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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM • ULUSAL Halleş'ler 

ltalyan'ların bir tayyaresini 

daha alevler içinde dOşflr· 

Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 
Adres : İzmir ikinci Beyler Sokağı ~I 
Abone şartları: Seneligi 700, altı aylığı 400 kuru' 

~ 

Rcemi iliiolar için: Maarif cemiyeti ilıtoat 
bilro11una müracaat edilmelidir. 

Hususi ilinlar: ldarehanede kararlaşbralır 

.-. • • 
6asıidığı yer: ~ANAl'.>O[U) Matbaası lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

meğe muvatfak olmuşlardır· 

--------~-:------------------ Pazartesi - 6ıkinci kanun 193;..;6;._ ___________________ F_ia_tı~(t_OO-"-) _P_a_ra_ Yıl : 3 - No : 587 Telefon: 2776 

Ras Mule~eta'nın. müf~ezeleri,. ~alial-
le'nin ileri mahallelerine girdiler 

Istanhul, 6 (üzel) _ Adis-A.haha'dan gelen en son haberlere göre, Ras Mulegeta'nın ordusundan 
bazı mü.frezeler dün gece Makalle'nin ileri mahallelerine kadar giı·mişler ve şehir içindeki ltalyau 
askerleri ile çarpışmışlardıı-. Makalle'ııin yakında Habeş'ler eline düşeceği hahe verilmektedir. ltal
yan'lar, şehri tahliye etmişler ve Makalle'de yalnız bir tabur bırakmışlardır. Ras Seyyum'un 1 uvvet
leri ile ltalyan yerli askerleri arasında kanlı çarpışmalar olmaktadır. 

Londra ve Kahirede Ital y a-M-eş_h_u_r -si-ne--D~e-n_i_z~k~o-n-te_r_a_n_s_ı 
aleyhine nümayişler yapıldı ma Y!!dızı bugün toplanıyor 

Marlen Ditrihin ljapon, Amerikan ;e Italyan delegas
de çocuğunu ka- vonları her hususta mutabıktırlar 

Habeşistan, Afrikada 8ulhun iadesine ebediyen engel teşkil edecek 
iecayiin önüne ge~ilmesini Milletler cemiyetinden istedi 

Büyük ltalyan 
Adis - Ababa 6 (Radyo) -

Havas aytarı, saat 18,30 da 
beş ltalyan uçağının Dagabu 
ru yeniden bombardıman et
tiklerini bildirmektedir. 

Cenevre 6 (Radyo) -Ha
beş bükümeti milletler ce
miyetine müracaatla, harb 
kanunlarının ltalyanlar ta
raf1adan nasıl tecavüze uğ
ramakta olduiunu bildiren 
müteaddit notalarını batır· 
latarak, iki tarafın harb 
usullerinin tetkiki için on 
üçler komitesi tarafından 
tahkikat yapılmasını istemek-

taarruzu hu gUnlerde başlıyor! 

tedir. Habeşistan, bütün Af- • 
rika'da batarı hayale gelmi- Yaralı bir Habe' muharibi tedavi edilirken 
yecek fecai doğurabilecek cemiyetinden dilemektedir. dan çok uzakta olduğu, ata· 
ve habrası, doğu Afrikasın· Adiı • Ababa 6 (Radyo)- lan bombaların, büyük ha· 
da sulhun iadesine ebedi Dagaburda llalyan uçakları sarlar yaptığı] bildirilmekte· 

k 1 t k'I d tarafından bombardıman edi- dir. Sıhhiye otomobillerinde 
~n e eş ı e ecek fecayiin len Mısır kızılbaç otomobil-
onüne gcçı'l · · '11 tl iki Mıaırh doktor, doktor _ meıını mı e er lerinin bt.tün süel kamplar· 

------~• ... •~•-. Refael ve asistanları ile iki 

Milletler cemiyeti 20 ikin 1t~=D~:t1:·(~;!~ıouyo~:: 
rilen haberlere göre, ltalyan 

ci ka"' d t ı k ordusu bugünlerde bilyilk nun a op anaca taarruza geçecektir. Çünkü 

- ---• sahillerde yağmurlar başla· 

Bu. toplantıda Uruguay, Sovyetler mıştır. Cephelerde de ayni 
vaziyet olursa, altı ay bek· 

arasında ki vazi 1et te görüşülecektir ıe71~~0~;1~m6u (0;~11)·_ im-

Milletler cemiyeti 
Paris, 6 (Radyo) - Yor

tuların sona ermesi müna

sebetile uluslar kurumunun 
bu ayın 20 sinde yapacağı 
1 oplantı için her tarafta ba
zırhldara baılanmııtır. 

Uluslar kurumu, 13 ler 

toplantı halinde 
komitesinin tanzim etmiş 

olacağı rapordan başka Ha· 
beş bükümeti tarafından 20 
gün içinde verilen protesto 
telgraflarını da derhal müza· 
kere edecektir. 

Uluılar ıoıyeteai, Habeı 

parator Deasiye'den bütün 
cephe kumandanlarına gön
derdiği bir emirnamesinde, 
yakında taarruza ieçecek 
olan ltalyan'fara karsı sonuna 
kadar dayanılmaıını bildir· 
miş ve bu taarruz menedil
dikten sonra, zaferin Ha
beş'Jerde demek olacağ1aı 
ilave eylemiştir. 

lstanbul 6 (Özel) - Son 
Dagabur bombardımanı cihan 
efkin umumiyesi üzerinde 
çok fena tesir yapmııtır. Lon 
dra ve Kahire'de ltalya aley· 
bine nümayişler yapılmış : 
"Kahrolsun ltalya, kahrolsun 
F aşizml medeniyet bumudur!,, 
diye bağrılmışbr. · 

işinden sonra, ıon gllnlerde 
siyasal münasebetlerini kesen 
Sovyet Rusya ile Uruguvay 
mes' elesini de konuıacakhr. 

Alakadar mahafil, Urugu
- Devamı 4 ncü ıahifede -

çıracaklar mış 

Bir tehdid mektubu 
aldı. Holivud'dan 

kaçıyor! 
Londra 6 (Radyo) -Meş· 

bur sinema yıldızı MarlenDit· 
rih Amerika'da oturamıya

caktır. Çünki buradaki mas· 
raflara tabammiıl edemeıaek
tedir. Küçük kızanın kaçın· 
lacağı hakkında tehdid 
mektubundan sonra, Marlen 
Ditrib altı muhafız besle
mektedir. Artistin yakında 
Londra'ya dönmesi beklen· 
mektedir. ---··----

Altay: 3 
A.Ordu: 2 

Dünkü maç çok 
zevkli ve heye

canlı oldu 
···----Maç bitince, Altay ka· 

lecisi, bir Altınordulu 
oyuncuyu döğme-~ 

meğe kalktı! ;: 

.,, 

Harp i gemileri 
Istanbul, 6 (Özel) - De- döneceklerdir. Bu delegas

niz konferansı ' bugün Lon· yonlar, kemiyet esasına müs· 
dra' da mesaisine başlıya- tenid bir uzlaşmaya varmak 
caktır. için imkan olup olmadığını 

Londra, 6 (Radyo) - Ja- anlamak ve olmadığı takdir
pon·Amerikan ve Italyan de keyfiyet mes'elesini gö· 
delegasyonları, deniz kon- rüşmek üzere müzakerata 
feransı işlerine iştirak etmek tacil etmek lüzumunda mü
üzere pazartesi Londra'ya ttefiktirler. 

----------·-·------~--

Ruzvelte verilecek sala
hiyet hudutsuzdur 

·-. 
Amerika, Habeş işinde1 Almanya

nın siyasasını güdüyormuş .. , 
Berlin, 6 (Radyo) - Oip

lomatişe Korespondes gaze
tesi yazıyor: 

"Amerikan siyasası, bar
bm başlangıcındanberi, Al
manya'nın takib ettiği siya
saya uymaktadır. Ba siyasa, 
ortaya çıkmış olan bir harp· 
tan menfaat temini yoluna 
gitmemektedir. 

Siyasal çevenlere göre, 
Amerika'n1a yeni bitaraflık 
kanunu, yeni bir bitaraflık 
telakkisi ortaya atmaktadır 
ki, o da şudur: 

"Bir barb çıkhitnda, müc
rimlerle mücrim olmıyanlar 
arasında fark gözetmemek .. " 

Dün yapılan Altay-Altın· Paris, 6 (Radyo) - Tan 
ordu maçı, bundan evvelki gazetesi, Ruzvelt'in söylevini M· Ruz,•elt ,. 
karşılaşmalar dolayısile çok tahlil ederken, bundan sonra 1 rılanların lf anlarında Ame

- Devamı dlJrdüncü •ahi/ede - hık ve bllrri7et için ıilihı 11· -Devamı dürdüllQl sahif e#U-: 
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·~==~--S_ah_i_fe_2 _______________________ __.(U_l_a_u_ı _B_lr_H~k) _ 6 lk!nci Klnua 936 _,,,,,, 

.. Amerika Italyan 'ların, Afrika seferinde mu· 1 Ulusla_r kuruu_ı,0• vaf fak olmaları adeta imkansızdır 
Cinai Roman Nak. ili: KAM1 ORAL • na gırecek fili? 

• -17- 111 Son posta ile gelen Ber· Afrika'da öyle arazi ve ıklim zorlukları vardır ki, 
dünyanın hiçbir kıt'asında mevcud değildir ihtiyar ~hafiye, birdenbire durdu ve Jin gazetelerinde okunduğu· 

na göre, Amerika'nın Ulus· 
hayretle emniyet direktörüne haktı lar kurumuna girmesi için 

yıllardan beri Amerika'da 
(Diner • Jürnal)gazetesin· 

de okunmuttur: 
edinebilmek için, bu yerlerin hiçbir kıt'asında yoktur. Bu 

sebepledir ki, ltalyanlarıı1 

şarki Afrikada başlamış ol· 
dukları seferin, başarılacağı11• 
kolay kolay inanmak, af ka· 
bul etmiyen bir safdilliktir· 

- Hayır, hayır, iki kelime - Herif hakikaten cani 
iJe anlatayım: Tavsiye etti· ise, tabiidir ki aldatmağa ça· 
ğiniz veçbile dilsizi ser· lışacaktır. Fakat cinayetle 
best bıraktık. Kendisi 20 alakadar değil de körü kö
dakika kadar rıhtım üze· rüne bir alet makamında 
rinde müteredclid gezdikten kullanılmıı ise, sizi bebeme• 
sonra gene merkeze döndü: hal bir yere sevkedecektir. 

ihtiyar, hafiye, bu sözleri Bundan eminim . 
dikkatle dinledikten sonra: Emniyet direktörü, bu ıe· 

- Hakikaten mes'ele ça· fer daha metin görünmekle 
tallaıtı. Herif, ya tahmini· beraber dedi ki : 
miz bilifında kuvvetli bir - Bu nokta pek ziyade 
kurnazdır veyahud da nere· şüphelidir. Ben ise, müsaa· 
de bulunduğunu tayin ede· denizle şu ciheti tercih 
mediiinden tekrar merkeze edecektim: 
dönmek mecburiyetinde kal- ihtiyar Anri, artık sabır· 
mışbr. sızlanıyordu. Birdenbire: 

ihtiyar l:ıafiye, birdenbire - Affedersiniz, sız.ı bir 
durdu ve derin bir düşünce· dakika daha dinliyecek olur· 
ye daldıktan sonra tekrar sam vapuru kaçıracağım. 
söze başlıyarak : Adiyo! 

- Zannımca yanlış hare· Dedi ve emniyet direktö· 
ket ettik . Herifin, Pariı'in rünün yanından ayrıldı. 
sokaklarını tanıyıp tanıma- Emniyet direktörü, müsyü 
dığı cihetini daha evvel dü- Anrinin arkasından bir hay· 
tiinmedik! Bedi . li baktı ve kendi kendine: 

- O halde sizin tedbiri· - Bulduğu tedbirin faide 
niz boıa çıkmıı olacağı gibi, 
bizim iıimizde eskisinden bahıola.ıııyacağını kendisi de 
daha zor bir vaiiyete girmiş anladı. Fakat ister istemez 
bulunacaktır. gene bu tedbire müracaat 

Müıyil Anri, derin dü- edeceğiz bu seferde bir ne· 
şilndii ve sonra: tice çıkmazsa kızın cesedini 

- Bu müıkülittan kur· mevta teıhirhanesine götü· 
tulmak için yegane bir yol rilp teıhir etmekten ve ki· 
vardır. min nesi olduğunu tesbit 

Emniyet direktörü he- etmeğe çalışmaktan baıka 
yecanla : yapılacak hiçbir it yoktur. 

- O yol ne ise, lütfen söy· Bu da bir faide vermezse 
leyiniz. Zira ben endişe iqin- (Tolbi Jak) ı davet edip iti 
deyim. kendisine havale edeceğim. 

dedi . Diyordu. 
- Dilıiz, (Goblen) mahal· 

)esindeki merkezden sizin 
merkeze nasıl getirildi? 

- Şüphesiz ki hapishane 
arabasile . 

Pek ili, o halde sokakta 
hiçbir ıey görememiıtir. 
Kendisini gene araba ile 
(Goblen) merkezine iade 
etmek lazımdır. Dilsizi(Gob
len) merkezine götürecek 
olan bekçiler, onu orada 
serbest bıraktıktan sonra 
arkalarına bakmadan geri 
dönsünler. Hafiye memurla
rınız, daha evvel oraya git-

mit bulunacaklarından dilsizin 
kaçmasına imkan yoktur. 
herifi takib için tayin eyle

diğ'iniz hafiyeler kimlerdir? 
- Pigaş ile Piyedoş. 
- ihtiyar Anri, hafiye-

geçilmez ve asla fethedilmez 
yerler olduğunu söylemek 
lizımdır' . 

Afrikanın arazi zorlukları 
ve iklim tartları, dünyanın 

bulunan ve Amerika tabiye· 
tine giren Alman Kaptalist· 
ler tarafından Amerika cu· 
mur baıkaaı M. Ruzvelt 
nezdinde teıebbüsatta bu
lunmuılardır. 

ltalya • Habeıistan ihti· 
lafı ve general Smutşun, 
Afrikanın zenci ahalisi ara· 
sıodaki kaynaıma hakkında 

verdigi dikkate şayan beya· 
natı, cenubi Afrika Osyon· 
ti bir daha umumi cihan 
alakasının merkez mıntaka· 
ııoa çekmiştir. 

~~~~-----~·~·~···~··-~~-.. --~~~~-
Alman Kapitalistlerinin bu 

teşebbüsleri, ıon zamanlarda 
tehlikeli bir vaziyete girmiş 
bulunan Avrupa durumunun 
düzelmesine yardım içindir. 
Zira Amerikan sermayedar· 
lar, Avrupada hüküm süren 
bu anormal durumdan ve 
hergün çoğalmakta olan harp 
ihtimalleri yüzünden çok bü· 
yük ziyanlar vermiı bulunu· 
yorlar . 

Baldvin kabinesinin 

General diyor ki: mevkii çok sağlamdır 
Cenubi Afrika yarım asır 

içinde büyük Britanyanın 
en zengin ve en mühim do· 
minyonlarından biri ve ayni 
zamanda iç ve dıı siyasada 
vahdetli ve Britanya tacıoın 
senbolüne sıkıca bailı bir 
ülke olmuştur. 

Ingiliz kabinesinin şimdiki muarız· 
ları, bir vahdet f ikdanı 

içinde bulunuyorlar 

Berlin gazeteleri, Ameri· 
ka cumur baıkanı M. Ruz· 
veltin, Alman kapitalistleri· 
nin gösterdikleri sebebi mü· 
liyim bulmakta ve Ameri
ka 'nın Uluslar kurumuna 
girmesi için mütemayil gö· 
rünmektedir. 

Cenubi Afrika, arazisi, 
-Rusya hariç· Avrupa kıta
ıı kadar genit ve zengin· 
dir. Cenubi Afrika Oşyo
nunun. bllyük şehirleri, 
arasındaki uzun ve uzak me
safeler hakkında iyi bir fikir 

Esir Habeş doktoru Ital· 
yaya iade edilmiyecektir 
Doktor, hile ile Yunan topraklarına 

girdiği için 10 gün hapis ce

Londra - lngiltere baş
bakanı (Baldvin) ve mesai 
arkadaılarının, Sir Samoel 
Hoar mes'elesinden sonra 
umumi efkir nazarında ve 
bilhassa Avam kamarası 

mahafilinde gözden düıtük
lerini iddia eden ltalyan 
mahafili, bundan bir istifade 
beklemektedirler. Halbuki 
lngiliz ıiyasalları, Baldvin 
kabinesinin çok sağlam oldu· 
ğunu ileri sürerken şu 
mlltaleayı dermeyan edi
yorlar: 

"Baldvin kabinesi, Avam 

kamarasında büyük bir ek-

Fransa 
zasına mahkôm olmuştur 

ltalyanlara esir düıen bir ledikten sonra Atinaya Suriye İÇİD yeni 
Habeş doktorunun, ltalya· gönderilmeıini bildirmiıtir. b k l d • 
dan Yugoslavys'ya kaçmağa Alakadar resmi mahafilin İ r Şe İ İ aremı 
muyaf,f ak olduğu ve ora· verdikleri malumata göre, d O Q 1'\ ~~ 
dan da Seliniğe geçtiiini Habeı doktoru, Habeıiıtan Ş O u Y O r • 
telgraf haberleri sırasında konsolosluğunun mes'uliyeti Şam - Suriye fevkalade 
bildirilmiıti. Son poıta ile altında doktorun Yunanis- komiseri M. Dö Martelrn 
gelen Selinik gazetelerinde tan'da ikamet etmesine mü· Pariıten avdetinden sonra 
okuduğumuza göre, Habeş saade edecek ve iıterıe, Suriyenin mukadderata hak
doktoru, Selinike vanr var· Habeıiıtan'dan batka mem- kında yeni deveran eden ıa· 
maz, Yunan zabıtası tara· lekete a-itmesi için de ken· yialar giddikçe kuvvet bul
fından yakalanmış ve üçün· disine izin verecektir. Bu maktadır. Bu şayialara gö· 
cü kolordu merkezine ıev- uıul, genel savaıta lsviçre re, Fransa, Suriye meclisinin 
kedilerek orada isticvab bilkômetincede tatbik edil- açılmasına ve Suriye ile her 
olunduktan sonra on gün mit, laviçre topraklarına il- suretle anlaşmağa karar ver· 
hapse mahkum edilmiıtir. tica eden muharip devlet- miş bulunuyor. 
Bu mahkumiyet, Yuna:ı top- lere mensup eıirlere ayni FeYkalide komiser Kont 
raklarına hile ile girdiğin· tekilde muamele edilmiıti. dö Martel'in, bu ay sonunda 
den dolayıdır. ltalya'nın Atina sefareti, Fransa'nın Sariye için dü-

Selinik valisi, üçüncü ko- esir doktorun ltalya'ya tes- ıiindükleri hakkında resmen 
lordunun mahkumiyet kara· limini istemiş ise de Yunan malumat vereceği ve bunun 
rını derhal Dahiliye nezare· hilkiimeti bunu reddeyle- için bir beyanname neırede-
tine bildirmit ve Habeı miştir. ceği söyleniyor. 
doktorunun Atina'ya gönde- ~ 1 k Franıa'nın S11riye'ye ver· 

~atı ı motör riJib gönderilmemesi hak· mek lstediği yeni şekli idare 
kında malumat istemiıtir. 12 beygirkuvetinde (Dizel) hakkında muhtelif fikirler 

seriyeti elinde tutan partini• 
kabinesidir. Bununla bera
ber, denilemez ki, başbakan 
Baldvin ve arkadaılaranıD 
siyasal basımlara yoktur. 
Her kabinenin olduğu gibi, 
Baldvin hükümetinin de aı 
veya çok muarızları vardır, 

fakat bunlar bir araya 
gelseler dahi, şimdiki hü
kümeti sarsamazlar. Kaldı ki, 
hükümete muarız olanlar, 
daima bir vahdet fıkdan• 
içinde bulunuyorlar. Tabii
dir ki bu fıkdan, BaldYİD 

kabinesinin düşmesinden is
tifade etmek istiyenlerİD 
bekledikleri neticeyi vere· 
miyecektir. 

lngiliz milleti, bugünkil 
kabineyi düıürmenin imkln-

• Devamı 4 ncü ~ahifedP-

Suriye habarleri 
Suriyede de kumar 
yauğt isteniyor 

Din adamlarından bir he
yet başbakan Şeyh 'faccet
tini ziyaret ederek, Lüh
nanda oldup gibi Suri
yede de kumarın yasak edil
mesini, ahlikıumumiyeye ay
kırı oyunların men 'ini iste
miılerdir. 
Baıbakan heyete verdiği 

cevabta, Lübnandaki gibi 
Suriyedede kumar yasaiıo• 
dair yakında bir karar çı" 
karılacağını vadetmiş ve he
yet kendisineJeşekkür ede
rek yanından ayrılmıılardır. 

Japon mallarına gftm
rflk tarifesi 

Ayın 26 ıncı gününde soo 
tecil müddeti biten japoo 
mallarında asgari gGmrük 
tarifenin bir ay daha uzatıl-

ı 
~ 

lerin isimlerini iıitince, bili· 
tereddüd: 

- ikisi de iyi memurdur. 
Bunlar dilaiıden evel Ku· 
veysar ıokağına gidip ora· 
larda gezinmelidirler. Bu 
11raaa dilsizin ne harekette 

Emniyet direktörü, Mtiayü 
Anrinin bulduğu son ted
birleri ittihaz için vakit kay· 
betmeden 29 ve 33 numara· 
lı hafiyeleri uzaktan verdiği 
bir sinyalle (Şan Döliloet) 
sokağına gönderdi ve ken
disi de merkeze döndü. Ka
pıdan içeriye girdiği zaman 
dilsizin tekrar merkeze relmiş 
bulunduğunu görünce kızmış 
gibi göründü ve sonra ha
pishane arabasının hazırlan· 
masana ve dilsizin (Goblen) 
merkezine gönderilmesini ve 
tevkif edildiği noktada ara· 
badan endirilerek ora<la 
serbest bırakımasını em· 
retti. Bekciler, herifin 
sağır olmayıpta söylenilen 
sözleri işitmesi ihtimalini dü
ıünert:k basma kalıp sözler 
söylemeğe başladılar. Dilsiz 
arabaya binmekten çekin
medi. 

- A ricası t1ar -

Yunan Dahiliye nezareti, markalı az kullanılmıı bir ve ıayialar deveran ediyor· 
vermiı olduğu emirde, Habeı ..,otör satılıktır. Taliplerin sada bu ıekli idare için 
doktorunun iyi bakılmasını idarebanemize müracaatları kimsenin doğru dürilst bir 
ve mahkumiyetini ikmal ey· ilin olunur. şey bildiği yoktur. 

~ ..................................................................... _., 
Jzmir halkının kıymetli rağbet ve teveccfthDnft kazanan 

Tayyare Sineması 

ması için Paristen Yüce ko" 
miserliğe talimat gelmiştir. 

27 Son kinuna kadar Ja" 
pon mallara eıkiıi gibi at" 
gari gümrlik tarifesine tıbi 
tutulacaktır. 

bulunacağını tabii uzaktan 
tarassud ederler. Kendisine 
göıterilecek noktai azimet 
&zerine yolunu bulabileceği 
fikrindeyim. 

i Emniyet direkrörü, (Anri) 
t nin söylediklerini bu seferde 
~ dikkatle dinledi ise de o ka • 

1 
dar limitvar g6rünmüyordu. 
Biraz sOkôt etti ve sonra ; 

- Ben, dilsizin bu sefer de 
bizi aldatacağı kanaatinde
yim. dedi. 

~ ihtiyar Anri, hemen cevap 
verdi: 

Suriyeye ne kadar 

Yeni sene şerefine iki boyok filmle şükran borcunu ödemeğe çalışıyor 
Bugflnden itibaren on bflyftk yıldız 5000 gflzel kızın çevirdikleri harikalar tilmi 

Nasturi yerıe,ıi? 
Bağdat gazetelerinin ha" 

ber verdiğine göre, Irak 
Nasturilerinin Suriyeye nakli 
iıi çok ağır yilrilmektedir. 1 VVONDER BAR 

Çünki bu iı için Ulusl•' 
Al Jalıon • Kay Francis .. Dolarcı Delrio • Ricardo Cortez .. Dick Pavell • Guy Kibbce • Rutb Doneallay • Hal kurumunun kabul ettiği tab" 

Leray • Hugb Herbert • Fifi Doraay ve 5000 güzel kız ıisat çok azdır. 

2 c:I B n· "n y n· İl k n h .. ·o o & o Şimdiye kadarllraktan Sır 
~ \WI U. c::B riyeye geçen~ve yerleıtirile .. 

Anna Bella ile Jean Gabin tarafından oynanan aık ve heyecan filmi Naıtariler 6 bini.bulmuıtut· 
AYRICA FOKS DOnya haberleri (Türkçe Sözln) Uluslar kurumunun yeni tab" 

••B•u•h-a•f•t•aııııita_m-•a•h•S•U-S-S•e•&•ll-S•S•a-a•t•Je_r•İ•• mlıHii~iir .İllgiiniin lıııilil41i-1m7ıii:2iııliııiiC .. ulıııimliaiiriiitellİsılii· iit 2iii.ii30•·•14-ta•le•b•e•s•e•a•nı•ıd•ı•r.•P•a•ı•arlil ı •isat kabul etmesini iıt• .. -· • günü 12,30 da ılive se~nsı vardır. mittir. 
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K k rah ev 50 & Co. Cendeli Han. Birinci kor-

aroıya • bayrakla haliliye sokağında 15 numaralı ev 70 DEUTSCHE LEVANTE LıNİE don. Tel. 2443 
Birinci kara taş ikinci ruhi baba sokağında 3 kapu "HERAKLEA" vapuru ha- THE ELLE RMAN LINES L TD. 
R . . . 10 taj no.h ev 90 len limanımızda olup AN- ,. THURSO " vapuru 7 
eşadıye komuıer mıthat namı diğer tenezzüh 80• VERS, DiREKT, ROTER- ikinci kanunda LIVERPOOL 

kağında 3 numara tajh ev 150 DAM HAMBURG ve BRE- ve SVVENSEADAN gelip 
Reşadi.yc erik sokağında 36 numara lajlı ev 250 MEN limanlarına yük almak- tahliyede bulunacak. 
Re d ü b tadır. "ADJUTANT., vapuru 8 

şa ıye m steca İ zade sokag· ında 4 taı· numaralı "MILOS" vapuru 6 son ikinci kanunda bekleniyor, 
R d' ü dükkln 225 kanunda bekleniyor, 10 son LONDRA için yük ala-
eıa ıye m stecabi zade sokağında 2 taj numaralı kanuna kadar ANVERS, cakhr. 

R d' dükkan 225 ROTERDAM, HAMBURG "THURSO" vapuru 15 
eıa ıye taban zade ıokağmda 26 eıki 32 taj nu- ve BREMEN limanlarına ikinci kanunda bekleniyor, 

l 350 tik 1 k 
LIVERPOOL ve GLASGOV 

R d' mara ı ev y a aca tar. yük alacakhr. 
eıı ıye recai zade sokağında 1 kapu 3 taj numa- AMERICAN EXPORT LINE 

rah evin dörtte bir hissesi 240 " EXCHANGE " vapuru 
.. Y~karıda yazıla emvalin mülkiyetleri peşin para veya halen limanımızda olup 
ıkınca tertip müb d'l b · ı -d k .. NORFOLK NEVYORK k a ı onosı e o enme uıerc artırmaya ve 
~n~lmuş~ur. Alıcıların 9·1-936 perşembe günü saat 14 de :için yük almaktadır. 

mılla emlak müdüriyetine müracaatları. 30·6 4086 "EKSILONA" vapuru 29 

lzmir vilayeti defterdarllg"' ından.· Bci. kanunda bekleniyor, 
BOSTON ve NEVYORK 

.. lssısanın vergi borcundan ötürü tahsili emval ya11asına için yük alacaktır. 
g~~e haczedilen bacı mahmul mahallesinde şamlı sokağında ARMEMENT H. SCHULDT 

kaın 6 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün HAMBURG 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey ıilrmck iıtiycnlerin "NORBURG" vapuru 30 
defterdarhk tahsilat kalemine gelmeleri. 30.6_11 4067 Bci. kinunda bekleniyor, 

-=~""'\\\I, llllll•ll•llllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfüb. ANVERS, ROTERDAM ve 
~ ~ HAMBURG limanlarına yük -r k H K - alacaktır. 
~ uLr a Va Uf Um Ü~ "GLUCHSBURG,, vapuru - B k - 6 son klinunda bekleniyor, 

; üyü Piyangosu ; ~~~:~:.~.,::.ı.~.~vERs-
§ ş· d• k d b• ) . . . 5 JOHNSTON VVARREN LI-
~ ı m 1 ye a ar ı n erce kışıyı ~ .. NE - LIVERPUL 

§ zeo1.rio etmişti = DR~MORE,, vapuru 15 = ~ r. = son kanı:nda bekleniyor, 

~ 3.0ncQ keşide 11 ikinci Kinun 935 tedir.~ LIVE~PkUL, ve ANVERS
E: B k Ik • = ten yu çıkarıp BURGAS 
~ üyO ramıye: 50,000 Liradır~ ve KÔSTENCE için yük 
=: A 15 =: alacakbr. 
~ yrıca: ,ooo, 12,ooo, 10,000 liralık 5 DEN NORSKE MIDDEL-

~ ikramiyelerle (20,000) liralık bir mft· ~ HAVSLINJE (D-S. A·S. 
§5 kiltat vardır ::: SPANSKELINJEN) 
~ §§§ OSLO 

ıııııııııııııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rl ı o"~~ N ki~!~~ ~b'ekı::ry:~ 
manlarına yük alacaktır. 

"POLO" vapuru 10 ikinci 
kanunda LONDRA, AN

VERS ve HULL beklenip 

ayni zamanda LONDRA ve , 

HULL için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINIS 

"AGILA,, vapuru 5 ikinci 

kanunda HAMBURG, BRE

MEN ve ANVERS'ten tah· 

No. 34 
lstanbul Ve 

rl""'rakya DIEPPE ve NORVEC li-

Ayni zamanda ISKENDE- • 

Şeker Fbrikaları 1'0rk Anon· ş· k 
1
• RIYE ve HAYFA için mal No. 2007 _ 2008 

S 
. ım ır e 1 kabul eder. erm • 3 000 "Vapurların isimleri, gel-

ayesı , ,000~f-nrk Jı·ragı Geliı tarihleri ve vapur-

ı u ı:::J me tarihleri ve navlun tari-
stanbul Bahçe kapı do .. rdu-ncfi farın isimleri üzerine meı'u 

-

liyet kabul edilmez. feleri hakkında bir taahhüde 

-~==::• Birinci Kordon, telefon girişilmez.,, , ................... ,. 

,JI ı r ı l!tHiıırinr~ - . 

. 
':;::--' 

~// 
tK~ru./ 

N~A 
~O il ıu ıı•: 

kaftrenler! Mut-

laka (Okamentol) 

öksftrOk ~ckcrle-

rini tccrilbe 

ıiz .. 

Ve Pftrjen ~ahapıo 

en Qstftn bir mOs· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat silrgOn 

haplarım Maruf 

ecza depolarından 
\'e ec7,anelerden 

arasınlar. 

Fabrikaları mamulatı 

Y erJi malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

~"'esaıı~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 

Bakırköy bezleri 
Sümer Bank yerli mallar paza~·1 

lzmir şubesinde bulursunuz 

BAŞ DURAK 
HAMDİ NüZHE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ' 'e ucuz iliiç \'C tu

valet ç~itleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın baliı Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütÜr. 

Biricik sataş yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzbt·t 

S .. ı ı-:1 u-A~T E'zAN Esı 
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ltalyanin, hu günlerde sulh i.,;in tek-
lifte bulunmadığı söyleniyor 

Italyau Ayan meclisi başkanı~ dttu verdiei bir konfera1ısta 
log·ııerenin akdeniz sivasasına hücunı etmiştir ., 

Roma 6 (Radyo) - Son gelen haberlere göre, ltalya· 
Habeş ihtil1lfmın halli için lııgiltere bOkumeti, hususi 
'\e uluslar sosyetesi haricinde hiçbir teşehbOste bulun· 
mıyacaktır. 

nın, Akdenizdeki hakkını selbedecek hiçbir kuvvetin 
mevcut olmadığını söylemiş ve Jtalyanm, lugilterenio 
Akdenizdeki hakimiyetine dokunmak fikrinde olmadı
ğını ve çOnkn ôyfo bir hareket neticesinde kendisinin 

(Recuye Faşista) gazetesi, ltalyamn bugnnlerde sulh 
de zarar gôreceğini ilave eylemiştir. teklifinde bulunmadığım yazmakta ve Jngilterenio Jtal· 

yadan korkacağını zannetmediğini ilave eylemektedir. lstanbul 6 (Özel) - Jurnale Ditalya, lngiltere ta-
Homa 6 (Radyo) - ltalyan ayan meclisi başkam, rafmdan yapılacak bir sulh teklifinin kabul edilme-

dOo vtrmiş olduğu bir konferansta; lngilterenin Ak- sine imkAn olmadığını, ancak Habeş hnkOmdarı veya 
denizde takip elliği siyasaya hücum etmiştir. uluslar sosyetesi tarafından teklif edilecek sulh tart-

.Ayan başkanı, 44 milyonluk bir ulus olan ltalya· larmın mQzakere edilebileceğini yazıyor. ····-------------Yunan hükumeti 
Ingiltere Fransa'dan 

kolaylık istedi 
Atina, 6 (Özel) - Yunan 

hükumetinin, Italya'ya karşı 

Uypeşt son mat;ı 
da 2-1 kazandı 

-----------
tatbik edilmekte bulunan zecri Son 

tedbirlerden müteessir oJan 
maç çok heyecanlı oldu. Istan· 
bul likleı·ine devam edildi bazı Yunan ihracatı hak-

kında, koJayhklar elde etmek 
lngiltere ve Fransa'ya baş 
vurduğu söylenmektedir. 

Muhammed Han 
lzmir'e de gelecek 

lstanbul, 6 ( Özel ) - Bu 
ayın beşinde Ankara'da 
beklenen Afgan dış itleri 
bakanı Muhammed Han, 
Ankara'dan ıonra lıtanbul'a 
ve oradan da iz.mir' e gele
cektir. 

Ruzvelte verile-
cek salahiyet 

-BQl&arafı birinci sahifede
rika'yı bulmaları şöyle dur
ıun, baklannı ve istiklalle· 
rini müdafaa edenlerin bile 
tıpkı tecavüze kalkışanlar 
gibi harbe devam için zaruri 
olan Amerikan malzemesi 
ve maddelerini tedarik im
kinından mahrum kalacak
larını yazıyor. 

Vaıington 6 (Radyo)- yeni 
bitaraflık kararnamesine göre 
Cumur başkanı muharip dev
letler~ kartı harpte kullanı • 
la bilecek olan, fakat esasen 
harp malzemesi olmayan ba
k1r, petrol, pamuk ve saire 
gibi maddelere ambargo koy
mak veya koymamak salahi
yetine malik olacak ve Ame 
rikanın emniyet veya bita
rafhiını temin: etmek veya
b~d çıkmıı bir harbın uza· 
maıına mani olmak için bu 
ulihiyetleri kullanabilecek
tir. Arsıulusal bir anlaımaz· 
lık çıkarsa, bu hudutsuz sa
libiyetler büyük bir ehem
miyet alacakbr. 

Son dakika: 

Bir Italyan uçağı alev
ler içinde yanarak 

dOşUl 
lıtanbul. 6 (Özel) - Üç 

ltalyan uçağı Kaftaji bom· 
bardıman ettikleri sırada 

aıiretlerin tüfekle ateıine 
maruz kalmıılardır. Bu uçak
lardan biri alevler içinde 
faDarak dlitmDıtOr. 

lstanbuJ, 6 (Özel) - Ma

car profesyonel Uypeşt 

takımı son ve üçüncü ma
çını bugün Galatasaray'ın, 
Pera oyuncuları ile takviye 
edilmiş takımile yaptı. 

Oyunun birinci devresi 
tamamen Macarların haki
miyeti altında geçti. Birinci 
devrenin on ikinci dakika· 
snıda Macar sağ içi takımı· 
nın iJk golllnü yaptı. 

22 inci dakikada Galata· 

saray Bambino'nun ayaiile 
ve penaltıdan hir gol attılar. 
Devre 1·1 bitti. ikinci dev• 
renin sekizinci dakikasında 
Macar'Jar da penalbdan bir 
gol kazandılar. Bundan sonra 
oyun mütezavin geçti. Ve 
Macarlar sahayı 2· 1 galib 
ter kettiler. .. 

Liklere Kadıköy stadında 
devam edildi Beykoz • Ve
fayı 1-0, Fenerbahçe de Ey· 
yübü 4-0 yendiler. 

--------~·~···_., .. ._. __ ~----
IBaldvin kabine- / 
sinin mevkii çok 

sağlamdır 
B~tarafı 2 inci sahi( ede 

sızlığı kadar yeni ve zinde 
kabine tesis etmenin de çok 
zor olduğu, lngiltere'de ta
hakkuk etmiş bir keyfiyettir. 
işte lngiliz milleti, bunu bil
diği içindir ki muhafazakir· 
lar partisine itimadını ver-
miş ve tasavvuratını Baldvin 
kabinesine emniyetle teslim 
eylemiştir. 

Geri çağırdılar 
Vaşington 6 ( Radyo ) -

OtomobiJini hızlı sürdüğü 
için tevkif edilen Yunanis· 
tanın bura elçisi geri çağ· 
rılmıştır. 

Amman Veliahtı 
Paris, 6 (Radyo) - Am

man kralının bir oğlu doğ· 

muştur. 

Çankırı'da deneme 
Çankırı, 6 (Özel) - Bu

gün hava taarruzuna karşı 

ışıkları maskeleme denemesi 
yapıldı. 

ltalyaııca Yl\Sak 
Londra, 6 (Radyo) - Mal· 

ta valisi bir emirnamesinde, 
timdiye kadar Italyanca 
olarak okutulan derslerin 

bundan böyle lngilizce okutu
lacağını bildirmiştir . 

))ö Piye Monti 
Roma 6 (Radyo) - M. Mus· 

solini, prenıDö PiyelMontiyi 
ordu yüksek konseyi izalı

;ına tayin etmiıtir. 

.. Hauptman 
Ay!n 14 ıncı gecesi l 

idam edilecek 
Nevyork 6 (Radyo) - Ha· 

uptmanın avukatları idam 
ceza11nın 14 ikinci Kinunun
da infaz edileceğinden ha· 
berdar edilmiılerdir. Avukat· 
lar, acele yeni bir tahkikat 
istidası hazırlamaktadırlar. 

Milletler cemiyeti 
-BQ1tarafı 1 inci sahi/ede -
vay bükümetinin assambleye 
dahil o1mamasından dolayı 
sosyete~in bu mes'eleyi ko· 
!aylıkla balledemiyeceği ve 
bunun için bir müddet uğra
şacağı kanaatindedir. Yapı· 
lacak iş. Sovyet Ruıya'nın 
notasını küçiik bir komiteye 
havale etmek ve Uruguvay 
hükümetindea ihtilif hak
kında · izahat beklemektir. 
Siyasallar, bu mes'elenin 
önemli bir mahiyeti haiz 
olduğunu ve herhangi bir 
devletin, bodbebod diğer bir 
devletle münaıebatını kesib 
kesemiyeceğinin bu sefer 
anlaşılacağını ve uluslar sos· 
yelesinin buna dair bir 
karar vereceğini tahmin edi
yorlar. 

Cenubi Amerika hüku
metleri, bu mes'elenia neti· 
cesini sabırsızlıkla bekliyor-
lar. Zira teşrinisani zarfında 
Breıilya'da çok geniş mik· 
yasta kominizm hareketleri 
vukua geldiği ve iki devlet 
arasındaki : siyasal münaıe· 
batın, sırf bu yllzden kesil
diii iddiaıı vardır. 

lstanbul 
Kızılay kurumunun 

toplantısı 
Istanbul, 6 (Özel) - Şeh

rimiz Kızılay kurumu yıllık 

kongresini Mazhar Osma'nın 
başkanhğında yapmıştır. 

-~~-----~-------~ Altay 3, Al
tınordu 2 

- Baıtarafı 1 inci sahifede

heyecanlı olmuı ve stadyum 
Jiklerde ıimdiye kadar gCS
rülmiyen bir vaziyette dol· 
muştu. 

Maç saat tam 2,30 da 
baıladı. Ahmed Öıgirgin 
gelmediğinden hakemliği ge· 
ne lzmirspor dan Sabri ya· 
pıyordu. Oyuna baılandığı 

zaman Altınordu'nun Adil
den mahrum ve on kişi 
olarak oynadığı görülüyordu. 
Birinci devrenin ilk dakika· 
ları mütekabil akınlarla 
geçti. 20 nci dakikada 
Şükrü AJtay'ın ilk golllnG 
yaptı. 25 nci dakika: 

Altınordulu AdiJ koşarak 
ıeldi ve sabaya çıktı . Takı· 
mın kuvvei maneviyesını 
birdenbire yilkeelmiıti. Şim
di laciverd kırmızılıları hü
cumda ıörüyoruz. Fakat Al· 
tayın kuvvetli müdafaası 
bu akınları semeresiz 
bırakıyor. 28 inci dakika 
idi. Vahab aldığı bir pa11 
ani ve aıkı bir tütle gola 
çevirdi. 

35 inci dakikada Penaltı 
oldu. Basri bunu gole çevir
di. Vaziyet 3-0.. Devre bu 
durumda bitti. 

ikinci devre~ daha heye
canlı başladı. Daha ilk anlar· 
da Altınordulular, Altayı ade
ta bir çenber içine almıı va-

ziyette idiler. 8 inci dakikada 
Sait güzel bir inişle topu 
ağlara taktı. Vaziyet 2-1 .. 

Dakika 1~; Adil kaleci ile 
kartı karşıya, herkes gol di· 
ye batırırken top sallana 
aaJlana dııarı kaçıyor. 2S inci 
dakika, Adil'in çok sıkı ve 
ini bir şutu kale direğine 
çarpıyor. 

Bundan sonra Altınordu 
yavaş yavaş hakimiyeti kay
betmeğe baıhyor ve oyun 
mütevazin bir şekil abyor. 
Otuz'!JICU dakikada Vahab'ın 
bir ıutD kale direiinin tlıtll· 
ne çarparak dııarı çıkıyor. 

Otuz Tabutlu Ada 
Moris LöblanınEn Meraklı Roma 

Tefrika sayısı: 18 
- Blrinc·i Kısım: . VERONIK -

Honarin, dizleri üstüne ve 
kapı yanında yere yıkıldı. 

Çocuk, elinde silahı olduğu 
halde Honari'nin üzerinden 
atlıyarak kaçarken, Honarin 
cansız bir tavırla: 

- Fransova!. Fransova!.. 
Hayır. Hayır, bu hale ına
namam. BöyJe birşey hiç 
mümkün müdür?. Diye söy
Jendi. 

Bu anda dışarıdan bir 
kahkaha aksetti. Veronik 
bu cehennemi kahkahayı tit
riyerek dinledi. Tıbkı koca· 
sı Vorski'nin kahkahası idil 

Veronik katil çocuğu ta· 
kibe biJe cesaret edemiyor· 
du . 

Bu aralık, zaif bir ses ile 
isminin çağırıJdığını duydu. 

M . d'Hergemond, yerde 
öJüm baJinde yatıyor ve sön-
mek üzere bulunan göılerile 
luzına bakıyordu . 

Veronik hemen babasının 
bat ucuna koştu; önünde diz 
çöktü, kanlı yeJek ve göm
leğini açmağa başladı. Mec
ruh, elife elini itti; yapılacak 
her türlü tedbirin f aidesi 
olmıyacağını ihsaı eden ba
bası, kendisine bir şeyler 
söylemek istiyordu. 

Veroaik babasına daba 
fazla eğildi; mecruh baba, 
kesik, kesik ıazlerle:i 

- V eronik .. Veronik beni 
affet! Dedi. 

Veronik ağlıyarak babası
nın alnından öptil: 

Paris'te 
6 yaşJııda bir çocuğu 
döverek öldOrmQşler 

Paris 6 (Radyo) - Bir hen
dek içinde dayaktan öldürül· 
mllı 6 yaıında bir çocuğun 
cesedi bulunmuıtur. Kime 
ait olduğu anıılamamııtır. 
Bu cinayet Paris'te heyecan 
uyandırmıştır. 

Liudberg ve 
karısı 

Lambas kfiytıode 

oturaeaklar 
Loadra, 6 ( Radyo ) -

Lindberg ve karııı Karyona 
gelmiılerdir. Bayan Lindber
a'ia eaittesi Nevil Mor2a 'nın 
ot\ırduiu Lambas köyünde 
yerletecekleri anlatılmakta
dır. 

Maç, bitmesine birkaç da- · 
kika kala gene heyecanlandı. 
Altay'hlar 'dördüncü. Altın· 
ordu'lular'da beraberlik sa-
yısını temine çalışıyorlardı . 

42 inci :dakikada Basri ve 
Ali oyundan çıka11Jdılar. 
43 inci dakikada Adil ile 
llyas'ta diğerlerini takib 
ettiler. Dakika 44.. Altay 
kalesi önünde bir karışıklık 
oldu· Said sıkı bir şiltle son 
dakikada, m._çın son golünü 
yaptı.. Altay maçı 3 - 2 
kazanmııtı. 

Hakemin dildüğli oyunun 
bittiğini ha bcr verir vermez, 
bir ok gibi mevkiinden fır· 
hyan Altay kaleciıi Cemil, 
santer çizgisi önünek adar 
gelerek, bir Altınordulu 
oyuncuya hücum etti. Fakat 
zabıta kuvvetJerinin mildaba· 
lesi ile kavg yatııtı. Stadyam
da, bidisesiz rlin reçmiyor 
ve111Jlml. 

- Baba. Rica ederil. 
sus! Kendini yorma! 

Dedi. 
Fakat babasının söylem•• 

istediği başka şeyler varcll
Artık ölmek üzere idi. A~ 
Jaşılır, anJaşılmaz bir hail,: 

- Kızım, kendini " T" 
mabud,, dan sakın! Dedi. 

Ve yerden yarı kalkt' 
gözlerinden alevler saçı~ 
gibi oJdu. Tekrar ağzıııl 
açtı: 

- Burada sakın kaim• 
Kalırsan ölüm muhakkaktıt 
Bu adadan kaç! .. 

Derken başı gene arkaJ'; 
düştü. Bogazından baraltıJıf 
geldi, mecruh bütün kuvve• 
tini topJıyarak : 

- Ah kızım . Dört haÇ· 
Haça gerilmek var. Kızı 
kızım diye inledi . 

Epeyce uzun bir ıükut bd 
küm sürdü. Veronik•i eze• 

bu sükutu gene mecruh b• 
banın sesi bozdu: 

- Bu adadan kaç kızılll 
Bu adadan hemen git. e· 
baca sıfatile bunu 
emrediyorum! Dedi. 

Hemen yanı başların 
Honarin, benzi mum gik 
sararmıt ve elile kana bu 
lanmış bir bezi göğsUD 
sım-sıkı bastırmakta idi. 

Veronik: 
- Fakat yaraJarınızı sa" 

ralım.. Dedi. 
- Hay1r.. Daba eveJ aş~ 

Mari'yi bakınız. Merdive 
başında o da yarahdır. Bel 
kide ölmil,tilr! 

V eronik, oğ"lunun kaçtı~ 

kapıdan dışarı çıktı; merdi 
venin ilk baaamakla11ad 
Mari kıvr1lmış yatıyordll 
Kendisine biç gelmeden al 
dığı yara yüzünden ölmüşt 

Bu -anlatılmaz facianın gi 
rünü,te üç kurbanı vardı. 

Mangenok'un tahmin etti 
veçhile M. d'Hergemoa 
ikinci kurban olmuıtu!.. 

-4-
Şevkin zavallı halk• 

Veronik, hafif ve teblik•" 
siz g6rlinen Honorinin yar•" 
sını sardıktan sonra, Mari• 
nin cesedini babası tarafıo· 
dan iş odaıı olarak kullaoı• 
lan kitab dolaplarını hafi 
odaya nakletti; ilzerine bit 
örtil örferek ayak ucuadl 
diz çöktD ve ölen kadıoı• 
rubu için duaya bııladı. 

Fakat duanın kelimeleri 
dudaklarından dökülemiyof• 
dımatında da biç bir dllı&nc• 
eseri bulun mı yordu. F elik,& 
darbesile adeta uyutmuf' 
tuurdan mahrum kalmııt~ 
Veronik duadan ıonra, baf'l 
elleri araııada olduğu bal 
belki bir saat bareketsil! 
kaJdı. Honarin de bummall 
bir uyku içinde idi. 

Genç kadın, koca1111ııf 
hayalini zihninden ebedi •il 
rette defettiti gibi oğluo11• 
da hayalini zihninden def'i 
çalıııyordu. Fakat iki ba)',J 
mtltemadi surette zihni•' 
giriyorlar; gözünün önünde' 
bir türlü çekilmiyorlardı. O• 
oğlu Fransuvada, bab,,. 
Voraki ribi zalim, korkullf 
bir mevcudiyet demekti. 

( Devam edecek ) 


