belediye, 
sıkıntı içinde olduğunu ileri 
sürerek taksit ödemesi için 
maliye verzirliği nezdinde 
teşebbüste bulunması için 
Dahiliye vezirliğine müracaat 
etmiştir. 

Cebelidüruz meclisi bütçe 
müzakeresini yaparken bazı 
mümessiller hububatın nakJi 
için Süveydeye bir demiryolu 
kolu yapılmasını istemişlerse 
de hakem bunun çok mas· 
raf istiyeceğini, esasen Sü-

Tavzih 
Emniyet direktörlüğünden: 
Ulusal Birlik gazetesi di

rektörlüğüne: 

7-12-935 Cumartesi gün 
ve 564 sayılı gazetenizin 
dördüncü sahifesinin üçüncü 
sütununda (Polis Şükrü'nün 

mahkemesi başlığı altında 

vazife esnasında adam öldü
ren polis Şükrü'nün evrakı 

ağırcezaya gelmiıtir. Mah
kemesi mevkufen görüle
cektir) diye yazdı olduğu 

görülmüştür. Polis Şükrü, 
Mehmed'i yakalamak ıçın 
polis vazife ve salahiyet 
kanununun kendisine bah
şettiği hakkı istimal ederek 
Mehmed'i öldürmüştür. Bu 
sebeple polis Şükrü'nün 

gayri mevkuf olarak mah
kemesi görülmektedir. Ayni 
sütunda tashihini dilerim. 

Lem'i Aksoy 
Ekonomi bakanlığı, Ege 

bölgesi ölçü ve ayar başmü
fettişi Lem'i Aksoy, mezunen 
yakında Ankara'ya gidecek· 
tir . 

veydeye kadar askeri ida
renin idaresinde işliyen bir 
demiryolu bulunduğunu. bu
nun hububat naklinde 'de 
kullanılması için 

tetkik 
müracaat 
edeceğini 

T;~~:0n Tayyare Sineması ~r 
Bugün sevimli Macar 

çok beğenilen 

yıldızı FRANZlSKA GAAL'in 
çok alkışlanan filmi 

~~ l(üçül~ Anne~~ 
Sevimli yıldızın dört şarkısı, bir ninnisi ile snelcnen ve Karyoka 

motifleri ile ihtişamı temin edilmiş bnynk bir fantazi __________ .... ________ __ 
AYRICA: Dahi bestekar BIZET'in hayatı ve şaheseri olan 

~KARMEN_r5?-
Oporasından seçilmiş olan en nadide parçalar (Musiki ustadları servisinden 
FOKS dünya havadileri (Türkçe sözlü) 
MİKI Bütün tanınmış sinema yıldızlarının canlı karikatörleri 

. - t BU FiLME MAHSUS SEANS SAATLER 
Hergün: 16,15 - 18,40 - 21,5 - Cumartesi günleri 12,30 - 14,30 TaJabe seanıla

rıdır. Pazar günü 12,30 da ilave seansı vardır. 

propaganda 
hu diyarda 

Son verilen haberlere 
göre 1934 de, Yunan tütün· 
lerinin Mısır'daki durumları 
1933 dekine nazaran düıel
meğe başlamıştır. 

Yunan tütünlerinin Mısıra 
ihracatı 1926 yılından beri 
mütemadiyen düşmüştü. Bu 
düşüşe birkaç ıebeb göste
rilmektedir. 

a) Mısır sigaraların yüzde 
80 ini çeken ecnebi piyasa· 
larda, şark tütünü kullanan 
imalathanelerin faaliyeti; 

b) Mısır sigaralarını istih
lak eden bazı ülkelerde, 
Mısır fabrikatörlerinin ima
lathane açmaları: 

c) Mııır'da tatbik edilen 
vergi usulleri; 

D) Mısır' daki tütün ima
lathanelerinin yüzde 70 ini 
teşkil eden Yunan'lılar, yer· 
Ji istihlak ihtiyacını temin 
ederken, bunun 3·4 nisbe
tinde ecnebi fabrikatörlerin 
eline geçmesi. 

E) Mısır piyasasının, ucuz
lukları dolayısile, uzak Şark 
tütünlerine gösterdiği rağ· 
bet. 

F) Türk ve Bulgar tütlin-
lerinin Mısır piyasasında 
rağbet görmeleri. 

Mısar'ın 1926 yılındanberi, 
Türkiye, Yunanistan, Bul
garistan, Çin ve japon'dan 
aldığı yaprak tütün miktar· 
ları şöyledir: 

Türkiyeden 898 bin 541 

Tarsus'ta 
Bir ev yıkıldı ve iki 
kişi aukaz altında 

kalarak öldü 
Tarsus, 5 (Özel) - Dün 

sabah Tekke mahallesinde 
bir evin damı çökmüş ve 
ankaz altında kalan karı 
koca iki zavallı ölmüştür. 

Ölen erkek MaJatya'h 
Mehmed oğlu Mehmed ve 
karısı da Niğde'nin Kemer
hisar köyünden Mahmud 
kızı Ümmi Gülsümdür. 

kilo, Yunanistan'dan 1 mil
yon 882 bin 898 kilo, Bul· 
garistan'dan 694 bin 45 kilo, 
Çin'den 548 bin 668 kilo ve 
Japonya'dan 1 milyon 82 bin 
928 kilo. 

Mısır'ın 1933 yılında Tür· 
kiye'den aldığı tütün miktarı 
1 milyon 216 bin 165 kilo 
idi. 

Alakadarların verdikleri 

için Mısır' da yapılan propa· 
ganda çok dar bir sahada 
kalmaktadır. Halbuki Mısır 
halkı, Türkiye tütünlerini 
her suretle tercih etmekte 
ve çok aramaktadır. Propa
gandaya ehemmiyet verildiği 
takdirde birkaç yıl sonra 
Türkiye tütünlerinin, Mısır'dı 
çok yayılması ve rakipsiz 
kalması kuvvetle muhtemel· 

teminata göre, tütünlerimiz dir. ............. _. ______ _ 
Saatte 900 Kilometre 

--·--Simsiyah gökaltında uçacak, gide· 
"' . . 

cegımız 

zilnO 

yere kadar yeryü · 
görmiyeceğiz 

·-·-· Londra'dau Nevyorka 6 Saatte! 
Otuz yıl önce uçan ilk kadem yüksekte hareket 

adam saatte kırk mil hızla için hazırlanmış bulunuyor. 
hareket etmişti. 16 yıl sonra 30 bin kadem yüksekten 
saatte 120 mil yapan tayya- uçacak motörleri yapılmışsa 
reler, sivil tayyarecilik dev· da bunlar henüz pek azdır. 

Uçmak için normal irtifa 
rini açtı. Bu yıl saatte 270 on dokuz bin kademdir. Bu· 
mil sür'atle hareket eden 

nun daha yüksekliğinde in· 
tayyareler yapıldı. Yarış 

sanın yardımsız teneffüs et· 
tayyareleri içinde saatte 441 mesine imkin bulunmadığı ok" 
mil yapanlar var. O halde sijen maskesi kullanılır. 
yakında 500 mil (900 kilo- Pilotlar bunu kullanmaktı 
metre) yapan tayyarelerle mi iseler de yolcuların bunu 
karıılaşaca;ız? kullanmaları pek biçimsiz 

Hız arttırmanın en kolay oluyor. Onun için tayyareleri 
çaresi mukavemeti azaltmak- bu şeraite göre hazırlamak 
tır. Bunun da en basit çaresi için tertibat alınmaktadır. 
yüksekte uçmaktır. Bu yükseklikte uçulduğu 

19000 kadem yüksekte zaman yolcular, gökyüzünil 
rüzgarın mukavemeti yarı beyaz bir sis tabakası yer 
yarıya iner. 60 bin kadem yüzünü perdeliyecek ve yol
yüksekte ise bu mukavemet cular arzı görmiyeceklerdir. 
ancak onda bir derecede Pek yakın günlerde ta-
hissedilir. bakkuk edecek olan bu 

Fakat motörleri de ona projeler sayesinde Londra· 
göre hazırlamak icabediyor. d•n Nevyork'a altı saatte 
Bugün bu motörler 16 bin gitmek mümkün olacaktır. ----------·-. 
"Naklüddem,, istasyonu 

vücode getiriliyor 
ulen Mehmet fabrikada • - • • 

gece işçisi oıduiundao sa- Kızılay bu hususta ilbayın ve partt 
bahleyin evine gelmiş, yatmış ' • 
ve karısı da dışarda bulunan başkanımızın yaı·clımını temin ettJ 
kozayı sulamış ve tam içeri · h · d 
· · -k·· tü l -Başlarafi birinci salıifede- kabul etmedık. Da a zıya e 

gırer gırmez ço un o muş· t . 'Jd'w. 1 k b 1 t · ld w u asyona getm ıgı zaman on arın a u e mış o ug 
tu~idise derhal komşular kendi kanı derhal muayene ayrı ayrı gurup halinde 

edilecek ve bu kana teta- Donörü kabul ettik. Bu gu· tarafından polise ve beledi
buk edecek kanı ta~yan 

yeye haber verilmiş, halkın 
satıcı istasyona celbe-

ve itfaiyenin yardımile ankaz 
temizlenmişse de karı koca- dilerek naklüddem ameliyesi 

yapılacaktır. 
nın öldükleri görülmüş, dok
tor muayenesinden sonra 
müddeiumumilikçe ölülerin 
gömülmesine izin verilmiştir. 

Bu ev bir odadan ibaret 
ve bir katlı olduğundan içe· 
ride baıka nüfus bulunmu
yordu. 

Esasen çürük bulunan ev 
çatısı dün gece yağan şid

detli yağmurdan tamamen 
gevşemiş ve çökmesi iki 
zavallının ölümü ile netice
lenmiştir. 

Belediye; bu hadise üze
rine şehirde yıkılma tehlikesi 
bulunan evleri tesbit ettir
mektedir. 

Dün bir muharririmiz Kı -
• 

zılay kurumu başkanı dok-
tor Cevdet Fuat'la görüş
müş ve naklüddem hususunda 
hangi şeklin kabul edileceği
ni sormuştur. Doktor Cev· 
det Fuat muharririmiie şu 
izahatı vermiştir: 

- "Dünyanın her yerinde, 
son defa Roma Enternasyo
nal kan nakli kongresinde 
ve Amerika'da Pan Ameri
ken kan alma kongresinde 
verilen kararlar veçbile 
"Üniversel Donör., (1) leri 

[1] "Donör,. kan 
lara verilen iaimdir. 

satan-

ruplar dörde ayrılır ve her 
gurubun Donörü, evelindeD 
muayene olunarak vaziyeti 
sıhhiyesi tesbit edilir. lca· 
bında bu dört guruptan 
hangisinin kanı, kan veri· 
lecek hastanın kanına teta
buk ederse, o guruptakiler· 
den birinin kanı alınıp şı

rınga edilecektir . ., 
istasyonun kurulması içio 

hazırlıklara başlanmıştır. Kı
zılay kurumumuzun her sa· 
hada olduğu gibi bu saba
da da halkımıza faideler te· 
min edeceği ve Izmirin bil" 
yük bir ihtiyacına cevab 
vermiş olacağı ıüpbesizdir. 

Milteşebbisini taktir et
mek borcumuzdur. 
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~Çin hokumeti, tinansel zorluk- N. v. Olivier ve şOrekii- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
lar içinde '~ırpınıyor vv. ~,. H. Van Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS olup Roterdam, Hamburg, 

~ KUMPANYASI Danimarka ve Baltık li-
Raştrmıfı 2 İnci salıif'eclc 1 senelerinde 394 milyon Çin l)er Zee acentası "UL YSSES .. vapura elyevm manları için yük alacaktır. 
Busene zarfında ticaret doları, yani 32,820,000 lngi- limanımızda olup Anvers, SERViCE MARITIM 

müvazenesindeki açığın hala Iiz lirası kıymetinde kıymetli & Co. Cendeli Han. Birinci kor- Roterdam, Amsterdam ve ROUMAIN 
pek yüksek derecede kal- maden ihracatı yapılmıştır. DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE don. Tel . 2443 Hamburg limanları için yük "PELEŞ" vapuru 18 1 nci 
ması, memleket içinde yetiş- Buna ayrıca 200 milyon Çin "MACEDONIA ,, vapuru EUerman Linyn Ltd. alacaktır. kanunda 2elip 19 lnci ki-
tirilmesi lizımgelen zaruri dolarlık, yani 16,600,000 In- halen limanımızda olup An· Londra ve Hull battı: " HERMES " vapuru 8 nunda Malta, Cenova, Mar-
.b d ı h lncı' k.cnunda beklenmekte ·ı B lona lı'manları 
11 tiyaç mad e erinin ariç- giliz liralık da gümüş ve al- vers, Roterdam, Hamburg " BULGARIAN " vapuru cı 51 ya ve arse 
ten getirilmesine devam et- tın karakrıhg-ı ilive edilme· 1 ilk kanunda gelip 21 ilk olup yükünü tahliyeden için yük alacaatır. 

" " ve Brem en için yük al- sonra Burgas, V arna ve Yolcu kabul eder. 
mek yüzündendir. lidir · maktadır. kin una kadar Londra ve Köstence limanları için yilk NIPPON YUSSEN KAISHA 

Bu vaziyet karşısında Çin Geçen sene Çin'deki ec- " ISERLOHN " vapuru 9 Hull için yük alacaktır. alacaktır. .. TOYOHASHI " vapuru 
bankası umum müdürünün nebi bankaları tarafından " GRODNO " vapuru 20 " ORESTES" vapuru 16 14 lnci kanunda beklen-

1 d d .. b' Bci. kanunda bekleniyor, ·ık k d L d H il son zaman ar a ver ığı ır ihraç edilen 260 milyon Çin ı inun a on ra, u ve lnci kanunda gelip 20 1aci mekte olup yükünü tahliyeden 
söylevi gözden geçirelim: doları, yani 21,658,000 fngi- 13 Bci. kanuna kadar Anvers, Anvcrsten tahliye. edip ayni kanunda Anvers, Roter- sonra 19 lnci kanunda Yoku

Bu bankanın müdürü olan Jiz lirası kıymetinde olan Rotterdam, Hamburg ve zamanda Londra ve Hull dam, Amsterdam ve Ham- hama Oaaka ve Şanghay Moji 
Chang-Kıan-gau hiç bir za- gümüşe gelince bu miktar Bremen için yük alacaktır. için yük ~lacaktır. burg limanları için yük limanları için yük alacaktır. 

b .. ç· • 'db ı d'l "AKKA,, vapuru 23 Bci. Livcrpool hattı: alacaktır. lla"ndaki hareket tarih-man pesimist sayılan ir gümuş, ın e ı a e ı en SVENSKA ORIENT 
adam değildir; fakat 0 da ecnebi malların bedeli olarak kanunda bekleniyor, 26 Bci. " ROUMELIAN .. vapuru LINIEN !erile navlonlardaki değiıik-

1 k f h k kk t b• b k kanuna kadar Anvers, Ro- 1 ilk kinunda Liverpol ve Jiklerden acente meıuliyet 
meme eti re a a götürece muva a en ecne ı an a- "GOTLAND" motörü li- kabul etme•. 
k 1 b. ı d' ı d ki b' terdam, Hamburg ve Bre- Svvenıeadao tahliyede bulu- .. o ay ır yo un mevcu ıye· arın a sa anan ır para manımızda olup Roterdam, Fazla tafıilit için ikinci 
tine inanamıyor. Bu zat idi. Bu bankalar gümüş ib- men için yük alacaktır. nacaktır. Hamburg, Danimarka ve Kordonda Tahmil ve Tab-
maJi müşkülitın Çin'in ar- racını karlı gördükleri anda AMERICAN EXPORT LINES- "FLAMINIAN,, vapuru 23 Baltık limanları için yük liye şirketi binaıı arkasında 
sıulusal tediyat muvazene· bittabi bu işte geri kalma- NEVYORK ilk kanunda Liverpol ve alacaktır. Fratelli Sperco acentalığına 
sindeki açığından doğmuş dılar. "EKSARCH " vapuru 12 Svvenseadan tahliyede bu- " ERLAND .. motörü 14 müracaat edilmesi rica olunur. 
olduğundan ve bu açığın Ecnebi memleketlerden Bci. kanunda bekleniyor, lunacakır. 1nci kanunda beklenmekte Telefon: 2004 • 2005 • 2663 
da ithalata nazaran ihracatın yapılacak istikraz Çin'in bu· DDUTSCHE LEVANTE-

Boston, Norfolk ve Nevyork LINIE 
senelerce kıyas edilemiyecek günkü müşkülitını muvakkat 
kadar az olmasından doğdu- olarak hafifletebilir; fakat için yük alacaktır. ''MILOS,, vapuru 16 ilk 
ğunu bildiriyor. Cbang diyor eğer bu da temin edilemezse "EXAMELIA" vapuru 17 kanunda Hamburg ve Bre-
ki : Çin kendi membalarana da- Bci. kanunda bekleniyor, menden gelip tahliyede bu-

.. Bu muvazene açığını ka- yanmak mecburiyetinde ka· Nevyork için yük alacaktır. lunacaktır. 
pamak üzere 1933 ve 1934 lacaktır.,. uEXCHANGE,, vapuru 20 Not: Vurut tarihleri ve 

~~llllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllll/&~ Bci. kanunda bekleniyor, vapurlann isimleri üzerine 
~ ~ Norfolk, Nevyork için yük değiıikliklerden mes'uliyet 

E: 'f k H K = ı kt kabul edilmez. 
~ Ür a Va UrU ID U~ a ~~;K~~LONA" vapuru 26 D O K T O R 
::::: = Bci. kinunda bekleniyor, 1 Büyük Piyangosu ~ ~,::~~ıı:.·N••rork için yük Çoc~~iH~!,.,, 
§:::::_ şı· mdı·ye kadar binlerce kişiyi = ARMEMENT H. SCHULDT Mütehassısı 

- HAMBURG tı..inci Beyler Sokagı N. 68 == Telefon 3452 
~ zen~İD etmiştir. = "TROYBURG,, vapuru 4 
:::: _ Bci. kanunda bekleniyor, 
§ 2.iııci keşide 11 Birinci Kanun 935 tedir. ~ Anvers, ı oterdam ve Ham· 
~ . . . . = burg için yük alacaktır. 
§ Büyük ikramı ye: 30,000 Lıradır = JOHNSTON vvARLFN LI-

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
"'ot6r satılıktır. Taliplerin 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz \'C ucuz iliç ve tu

valet çe~itleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norvcçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütllr. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

Sın HAT 'EzANESI 

~ A 15 12 1 )" l k NE - LIVERPUL == yrıca: ,ooo, ,ooo, o,ooo ıra ı = .. JESMORE 14 _ . _ " vapuru 
§ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir ~ Bci. kanunda bekleniyor, 

!~ıa:e:ı:::~ize müracaatları •llllll llllllllllllll lll lllll il lllllll lllllllllll il llllllll lllllllll l il 111111111111111111111111111111• 

. ~lzmir yün mensucatı! ~ mDkatat vardır = Anversten yük çıkarıp Bul-

\,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111., r.::::•;ü~e .~.:~~:.~~ 
1 iman-

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Tork lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Geliı tarihleri ve vapur-
ların isimleri üzerine mes'u 
Jiyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakk1Dda bir taahhüde 

N~A 
o 11 ıÔıı-. 

1 

Alı Rıza :Türk Anonim şirketi! 
Mn elrthanesİ ~ izmir YO.n Mensucatı TOrk A. Ş. nin Halka- ~ 

uC l - d k. k r. b "k l d 1 -= p1Dar a ı umaş ıa rı ası mamu atın an o an =: 
:= mevsimlik ve kı~hk, zarif kumaşlarla, battaniye, ~ 

Y eui Kavatlar çarşısı - şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
No. 34 kordonda Cumhuriyet meydanı civar1Dda 186 ~ 

;; numaradaki (~ark Hah Tilrk Anonim şir- ~ .. ~--------•• = keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkur fabrika- ~ 
;; om metanet ve zerafct itibarile herkesçe malum ~ 

laka (Okamentol) 

ôksftrftk şekerle- ;; 

rini tecrObe edi --4 

= olan mamulahnı muhterem mnşterilerimize bir ~ 
- defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
- Perakende satış yeri Toptan satış yeri ~ 

Yeni manifaturacılarda mimar l ci kordon no: 186 Şark ~ 
ıiz •. 

Ve POrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mfts· 

bil ~ekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat eO.rgtın 

haplarmı Maruf 

ecza depolarından 
ve eczanelerden 

arumlar. 

~ 
Ct1 

CQ 
= Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. E 
= biraderler ~ 
- Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza ~ 
= ve biraderleri ~ 

~ = Yeni manifaturacılarda mimar ~ > :: Kemaleddin Cad. Yünlü mal- §:E = iar pazarı F. Kandemiroğlu = = • 1111111111 Hl 1111111111111111111 11111111111111111111 111 111111 111 11111111111111111 ili 111Hl111111 il Ull 

~ -1 -Sümer Bank--
~ 

CQ Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesan~ kıımaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar~ 
lzmir şubesinde bulursunuz 



Sahif · ·1 .. (UluaaJ Birlik) 10 Birinci kanun 935 --
ı Otuz Tabutlu Ada 

Moris Löbanın ~=n Meraklı Ronını 

Dünkü şiddetli · çarpışmalarda ölen 
ve yaralananlar 30 kişidir 

• 

Sokaklar, tahrib 
doludur. 

edilmiş .. kamyon, otobüs ve tramvaylarla 
Polis, hakiki kurşun kullanacak 

Kahire 10 (Radyo) - Son 
çarpışmalarda 30 kişi ka
dar ~10 ve yaralı bulun· 

kullanılacağım bildirmi~- tadır. Kanla hildaselerin 
tir. Şehrin birçok yerlerin \'Ukuu her un bekleoebi-

tar. Toplantı bundan baıka 
gösterilere iştirak eden 
kimselerin hapis cezasına 
mahküm edilmelerini karar-

du~u bildirilmektedir. Üni
versite mahafili, her ne 

bahasıoa olursa olsun so
nnna kadar mOcadeleye 
karar vermiştir. HOkumet 
beyannamesinde nOmayiş· 
çilere karşı hakiki kur,un 

de elektrikler yanmamak· 
ta, vesaiti nakliye işleme· 

mektedir Caddeler, tahrip 
edilmiş otomobil~ otobOs 
ve tramvay arabaları ile 
doludur. Sokaklarda sn-

lir. 

Kahire 9 (A.A) - Tale
be tarafından yapaJan nüma· 
yişler selibiyettar bakanlar· 
Jarla poJis otoriteleri arasın· 
da yapılan bir toplantada 
silah istimal etmek hususun· 

vari mOfrezeleri dolaşmakta da polise konulan yasa1ıın 
ve asayişi temine çalışmak- kaldırılması kararlaştmlmış· ........ 

laştarılmışbr. Bugün Kahire· 
de sükun büküm sürmekte-
dir. Bir ihtiyat tedbiri ola· 
rak Gizeb üniversitesi ile 
Kahire uasanda bütün na· 
kil vasıtalara durdurulmuş
tur. Üniversiteler şimdilik 
kapalı bulunacaktır. 

Hainlerin muhake- Başbakanımız Perşembe 
mesi haşlıyor günü söyle~ verecekler 

Tasaı·ruf ve iktısad haftası ı1lusal ~~~---------~~ 
Muhakeme P erşemhe veya Cuma 

aOoü e Ankara A~ırceza

sın da görülecektir 
Ankara, 1 O ( Özel ) -

Büyük Önderimiz Atatürk'e 
karıı ıuikasd hazırbyan 

hainlerin muhakemesine ya· 
kında Ankara Ağırceza mah· 
kemeıinde baılanacaktır. 
Bunun hakkında yapılan ilk 

tahkikat bitmit ve sorgu 
hakimliği; ıuçluların Ağar· 

cezada muhakeme edilme· 
lerini istemiıtir. Bunların 
mubakemeaine perıembe 
yeya cuma günü baılanması 
muhtemeldir. 

~~~~----,.--·--·~·~···-· ... ·----~~~~ 
Gümiiş ·liraları taklid 

edenler yak!llandı 
·-·-· Kayseri'de fabrika kuran kalpazan· 

lorla yataklarJ .tevkif edildi 
lıtanbul 10 ( Özel )-Gü· 

milt lira, yirmi beş ve elli 
kuruıluklara taklid eden şe· 
beke meydana çıkarılmıştır. 

Bu ıebekenin merkezi ve 

paraların basıldığı yer Kay
seri' dedir. 

Şimdiye kadar yakalaoao 
kalpazanlarla, yataklara on 
kiti kadardar. Tahkikata de· 
vam olunmaktadır. ··----

Mussolini'nin cevabı 

bir ekonomi bayramı olacak 
Ankara 9 (A.A)- Tasar· tarafa yayılacaktar. Bu sene 

ruf ve yerli mallar haftası tasarruf ve yerli mallar haf· 
bu ayın 12 inci Perıembe · tasının memleketin her tara· 
günil baıhyacaktar. Haftayı fanda öteki senelerden daha 
başbakan ismet lnönü saat muvaffakiyetli olmaıı için 

icap eden bütün tedbirlerin 
15 te Halkeviade vereceği ahndığıoı ve haftanın ulusal 
bir söylevle açacaktır. Hu bir ekonomi bayramı halini 
söylev Ankara radyoıile her alacağım öğreniyoruz . ·-· 
ltalyao'la~ın 66 numara

lı resmi tebliği çıktı 
Rom 10 (Radyo)- ltalyan 

karargibı, 66 numarala res
mi tebliği neşretmiıtir. Ma· 
reşal Badoğliyo bu tebliğin· 
de diyor ki: 

Bugün ileri karakolları
mızın istikşafı devam etmiş· 
tir. Tayyarelerimiz, şimal 
cebbesinde ve Dessiye'nin 
ıimalinde diişmanın tecemmn 
merkezini bombardıman et· 

miştir. 

Cenub cephesindeki bava 
filolarımızda, Silto ve Me· 
gella düşman kıtaatını bom· 
bardıman eylemiştir. 

Bombardıman esnasında 
bir tayyarecimiı vurulmuı 
ve almüıtnr. Tayyarc:lerimiz 
bombardımandan sonra mun· 
tazam birbalde karar1ıibla· 
rına dönmtitlerdir . 

Darbei hükfımet hazırlı-
yanların merakla bekleniyor 

~--~- ----~~~ 

Habeş imparatorunun yeni teklifleri Estonya'mn lsveç elçisi Pus da ha-

kabul etmemesi de muhtemeldir 
Pariı, 10 ( Radyo ) - ı 

Lawal-Hoar konuımalar neti · 
ceıinde bulunan yeni sulh 
formülü Habeş ve ltalya 
bUkumetlerine bildirilmiştir. 

Bu tekliflerin neler olduğ'u 
ıiıli tutulmakla beraber 
Havasan diplomatik muha
biri; Habeşistao'a liman ve
rilmesi, Tigre'nio bilyük 
bir kısmının ltalya'ya terki, 
Ogaden'de lbılya'ya büyük 
bir toprak parçası verilmesi 
we milstakil kalacak olan 
Amharik kısmı için milletler 
cemiyetinin ekonomik yar
dımı kararlaştağına bildir· 
mektedir. 

Bu tekliflere M. Mu1101ini 
ayın 12 sinden evvel cevap 
verirse, 18 ler komitesinin 
ya toplanma tarihi değiıtiri· 
lecek ve yahutta M. Laval 
ile sir Samoel Hoar komite-

den petrola ambargo konul· 
mama~ını istiyecektir. 

M. Mussolini'nia yeni tek· 
liflere vereceği cevabı me· 
rakla beklenmektedir. Maa
mafib Habeş imparatorunun 
bu teklifi kabul etmiyeceği 

sanılmaktadır. 
Çnakn yeni formülle hal· 

ya, esasla surette tatmin 
edilmektedir. 

çauakkale'de 
Aziz şehitlerimiz için 
bir abide dikileeek 

lstanbul 10 (Özel) - Şe
bitlilderi imar cemiyeti sene-
lik kongresinde Çanakkale· 
deki aziz ıehitlerimiz için bir 
ibide dikilmesine karar ver· 
miştir. Bunun için iki mil· 
yon lira sarfedilecek ve mu· 
azzam bir ibide vticude 1ıe
tirilecektir. 

riciye vekili olacak idi!. 
Paris 9 ( A.A ) - Reval 

hürriyet mücadeleleri tara-
fından tasarlanan bükümet 
darbesi hakkında aşağıdaki 
tafsilat verilmektedir. 

Darbeyi hazırlamak için 
toplanan milliyetperver fe· 
derasyonu kongresine mem· 
leketin her tarafından gelen 
1500 delege iştirak etmişti; 

Kamutayın dün
kü toplantısında 
gör.OşOlenler 

- B(J.ftarafı 1 inci tıahif ede
bsında Ankara Nümune 
hastahanesi için Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekileti 
kadrosuna on basta bakıcı 

hemşire ilivesi hakkındaki 
kanununda birinci müzake· 
resi yapılarak kabul edil· 
mittir. Kamutay Çarşamba 

ıllall toplaaacakbr. 

hükumeti yıkmak için hazar· 
lanan plin bu kongrede en 
uf ak teferruatana kadar tes· 
bit edilmiıti. Silibh hlicum 
kıt'aları gözyaşı bombaları 

da atacaktı. Suçlular a~asın · 

da yeni bilkümette dıı itleri 
müsteıarı olması kararlaıtı· 

rılan bu bakanlığın basın 
bürosu ıefi ile dıı iıleri ba· 
kanı olması kararlaıtaralan 
estonyanın lsveç elçisi Puı ta 
bulunuyorlar. izahat vermek 
Ozere Letonya'ya çağırılan 
Pusta bugünlerde buraya 
gelecektir . lbtililcilerin 
yazmış olduğu beyanname· 
de eski cumur batkanların
dan Toenisson ile Tessemen
tin isimleri bulunmaktadar. 
Fakat bunların ihtilal hare
ketine bil'fiil ittirlk edip 
etmedikleri henüz belli de· 
iildir. 

1'efrilm sayı $ı : 1 

- Blrio.·i Kı&ım: VEKONIK -

Başlangıç: 

Büyük harp, insanları o 
kadar şaşarttı ki birkaç sene 
evvel olan Hergemand ıkaa· 
dalanı bugün hatırlayabilen 

pek azdır. 
Hadiseyi şöylece anlatalım 
Britanya'daki eski ve taş 

eserler üzerinde tetkikleri 
ile ıöbret kazanmış olan M. 
Antuvan d'Hergemand, kızı 
Veronik de beraber olduğu 
halde 1902 senesi Hazira· 
nanda ormanda tenezzüh eder· 
ken dört meçhul şahsan bü · 

" cum ve taarruzuna uğramıı 
idi. 

Veronik bu dört müteca
vize karşı k udretinio yettiği 
kadar mukavemet göstermiş 
fakat neticede bir otomobile 
atlamış ve Sen Klod sahiline 
doğru kaçırılmıştı. 

Görünüş itibarile basit bir 
kız kaçırma! 

Ertesi gün. Veronik'i se· 
ven ve Veronik tarafından 

da sevilen Kont Aleksi 
Vorald'aia bu hadisenin faili 
olduiu tahmin edildi, Çünkü, 
Veronik'in babası; bu kendi
sini kral zade sanan ıüpbeli 
adamı damad edinmek iste· 
memiı ve batti bazı husu· 
satta Kontu tahkir etmiı idi. 

Kontun bu hareketine, 
Veronik'in de evvelden itti
rak ettiii söylenmekte idi. 

Çok baaiı, çok barçın bir 
adam olan Antuvan Her· 

ııemond, kaıının tama· 
men betbahbsı mukabili ola
rak bu bidise failleriaden 
intikam almak için yemin 
etmiıti! 

Vak'ıa, kızile kontun ev-

Habeşler, Italyau
larduu iki tank 

daha aldılar 
-Btlftarafı linci sahifede -
tesbit etmişler ve bir müd
det bombalar atmıtlardar. 

Bir ltalyan tayyareci za· 
biti ölmllıtilr. 

lstanbul 10 - (Yaıkator) 
cephesinde ltalyanlarla şid
detli bir muharebe olmuş ve 
saatlarca devam etmiştir . 
Habeı'lerio bu · muharebede 
ltalyan'lara büyük zayiat 
verdirdiklerine dair verdik
leri haberlere mukabil ltal· 
yan'Jar da Habeş'lerden kül· 
liyetli esir aldıklarını iddia 
ediyorlar . 

Roma, 9 (A.A) - Siyasal 
çevenlerde sanıldığına göre, 
Mussolini bugün öileden 
toplanacak olan senatoda bir 
söylev verecektir. Senator 
taour di revel bütlin senato 
üyeleri tarafından imza edi· 
len ve senatonun Mu11olini 
tarafından alınacak bOtiln 
tedbirleri candan kabul et· 
tiiine dair olan kararı tevdi 
etmittir. ltalyan'nın azmini 
karmak maksadile yapılan 
btitün tetebbüsleri takbih 
senato ltalya'nan bayati ih· 
tiyaçlaranı mzdafaa için ıarki 
Afrika'da giriıtiii hareketin 
meıru oldurunu kaydetmek· 
tedir. 

lenmesine müsaade etti ve 
hidiseden iki ay sonra Nis
te nikib merasimi yapıldı ; 

fakat bir sene sonra şayanı 
dikkat hadiseler bir· birini 
takib etmeğe başladı. 

Yeminine sadık olan An· 
tuvan D'hergemand, Vero· 
nik ile kont Vorski'nin yeni 
doğan kızını, Vilfranşta, 
kendi hesabına hareket 
eden bir yata kaçırdı. Fakat 
bava pek farhnalı olduğu 
için bu yat, ltaJya sahillerin· 
de battı. Yatın dört tayfası 
bir sandalla kurtuldu; bun· 
lann verdikleri habere göre 
M. Antuvan ve torunu kü· 
çuk kız dalgalar arasında 

boğuldular! 

V eronik, babasının ve 
kızının feci ıurette öldük
lerini haber alanca. her şey
den vaz geçerek bir maoas· 
tıra girdi. 

* • • 
lıte, Skandalın büliıaten 

tarifi bundan ibarettir! Fa
kat on dört senelik bir ara· 
faktan sonra daha müthiş 
safhalarda yeniden başla
mııtır. Öyle bidiselerle, ta
mamen hakikate uyııun ol
malarına raimen çok def aJar 
masal gibi görüneceklerdir. 
Harbın bütün cihanı meşgul 
ettiii ıarada ihmale uğrıyan 
bu hidiselerio izahı sırası 

gelmittir. 
- 1 

Metrtlk kulObe 
Britanya'nın merkezi bir 

mevkiinde bulunan güzel Fo· 
uet köyüne, 1 Mayıs sabahı 
bir arabanın geldiii görüldü. 
Hu arabadan gri elbise giy
mit yiiziinü kalan bir peçe 
ile örtmüı, fakat giizelliii 
biltiln sarabatile belli bir ka· 
dın idi. 

Kadın, köpek tek otel ve 
lokantasında seri bir kahve 
altı yapta; öğleye doiru, eı
yasının iyi muhafaza edilme· 
sini rica ederek, civar hak
kında bazı malümat aldı ve 
kar yolunu tuttu . 

Biraz ilerledikten sonra, 1 

yol ikiye ayrıldı, birisi Kim -
perle'ye, diğeri de Kimver'e 
gidiyordu. Genç kadın Kim
ver yolunu takib etti, üze· 
rinde: .. Lokrif: 3 kilometro,, 
yazıla yol iıaretinin önüne 
geldiii vakit: 

- işte, aradığım yer! 
Dedi. 

Fakat, etrafına dikkatle 
bakınca, aradıj'ını bulamadı, 

ve adeta mütehayyir oldu. 
Acaba kendisine verilen 
izahata yanlaş mı anla mıttı?. 

Göznnno görebildiği geniş 
sabada canla bir mahluk, tek 
insan yoktu. Yalanız köytin 
yakınlarında bir ıato göze 
çarpıyordu. Şatonun kapı ve 
pencereleri kapalı idi. Kö· 
yün kilisesinin çanı öile vak
tini ilin ett . 

Genç kadın bir kaya par
çası üzerine oturdu; cebin· 
den bir mektup çıkardı, 

mektubun bat tarafında şu 
firma vardı : 

Huıuıi ve ıizli itlere mah· 
UI Dgtıiliı acenta11 

- Arlıaıı 11ar -


