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lı.mirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Şikago 
Mabkeınesinde bir avukat, 
diğer bir a\1 ukalı öldnrdO, 
uıalıkeme reisine de iki el 
silah attı. 
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Laval'ın Istifas\ Italyan'ları Sasırttı 
' ' 1 tanbul, 23 (özel) - Laval kahinesinio istifaıoı, Roma'da boynk bir teessüı· uyandırmıştır. ltalyan 

resmi çeveııleı·i, Fransız siyasasının baştan haşa değişeceği ve yeni gelecek kabinenin, Fraıısa'nın 
lııgiltere ile sıkı bi iş ve siyasa birliği tesis edeceği kanaatinde hulunmaktadrı. Böyle bit· vaziyet, 
Italya'yı hüsbütüıı çıkmaza sokacaktn·. ltalyan'lar, Fransa'da baş gösteren kahine buhramm büyük 
l>ir elıeınıııiyetle takibediyorlaı·. bu ~k ........ d.-. • • d · - Laval, a ar ıtıma -
lngiltere, kara, deniz ve hava kuv- r Londra'ya gide- Iara rağmen istifaya 

Veli · · · d l ı· · cek olan hey'e-erını zıya e eş ırıyor timiz · mecbur oldu 
Kıbrıs, Malta, ve Siııgapurda büyük üssn Heyet hu akşam Is· 

tanbul'dun Londra· 
ya hareket ediyor 

Yeni kabinenin, kimin tarafından 

teşkTI edileceg-beünz belli değildir balıri tesisatı yapılacaktır 
lstanbul, ?.9 (Özel) - lo

giltcre hükumeti, kara de-
• 1 

nız ve bava kuvvetleri hak-
lıtanbul23 

( Ôıel ) -
lng i 1 tere 
Kralı beşin-

ci Corc'un 
cenaze tö· ' 
reninde ha· 
zır buluna-

' 

cak oJan 
hey'etimi.z 
bugüoAnka- TEVFiK RÜŞ6 

ra'dan şeh· TÜ ARAS 
rimize gelmiştir.Bu akşamki 
ekspresle Loodra 'ya hare-

' ket edecektir. 
Heyete, Cenevre'de bu-

Istanbul, 23 ( Özel ) -
Fransıı kabinesi, dün Eliıa 
saraymda cumur başkanı M. 
Lebrun'un başkanlığında top
lanmış ve bazı mes' eleler 
ha" krnda iki sa al süren mü-

Bir logiliz harb gemisi 
~~~~~~~--..... •*++• .... ----~~~~~~ 

Almanya, muahede ile 

kında yeni bir proje kabul 
etmiştir. Bu projeye göre, 

evveli ekodikman bir su
rette bütün kara top ve si

lahlara yenileşlirilecek, hava 

kuvvetleri ve askeri tayyare 
istasyonları ziyadeleştirilecek, 
40 büyük urhh yapılacak 
Malta, Kıbras ve Singapur

da büyük üssübabri tesisatı 
inşa olunacaktır. lngi4tcre 
erkanı barbiyei umumiyesinio 
emrine göre bu projenin 
tatbikahna derhal başlana
caklar. 

lunmakta olan Dış işleri 
bakanımız T e\ Hk Rüştü 
Aras riyaset edecektir.Hey
et üyeleri, Londra büyük 
elçimiz Fethi, Kamutay as
baıkanı Nuri Conker, ge
neral Fahreddin Altay, ge· 
oeral Salih, deniz mllıteıa· 

zakereden sonra dağılmıştır. 
Kabine erkanı öğldden sonra 
M. L'aval'm başkanlığındıı 
tekrar Eliza sarayına gıt

mişler ve cumur başkanı M. 
Lebrun tarafından kabul 
edilmişlerdir. Bu esnada Ra
dikal parlisıne mensub na
zırların istifa sebebleri or
taya atılmış ve nihayette M. 
Laval kabinesinin istifasını 
cumur başkanına takdim 
eylemiştir. 

M. Lebruo, Fraoea•r• yap-

Don istifa eden !Fransiz 
başvekili M. Laval 

ltrdeo dolaya M. Lava'le le· 
- Devtunı dördilrır.ü ~a1ı~fede-

yıkılan istihk8mları 
tekrar yapıyor 

(~ifoli~ istihk§-;J;ıarmdan başka• 
D --· 1 

t • animarka hudutlarında da~ •· 
.~ 

yeni[faaliyetler var .. 

llitler, Hindenlmrg tayyaresinin Ozerinde söylev \'erivor 
lstaobul, 23 (Özel) - Al- başlamıilardır. 

manya erkinı harbiyeai, ıi
m-.1 denizi sabillerande kiio 
olup Ver ay muahedesi mu· 
cibince tahrib edilmiş olan 
~ Elifolaad ) istihkimlannm 
ıbyasına karar vermiş ve 
hemen faaliyete başlanma
".~•. emreylemiştir. Söylen· 
dıııne röre, Alman'Jar, Da
nimarka bududlarında da 
Y•ni iıtibklmlar yapmaia 

Bir yangın 
2 çocuk analarile be· 

raher knl olnnış 
lstanbul 23 (Özel) - Lon· 

dradan haber verildiğine ıöre 
Langaşeyr' de Nidezeyr mev
kiinde bir yangın olmuş ve 
bir aşçının 2 çocuju ile 
karısı ateşler içinde kalarak 
kili olmuıtur. 

Yeni kabineyi Na
has paş·a kuracak rı albay Halid, hava müş· 

teşarı yarbay Celil, Cumur 
Vett partisi lideri dün baıkanlığı baıyaveri Ce- 1 

k d 1 .1 ko· \ lil'dir. 

mae olduğa büyQk hizmet· _____ .._.-4 _____ _ 

Desta kuvvetleri yeni 
mevzilere yerleştiler 

gece ara aşarıe '~---------------' 
nuşmalar yaptı Sekizinci Edvard • · d ·ı 

l~ondra siyasal ÇC\'enleri • Ras Seyyum Makalle güneyııı e ı er 
memnun Don resmen lngdtere li or kardeşinin son harpte 

lstanbul krah, lrlanda ve dö· Y ' • 
23(Öıel)· minyonlar hnkn~da· öldüğü söylenmektedır 
Kral Fu-
ad, baş· rı, hindistan impara· MO.tevetfa lngiltere krah,Necnşi'ye ne söylenıi~ 
bakan Ne- toru ilan edildi 
simi pa-
şanın is
tifasını 
kabul et
miştir. 

Is tan bul 
23(Ôzel)· 
Kral,Veft 
partisi re· NAHAS PAŞA 
isi Nabas paşayı yeni kabi· 
neyi teşkile memur etmiştir. 
Nahas paşa, krahn bu tek· 
lifine red cevabı vermemiş, 
ancak parti şefleri ile ko
nuştuktan sonra bu vazifeyi 
kabul edib edemiyeceğini 
bildireceğini söylemiştir. 

lstanbul 23 (Özel) - Yeni 
Mısır kabinesinin teıkiline. 
Nahas Paşanın memur edil-
mesi Londrada çok iyi kar
şılanmışhr. Londra siyasal 
çevenleri, Nahas Paşa ka
binesinin lngiltere ile anla
şabileceğini söylemektedir. 

lstanbul 23 (Özel)- Nabas 
Paşa dün gece arkadaşları 
ile konuşmalar yapmıştır. 
Buglin kabineyi teıkili muh
temeldir, 

lUlUeveffa Kral Salı 
gnnn gömOlecek 

lıtanbul 23 (Özel) - Seki
zinci Edvard, dün sabah saat 

10 da resmen lngiltere Kralı 
lrlanda ve döminyonlar hü · 
kümdarı, Hindistan impara
toru ilin edilmiş ve bu mü
nasebetle kırk pare top abl· 
mış, yarıya inmiş bayraklar 
tam olarak çekilmiıtir. 

Müteveffa kralın cenazesi 
bugün Sandingam'dan Lon
dra' da ki V est Ministr kilise-
sine nakledilecek ve Pazar· 
tesi günline kadar orada 
teşhir edilecektir. Cenaze 
merasimi Salı günü yapıla-

caktır. 
Kralın ölümü münasebe

tile lsveç, Norveç, Belçika, 
ltalya, Romanya, Yugoslav
ya. Japonya, Fransa, Po
lonya, Habeıiatan, lapanya, 
Portekiz ve Bulgaristan'da 
matem tutulacaktır. 

balyan Somalilileri Takazza nehri kenarında ilerlerken 
Istanbul 23 (Özel) - Habeş diği şu sözü hiçbir zııman 

bllkümdarı lngiliz ve Fransız unutmıyacağım:I 
gazetecilerine beyanatta bu· - M ... deniyeti kabul el· 
luomuı ve demiıtir ki: melisiniz. Hududlarınııın em-

- 1924 senesinde Lon· niyetine ehemmiyet verme-
dra'da misafir kaldığım za- iisiniz. lngiltere hiçbir zaman 
man kendiıile tanııtığım sizin istiklilinize dokuomı
kral Corc'un ölümll haberini yacaktır. 
teessürle öğrendim. Büyük Istanbul, 23 ( Özel ) -
kralın bana o zamanlar 161- - Devamı 4 udi suhifede -: 
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Nakili: 

1 
(OlaAI Birlik) 2~ ikinci Klnun 

Zeytinyağı 
Fiatler sağlam ve 
selmeğe meyyaldi' 

-31-

Şimali Çin'de Japon em
peryalizmi ilerliyor 

japon 'ların istilası, ileride 

Zeytinyağı piyasası y01 
meğe doğru yol almııtı~·~ 
sene mahsulün az yettP"' 
olmasından fiatler sağla~ 
Stoklar 'günden güne ıP' 

Emniyeı\ direktörü cinayetin hır-
valıi m netice 

• • 
ıçın kendileri 

doğ11racaktır sızsık maksadile işlenme
diği kanaatinde idi 

Moıkova•da çıkan (Le jur· Çin hükumetinin yilksek or· 
nal de Mascu) gazetesi Ja· ganı olan Beiping'teki siya· 

maktadır. ~ 
pon 'Jarın gösterdiği isrardır. ~ 
Japon beyanatının, Nankin varsa o da, siyasal isti~ 
hllkümetine şimal Çini üze- lin ve Japon kapitalr - Evet, bu işten nasıl ha· 

berdar olduğumu da anla· 
tayım: evin önündeki demır 
parmakhiın ittisalinde dük· 
kinı olan adam, bir sabah 
yanıma sıelerek, üç yıldan 
beri boş olan bu evin, an· 
ıııın iki kadın tarafından 
açıldığı ve kadınların, ev sa· 
hibioden i:ıin almadan yerleş· 
miş olduklarını haber verdi. 
Ben bunda calibi dikkat bır 
nokta da görmemiş olmakla 
beraber tahkikata başladım. 
Dükkan sahibinin, şimdiye 
kadar evin bahçesine öteberi 
koyduğunu ve ev kiralanınca 
artık birşey koyamaz olduğu 
için ıikiyete kalkıştığını tea· 
bit ettim. Bu tahkikatım es· 
nasında kiracı kadını mer· 
keze davet etmek icap etti. 
Kadını gördüm, cidden gü· 
zel birşey .. 

- Kendisini bir daha gö
recek olsanız tanıyabilecek 
misiniz? 

- Tanıyabileceğim zanne· 
derim. 

- Öyle ise, biraz sonra 
mevta teıhirhanesine gide· 
lim. 

- Mevta teıbirbaneıi mi? 
- Ôyle ya, kendisinden 

bahseylediğiniz kadın, yüre· 

gıne bir bıçak sokulmuı 

olduğu halde bir sandık için· 
de bulunmuştur . 

- ( Şan Dolaluet ) sokağı 

mea' elesinden babsediyorsu· 

DUZ değil mi ? 
- Evet, o mes'eleden bab· 

sediyorum, vereceiiniz ma· 

lumatın, ne kadar ehemmi· 

yeti olabileceğini takdir ede
bilirsiniz. 
- Müteessirim ki, verebi· 

leceğim malümat pek azdır. 
Kadın, üç sene için bu ha· 
neyi kiralamıı olduğuna dair 
ev sahibinin imzasını taşıyan 
bir mukavelename gösterdi. 
Mezkur mukavele, nizamın
da yapıJmışhr. Bu sebeple 

kömürcüye tenbibatta buluna· 
rak bundan sonra bahçeye 
hiçbir ıey koymamasını söy
ledim, Bittabi işin arkası ke

sildi. 

- Fakat ev sahibinin bu- pon • Şimali Çın mes elesi sal konsey kolunun liğvedil· 
rada bir vekili yok mu hakkında aşağıdaki makale· mesi ve Kuomintang teşek· 
acaba? Hal Şimdi aklıma yi yazıyor: küllerinin de m en'i lazımge· 
geldi. Evin vergisini alan tah· Japon emperyalizmi. kat'i liyordu. Elhasıl Çin otorite-
sildarlardan bu hususta kifi ve tereddüt bilmez adımlarla Jeri genel surette yerlerinden 
malumat alınabilir. Biz şimdi şimal Çininin "istiklal,, inin kaldırılıp bütün mühim mev· 
işi bülisa edelim: Genç, ilanı olan gayesinin tabak· kiler, Japonya' dan para alan 
güzel bir ecnebi kadın; se· kukuna doğru ilerlemekte· adamlar tarafından işgal 
bepsiz gelib de (Abalet) dir. Büyük seddin cenubun· edildi. Bunun neticesi şu ol-
sokağmda oturamaz. Müıyü da ve hudut kazalardaki du ki, Japonlar bir taraftan 
(Piyer) nerede oturuyordu? "Demilitarize edilmiş bölge" Şimal Çinind~n en iyi harp 

- Panteon meydanında! denilen sakinleri 4 milyon eden efradı ihraç etmek su· 
- Tamam, (Aryalet) so- Çinli, artık Nankin bükfıme· retile burasının hakikaten si· 

katından iki üç adım ötede tine karşı her türlü tabiyet· lahsızlanmasını temin ettiler, 
şimdi herşey anlatılıyor. ten ,.kurtulmuşlardır" Japon diğer taraftan da burada te-
Mubammisi olan kadını, mü- planları, bu yeni rejimin Sarı sis edebildikleri vaziyet sa· 
nasebatı aşıkanede buluna- nehire kadar yayılan vasi yesinde her Çinli general 
bilmesi için Müsyü (Piyer) topraklara teşmilini istihdaf ve işyara, mukadderatlarının 
onu ikametgihına yakın bir etmektedirler. tamamen Japon'ların elinde 
yerde iık4n ettirmek istemİf Şimal eyaletlerinin Çin'li olduğunu ve Japonya'nın 
ve nihayet bu eve almııtır. nüfusu arasında istiklal he- idaresine karıı gösterilecek 

Komiser, Emniyet direktö- veıini uyandırmak için kul· herhangi bir itaatsizliğin 
rünün sözlerini dikkatle din- lanılan usuller, oldukça uzun onlar için çok f elik etli ne-
ledikten sonra cevap verdi : bir hazırhiı istilzam etmiş ticelere mal olacağını iyice 

- Mütalaalarınır:, doğru· olmakla beraber, fazla da hissettirmeğe muvaffak ol-
dur, fakat kadın Piyer'i niçin mudil değillerdir. Bu itibarla dular. 
öldürtsün? insan, kendisini Japon planlarının tahakku· Bugün ise üçüncü merha-
himaye eden bir adamı mab- kunda üç esas merhale tefrik leye ulaşılmış olduğundan 
vetmek ister mi ? etmek lazımdır. Japon'lar, bu generaller ve 

- Hırsızlık maksadile öl- Bunların birincisi, 1933 te, iıyarlarıadan Naokia hükü-
dürmediği aşikardır. Zira yani Japon ordularının şimal metile kat'i surette alikala-
saati ve altın kordonu üze- Çin'e taarruz edip Beipini rını kesmelerini açıktan 
rinde duruyor. dıvarlarına ulaıtıkları zaman açığa talebetmekte, bu ta· 

- Yalnız saat kordonu- husule gelmiıti. Bu taarruzun leplerini, her an bir darbe 
mu ya? Cüzdanı da üzerinde neticeai, o zaman şimal indirmek iktidarını haiz 
bulunuyor baksanızaf Redin- Çio'de iktidarın batında bu- bulunan kuvvetli ve mii-
~o~unun cebinde Rusya me- lunan eski Manruriya •ıı ell b b" .. 
şmınden yapılmış bir "cüzda- T s a ır yagmurun 

diktatörü, Can-Sue-Liangı mevcudiyelile desteklemek· 
nın ucu görünüyor. 

C 
oradan kovmak, Japonya'nın te; fazla olarak ta Nankin 

- üzdanda para varsa 
k ti. ' bilibereki tıarruzuna esas hükümetini, herhangi bir 

8 ın hırsızlık maksadile 
vukubulmamış olduğuna ka- teşkil etmiş olan mezkur müdahalesinin hiçbir suret-
naata kamile hasıl edeceğiz. "Demilitarize edilmiş bölge· te kabul değer görülmiyece· 
Ben zat~n bu iki cinayetin yi" ·teşkil etmek ve nihayet ğinden haberdar etmekte 
sebeblerı ve sureti vukuu Japon'ların müstakbel meta- ve o mıntakanın Çin otori· 
hakkında ne düşünmek la- libatına temel teşkil etmeye teleri üzerinde ıittikçe ar-
zımgelirse hepsini düşündüm müsaid gizli bir kapitülis· tan bir tazyik icra etmekte-
ve buld~~· Yalnız, (Tobiyak) yon andlaımasını imzalattır· dirJer, Bu otoriteleri ürküt-
ın, bu ışı ne noktai nazar- mak olmuştur. mek için de Japon jandar-
den ~etki~ edeceğini anla- ikinci merhaleye, baharda ması, kendilerine tahmil 
nıak ısterım. Çünkü o, garib ve bu senenin yaz mevsimi edilen "iıtiklil" e kartı ki-

rinde ismen bir hakimiyet Şimal Çin'ini ekonoıD~ 
bırakmaktan geri kalmama· fethetmekteki muvaffaki~ 
sına rağmen Japooya'nın tinin esas itibarile zarur~J 
kovaladığı esas gaye, şimal şartı olduğudur. Çinin fi 
Çinini tecrid etmek ve Nan· ayaletleri, demir, kömür, f 
kin hükumetinin ne kanun· muk, yün ilah.. gibi) Ja~ 
larını ne de emirlerini açık· ya'da ya tamamen met~ 
tan açığa tanımıyan bir re- yahut ta kifayetsiz bir ı~ 
jim kurmaktır. Bu teşebbüs, mevcut olan ham madd 
birçok sonuçları birden 15• itibarile zengindirler. J•P" 
tibdaf eder. dumpinginin azim muvaff' 

1 - Bu sonuçların en kiyetlerine rağmen Japo•~ 
önüncle geleni, şimal Çinin· bu tabii servetlere ıDI"' 
de japooyanın hakiki bir olacağı ve kendi kira e~ 
hakimiyetinin tesiridir. Ye· nomik hikimiyetini Şimal</ 
ni rejimin, etrafını Japon ainio bütün arazisi üstilf' 
"danışman .. lırile çevirecek tesis edebileceği zamandı' 
ki bu suretle bunlar Man· daha pek uzaktır. Zir• il' 
çuryada olduğu gibi memle- iki hedefin istihsali, ziyad' 
ketin hakiki önderleri ola- sile külliyetli sermaye yırl 
caklardır. Şimdi halde şimal malarına mütevakkıftır .. ..J 

Çininin otoriteleri, Nankin Halbuki Japonya, serb' 
hükumetinin kontrordrlarına sermayeleri tasarruf ede.-' 
dayanmak suretile, Japonya- diği gibi hariçte de uı' 
nın emirlerini bir raddeye vadeli istikrazlar yapaca~ 
kadar aksetmek imkanları· güvenemez. Mançurya d•., 
na maliktirler. " Müstakil ,, şimdiden japonya'ya bu ti 
şimal Çininde müracaat ede- mana kadar normal bir gil. 
cek herhangi bir baş kalmı • getirmemiş olan 2 ili j 
yacaktır. milyarlık yeni yutmuştur fi 

2 - Mamafi bundan da· yakın vakitlerde de Jal"' 
ha mühim olan bir cihet -Devamı 3 üncıi sahifid" 

--~~~-----.-·~··.--ı~--~~~~-

Bir ana, yavrusunu doğ 
.. 

rur doğurmaz boğdu 
(~aııavar ruhlu 

cuğu helada 
Hanedan uramında deve· 

ci Hüseyinin evinin bahçe· 
sinde henüz yeni doğmuş 

bir çocuk cesedi bulunmuı 
ve z.abıta derhal faaliyete 
geçmiştir. 

Bu canavarca hareketin 
tafsilatını okurlarımıza bil· 

ana, boğduğu ço' 
do!!urmuştu! 

fikirJi bir adamdır. Kendi- esnasında teşebbüs edildi. fayetsiz bir memnuniyet gös· 
sine mahsus birtakım usul- Bu merhale, mutad "Hadise,, teren Çin siyasa adamları diriyoruz: 
leri vardır. Gelinceye kadar ve Çabarda Japon ve Çin ,, arasında külliyetli miktarda Hadise nasıl oldu·! 
sabredelim. erdularının bir çarpışma- tevkifler yapmaktan asla Hanedan uramında deve· 

Emniyet direktörü biraz sile başlayıp büsbütün bir çekinmemektedir. ci Hüseyin in evinde hacı kı · 
düşündü ve sonra yerinden kapitülasyon mahiyetinde Esasen bu üçüncü merha- zı ve deveci Ali karısı otuz 
kalkarak gezinmeğe başladı. olan yeni bir andlaş· lenin en karakteristik vasfını bir yaşlarında Kozan'Jı Fatma 
Bu esnada bahçe kapıs1D1D maaın imzalanmasile ne· teıkil eden cihet te şimal adında bir kadın oturmak-
önünde bir arabanın tevak- ticelendi ki bu yeni andlaş· Çini ile Nankin'deki devlet tadır. Bu kadın hamiledir. 
kuf ettiği işitildi . Direktör: ma mucibince Şimal Çinin· merkezi ara11nda mevcud Bundan dört gün önce bir 
hemen pencereden koştu. ve deki Nankin hükumeti ordu· olan mOnaıebetlerin kat'i ve iş yaparken sancısı tutuyor 
sonra arkasını do"nerek.· 1 ·ı 1- d b 1 k • b' · k arı e e an ora a u •nan az ço ta resmı ır ın ıta1Dı ve heliya giriyor. Burada 

- Demek oluyor ki, bu la· 
giliz kadını, namuskirane 
yaııyordu? 

- Öyle değilse bile, ken· 

diıinden şikayet eden ol

madı. Birıey olsaydı çabuk 

haber alırdım. Zira kömürcü 

habbeyi kubbe yaparak hına 
hemen bildirirdi. 

-Arkaaı var - M l f d k'I · b 1 t' k 1 d J k ~._.-......................... anmçmumrmymamı•eıİİİİİırmamımnmçmeİİİİımmmemsmı.i.mmumsmu•emgmeiilırmmme;;~YıİİİOı:..a ... a.-.... e•n•d•i•k•en•d•i•n•e•t•a•m .. temıme•k•k .. ül~ 

Tayyare Sineması ~r 

bir kız çocuğu doiuruY,to 
Kadın her ne fikre kapıll' 
yorsa başına bağladığı y•' 
ma mendilini çıkarıyor ~ 
bunu iki parça yapar 
birini sicim gibi bükilY,ı 
ve henüz doğmuş o-,, 
zavallı masumun boyoaı-' 
geçirerek sıkıyor ve bo"1 
yor. Kadın bu canavarca er 
nayetini yaptıktan sonra çtf 
cuğun cesedini alarak ki.
seye göstermeden beli•" 
yanındaki mezbelenin içi-' 
eşi ile birlikte koyup üze~ 
hafifçe örttükten sonra sa...:ı· 
hiçbir şey yapmamışcaıı-' 
odasnıa dönüyor, it ve ıt 
cilyle uğraşmağa baıhY°' 
Cinayet nasıl anlaşıldı? 

Ötey gün saat onaltıd' 
evin içinde oturanlardan bi' 
risi heliya geçerken ıtJlf 
belede küçük bir el görBf" 
ve buraya yaklaşarak ç3( 
leri açıyor ve feci bir ıD.-' 
zara ile karşılaşarak keyfi 
yeti Hacıbayram karakold 

- Şu halde isticvabı lazım 
gelen adamlardan birisi de 

bu kömürcüdür. Dün akşam 
karısile bir müddet konuş· 

tum. Tobiyak gelince, kö· 

mürcü ile karısını tavsiye 
edelim onlarla konuşsun. Ev 
s•hibinin ismi hııtırınıza gel
miyor mu? 

- Ev sahibinin, lngilt re
de oturduğundan başka ak· 
hmda hiçbir şey kalmamıştır. 
Kiracı kadınla evHhibi ara
ıında yapılan icar mukave
lesi Londra'da imıalanmııtır. 

Tele fon 
3l51 

24· ikinci kanun cuma_g_ft_o_O_sa-at İS ten itibaren- - ----.. -~:-.:;:;~~---- ---~'- .. "'!!ls~a:~~-~smm-=:

K1ymetli Fransız 88n'atkarı Hamry Garaj ' in kabkabah, şarkılı bClyllk komedisi 

Le Prönce De Mnnuöt 
Aşk, Gençlik, Neı'e, Zevk Ve Eğlence dolu senenin en zarif filmi 

~ 

Bugün 17 ikinci Kilnun CUMA gftnO saat 21,15 ten itibaren Gerorges D' ESPARBES' in şalı-
e er romanından iktibas edilen senenin en heyecanlı, en gllzel filmi 1 

Ka1rtaOOaron öOümü 
AŞK - HIRS· HEYECAN - POLETIKA ·CASUSLUK - MUCADELE 

OYNIYANLAR: (YAVRUM) filminin kıymetli sanatkarlarından Constant REMY • Pierre RENOJR 
DEBUCOURT · Marcel ANDRF ve ANNIE DUCAUX 

MtKt TA~IAMEN REKJJ KARIKATÔR 
FOKS TÜRKÇE SÔZLO DfJNYA HABEHLERİ 
• Hergün 15 - 17 • 19 • 21,15 Cumartesi 13-JS talebe seansı. Pazargünü 13 de 
• ilAve seansı vardır. 

Ayroca 
Sean saatleri 

haber veriyor. 
Bundan cumuriyet ge• 

savamanlığı ve polis • 

kısmı haberdar ediliyor. 9" 
oun üzerine cumuriyet ge" 
savaman yardımcııı Ş 
Gökmen, hükümet doktor' 
Mazhar Cemil ve adli kı 
baıkanı birinci komiser filı~ 
hadise mahalline ridet• 
inceleme ve muayenede ~ 
lunuyor ve çocuğun ceı• 
üzerinde otopsi yapılma••" 
lüzam gosterilerek memle" 

- IJevamı 4 11 c ıi solıif ede "' 

f 

8 

1 



SaldleS 

Şimali Çin'de ja
ııon emperyaliz-

mi ilerliyor 
- B~tarafı 2 inci salıijede
finans bakanı yurddaşlarını, 
Mançurya'da yeni ve mühim 
sermaye yatırılmalarında bu
lunmak tehlikesine karıı 
ikaz etmiştir ki l..anaatince 
bu yatırımlar, Japon tediya
hnın muvazeuesini tehdit 
etmektedirler. "Japon Ad
vertiser" adlı Amerikan ga
zetesi, geçenlerde şöyle bir 
lisan kullanmış, ve "Eğer 
bu diinyada muhakkak bir 
şey o da, Japonya'nın ıim
diki halde Şimal Çin'inde 
uzun vadeli yeni envestis
manlara girişemiyecektir ~· 
d:miştir. 

Görülüyor ki Japon emper
yalistlerin şimal Çinindeki 
bu teşebbüslerini finanse 
edebilmeleri ıçın mahalli 
menabiin istimlaki zararına 
hareket etmeleri lazımdır. 
Yani muhtelif • vergiler, tnz 
resmi, gümriik resmi, maden 
para ihtiyatı ve banka tah· 
vilitı ihracatı gibi ıimal Çi· 
niain bütün varidat memba
larını iç etmekten ibaret olan 
ve Japon taarruzunun baı
langıcından beri Mançuryada 
tat.bik edilmiş olan usule 
yeniden başvurmaları gerek
tir. Bu gayeleri elde edebil
mek için de fioanıel tecrid ve 
binaeualeyh şimal ayaletlerin 
siyasal tecridi de yapılmak 
liıımgeJiyor. 
3 - Şimal Çini problemi

nin bu Finansal ve siyasal 
veçhesi, Nankin hükumetinin 
lngilterenin yardım ve teı
vikile teıebbüs ettiği para 
reformunun neticesinde bil
hassa had bir karakter al
nıııtır: bu reform, Japon 
plinlarına indirilmiı hisse
dili bir haberdir. Eier 
Nankin hükumeti hakika
ten parayı milletleıtirmeje 
ve hususiyle de Şimal 
Çininin bankalarındaki pa -
ra ihtiyatlarını ele geçir-
meğe muvaffak olsalar 
dı Japon emperyalistleri çok 

~üıkül bir veziyete düıerdi 
zsra timal Çininden ibaret 
olan Yeni kolonilerini, kendi 
pek zayıf ve mabdud olan 
varlarile finanse etmeye 
mefcbur olurlardı. Diğer ta· 
ra tan Japonyanın bu refor-
ma karşı yaptığı mücadele· 
de, asıl çok büyük bir ebem· 
nı~y~t~ haiz olan şey, şimal 
Çınının memleketinin müte· 
b~~ki kısmından ayrılmasıdır. 
Bdınd';ı;.· ·b· k' 1

&1 gı ı, Japooya,Nan· 
ın hükumetinin, Beipıng 

ve Tientsin bankalarının ih· 
t~yat paralarım Nan kin ıeh. 
rıne nakletmeh hususundaki 
tetebbüsüne karşı hemen 
Vetosunu koymuştur. . 

4 - Nihayet şurası da 
gün gibi ~ııkardır ki şimal 
Çinine vaziyet etmiı olmak, 
b~tün Çini baıtan başa 
bır Japon kolonisi kıl-
maktan ibaret olan Japon 
Planının ancak bir k11mın1 
teşkil eder. Japon'ların ka
naatince, şimal eyaletlerinin 
"istiklali,, Koumintang tara
fıudan Ja ponya'ya karıı 
gösterilecek battA pa11if bir 
ınukavemeti bile kırmaya ve 
felce uğratmağa elveriıli 
olmalıdır. Sarı nehrin cenu
bun~• doğru harekete geç
nıege müsaid bir kararoib 
hal' · ı • ıoı amal.dır. Ve ıimal 

N. V. 

\ 'V. f. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

Olivierve 

sı Limited vapur 

· acentası 
Cendeli Hau. Birinci kor- Mücellithanesi 

don. Tel . 2443 "ANGORA" vapuru 20 
son kanunda bekleuiyor, 24 
son kinuna kadar ANVERS, 
ROTERDAM HAMBURG 

THE ELLERMAN LINES LTD. Yeni Kavatlar -:ar,ısı 

ve BREMEN limanlarına yük 
alcaktır .. 

.. THURSO 11 vapuru 7 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SVVENSEADAN gelip 

"ANDROS., vapuru 3 şu- tahliyede bulunacak. 

batta bekleniyor, 7 tubata "ADJUTANT,, vapuru 8 
kadar ANVERS, ROTER- ikinci kanunda bekleniyor, 
DAM, HAMBURG ve BRE- LONDRA için yük ala
MEN limanlarına yük ala- cakhr. 

caktır. "THURSO., vapuru 15 

No. 

• 
Satılık motör 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 
""otör satılıktır. Taliplerin 
idar.ehanemiıe müracaatları 

ilin olunur. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli ıııalların en iyisi, en sağla

mı, en ucuzu eıı güzeli 
Hereke kumaşları 

ı~,esaıı ~ kumaşları 

Beykoz kuııduraları 
Bakırköy bezleri 

Siiıner Bank yerli mallar paza1·1 

lznıir şubesinde hulursu1nuz 
AMERICAN EXPORT LINE ikinci kinuoda bekleniyor, 

"EXCHMOTH., vapuru 2 LIVERPOOL ve GLASGOV 1-----~~-!1-•' 
şubatta bekleniyor, NEV • bo.renler! l\lut· 
YORK için yük alacaktır. yük alacakhr. 

JOHNSTON VVARREN LI- "POLO" vapuru 10 ikinci 
NE . LIVERPUL kanunda LONDRA, AN-

"DROMORE" vapuru 18 VERS ve HULL beklenip 
son kio\!nda bekleniyor, ayni zamanda LONDRA ve 
LIVERPUL'dan yük çıkarıp HULL iıin yük alaeaktır. 

BURGAS, VARNA ve KÔS- DEUTSCHE LEVANTE-
TENCE için yük alacakbr. LINIS 

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

Biriuci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
giritilmez . ., 

"AGILA., vapuru S ikinci 
kanunda HAMBURG, BRE-

MEN ve ANVERS'ten tah
liyede bulunacak. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes 'uliyel 
kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE'I' 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ilAç ve ıu

valet çqitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balak yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik sallı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nflzhet 

Sıu HAT EzANEsı 

Çin'inde Japon kuvvetleri 
kumandanı general Tada da: 

"Japonya, şimali Çin'de 
öyle bir cennet yaratacaktır 
ki bu cennetin yavaı yavaı 
büyilmesile Çin, japonya'ya 
karıı vaziyetini değiıtirme· 

ğe mecbur olup Çin'in 
şimdiki önderleri de tama
men ortadan kalkmıt ola· 
caklardar.. diyor. 

Şimdiye kadar söylenmiı 
olan ıeyler, Japon emperya
lizminin kendi kendisine çiz· 
mit olduğu vazifeleri tavsif 
etmektedir. Maamafih bu 
planların tahakkukunun cid
di bazı manialara çarpmıya· 
cağından emin olunabilir mi? 

Biızat Maoçukuo bile 
ıimdiye kadar biç tcmere 
vermemiş olan bir teşebbüş 
olarak kalmışhr ki esasında 
buhranla pençeleşen Japon 
emperyalizmini, taarruzunu 
daha ileriye götürmeye sev· 
ketmiş olan sebepte budur. 
Şimal Çinin yani yOz milyon 

nüfusluk bu yeni koloninin 
ilhak ve temsili ise çok daha 
çetin bir iştir. Belki ıimal 
Çini Mançuryanın aksine 
olarak 1925·1927 inkılibıb· 
dan geçmit olup çok daha 

Marangozlar ve 
sanayiciler içi o 

Bir daha ele geçmi

yecek bir fırsat 
Fabrikamda mevcud şirid 

desterc, planya, kahphk, 
freze, delik makineleri ile 
prese tezgihı, kurutma ve 
tutkal furuau ve el tezgib
ları, ilit ve edevat, mobilya 
keresteleri, kaplamalar, pa· 
peller ve saire satılıktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabri
kasına hemen mftracaat 
ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızıhrmak 

yüksek bir siyasal inkiıaf 
seviyesine eritmiş bulunmak· 
tadır. 

Fazla olarak ta şimal Çi· 
nin bizzat listilisı keyfiyeti 
de, Japon emperyalizmi için 
ister istemez fevkaline teb· 
likeli neticeler doğuracaklar. 

Bu istila ayni zamanda 
Çin'deki siyasal buhranı 
vahimleıtirecek ve uzak do· 
ğudaki arsıulusal düşmanlık
ları körükliyecektir. 

taka (Okamcntol) ~ 

aıksftrOk ~ekcrle- ~ 

rini tecrftbe edi ı..-..f 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları 1,0rk Anoniuı Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk lirası 1iz .. 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftstftn bir mfis· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayanız. 

~ 
~ 
~ 

Q.) 

> 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30- 40 

• 111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111111 tlllllllllllll 1111111111111111• a ~lzmir yün mensucatı~ 
~ ~Türk Anonim şirketi~ 

- -

~ ~ ızmir Ynn lensucah Tnrk A. ~· nin Halka· = 
~ pmardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 

~ := taevsimlik \ ' C kışlık, zarif kumaşlarla, bnttaniye, = 
>Q!) = şal ve yOrı çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci = 

J.> §§ kordonda Cumhuriyet meydana civarında 186 _ §§ 
-O =numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şir- ~ 

Kuv\'etli mftshil ...C ~ keti) mağazasında satalmaktadır. l\lezkôr fabrika- ~ 
istiyenler Şahap --·-- := nın metanet ve 7,erafet itibarile herkesçe malum § 
Sıhhat aftrgftn ~ = olan mamulahnı muhterem mllşterilerimize bir = 
haplarım Maruf C't$ = defa daha tavsiyeyj bir vazife biliriz. ~ 
ecza depolarmdan [fl = Perakende satış yeri ~Toptan satış yeri = 
ve eczanelerden - Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
arasınlar. Kemalettin Cad. Sağar zade balı T. A. Ş. ~ 

!::;:::;:;;;;;;;;::r-İ ;; biraderler ~--
D O K T O R ~ Kuzu oğlu çarıısı Asım Rıza = 

Ali Aga·h = ve biraderleri ~ 
Çocuk Hastalıkları ~ Veni manif aturacılarda mimar § 

Mütehassısı = Kemaleddin Cad. Yünlü mal- ~ 

._' ,,._; nc-i T-~6-l~;_::_Sn_3':1.s1.' _,. 6-18 

- iıı:ttttııfıİi~ı;ıi;ıı~'ııı~İilıf ;.1~1;in:ı~lıııııııııı ııııııııııııı ııııııııııııııııİıııııı ıımİ 

N~A , 

o 11 ıui ı~; 
1 

1 &iracal .CAN~A~I \ 



(Ulusal Birlik) -- 23 ikinci ki• 

Ottız T3butlu Ad 

Sinyor Mussolini iktidar 
- Moris LöblanınEıı Merakh RoıJJJ 

k .. d • il mev ıın en 1'efrilw sayısı: 

çekilirse onu kimler istihliif edebilir?. 
.. 

l Şul1atta toplanacak olan hüyiik faşist meclisi çok ıııOhinı kararlar ve-
recek tir. Roma siyasal mahaf ilinin ortaya attığı tahminler 

lstnnbul 23 (Özel) - Paristen haber veriliyor: Şuba
hn birinci gllnO toplanacak olah hnynk Faşist meclisi 
ltalyaum umumi siyasal durumunu esaslı surette ince
Jiyccek ve ağlcbi ihtimal, çok mllhim ve cezri karar-

verecek ve Fa~istleriu sağ ve sol gruplarmdan mOrek

kep olmak Ozere teşekkOI edecek olan bir hey'et ltal-

yan kabinesini teşkil eyli}"•cekıir. Bu kabinenin başı-

lar verecektir. Bazı çevenlerclc söylendiğine göre, Fa- ua ya Mareşal ~albo ve yalmt tu hulyuom logiltere 
şist meclisinin toplaotısmdan sonra ı'\lussolini istifosıoı elçisi Grandi geçecektir. ..... 
Yunanistanda saylav seçi Kıhrısta dünyanın en zen 
m.i çok gürültülü olacak gin asarı atikası varmış 
f>ire limanına yeniden dört lngiliz 
torpitosu gelmiş ve demir atmıştır 

lstanbul, 23 ( Özel ) - Yunan zabitinin talebi kabul 
Atina'dan haber veriliyor: 

Saylav seçimi için başhyan 
hazırlıklar, şimdiye kadar 
görülmemiş derecede ieniş 

bir sabada cereyan ediyor. 
Kralın emrile her türlü pro· 
pagandalar serbest bırakıl
dığından bütün siyasal par· 
tiler faaliyete geçmiş bulu
nuyorlar. 

Liberaller partiıi başkanı, 
Sisam'a ve oradan diğer 

adalara gitmek üzere Ati· 
na'dan hareket etmiştir. 

Kralın babşeylediği ser· 
bestiyi suiistimal ederek 
saylav seçiminde propaganda 
yapmak maksadile izin iste
dikleri anlaşılan üçyüz 

edilmemiştir. 
Kral ikinci Y orgi, diin ak
şam başbakan M. Demircisi 
saraya davet etmiş ve yeme· 
ğe alıkoymuştur. Yemekte 
başbakanın zevcesi ile Veli-
aht Prens Pavlo hazu bulun-
muştur. 

Söylendiğine göre, kral 
ile başvekil arasında saylav 
seçimi etrafında konuşma· 
lar olmuıtur. Bu seferki 
mücadelenin çok kuvvetli 
olacait tahmin ediliyor. 

lıtanbul 23 (Özel) - Pi· 
re limanına 4 lngiliz torpi· 
toıu gelmiş ve demirlemiş· 
tir. . • 

İntihabatın çok gürültülü 
olacağı söyleniyor. 

~----~-----._...~·~._. .. ________ _ 
bir avukat Şikago'da 

meslektaşını öldürdü 
·-·--Katil lıasmını öldürdükten sonra 

mahkeme reisine de ikiel silah attı 
lstanbul 23 (Özel) - Şika· gını tabanca ile öldürmüş 

godan haber veriliyor : ve mahkeme reisine de iki 
Con Kok adında bir avu· el silib atmışsa da isabet 

kat, bir muhakeme esnasında ettirememiştir. Katil avukat 
hasmının avukatı Hristo Fer· derhal yakalanmııtır. 

~----------·---···~·---------------
La valin 

- B~tarafı 1 inci salıif ede
tekk:Gr ettikten aonra hbtoenln 

latlfa&ını hbul eylemlotlr. 

l\f. Lnal ve nkadıoluı, 

yeni bblnenln letokkftlGne 

kadar vekAleten ted vlri umur 
edtceklerdf r. 

8111 nazırlar, latlraoın ıley 
hinde oldukl111nı blldlrmlole:-· 
dlr. EzcQmlr. aandalyaelz nazır 

lerdın (Lut Mıren); Rıdlkal 

n111rlırın IRtlfalerını 11ebep11lz 

görda~ftnft ve çnnka böyle bir 

zamandı Franıada vukubulı 

cık olım bir kabine buhranı 

nın, çok fena eoouçler vereceAI· 
nt blldlrmlotlr. 

M. JJıYll, e11t 17 buçukta 
Kedoraı'yı dönmOo ve eaı~te 

elleri kabul ederek şonlın eöy 
Jemlotlr: 

- Kabinenin latHaııını Cu 
mur bııkanı M. Lebrun'ı tak· 
dlm ettim. Kendileri yeni h 

binenin teıldlJnl tekrar bana 
teklif etmlıleraı, de bono kabul 

cdemlyece~lml arzettlm. Ben, 

1'~ran11 fçln çılııhm ve v11lfeml 

istifası 
l!a ettl~lme kentim. Fnngı kor· 
terdım ve laıikrarıoı temin 
ettim. Hiıtçe, parlımeoto tara 
fıodın kabul edilmlıılr. 

Ekonomik ve tar:mıel vazly.,. 
tlmlzl ıelAb için ve nihayet 

devletin bGtüo mınalU için 

ne yıpılmık ltizımH b,.pslol 

yaptım. 

Dı~ ıly11amız da, büUlo mil~ 

kfillıı n~meo lntlıewdıdır. 

f'raoBB, leılkhal için çok kov· 
vetlldlr. 

Demlotlr. 
Comur bıı:kıoı Elber Lebrun 

IHI li buçukta Ayan bıokaoı 
M. (Drjennf') ile parlamento 

bııkeoı Wernın Biooo)u nu 
dine çağırmıo ve yeni kabl"'e· 
olu, kimin ıınlından ıeoktl 

edllmeıl IAzımge:tcı-ğl etraf1Dda 

mfizakerelerde bulunmuıtur. 

(Perl Savar) gazettelne göre 
Müııyn ( FIAoden ), M. ( Alber 
Sıro~, M. ( Kımll Şoııo ), M. 
Ueryo n dıbı blr\ok ıevıd 

kıbloe lttktllol klbul eımc· 

(l'aymis) gazetesi, bulunan asar sa
yesinde Kıhrısa heı· taraftan 
seyyah gelebileceğini yazıyor 

lstanbul, 23 ( Özel ) -
(Taymis) gazetesi, yazdıj'ı 
bir makalede Kıbrıs adasın· 
da dünyanın en zengin isa
rıatikası bulunduğunu kay· 
detmekle ve bu asar say~· 

sinde yaz ve kış, Kıbrıı'a her 
taraftan seyyah celbedile
bileceğini ilive ettikten son· 
ra, Kıbrıs'ta daha birçok 
değerli eıerler mevcud oldu· 
ğunu ileri sürmektedir. ----------· ·--~---------

Bir ana yavrusun doğurur 
doğurmaz boğdu 

lla~ıaraji 2 inci ·'"hiff•tie 

hastanesi ölü yıkama kulii· 
besine gönderiliyor. 

Zabıta çocuğun cesediyle 
karıılaşınca hemen inceleme· 
lerine başlamış, o uramla ona 
civar uramlarda oturan gebe 
kadınları tesbit etmiş ve so· 
nunda yukarıda adı geçen 
Kozanlı Fatmanın gebe ol
duiunu ve fakat doğurduğu 
çocuğun meydanda olmadı· 
ğını görmüş ve kendisini ya· 
kalamışhr. 

Fatma verdiği ifade de 
şöyle demittir: 

Dört gün önce sancılan
dım. Helaya girdim ve 
burada birdenbire doğurdum. 
Çocuk üşümesin diye de 
başımdan yazma mendili çı· 
kararak baıını sardım. Ben 
çocuğumu boğup öldürme· 
dim. 

Fatma, ilk tahkikat hazır· 
lığı yapıldıktan sonra do· 
ğum evine gönderilmiş ve 
gece orada muhafaza altın· 
da bulundurulmuş, kendisi
nin hastahanede tedavisini 
icabettirecek bir hastalığı 
görülmediğinden dün polise 
ve oradan da hakkında tu· 
tulan inceleme kağıdı ve 
doktor raporlarile birlikte 

bakyerine veriJmit ve bura· 
da bakim tarafından sorgu· 
ya çekildikten sonra bak· 
kında tevkif kararı verilerek 
hapishaneye gönderilmiştir. 

Gösterilen lüzum üzerine 
boğulan çocuğun cesedi üze· 
rinde Cumuriyet renel Sava· 
manı Baba, Adli kısım baş
kanı birinci komiser Fikri, 
doj'um evi baıbekimi Ham· 
di haıtr bulunduğu halde 
lıilkümet doktoru Mazhar 
Cemil tarafından çocuj'un 
üzerinde otopsi yapdmıı ve 
zavallı yavrunun boğazının 
bir iple 11kılmak suretile 
öldiirilldüj'ünü anlaıılmış ve 
g6mülmeeine izin verilmiıtir. 

Kozanlı Fatma, kocası de· 
veci Ali ile geçimsizlik yü· 
zünden sekiz aydanberi dar· 
gındır ve ayrı yaıamaktadır· 
lar. Kadın koza şiflemek ve 
komıularının iş ve güçlerini · 
tutmak sure tile maiıe· 
tini temin etmektedir. 
Karı koca ayrılmak için bak 
yerine baş vurmuı olup mu
hakemeleri de devam et· 
mektedir. 

Şimdi Fatma hapsanede 
yaptığı bu canavarca cina
yetin cezasını çekmetedir. 

Adana: (Türk Sözü) 

lzmir vakıflaı· direktörlüğünden: 
Çiçek mescidi civarında Tamaşalık caddesi üzerinde 

1.1-1 no. lu iki dükkinın mülkiyetleri 2490 sayılı yan 
bükümleri dairesinde 20 gün müddetle artırmaya çıkarıl
mıştır. Seherine takdir olunan 2 şer yüz lira kıymet· üze
rinden ikisi 400 lira pey altına alınmıştır. ihalesi 10·2-936 
pazartesi günü saat 14 dedir. istekli olanların ihale gü· 
nünde komisyona daha ziyade izahat ve malumat almak 
istiyenlerin her gün varidat mer.ourluiuna müracaat-
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mektedlrler. Yılnıı (Jorj Mın 
del) ve (Maroel Renye) için bir 
ümh vardır. MHbad onların · 

dı klbol edip etmlyeceklert 
lıcllt dtğlldlr. 

Siya11l meblf il, kablo" buh 

nnındın kurıulmık için ya 

Hyln eeçlmlnl derhal lltn et· 

mek •e1•hut ıı muhtellf par· 
illerden bir temerkOz klbfnel 

teıkll etmek. Ro iki tlktın 

hanılelalo tı:ırclh edllece~i he 

naı befll de&lldlr. 

- Blrint•i Kısım: VEHONIK 
- Ne şayanı hayret şey .. 

Bu adada ki hadiselere bir 
mina veremiyorum. Bu res· 
mi oğlumun öğretmenine ne 
zaman ve nasıl hediye ettim? 
diye düşündü . 

Defterin kapağını açtı, ilk 
sahifede şunları okudu : 

Veronik, ben senin göz· 
lerinin altında yaşamak isti
yorum. Oğlunuzun, başkasın
dan olma bir çocuk olduğu 
için nefret ettij'im, fakat 
sizin olduğu için de çok sev· 
diğim oğlunuzun terbiyesini, 
kalbimin hislerine uymuş 
olmak için kabul ettim! 

"Bir gün gelecek, annelik 
mevkiini tekrar alacaksınız 

o gün, oğlunuzla iftihar et
menizi isterim! Bu çocukta 
babasından gelen her izi 
izale edeceğim ve tamamen 

size benzemesine çalışacağım. 
Sizin memnuniyot ifade eden 
tebessümünüz, hizmetimin 
mukabili olacaktır . ., 

Çok mütkül vaziyette ol· 
masına rağmen Veronik'in 
yüzünden memnuniyet dal
gaları uçuşmağa başladı . Bu 
sar, Veronik'i birçok kötü 
ihtimalleri düıünmekten me· 
nedecek, tatlı ve güzel bir 
sır demekti. 

Veronik bu sayıfalara dik-

kaUe okudu. Stefan, oğlu 
Fransova için en samimi bir 
baba bıı ve şefkatile çaht· 
mıf, bütün hislerini aıünti 

gününe bu deftere not et
miıti. 

Bir yerde: 
.. ... Bir gün annen henüz 

on altı yaşında iken, Tüile
ride taktirkirlarının arasın· 
da idi. Herkes onun güzel· 
lij'iae hayrandı. 

" ... Anneni tanımak isti· 
yorsan, sai elini açacaksın, 
avucunun ortasında bir yara 
izi ıöreceksin. Çok ktiçUk 
iken bir parmaklık demiri 
avucuna batmıı ve bu izi 
bırakmııtı . ., 

Diyordu. Bu sahifelerin 
Fransuvaca okunmuş olma
sına ihtimal yoktu . 

Veronik gözlerinde yaş
lar olduj'u halde Franıuva· 
nın köpeiine : 

- Evet dedi, bir kimseye 
söylemek kudretine malik 
olmadığın için itiraf ederim 
ki beni bu kadar seven bu 
gencin yüzünü görmek arzu
sundan kendimi alamıyorum. 
Bu çocukluk dostum acaba 
kimdir? Aıkını o zaman 
biçolmazsa ıüpbe ile ıezmiı· 
mi idim? 
Oğlum ve Stefan iki iyi 

kalpli insanlardır, değilmi? 
Bu katmerli cinayetleri bun· 
lar yapmadılar, değilmi? Fa
kat ben onları ıözümle gör
dilm. Büyülere vesaireye 
inanmam. 

Böyle ıeylerle ltir insanın 
aklı selimini ve ıuurunu 
kayltedeceğine hiçbir vakit 
ihtimal vermem. Veronik 
çiçekleri yetiıtiren ve üze
rine "anne çiçej'i" yazan bir 
çocuk katil olamaz. Hona· 
rin çok haklı imiı. Fransova 
ile Stef an dönecekler •• be-
ni arayacaklardır, 
11dlk k6pek?. 

deiil mi 

Bu suretle saatler ~ 
Veronik arllk yalnız dtf. 
Fransuva'aın köpeği, 
olmamakla beraber, ta-' 
hareketlerile kendisio• 
kadaılık edebiliyordu. 

Ertesi sabah, Veroai• 
peğe: 

- Şimdi sevgili kW 
Dedi. Sen beni Ste~ 
olduğu yere daha d°:J 
bu gıdaları Stefan'a fl .~ 
ren meçhul dostun yr 
götüreceksin! 

Köpek bu sözleri t6' 
mile anlamıı gibi, ye;J 
kalkb, kulaklarını sallı~ 
yürümeğe başladı. 

Bir müddet çimeal 
ağaçlar arasından ileri 

Köpek, birbirine day 
ve üzeri baştan başa sıtİ. 
şıklarla kaplı iki taş ÖD 
durdu. 

Veronik köpeğe : .l 

- Burası mı? diye•" 
Köpek ön ayaklarile ~ 

maııkları eşeler gibi bit 
reket yaptı. 

Veronik köpeğin 111• 
danı anladı ve: 

- Sen burada bekit. 
di ve heman babasınıP 
likinesine do'\ıdü ve 
sonra kuvvetli bir k 
ile döndü. 

Yarım saat bir gayrı 

sonra, tatların dibinde 
bir merdiven meydaa• 
kardı. Bu merdiven 
altına doğru ve uz.uD 
dehlize eaiyordu. 

( Detıam ede 

Tütün ihrac 
Tütün ihracatı baıla 

Evelki gün limanımıza 
ltalyan vapuru, muhtelif 
"eleler için külliyetli mi 
da tütün almııtır. 

Desta kuvvetleri f; 
mevzilere yerleş ' 
- Başıaraf 1 inci sahif eJaı 
Londra'ya Adis-Abab•

1 

bildirildiğine göre, Raı 
ta'nın kuvvetleri birkaç 1 
metre geri çekilerek 
mevziler tutmuılardır: 3~ 
kiıilik takviye kıt'atı, ~ 
ta'nın geri kıt'aları ile 
bat temin etmiıtir. GeO 
Graçyani birinci : zaferillİ.J: 
tiımar ederek tekrar ~ 
ruza kalkarsa, yeni ve 
kuvvetlerle karıılaıacalı~ 

lıtanbul, 23 (ÔzeJ) -
katle göneyiade ltaly•'Jt 
ıeri çekilmej'e mecbur ~ 
Ras Seyyum, ileri bat 
tına devam etmektedir./; 
ma'dan verilen ve b 
teyid etmiyen bir b• 
göre Raı Seyyum'un k• 
de son muharebe esn• 
ölmilıtür. 

Düzeltme 
lzmir ikinci icra mc 

luğu serlavhaıı altında 
tırmaya aid ve lzmir ' 
bankasının talibli aatıJıjl 
karılan 48 parça a11aoıJ1 
tışı hakkındaki 15· 1-936 
rihli gazetemizin ve 59S 
maralı n6ıbaıındaki il 
açık artırma ıartcam• 
30· l -936 tarihinden iti 
açık bulunacaiının taıbi 
ilin olunur. 


