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Avam liamarasın- 1 

da liıyamet lioptu 
iialdvin,şiddetli tenkitler kar 
şısında ne diyeceğiııi şaşırdi 

Mısır 
Saylav seçimine 

hazırlanıyor 
Istanbul, 20 (Özel) - Ka

hire'den haber verildiğine 
iÖre, Mısır hükumeti, saylav 
seçimi için bir beyanname 
neşretmiştir. 

Hükumet, kargaşalıklardan 
dolayı tevkif edilmiı olan 
üniversite talebesini affet· 
meği düıünüyor. 

Matrut latanbul, 20 ( Özel ) - petrol ambargosu mes'ele-
Londra'dan haber veriJiyor; sinde M. Laval'Ja ihtilafa Yunan memurları tek· 

Avam kamarasının dünkü dllştüğilnU ve işin tehlikeli 
celsesi tarihi idi. Yalnız bir safhaya girmemesi için 
muhalif partiler değil, baı- bu suretle hareket etmek 
bakan Baldvinin dayandığı mecburiyetinde kaldığını, 
muhafazakirlar partisi de ltalya'nın lngiltere'ye harb 
dahil olduğu halde saylav- edemiyeceğini, ettiği takdir· 
ların en çoğu Baldvin kabi· de şiddetle mukabele iöre· 
nesine ıiddetli hücumlarda ceğini ve bütün dünya dev-
bulundular. Jetlerinin ltalya aleyhine 

Avam kamarasındaki lo- döneceğini söylemiıtir. 
Istanbul 20 (Özel) - Lon

calarında yer almış olan 
dra'dan haber veriliyor: 

ecnebi devletler elçileri, mü- Blltün gazeteler, Sir Sa-
zakereleri ve kopan güriıl· lmoel Hoar Ue M. Heryo 
tüleri sonuna kadar takib Samoel Hoar ve Eden istifasından bahsile uzun 
eylemişlerdir. malardan bir müddet hiç makaleler yazmaktadırlar. 
Başbakan Baldvin, Sir haberdar edilmediğini ve Son gelen haberlere ,göre 

Samoel Hoar'ı sevdiğini ve ansızın aldığı bir mektu bla her iki diplomatının iıti-
ona karıı olan itimadının emri vaki karıısında kaldı- fası, Londra'da olduğu ka· 
sarsılmadığını söylemekle ğmı beyan eylemiştir. dar blltlln Avrupa'da ve 
beraber, kendisinin Paris'te Sir Samoel Hoar, baş- bilha11a Cenevre'de derin 
M. Laval'la yaptığa konuş· bakanın bu sözlerine karşı, akisler yapmıştır. -----------.......... ··----------
imparator yakında şimali Amerikalı 

cephesine gidecek 
~~~--------~~-1 tal yan keşif tayyareleri, Haile 

Selase'nin seyahat mıntakasını 

tesbite çalışıyorlar 

Bu hafta içinde şiddetli muha~ebeler olacak 
Tigre, cebheeai 19 (A.A) - ~ 

Havas Ajansından: 
Italyan ileri karakolları 

Habeş muhariplerinden ~bir 
gurubun Makalle güneyin
deki bir ,taarruzunu püskllrt
milılerdir. 

Roma 19 ( A.A ) - 75 
numaralı resmi ltalyan harb 
tebliii: 

Eritre cebbesinde kayde 
ıayan bir ıey yoktur. Takaz· 
za vadisinde ltalyan hava 
kuvvetleri Habeş tecemmü· 
Jeri üzerine bombalar atmış
lardır. Kurulan iki eyalet 
idaresi yerli ıefler ve esnaf· 
fa itbirliği y11pmak suretile 
iılemeğe baılamışhr. Bu se· 
bepledir ki idare makaniz· 
aıaıı bütün Sebeli mıntaka
ıına şamildir. Grabavda 
mutavaat eden Ogaden ka· 
bileleri Uzerine ayrıca baş· 
ka bir idare kurulmuştur. 

Londra, 19 (A.A) - Röy· 
ter ajansı bildiriyor: 

Can çekiımekte olan sulh 
tekliflerinin, buıUn Baldvin'in 
öldlljDall bildirmeai üzerine 

Habeş imparatoru 
Habeşistan'da mubasematın 1 

pek yakında şiddeti mmesi 
ve kat'i bir harbın vukuu 
beklenmektedir. Çünkü yeni 
sulh müzakeresinin başla
ması uzun bir zamandan 
evvel mümkün görülmiyor. 

- Devamı d6rdünca sahifede -

Doktorun ce
sedi Adis · Aha-
ha'ya getirildi 
lıtanbul, 20 ( Özel ) -

Dessiye Bombardımanında 
ltalyan tayyareleri tarafından 
ahlan bombalarla öldilrülen 
Amerika kızılhaç hastanesi 
başhekimi doktor (Nokman) 
ın cesedi, Amerika'ya gön· 
derilmek Uzere tayyare ile 
Adis-Ababa'ya getirilmiı ve 
büyük törenle trene bindi
rilerek Cibuti yolile Ameri
ka'ya gönderilmiştir. 

Katillerden 
\ 

biri daha yakalandı 
latan bul, 20 ( Özel ) -

Galata postanesi veznedarı 
Hüseyin HllsnO'yll öldüren· 
lerden Ürkilplü , Yunusta 
zabıtaca yakalanmıştır. Vez· 
nedarı öldilren kurşunun 

kimin tarafından atıldığı 
henüz tesbit edilememiştir. 

Çünkü ierek Abdullah ve 
gerek Yunus hakikati s6y
lememektedirler. 

Mahmud Han 
Ankara'ya geliyor 
lstanbul, 20 (Özel) - Af· 

ganistan dış işleri bakanı 
Mahmud Han, bu ay içinde 
memle~etimize ıelecek ve 
Ankara'da bir mllddet kala
caktır. 

rar vazifelerine 
alnuyorlur 

lstaobul 20 (ÖzeJ)- 1 Mart 
isyanı münasebetile memuri
yetlerinden tardedilmiş olan 
Yunan devlet memurları hü· 
kumetin emrile tekrar yerle· 
rine yerleıtirilmektedir. 

Boris 
Bfttftn tekziplere rağ· 
men Londraya gidecek 

lıtanbul 20 (Özel) - Bütün 
tekziplere rağmen, Bulgar 
Krala Boris'in bu yakınlarda 
Loodra 'ya gideceii ıayleni
yor. Bulgar kralını, bizzat 
lngiltere kralı davet etmiıtir. 
Son haberlere göre, Kral 
Boriı, Berlin ile Paris' e de 
uğrayacaktır. Bu seyahatin, 
siyasal bir mahiyeti haiz ol· 
duğu iddia ediliyor. 

Rum Patriki 
Ağır hastadır. Doktor· 

lar flmidi kesmişler 
Iıtanbul 20 (Özel) - Is· 

tan bul Rum patriki F otyos 
ağır hastadır. Patrik kendi· 
ne dini merasim yapılmasını 
istemiı ve merasimi yata
ğından dinlemiıtir. Doktor· 
lar, ihtiyar • papasın hayatın· 
dan ümidi kesmiılerdir. 

Afrika 
Sevkiyatı devam 

ediyor 
Roma, 19 (Radyo) - Na-

1 poJi'den doiu Afrika'ıına 
hareket eden (Tevera) gö: 
nllllll firka11, törenle teıyi 

edilmiıtir. 

Italyaıi gazeteleri 
Habeş 'lere silah veril· 

memesini istiyorlar 
lıtanbul, 20 (Özel) - Ro

ma' dan bildiriliyor: (Popolo 
d'ltalya) ve (Stampa) gaze-
teleri, kaçakcılık yapan silih 
fabrikalarıoın, Habeıistan 'a 
en son sistem top ve mit· 
ralyöz gönderdiklerini ye 
sulhun mevzuu bahsolduğu 
bir zamanda Habeıiıtan'ın 
takviyesine devam edildiği 
takdirde, ltalya'nın da başka 
tllrlll hareket etmek mecbu· 
riyetinde 
1orlar. 

kalacajanı yazı· 

! Dış bakanımız konseyde 
beyanatta bulundu 

~~~--------~~-Ara s, sulh sevdiğimiz için projeyi 
cerh etmek istemedi 

Tevfik ROşdO. Aras 
lstanbul, 20 ( Özel ) 

Uluslar kurumu konseyi, 
Lord Eden'in teklifi üzerine 

lngiliz· Fransız sulh projesini 
tetkik etmiş ve bu teklifleri 
tasvib ettiğini bildirerek M. 
LavaJ'la lngiliz delegesine 
teşekkür ettikten sonra da

ğılmıştır. Konsey, 13 ler ko· 
mitesini bırakmış ve ltalya 
ile Habeşistan 'dan gelecek 
olan cevabları tetkik etmesi 
için selihiyet vermiştir. 

Konseyin dünkü toplantı· 
sında hazır bulunan dıı ba· 
kanımız Tevfik Rüştil Aras, 
sulh projesi hakkında be ya· 
natta bulunmuş, sulbü iste· 
diğimiz için projeyi cerhede
cek sözler söylemek isteme· 
diğini beyan eylemiştir. 

Aras'tan sonra ıöz alan 
Rus delegesi M. Potemskin, 
projenin kabul edilmiyecek 
şekilde olduğunu söylemiştir. 

•••• 
Y unanistanda şiddetli 

yağmurlar tekrar haşladı 
·-· -· Binlerce hayvan mahsur bir halde 

kalmıştır. Bir köyde 18 ev yıkıldı 

lstanbul, 20 ( Özel ) -
Atina'dan haber veriliyor: 

Eski Yunanistan'ın birçok 
kasabalarında yeniden şid· 
detli ve sürekli yağmurlar 
yağmağa baılamıştır. Seli· 
nik'ten gelen malumata göre, 
oralarda da yağmurlar yağ
maktadır, Selinik civarın
daki köylerin bir kısmı sular 
altında kalmıştır .• (Kalivya) 
köyünde 18 ev yıkılmıştır. 

Burada zayiat önemlidir. 
Eski Yunanistan'da husule 
gelen seyliblar, birçok hay· 
vanatı alıp götnrmüştür. 

Skidra nehri evvelki rün 
taşmış ve her tarafı sular 
kaplamıştır. Bu nehrin kı
ydarında sularm ıürllkleyip 
getirdiği 700 boj'ulmuı ko· 
yun g6rlllmüıtllr. 

Ağıllarda kapanmış olan 
binlerce mevaıi hayvanatı, 

açlıkla pençıleımıktedir. 

Böyle bir felaket, Yunanis· 
tan'da şimdiye kadar gö
rülmemiştir. 

Istanbul 20 (Özel)- Sey· 
liblardan dolayı Avrupa ile 
Selinik arasındaki şimendi • 
fer münakalatı üç günden 
beri ke!lilmiş bulunuyor. Şi • 
mali Avrupa postaları, Bul-
garistan yoluyla ve cenup 
Avrupa postaları da Pire • 
Brendizi yoluyla gidip gel· 
mektedir. Birçok köprüler 
harap olmuştur. Amerikalı
ların yapmış olduklara bilyilk 
sedleri de ıular alıp götilr· 
müştür. Sular, binlerce bek· • 
tar araziyi kaplamıştır. Se· 
Jinik ile Florina arasındaki 
ıimendifer hattı harap ol· 
muştur~. 

Şimali Yugoslavya' da da 
büyük ıeyllplar olmuştur. 
Orada da mühim hası rat 
vardır. 



1. 
Güzel 

- Ben, görülmesi lazım 
gelen her şeyi gördüm. Bun
dan sonra sıra size geldi. 

Dedi. Doktor, sandığın 
açıJmasıoı emretti. Sandık 
açılınca, doktor heyecan ve 
dehşet içinde kaldığını sak
hyamadı. Emniyet direktörü 
itidalini muhafazaya çalışa
rak: 

- Beni dinlerseniz, burada 
yalınız ölüm sebeplerini ve 
ölünün vaziyetini tetkik et
mekle iktifa ediniz. Bundan 
sonraki tetkikatmızı mevta 
teşhirhanesinde yaparsınız . 
Zira sandığı olduğu gibi o
raya göndermek mecburiyeti 
kanuniyesfodeyim. 

Doktor, kadının kalbindeki 
yarayı ihtiyatkiir bir hare
ketle .tetkik etti ve sonra : 

- Noktayı nazarmız mu
siptir. Burada yapacağım 

tahkikat, hakikaten muhta
sar geçecektir. Şu basit 
tetkikahmla anlıyorum ki, 
zııvaJJı kız, nagibani bir taar
ruza uğramış, belki de uyur
ken öldürülmüştür. Zira çeh
resinin sükünet ve safveti 
değişmemiştir. Katil, hançeri 
sokacağı yeri tesbit ettikten 
sonra bıçağı saplamış. Ba
kınız, hançerin demiri, 
sapının ucunun kadar nüfuz 
etmiş.. Vay, şu garibeyi 
gördünüz mü; hançer, bir 
oyun kağıdını deJmiş ve 
maktulenin sinesine saplan
mış!.. 

- Oyun kağıdı mı? 
- Evet,~ evet ! 
Doktorun bu sözleri, bü

tü asayiş memurlarının te
cessüsünü uyandırdı. Herkes 
sandığın etrafını kuşattı . 
Hançerle vurulmuş bir kızın 
kalbi üzerinde bir oyun ka
ğıdının bulunması, o vakte 
kadu görülmüş, işitilmiş 
birşey değildi. Kanlı cinayet

lerini imzalarmış gibi bu şe
kilde bir harekette bulun· 
mağı, katiller itiyat edinme-

mişti. Halbuki bu kadının 
katili, başka yolda hareket 
etmişti. Zalim herif, kızın 
kalbine saplamış olduğu han
çeri, kibar salonlarda veya
hut kulüplerde kullanılan ka
lın, kenarı yaldızlı bir oyun 

mış olması, 

gösteriyor. 
Emniyet direktörü dokto

run bu kanaatine şu cevabı 
verdi: 

- Eğer katil, kan akma· 
sını mennetmek üzere tıpa 
makamında kullanmak iste-
diği oyun kağıdını daha ev
vel delmemiş ise, bu kanaa
tiniz doğrudur. 

Doktor: - Buda akla ya
kındır. 

Emniyet direktörü, daha 
fazla vakit kaybetmek iste
mediği için yerinden kalktı 
ve: 

- İbtimalatı sonra tetkik 
ederiz. Böyle bir vak'anın 
ibtidasında bu gibi teferrüatı 
nazarı ehemmiyete almak 
lazım gelmez. Yalnız şunu 
söyliyeyim ki, bu cinayet, 
Parisi baştan başa velveleye 
verecektir. BinaenaJey tah
kikatta zerre kadar kusur 
etmemek ve en ufak nokta· 

lara kadar usule riayet gös

termek lazımdır. Aksi tak-

dirde gazetelerin diline dü-

şersck hepimiz mes'ul olu· 

ruz. Tahkikat hususunda 

büyük müşkülatla çarpışa-

cağımız muhakkaktır. 

Mahaza, yara üzerindeki 
oyun kağıdının, bizim için 
çok faideli bir deJil olacağı 
fikrindeyim, 

Doktor, emniyet direktö· 
rünün sözlerini dikkatle din· 
liyordu: 

- Ya katil, bu oyun ki· 
ğıdile zabıtayı şaşırtmak i!· 
temişse?. 

- Bidayette belki de al-

danacağız, yanlış istikamet
lere sapacağız. fakat zan
nederim ki uzun müddet 
gafil kalmıyacağızl. 

Esasa gelmiş olmak için 
evvela tutulan hamalı istic-

va b etmek lazımdır. Bu 

adamın, k:ıtiJin evinde hiz
metkar gibi bir şey olması 
ihtimali çok kuvvetlidir. 
Şimdi, sandığı evvelce bu
lunduğu karyolanın altına 
sürünüz ve herifi tevkifha
neden buraya getiriniz! 

(Ulusal Birlik) ~O Birinci KAnun 955 

Japonya, fırsattan istifade 
etmeli yolunu tutmuştur 

Posta 
Mürsel atı teehhnrden 

kurtarılacak 

Posta müraelitının teeh· 

hüre uğramaktan kurtarıl

maın için mülbakatta ve baş 

direktörlük bölgesinde esaslı 

tedbirler alınmıştır. Haber 

aldıiımıza göre, mürselitı 

en uzak köylere iaal etmek 

ve posta olmayan köylerde 

posta tesis etmek tasavvur

ları, kuvveden fille çıkmak 

Çin, Japonyaya karşı isyan etmeden ne dereceye 
kadar fedakarlığa razı olacaktır ? 

Londra'da çıkan (Mançs· 
ter Gardiyan) gazetes,, uzak 
ıarktaki vaziyet hakkında 
şu makaleyi yazmıştır: 

Veog Cheing - veiyi öldür
mek teşebbüsUnde bulunan 
adam, ister bir nasyonalist 
ister bir komünist olsun, is
terse bir meczub ve yahut 
para ile tutulmuş bir katil 
olsun; bu adamın kurşunla
rına kurban seçerken aldan· 
mış olduğu muhakkaktır. B. 
Vang Ching-vei Çinde Nan· 
kin hükumetinin başbakanı 
ve dış işleri bakanı sıfatile 
vazifesinin bütün mes'uliye· 
tini sırtında yüklenmi§ olma
sına rağmen mevkiinin ve
receği salahiyetlerin hiçbirin
den müstefit olmamaktadır. 

iktidar general Ciyani·Kay· 
şekin elindedir , 

Bu diktatör uhdesine süel 
konsoy başkanlığından baş-

kanlığından başka bir vazi· 

fe almamış olmakla beraber, 
memleketin iç işlerinde gös

terilen bütün muvaffakiyet~ 

ler onun hesabına yazılır, 

fakat tenkitler, kabahatler 

ve hatalar o siper vazifesi

ni gören Başbakanın hesa
bına kayit edilir. Bu hata
lar arasında bilhassa Japon 
taleblerine boyun eğmek 
mes'elesi çok mühim sayıl
dığından B. VVangın ismi 
daima Japon dostluğu ile 
bir arada zikredilir. 

Katil teşebbüsü M. Vang; 
şimali Çin'e aid Japon ta
leplerini münakaşa etmek 
üzere mühim bir içtimaa 
girmezden evel fotoğraf çe
kilirken vaki olmuştur. Buda 
gösteriyor ki katil azılı bir . 
nasyonalisttir. Çok şükür ki 
teşebbüs muvaffakiyetle ne
ticelenmemiş ve M. Vang 
yakında iadei afiyet etmiş

tir. 
Bu esnada konferans işine 

devam etmiş ve Japonya'ya 

aid verilecek kararı vermiş 

bulunuyor.Son haftalar için· 
de Avrupanın fazla meşgul 
olması; uzak şarkta istediği 

gibi hareke(edebilmesi için 

başladı. Japon emellerinin, 

şimali Çinde geçen Temmuz 

ayı zarfında askeri harekat 
ile tehdit ettiği beş vilayette 
siyasal değilse bile ekono
mik kontrolü eline almak 
şeklinde olduğundan şüphe 

edilemez. Bakalım Japonya 

bu arzusunun husulü için ne 

d~receye kadar ileri varmağa 
hazırdır ve bakalım Çin Ja
ponya'ya karşı isyan etmeden 
ne dereceye kadar fedakar· 
lığa razı olacaktır. ....... üzeredir. 

lng·lizle . İ(_;İn en mühim olan 
nokta, yarını görmektir 

"DeyJi . Meyi,., gazetesinin, lngilterenin bugünkü 
durumu hakkında yazdığı makale 

Londra'dan yazılıyor: (Deyil 
Meyi) gazetesi, logiltere'nin 
bugünkü durumu hakkında 
yazdığı bir makalede dünle 
bugünü mukayese ederek .şu 

Almanya'da 
Tütün sürümü 

arttı 

Almanya istatistik bürosu 
tarafından neşredilen son 

rakamlara göre, Almanyada 

puro ve sigara yoğaltımı ' 

(istihlaki) artmış, sigara tü

tünü yoğaltımı da azalmış· 

tır. Bu istatistiklere nazaran 

1934-1935 mali yılında ( 1 
Nisan 1935 ten 31 martl935 

e kadar) Almanya7,81200000 

puro sarfedilmiştir. (Kundan 

önceki yılda 6,531,000,000 
artma nisbeti ; yüzde 20) 

Harpten evvelki yıllarda 
adam başına 119 aded puro 

puro isabet ederken 1934 
1935 yılında 114 puro iubet 
etmektedir. 

1934.35' mali yılında sigara 
yoğaltımı 36,078,000,000 ta
nedir. (Bundan önceki yıla 

nazaran 2,450,000,000 tane 

veya yüzde 7 fazla). Ayni yıl 
içinde sigara iütünü yoğal

tımı da 31,764,730 kilogram· 

dır ki geçen yılın miktarına 
nazaran yüzde 3 noksandır. 

mütaleada bulunuyor: de paramızın istikrarı bir 
1931 den 1935 şe kadar muazzam tehlike içinde bu

geçen yıllar arasında bazı lunuyordu; bugün böyle bir 
mukayeseler yapalım. 1931 vaziyet mutasavver değHdir; 
de işsizlerin adedi 3,000,000 hatta, diyebiliriz ki, lngiliz 
haddini sür'atle aşmak üzere lirası bugün dilnyanın en 
idi; bugün ise bu adet sağlam akçesidir. 1931 de 
2,000,000 dan aşağıdır; ve devlet bütçesinde geniş bir 
bir buçuk milyon işsize ye- açık vardı. Bugün bütçele-
niden iş verilebilmiştir. 1931 · Devamı 4 ndi sahifede-

~~~~~--... ~.,.~•~•~--. 
Alman mültecilt~ri ve 

Uluslar • 
sosyetesı 

~~~---------~~~ 
Sığına bilmiş oldukları memle-
ketin ekonomisine dahil olmıyan 

mUltecilerin vaziyeti elimdir. 
Journal de Ceneve; Alman 

müJtecileri ve uluslar sosye
tesi başlığı altında yazdığı 
bir makalede diyor ki : 

inci asır, falcı ve büyücfileri 
yakmaktan ve insana işkence 
etmekten çekinmiyen orta 
zamanın bile mukaddes ad· 
dettiği bir hakkın yavaş ya
vaş çiğnenmesine doğru git
mektedir. 

( Devam edecek ) 

fırsat sayanjaponyaNankin hü
kümetioe şimali Çine ait bir 
sürü talepler yağdırmağa 

Fakat harpten eyvelki 
yıllarda adam başına 193 
adet sigara isabet ediyordu. 
- Dcv"mı 4 11cı1 rnhif P.ıle -

kağıdı arasından geçirerek iZ! 
yatırmıştı. Zabıta ile alay de-
mek olan bu hareket, her- Tele fon 
kesi hayrete düşürmüş, asa· 3151 ayyare Sineması T;~~r 

Mülteciler mes'elesi zama· 
nımızın halle mecbur olduğu 
en çetin ve en acıklı prob
lemlerden birisidir. Evvela 
Sovyet devletinin, sonra 
Türk cumuriyetinin doğuşu 
ve nihayet müteaddid fa
şizmler ve bilhassa Hitler
ciliğin meydana gelmesi 
muazıam nüfus kütlelerinin 
hicretini mucip olmuştur. 
Muhacir Rus'ların adedi 
hemen hemen iki milyona 
yakındır. Küçük Asya Yu
nan'hlan, Yunanistan'da bir 
melce bulmuşlardır. Yüz 
binlerce Ermeni de yurdsuz 
kalmıştır. Bütün bunlara bir 
de iki yıldanberi bu zavallı 
köksüzlerin adedine katılan 
Alman'ları da ilave edersek, 
vaziyeti tamamen tesbit et
miş oluruz. 

Bazı Avrupa devletleri 
var ki, gayri kabili inkar su
rette zalim olan tedbirler 
almaktadırlar. Meseli bizce 
malum birçok misallerde ana 
baba çocukları veya çocuk
lar ana babayı görmeğe me· 
zun addedilmemektedirler. 
Diğer taraftan serserilik 
hakkındaki kanun, taham
mülü aıan bir sertlik ve 
insafsızlık mertebesine varı
yor. Nitekim bazı siyasal 
mülteciler, sırf yabancı ol
dukları için iş bulamayınca 
ya geldikleri yere geri çev
riliyorlar yahud da memle
ket haricine atılıyorlar. Bun· 
lar nereye giderlerse gitsin
ler, vaziyetleri daima bir yiş memurlarının kalbinde 

katil için sönmez bir intikam 
hissi uyandırmıştı. 

Emniyet direktörü, yarayı 
bir kere daha muayene et
tikten sonra: 

insan ihtiyarladıkça 
her gün yeni bir şey öğre
niyor. Bu gece böyle bir 
şey göreceğimi dün söylemiş 
olsalardı, hiç inanmazdım, 
siz ne dersiniz doktor, buna 
ne mana verilebilir? 

Diye sordu. Tıbbı adli, 
bir lahze düşündü ve son
ra da: 

- Tıbbi tahkikat tahki
kat noktayı nazarından 
bakacak olursak, bu kadın, 
uyurken öldürülmüştür. Han· 
çerin, oyun kağıdının geçi-

~ ··~ ~ - ---- 5 ~ .. b Bugiln 20 birinci Kanun Cuma gnun saat 21,1 ten ıh arcn 
Çok sevilen kahkahalar Kralı Georges MİL TON'un en son ve en gnzel filmi 

Para l(ralı Milton 
Franaız'ların meşhur ( Commte Obbgado ) operetinden iktibas 

edilen bftytı şarkılı komedi 

Bu film Paris'in meşhur moda sarayl::da ve büyük barlarında çevri~diğin.den 
en son moda tuvaletler teşhir edildiği gibi Paris eğlence hayatının ve Pans kıbar 

aleminin iç yüzleri de canlı bir surette gösterilecektir ----------
AYRICA: FOKS(Tiirkçe sözlü dünya haberleri) (MIKI ile KİNG KONGkar~ı karşıya) 

SEANS SAATLERi - Her gün 15 - 17 - 19 • 21,15 Cumartesı 
13 - 15 Talebe seansı, Pazar 13 de ilaVl~ seansı 

oü n Çok beğenilen 8 ı• r 
~ Çok alkışlanan A k G • Son defa ola-

~ ecesı rak. gösterile-
' cektır. 

Bu mültecilerin bazıları 
sığınabilmiş oldukları mem
leketlerin ekonomisine dahil 
olabilmişlerdir. Bununla be
raber şimdiki halde adetleri 
günden güne artan ve vazi
yetleri günden güne fena· 
Iaşan bir milyondan fazla 
muhacir geriye kalmaktadır. 
Bunun sebebi, hemen her 
yerde buhrandır; "at home,, 
kendi yurtlarındaki işsizliğe 
karşı mücadele etmek mec· 
buriyetinde kalan hemen bü 
tün hükumetler, fazlalık te · 
lakki ·edilen yabancıların yer
leşmesine muarız bulunup 
bu yabancılar şaye-t yerleş· 

miş bulunsaJar bile bunları 
defetmeğe çalışmakla meş
guldürler. Görülüyor ki 20 

cürüm mahiyetinde sayılıyor. 
Hapisten bapise süründük
leri için nihayette de ölüm
den başka melce bulamıya· 
rak intihar erliyorJar. Mün-
tehirlerin adedi çoktur. 

Davaları Cenevre'de Heio
rich Mann ile Georg Bern
hard tarafından müdafaa 
edilmiş olan Alman mülte· 
cilerinin vaziyeti hakikaten 
dikkati çekmeye değer olan 
bir durumdadır. Bunlardan 
bir çoğu pasaportsuz kaçmış· 
lardır. Buna mukabil Hitler 
bükümeti, birçok kimselerin 
gitmesini teshil ederek bili· 
kis geri gelmelerini imkan· 
sız kılmaktadır. Antisemitizlll 
( Yahudi aleyhtarlığı ) cere· 
-Devamı 3 üncü sahifide-
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Alman Mültecileri ve Ulus- N. v. Olivier ve ştıreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
lar Sosyetesi VV. F. H. Van sı Limitet vapur 

B~tarafı 2 inci sahifede Henrich Mann ile Bern• Der Zee acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

olup Roterdam, Hamburg, 
Danimarka ve Baltık li~ 
manian için yük alacaktır. 

yanı bu suretle, birçok Ya- hard komitesi tarafından pek 
hudiyi veya sözde gayri iiriyi haklı olarak talebedilen re- & Co. 
nefye sevketmektedir. Bun· for mçok daha şumullüdlir; zira DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
)ardan gayri bir de bu hu· istihdaf ~ttiği gaye hakiki "ISERLOHN" vapuru ha-
susta Sovyetleri takliden bir kanunun ihdasıdır ki len limanımızda olup Anvers, 
111 üocil Reich'in yurddaşhk bu kanunun mültecilere ve- Rotterdam, Hamburg ve 
vasfını ellerinden aldığı kim· receği hak, mesleklerioin Bremen için yük almaktadır. 
seler vardır. Bu kimseleri icrası bakımından kanuni- "INOIA" vapuru 17 Bci. 
Nansen Ofisi tarafından yar- yelle telakki olunmamak kanunda bekleniyor, Ham-
.dım gören ve gene bu ofis- hususundaki idari keyfiliğe burg ve Anversten yük 
ten mahut opatride'lerin pa- karşı kanunen kendilerini çıkaracaktır. 
saportunu alan mültecilerle müdafaat e1mek ba~kıdır. "HERAKLEA"t vapuru 23 
bir tutmak mümkün olmaz Bu kanun, adetlerı yüz ~B · k~ d b ki · 27 cı. anun a e cnıyor, 

mı diye sorulur1a, bu suale bine baliğ olan Alman mül- k d A 
ı ·ıı · · · d Bci. kanuna a ar n-

şöy e cevap vermek kabil- tecı erının, aynı zaman a 
dir. Bu problem 1933 te or· milyonu aşan diğer mülteci- vers, Roterdam, Hamburg 
taya konduğu vakit, o tarihte lerin de vaziyetini koruma- ve Bremen için yük ala-
S. D. N. üyesi Reich bükii- ya yarayacaktır. işte bu caktır. 
meti, mutasavver yardım keyfiyet manevi bir borç, AMERICAN EXPORT LINES-
tedbirlerine mümanaat et- insani bir vazifedir. NEVYORK 
mişti. 

Bu itibarla bu işe Mac 
Donald gibi bir yüksek ko
miser tayin etmekle iktifa 
olundu. Mac Donald, birlik 
haricinde hareket ederek 
Londra'da bir büro tesis 
etti; kendisine hiçbir mev
duatta bulunulmadığı için 
büdcesi, bilhassa Musevi 
muhitlerden gelen hayırhah 
yardımlar sayesinde tevzin 
edilebildi. 

Maamafih bu vaziyet böyle 
devam edemez. 1935 Asam
blesi, konseye bu mes'eleyi 
istediği gibi ve yalnız büd
ceye yeni yükler tahmil et
memesi şartile halletmesi 
hususunda tam bir müsaade 
vermişti. 

Mes·eıe konseyde ikinci 
kinunda mevzuu bahsedile
cektir. Mac Donald Ofisi ile 
Nonşen Ofisinin birleştiril
mesi pek muhtemeldir. Yüzde , 
60 olacağı hesap edilmiştir. 

-lll!!!n•o~K·T-01·R-·· 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
'"'inci Beyler Sokağı N. 68 

Telefon 3452 ...................... 
Satılık- nıotör 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 
""otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemi%e müracaatları 
ilin olunur. 

• 
Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Kiralık ban 
lzmir vakıflar direktörlüğünden: 

11 EKSARCH ,, vapuru 15 
Bci. kanunda bekleniyor, 

Baston, Norfolk ve Nevyork 

için yük atacaktır. 
11EXAMELIA" vapuru 17 

Bci. kAnunda bekleniyor, 

Norfolk ve Nevyork için 

yük alacaktır. 
"EXCHANGE" vapuru 22 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Norfolk, Nevyork için yük 
alacaktır. 

"EKSILONA" vapuru 26 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Ncvyork için yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 30 
Bci. kinunda bekleniyor, 

Anvers, oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

DEN NORSEE MIDDEL-

HA VSLINJE (D-S. A-S. 
SPANSKELINJEN) 

.. oSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 16 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Dieppe ve Norvecl imanla-

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Londra ve Hull hattı: 

" BULGARIAN " vapuru 
1 ilk kanunda gelip 21 ilk 
kanuna kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

" GRODNO_.._" vapuru 20 
ilk kanunda Londra, HuU ve 
Anversten tahliye edip ayni 
zamanda Londra ve Hull 
için yük ~lacaktır. 
Liverpool battı: 

" ROUMELIAN ,, vapuru 
1 ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bulu
nacaktır.~ 

"FLAMINIAN,, vapuru 23 
ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bu
lunacakır. 

DDUTSCHE LEVANTE
LINIE 

"MILOS,, vapuru 16 ilk 
kanunda Haınburg ve Bre-

"UL YSSES" vapuru elyevm 
limanımızda olup !Anvers,
Roterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları:için yük 
alacaktar. 

" HERMES " vapuru 8 
lnci kanunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden 
sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

" ORESTES " vapuru 16 
lnci kanunda gelip 20 lnci 
kinunda Anvers, Roter
dam, Amsterdnm ve Ham-
burg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT 
LfNIEN 

"GOTLAND" motörü li-
manımızda olup Roterdam, 
Hamburg, Danimarka ve 
Baltık limanları için yük 
alacaktır. 

" ERLAND ,. motörü 14 
lnci kanunda beklenmekte 

SERViCE MARITIM 
ROUMAİN 

"PELEŞ,, vapuru 18 hıç\ 
kanunda gelip 19 lnci ka-:. 
nunda Malta, Cenova, Mah 
silya ve Barselona limanlar' 
için yük alacaatır. 

Yoku kabul eder. 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

" TOYOHASHI ,, vapuru 
14 1 nci kanunda beklen-
mekte olup yükünü tahliyeden 
sonra 19 lnci kanunda Yoku-

hama Osaka ve Şanghay Moj\ 
limanları için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarih-
lerile navlonlardaki değişik
liklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 

f a%1a tafsilat için ikinci 
Kordond~ Tahmil ve Tah
liye şirketi binası arknsmda 
Fratelli Sperco acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

T e:efon: 2004 - 2005 - 2663 

.11111111111111111111111111111111111ti11111111111111nı111111111111111111 il 1111111111111111111111111111 • 

:::Izmir yün me s catı 
.. ~rf ürk Anoniın şirketi 

menden gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

Not: V urut tarihleri 
vapurların isimleri üzerine = lzmir Ynıı leıısucah Tnrk A. ~· nirı Halka- -
değişikliklerden mes•uliyet ;;; pmnrdaki kumaş fabrikası mnmulntmdan olan = 
_k_ab_u_ı_ed_i_lm._ez_. __ ..._ ___ ~- mevsimlik ve kı~hk, zarif kumaşlarla, battaniye, 

_ şal ve ynn çorapları, bu kerrc yeni açılan Birinci = rına yük alacaktır. 
JOHNSTON VVARLFN 

NE • LIVERPUL 

LI- kordonda Cumhuriyet meydam civarında 186 = 
" JESMORE" vapuru 14 

Bci. kinunda bekleniyor, 
Liverpul ve Anversten yük 
çıkarıp Burgas ve Köstence 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

= numaradaki (~ark Hah Tiirk Arıoninı şir-
- keti) mağazasında satılmaktadır. l\tczkur fabrika- -

- nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum = 
- olan mamulatmı muhterem mn~terilcrimizc bir = 

defa daha tavsiyeyi bir ''azife biliriz. = 
- Perakende satış yeri Toptan sntış yeri = 
- Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark 

Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

= Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A Ş. = 
telefon = biraderler 

"V apurJarın isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

Kuzu oğlu çarşısı• Asım Rıza = ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda mimar = Kemaleddin Cad. Yünlü'mal- -

~ ]ar pazarı F. Kandemiroğlu 
• il 111111111111111111il11111111111111111111111111111111111111 lllll l l l l l il l il lll l il lll l 11111111111111!• 

Kapalı zarf usulile artırmaya konan ve verilen peyi haddi 
layık görülmiyerek komisyonca 20 gün müddetle açık ar
tırmaya çıkarılan Kemeraltı caddesindeki büyük Salepci 
oğlu hanının ihalesi 30-12-1935 pazartesi günü saat 14 de 
yapılacaktır. IstekliJerio tafsilat ve hususi şartları öğrenmek 
için her gün varidat memurluğuna ve. ihalesi için de 0 gün 
direktörlükte toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri 

ve 'frakya -
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüzeE'1, 
ilin olunur. 11-20·28 3965 

.( 

Şeker Fbrikaları Tfirk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'füı·k lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

laka (Okamentol) 

öksnrnk şekerle

rini tccrftbe edi 
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Ku,•vetli müshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrglln ~ 
haplaranı Maruf ,,. C'O 
ecza depolarından lf'1 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilfiç ve tu

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat . Balık Yağı 
Norveçyaoın halis Morina Balık yağıdır: 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzlıet 

Sıu HAT EzANESI 

·~~~~~~~~~~~~~~ 

--Sümer Banli-· 1 
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşlaı·ı 

~""'esan~ kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli maÜar pazar 
lzmir şubesinde h11lıırsunuz , ................................ .. 



S:ıthif : 4 (Uluıal BirJik) 

- -

Habeş imparatoru, Ulusu ile beraber 
sonuna kadar harp etmeğe karar verdi 

Ingiliz .. Fransız projesi, Habeş imparatorluğunun dörtte üçOnü 
ltalya'ya peşkeş çekdiğinden kabul edilmemiştiı· 

IBtanbul 20 (Özel) - Adis • Ababa'dan haber verildi- Habeş'lerce hiçbir zaman kabul edilmiyect>ğini, bildir· 
gine gOre, Habeş dış işleri bakanı, lngiltere \·e Fran- mektedir. 
sa'nın Adis - Ahaba elçilerini ziyaret etmiş ve sulh 
projesine cevap olarak imparatorun imzasını taşıyan Habe~ imparatoru, Habeş ulusunun başanda olduğu 

bir nota vermiştir. Oabeş hOkOmeti, verdiği bu nota· halde m~mleketini kurtarmak için sonuna kadar harp 
da, projenin çok ağır olduğunu ve Habeşietanın dört· etmek mecburiyetinde olduğunu huna, kat'i kararını 

le llçQoQ Italya'ya peşkeş çeken bir sulh teklifinin, vermiş bulunduğunu cevabi notada kaydeylemiştir. ______ , ......... . 
lc~ra Vekilleri 

Baebakaoın riyaHetin· 
de toplandı 

• 

Lordlar kamarası, sulh projesini 
tam bir ittifakla reddeti 

Ankara 19 (A.A) - icra 
Vekilleri bey' eti bugün Baı-

bakan lımet lnönll'nlin reis· 
liii altında toplanarak mub· 
telif itler llzerinde görüı-

Baldvin kabinesi, Eylôlde olduğu gibi yeni bir 
hattı hareket tayin etmeğe mecburdur 

Londra19(Radyo) - Lordlar kamarası, tam bir ittifakla ıulb projesini reddetmiı vel 
melerde bulunmuı ve bu iı· Baldviaı hllkQmeteniu, 2 eylillde olduğu gibi yeni bir hattl hareketi tayin etmesi 
lere aid kararlar vermiıtir. lazım geldiğine karar vermiştir. 

....... ~------
y ugoslavyada ihtilal ko- Çin gençleri Japonlar 
mitesi meydana çıkarıldı aleyhine ayaklandılar ------
Yapılan tahkikat sonucunda alaka· Binlerce Çin genci, sokaklarda nQ-

darlardan 83 kişi tevkif edildi mayişler yapmakta devam ediyorlat· 

--·-· 
lstanbul, 20 (Özel) - Bel- 82 kiti tevkif edilmiıtir. lıtanbul, 20 (Özel) _ Şan· 

grad'dan haber verildiğir.e lbtilll komiteıini doktor 
ler. Binlerce Çin 
sokaklarda nilmayiı 
makta devam ediyor. 

genci 
yap· Sepniski idare etmekte idi. 

g6re, Yugoılavya'da bir ib- Bu komiteye, S11b alay ku· 
tilll komiteıi keşfedilmiş ve mandanlanndan miralay Kra
yapılan tahkikat sonuncunda moviıki de dahildir. 

------~~------+--~--------------

Kütahya imparator 
Yolunda feci bir Yakında cepheye 

tren kazası 
Bahkesir, (Ôiel aytarımız· 

dan) - Kntahya yolunda 
bir adamın ölilmU ile neti· 
celenen acıklı bir tren kazası 
olmuıtur. 

Ôteygün Eıkiıebir' den ıeh· 
rimiz iıtaıyonuna relmek 

lizere hareket eden tren 
Ktıtahya hududundan geçer

ken Emet ilçesi hizalannda 
bir adam ezmiıtir. ZavaUı 
adam trenin tekerlikleri al

tlnda param parça olmuıtur. 
Vak'ayı haber alan Emet 

aenel ıavauıanı hemen hA· 
diH yerine giderek ilk tah· 
kikatı yapmıtbr. Bu tahkikat 
ıonunda makinist tevkif 
olunmuıtur. 

Her gDn ıehrimiıe saat 

15,30 da gelen Kiltahya 
treni bu yllzden beı saat 
kadar rötarla gelebilmit' ir. 

Hokfimet 
Madenleri satın alacak 

Ankara 20 {Özel) - Hil· 
kt\met, memlekette faaliyet
te bulunan biltiln maden 
ocaklar1nı satın almata ve 
bunları Eti bankın idaresine 
bağlamağa karar vermiftir. 
Eregli maden ocakları mu· 
rahhasları Ankara'ya gelmit· 
ler ve aatıı mOıakerelerine 
Nflamıılardar. 

gidecek 
-Başıarafı birinci sh.lıifcde-

Bet ltalyan ketif tayya· 
resi Assab iıtikametinden 

gelerek bu sabah Dessiye· 

nin şimali şarkisinde ve bu

radan 30 kiJometre uzakta 

bulunan Haik gölil üzerinde 
uçmuıtur. 

imparator geçen hafta bu 

göJü ziyaret etmiı olduğun· 
dan ve yakında da şimal 

cebhesioe gitmeğe hazırJan· 

dağından tayyarelerin bu 

uçuştan maksadlar1 1 impa
ratorun seyahati hakkında 

mahimat ed!nmek için ol
duğu söyleniyor. 

Her halde Habetler icap 
eden tedbirleri alacaklar, 

lmparator'un srideceği yerleri 

rizli tutacaklardır. Ha beı 
aıkerleri bu hafta bidaye· 

tinde Takazze nehri üzerin· 
deki muvaffakiyetten cesa
ret alarak dilımana taarruz 
için imirlerine müracaat et
mektedirler . 

Şimal cephesinde Habeı· 
lerin yeni hareketlerde bu
lunmalan bekleniyor. ltalyılD 
hava kuvvetleri, Habeı kıt'· 
alannın hareketlerini sıkı 
bir tara11ut altında bulun
durmakta •e Tiıre mıntikı· 
11nın birçok noktalarını bom
barclımıa efmekteclirler. 

gay'dan haber verildiğine 

göre, Çin'de Japon'lar aley

hine büyük nümayiılere 
devam olunuyor. Çin genç· 

leri1 timdiye kadar Japon· 
ya'n1n almıı olduğu yerleri 

geri istemekte ve Pekin'de 
mevkuf bulunan ilniveraiteli 
Çin gençlerinin hemen tah-

liyesinde ısrar eylemektedir-
•• 

Alınan yada 
Toton snromn 

arttı 
• B~ıarafı 2 inci sahijede-

1934-35 yılında bu miktar 
555 e çıkmışbr. 

1934-35 mali yılında yUk· 
sek nevi purolann yoialh

mı artmıf, bilikiı ucuz nevi
lerin ıahıı da azalmıthr. Si
garalarda iae hal tamamile 

aksidir, yani ucuz nevi siga
ralara rağbet gittikçe art· 

I 

makta. pahalı ıigaraların 

satııı da azalmaktad11, lıta
tiıtikten anlaııldığına göre, 

ıon dört yıldanberi Alman

ya' da sigara ıiirümü milte· 
madiyen artmaktadır. 

Kumpanyalar 
Aldıkları Ultftnleri le· 

sellnm ediyorlar 
TütDn kumpanyalar1; zü· 

radan satın almıı oldukları 
tütDnleri tesellüm etmek için 
memurlarını mOlhakıta gön· 

dermiılerdir. Haber aldığı· 
mıza göre; mahıullln az ol· 

maııı:dan dolayı ihtiyaçlarını 
·temin edememiı olan kum· 
panyalar, kllçllk tilccarlar· 

dan tiltiin almağa teıebbns 
etmitlerıe de bu tüccarlarda 
da pek az mal kaldığından 

istedikleri miktarda tütlln 
bulamamıılardır . 

Bu vaziyette kalan kum-

panyalar, bu sene zorlukla 
kartılaımıt bulunuyorlar. 

Zeytinyağı 
Fiatleri gittikçe yflk· 

seli yor 
Zeytioyaiı mabıuUlnOn bu 

aene pek az olmaıından 
zeytinyaiı fiatleri giinden 
güne fırlamaktadır. Zeytin
yaiı rekoltesi bu aene çok 
noksandır. 

lzmir muhasebei hususiye mO· 
dorlOğOnclen: 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

Yeri Cinai 

3000 karantina sanat mektebi arkası hamam 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinai 

gösterilen hamamın miilkiyeti Hblmak üzere 10-12-935 
tarihi~den itibaren 20 giin müddetle arbrmıya çıkarılmıt· 
tır. Şeraiti öğrenmek iıtiyenlerin her glln muhasebei huıu· 
ıiye mildilriyeti varidat kalemine ve pey ıOrmek istiyenlerin 
ihale giinil olan 30· 12-935 pazarteıi 1ılloii saat 9 da 
depozito veya bank mektubu il• villyet eocilmenine mll· 
racaatlara. 3964 

20 Birinci kinun 935 

Otuz Tabutlu Ada • 
Moris LöhlanıoEıı Meı·aklı Romanı 

• 
1'efri ka scıy1St: 8 

- Blriot'i Kısım: VEHO.NIK -
Bu isim mahud kırmızı 

resimli, karma-karışık yazılı 
kağıtta da vardı. 

Veronik olduğu yerden 
baıını uzattı. Madam Hoqa
rio denilen kadın, motörlü 
kayığa doğru biraz ilerlemit 
ve kendi büyük paketlerini de 
oraya çekmişti . 

Bu aralık, Veronil.. bu 
meçhul kadının yüzünü gö· 
rebildi; bu kadın bretondu, 
başlığı ile elbiıesi Veroniki 
gine titretti ve: 

- Ah.. Dedi. Resimde 
çarmıhta gördüğilm dört 
kadının üçünün kıyafeti! 

Bu Britanyalı kadın ancak 
kırk yatlarında güneş ve 
rüzgirlardan yanmış olan 
yüzü, sertleşmit ve sinirlet· 
mit idi. Gözleri güzel ve 
cevvaJdi. 

Hem hafif seıle bir şarkı 
söyliyor, hem de paketleri 
birer, ikiıer motörlll kayığa 
taııyordu. 

Blltlln paketleri taııdıktan 
ıonra durdu, etrafı aözden 
geçirdi. Deniz tarafında ufuk· 
ta kara bulutlar vardı. Fa· 
kat bu bulutlardan hiçbir 
endiıe duymadı . 

Bir taraftan motörünUn 
halatını bağlanmıı olduğu 
kayadan çözüyor, dijer ta
raftan da • fakat timdi daha 
yilksek ıeıle - ıarkısına de· 
vam ediyordu. Bu ıarkıdan 
ziyade, ağır ahenkli bir nin
ni idi. 

V eronik kelimelerini ta· 
mamen duyduğu bu ninni: 

••Çocuj'unu beıiğine yatı
ran anne: 

" - Aj'lama ıakın, ağlar
san Meryem ana da ağlar. 
Çocuklara gülmek ve ıarkı 
söylemek yaratır,lci bu sa
yede meleklerde rlllslinler1" 
Şeklinde idi. 

Fakat kadın niniıini biti
remedi; çllnkil Veronik kar· 
ıııına dikilmiı benzi de 
Hp·sarı id;. 

Bretoa kadın, hayretle 
ıordu: 

- Ne var?. Dedi. 
- Bu ninniyi size kim 

ötretti? 
- Nerden mi dediniz? 
- Bunu bana annem ıöy 

lerdi; Savuaya mahsus bir 
ninnidir. 

Ve.. Annem öldü öleli 
ben bu ninniyi hiçbir yerde 
hiçbir ağudan duymadım 
da. 

Bunun için.. Bilmek. 
Ve ıuıtu. 
Breton kad1n da, ıual ıor· 

mağa hazır bir vaziyette, 
Veroniki hayret fakat ıükO· 

netle ıeyretmekte idi. 
Veronik tekrarladı : 

- Bu ninniyi ıize kim &i· 
retti ? 

- Şurada birisi .. 
- Şurası neresi? 
- Benim adamda biriıi! 
- Ve(onik: 
- Otuz tabutlu adadamı? 
- Evet bu adaya bu ismi 

veriyorlar, fakat hakiki iımi 
Sore k adasıdsr. 

iki kadın biribirlerine bir 
miiddet, hayret ve ayni 
zamanda bir ıeyler ıormak. 
•e anlamak ihtiyacile baktı-

Jar; bundan başka, bir hissi 
kablelvuku ile biribirlerinin 
düşmanı mevkiinde oJma
dıklaranı da takdir ettiler. 

Veronik ilk olarak: 
- Aff1nızı rica ederim, 

görüyorsunuzki ortada ı•ıar
tıcı vaziyetler var. Dedi. 

Meçhul kadının sözlerini 
ehemmiyetle kabul ettij'ini 
gören Veronik sözüne devam 
etti: 

- Sade şaşarhcı değil, ol
dukça korkudan vaziyetler de 
var • dedi - meseli, benim 
burada nasıl ve niçin bulun· 
duğumu biliyor musunuz ? . 
Bilmiyorsunuz ve siıe izah 
edeceğim: belki de sade siz 
tesadüfün ... veya bir başka 
amilin beni buraya kadar ni· 
çin getirdiğini izah edebile
ceksiniz!. Oraya bir tesadüf 
küçük, ehemmiyetsiz görünen 
bir tesadilf, bir sinemada 
beni gençlik zamanıma aid 
imzamla, hem de hiç um· 
madığım bir yerde karıılaı · 
hrdı. 

Bu imzanın bulunduju 
kulübeyi, Paris'ten kalkarak 
buralara kadar gelmek ıu
retile buldum. Yolu takib 
ettikçe bu imzamı birçok 
yerlerde daha gördüm ve 
bu işaretler beni ta buralara 
kadar getirdi. Ben buralan 
ömrümde bir defacık olıun 
sıörmüı değilim! Fakat bu 
iıaretleri yapan kim? Beni 
buraya kadar getiren kim? 

- Arluuı var -

Kız san'at okulları mu 
allim ve mftdftrleri 
htanbul 20 {Özel) - Kül· 

tür bakanhğı, Kız san'at 
okuUarı muallim ve müdür
leri hakkında bir talimatna • 
me hazırlamııtır. Buna göre 
muallim ve müdllrlerin orta 
mektep mezunu olmaaı ve 

mektep mezunu olmıyanların 
imtihana tlbi tutulmaları 
kararlaıtıralmııtar • 

lugilizler için en mil· 
him nokta, yarnn 

görmektir 
Başıarafi 2 inci salıif'ecle 

rimiz tam manasile muvaze
neli bir haldedir. Sonra, 
vergi ödeyenlere bazı maddi 
imtiyazlar tanılabilmiflİ. Üc· 
retlerin fazla kesilmesinin 
önllne geçildi. V. s. v. ı. 
lııizlik sigortası sermayeleri 
gOnden güne ağır borçlara 
giriyordu; bununda önllne 
duruldu. 

Koca .. Kliin Mary,, Trans· 
atlantik gemiıi denize indi

rilmiıtir. Bunlar yapılan it· 
lerin ve elde t.dilen netice
lerin ancak bir kasımdır. 

Dıt politikamıza gelince, 
memnuniyetle söyliyebiliriz 
ki, biz tantanah, gCSıteriıli 
jestlerden hazzetmeyiz. Teh
likeli sergllzeıtlerden hiç 
hoılanmayıı. Hareket ser· 
bestimize engel olan veya 
hukumuzu tehdit eden en
ternasyonel teıebbüsler kar-
111ında gayet itinalı •e kıs· 
kanç davranmaaını bilenler
deniz. Bizce en mühim olan 
ıey yaranı ıyı görmek ve 
oua ı&re hareket etmektir. 


