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Italyan.'lar, Ras Dest~'nın hücumu-
nu· ~durdurmağa çalışıyorlar 

htanbul, 7 (özel) _ Italyan'lar, cemıb cephesinde ilerlemekte olan Ras Desta'nm kuvvetlerini 
durdurma2:a çalışıyorlar. Yağan şiddetli yağmurlara rağmen hu cephede büyük bir muharebe için 
hazırlıklar yapıhyor. Habeş askerleri külliyetli miktarda mühimmat aldılar 

Ne g üs, cenub cephesine gidiyor. 
Taarru~ pl3nı bazırlıyacak 

---------------------------------------Fransa, Rusya ya 800 mil
Bomhardıman · yon frank ikrza edecek 

Mısır 

~~~--------~~-
M. Mus~olini, hombalarımızııı içine kolonyamı 

caktık, diyor. Impaı·ator memnun .. 
lıtanbul 7 

(Ôze)) - Ha
beı hükumeti
nin, ltalyanla
rın zehirli gaı 
kul landık ları 

mes'elesi için tah-
koya· k.k t · Yeni ticaret itilafnamesi diln 

ı a yapıyoı-

Kahire 7 (Radyo) - Hü
kumet, Habeoistandaki Mısır 
Kızılay seyyar heyetinin 
bombardımanını protesto et· 
meıi lizımgelip gelmemekte 

Paris'te imzalanmıştır 
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hakkınde Ce· 
nevre'de pro· 
testoda bulun· 
ması M. Mus· 
solioi'yi kızdır· 
mıthr. Italyan 
başbakanı : 

- Bomba
Jarımıııo içine 
kolonya mı dol
duracak tık . 
Bizden ne diye 
fikiyet ediyor
lar, demekte
dir. 

Paris 7 (Rad· 
yo) - De11i· 
yedeki genel 
karargahta bu-
lunan Habeş 
imparatoru Ha
ile Sclasiye, 

Havas ajansı aylarını kabul 
ederek, barbın son durumu mcş v! demi!tir ki: - . 

çok memnunum. Verdiğimiz 
muharebele~de muallem ol-
mıyan kuvvetlerimizin bile 
ltalyan'lann motörize edilmiş 
ordularını hezimete uğrattı· 
ğ1nı görüyoruz. ltalyan'iar 
şimdi zehirJi gaz kuHanmağa 
başlamışlardır. Fakat bunun 
büyük faidesi:ıi göreceklerini 
biç zannetmiyorum. Nitekim 
Ambaalagi'de boğucu gaz 
kulJandıklan halde hiçbir 
faide temin eyleyememiş-
lerdir.,, 

lstanbul, 7 (Özel) - Ha
beş imparatoru bugünlerde 
Cenab cephesine gidecektir. 
Negüs, fazla yağan yağmur· 
lardan Dessiye yolu bozul· 
duğu için şimal cephesine 
gidememiştir. imparatorun 
cenub cephesinde Vehib 
paşa ile görüıtükten sonra 
taaruz için bir plan hazır
lıyacağı sanılmaktadu. 

Irak 

olduğuna karar vermek üze
re mütemmim malümat bek

lemektedir. --····---
Otomobil altında 

kalan ~.., ransız 

ınüddf'i u nıuıııisi 
Marsilya, 6 ( Radyo ) -

Ustatilerin muhakemelerini 
yapmıı olan müddeiumumi 
burada bir kaza geçirmiş ve 

bir otomobil altında kalonıtır. 
Müddeiumuminin hayatının 
tehlikede olmadııı :zanne· 
dilmektedir. 

Stalin ;''C 
Paris 7 (Radyo) - Fran

sız - Sovyerticaret itilafna· 
mesi bugün saat 17 ,30 dış 
bakanlığmda Fransız ticaret 
nazıra Jorj Bane ile Sovyet 
Ruıya'nan Pariı büyük elçi-

----•~•~• ... ~-------
Fransada tufanı andı

ran seylaplar 
hakkındalbeyanatt b 1 . - Aıkerı harekatın şım- Meb'u~an meclı·. 

_ a u un- dıye kadar aldıiı tekilden ~ 

M R ·ı·:·• . sinde peçeler aley· Şimdiye kadar boğulanlarm adedi 4 
:. . uzve t ıçın yazılmış hine gürültü oldu 4çocuk, ~kadın ve 18lerkektir 

~: ag"" lr bil~ makale Bağdad (Özel aytanmıı· & • 

dan)- Evlen01e işlerini ko· 

:: ''1·urnal d-,1-. --,-e ta ya,,, Amerika cumur 

ut• 
ştıl ... 
·'' tsil 
,Jı 

.... 
.... 
f'• 
y•' 
İP' 

de" o, 
b•" 
cult' 

başkanının söylevini beğenmedi 
Roma 7 (Radyo) - Sin

yor Musaolin'in naıiri efki· 
rs olan (Jürnale Dit 1 ) -
d& " aya Din 
• n a t•mki tabında Ame· 

rska cumur baıkanı M. Ruz· 
velt baklunda ağır bir ma· 
kale yaımııt.r. Faıist ga· 
zete: 

" Ruıvelt, baıka devlet
ler haklunda hangi bakla 
söz ıöyleyebiliyor? 

Sualini sorduktan s 
d
. ,_. onra 
ıyor ııu: 

" Amerika cumur baıka
nı, Almanya, ltalya ve J • 
po • . a 

• n~a ıçın de söz ıöyle-
1n1ıtır. 

Sôylnln blıl allkadar eden 
kıemı h LL d ••aın • M. Ruıveh'e 
";ınu ıö ı llyetlm ki, f•ızm, ıulb 
1 er•er Tu ıerbeettlr. Nihayet 
('umarluk 1 ' o maıına rıAmea 
A111ertka'd M R 
1 

a • unelt'ia tat· 
ılk etmekte bulunduğa ve 

lı.lmeeye lıtedl&l tlUyeue bu· 

lonm11ına mOuade etmedl~I 

bogGnkG Amrrlka ldareılnla 

fevkindedir. 
Doıtumoz olmamakla bera• 

her, bııkı de•letlerln d•hlti 
işlerine karıımadıgından dolayt 
Raneh'e nlebetle loglltere'nln 
ıabık dıı lıled bak•nı Slr Sa· 
muel Hoır için daha yllklek 
bir sempati duyuyoruz. Ztra 
M. Runelt, verdiği eöyle•de, 
comurluk perdeııl ark11ından 

emperyalist f lklrler belledlglnl 
n kendisine bir rehber eftıG 

nrmek • letedlğlal gôıtermlıtlr . 
M. Rouelt'fn ıöylevlndr.a 

bizi en çok ıllkadmr ~den, 

petrol bıkkıadıkl aöderdtr. M. 
Runelt, petrolı ambargo ko· 
yıcak olanı, o Z1m•n ltalya· 
aın aleyhinde olduğu ve oluı 

lar kurumu I~ lnglltere tuı 
tından kındırıldığını ıçık açık 

iıbat et mit olacıkllr. 

Fakat M. Raneh'e ıuau hı· 

laylaşhrmak için mnbnr be· 
dellerinin makul bir hadde 
indirilmesi hakkında saylav
lar tarafından verilen takrir 
mecliıde konuşulurken söz~ 
alan saylavlardan Elhac Said 
Sabit, komıu MüslDman mcm 
lek~tlerde olduj'u gibi, Irak· 
ta da peçelerin kaldırılarak 
kadınların ıoysallafhrılmasını 
ileri ıürmllıtür • 

Hatib: islim şeriabnda 
peçenin yeri olmadığını; ev· 
lenmek iıteyen bir erkeğin 
mtiıtakbel karıaını görmesi 

şeran lazım olduj'unu ve 
peçenin lsllmlar arasına 
- De.tamı 4 ncü sahifede -

her verelim ki, Amerika pet 
rolı ambargö koyea bile, ltılyı, 
petrol lbtlyıcını bııkı dHlet· 
lerden temin etmlttir. Binaen· 
aleyh petrol• konacak ot.n 
ambargo, yalouı Auopıyı dabı 
fazlı karıtlırmat olacak H M. 
Ruzvelt'ln Avrupa lılerlne kı· 

rııtı~ı gibi, Anupa'nıa da Ame· 
rlka itlerine karıım11ıaı laıac 

edecelulr. 

Paris'te Konkurd kôprOsO 
Paris 7 (Ô:ıel) - Mem· evleri yarıya kadar su altın

leketin her tarafında feye· dadu. Bu sene kıthk olaca
zanlar vukubulmuıtur. Şim· ğı sanılmaktadır. ÇünkD bü: 
diye kadar muhtelif kaza 
ve villyetlerde boğuldukları 
bildirilenlerin adedi 4 çocuk 
9 kadın ve 18 erkek olmak 
üzere 31 kiıiden ibarettir. 

Normandi'de bütün fabri
kalar, elektrik sanhrahnı su 
baıbiındın durmuıtur. lıçi 

tün mahsul su altında kal· 

mış ve mahvolmuştur. 

Demiryolları ve şoseler 

bozulmuı, münakalit kesil· 

mittir. Yardım için muvak
kat ıoseler yapılmağa baı· 

lanmııtar. 

Yoroşilof 

si Potemski arasında imza 
edilmiştir. Bu itilifnameye 
göre, Sovyetler Fransa sa· 
nayine yapacakları si
pariş bedellerini peşin ola· 
rak tediye edeceklerdir.Sov
yet Rusy.-, Fransaya ithal 
.eylediği mal kıymetinde mal 
satın alacaktır. Plinçolar 
her altı ayda bir tetkik edi· 
lecek ve lazım gelen tashi~ 
hat yapılacaktır. 

Paris, 6 (Radyo) - Sov· 
yet Rusya ile Fransa ara
sında akdedilen ticaret mu· 
ahedesi mukabilinde Fran
sa'nın Sovyetlere 800 milyon' 
frank ödünç verilmesi mev
zuu bahsolmuştur. AIAkadar-
lar, ikrazın şartlarını tetkik 
etmişlerdir. Ancak bu hu
susta karar bakanlar mec
Jisince verilecektir. 

Havası ajansının öğren

diğine göre, M. Laval ve 
finans bakanı ile ticaret ba
kanı bu mes'ele etrafında 
meclise izahat verecekler ve 
ikraz tarzının esaslarını an• 
latacaklard1r. 

Afgan Nazır.ı 
Şeretine verilen şölen 
· Ankara, · 7 (Özel) - Dün 
şehrimize gelen ve büyük 
terenle tkarıılanan dost Af .. 
gan hariciye nazm Muham
med Han şerefine dün ak· 
şam verilen ziyafet çok fa· 
mimi gf!çmiştir. 

Hayfa'da 
logiltere aleyhine 

taaikat mı var? 
Paris, 6 (Radyo) - Hay• 

fa' da logiltere aleyhine yeni 
bir takım tabrikit görbldüiil 
haber verilmektedir. 
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Sahlfe2 (Ulaaal Birlik) 

lngilterenin sil3hlanma hareketi 
bütün devletlere örnek olabilir 

• Cinai Roman 
•• -18-

Hatiyeler, dilsizin, bir eve yaklaşa-
• rak kapıyı çalmağa haşladığını gö· 

rünce sevinç içinde kaldılaı· 

Müteveffa "Sir Edvard Grey" uzun tecrübelerden 

sonra: "arayan bulur " denıişti ! 
Son posta ile gelen 

Londra gazetelerinde okun· 
duğuna göre, lngiltere'nin 

Merkez çavu•u, dilsizin sadu-f eden O · k -
y rsın so •gına silahlanması keyfiyeti, amele 

•üphesini davet etmi• olma- saptı Bu sokag- ta ( P 
y 'I' • 

1 ' or partisi üzerinde bir itiraz 
mak için : Ruvayal) a kadar bilitered- tufanı yükıeltmiştir. Baldvin 

- Şu herifi bulduğunuz düt kat ettikten sonra bir kabinesine muarız olan amele 
yere götürüp bırakın da bir kere daha tevakkuf etti. Yol· saylavJar, hükumete hücum 

tekrar silahlanma, bu yolda 
bir bezırlıktu. 

Böyle bir tekrar silahlan· 
ma, bahri terki teılihat kon· 

feranıını, daha henüz doğ· 
.madan, ölmeye mahkum ede-
cektir ve bizim silahlanma· 

mız, dünyanın bütün diğer 
milletlerinde hummalı bir ıi· 
lihlanma yarııına sebebiyet 
verecektir. Bu bal ise, ikti· 
sat kalkınmasının ikiz düş· 
manları olan emniyetsizliği 
ve korkuy tevlid edecektir. 

7 ikinci Klnun ~ 

Londra'ds 
--···-···--Makdonald'ın k 

Bir otel işletece~ 
Londra - Eski Iof 

başbakanı Makdonald'ıD ,_. 

zı Bukingam Konteslof 
kain bir ban satın almıtl' 
Burada, babasının başbaki 
lık zamanında yanında lı' 
lunan bazı memurları Y" 
na alarak evvelce k,ıt 
verdiği gibi otelciliğe b' 
lamıştır. 

daha gelip bizi taciz etmesin. ların genitlig-i, dilsizi •aşırt- d 
y e erlerken (Layor parti) baş· 

Diyerek bekçilere emir mıştı. Emniyet direktörü, kanının fU sözlerini tekrar-
verir gibi göründü. Dilsi'z, araba içinde tarassut edi· lıyarak ihtar ediyorlar: ister beyaz, ister siyah olsunlar,bütiil 

insanların kanı kırmızıdır 
bu sözlere de biç alaka yordu. Dilsiz, davarları bir Milli hükumet, iktidar mev· 
göstermedi ve önüne baka· kere daha dikkatle muayene kiine geldikten sonra tasar
rak arabaya bindi. Araba, ettikten sonra yoluna devam ruf kaygusuyle ortadan kal-
bir saat sonra (Kuvisar) SO· etti ve sonra Rove Liyon SO• dırmış olduğu ıeylerin iade o· ~ H b h h . d k d 
kağana gelmiş bulunuyordu. kağına dalmak üzere sola ve ihyası isteniliyor, yani ge- ır taraıtan a eş ar 101 tasvıp e er en, iger tar• 
Bekçiler, arabanın kapısını saptı ve ilerledi. Birtole so· Jecek birkaç yıl içinde geçen " k h } h b d • b ... ) 
açarak dilsizi sokağın orta kağanın nihayetine gelince, dört yıl zarfında yapılmış tan a ro sun ar " 1 ye aaı ran ar 
yerine salıverdiler. Bekçiler· Arbal Det adındaki dar ve ·olan tamahkarane tasar- Fransız siyasallarından ve dikal ve Radikal • Sosyalist olur. Nitekim hatti Portul' 
den biri: çamurlu sokağa daldı. Bu rufculuklardan dolayı neda· eski başbakan ve bakanlar· partinin durumu ve düşündü- hükumetinin Cenevre 'flJt 

- Uğurlar olsun. Bir da· sokak, yeni Kobyantin ve met hislerinin uyanmak üzere dan M. "Edvar Heryo" Ra· ğiimüzü vazihan ifade eden messilinin beliğ bir ıuret' 
ha merkeze gelib . te bizi Muftar sokaklarını birbirine olduğu gösterilmek isteniliyor dikal sosyalist partisinden parlamenter lgrubun ruzna· "mahkeme yolile gasb" dl 
rahatsız edeyim demeyesin birleıtiren bir yoldu . Hayreti. Daha bı'rkaç ay istifa etmeden evel mezkur mesinde açıkça tayin edil- diği usulle bu uzlaşm•..-
b 1 Dilsiz bu sokaklardan f d 1 1500 · · K · · f 1 d b f 1 f ~ a evel birkaç kabine azası parti tara ın an veri en mııtır. anaatımız üç ormü · a a zayı o an tara a ce 

Dedi. acele geçmekte olduğundan bu vadide hareket edemi- kişilik bir şölende bir söy- de toplanır : ren tahmil ettirilmesine ~ 
B d P. d p kendisinin, malum bir mın· · · B ı · 1 B' h b f 1 u 11ra a ıye oş ve i· yeceklerini bildirmi• olduk· lev vermıştır. u söy evın, - ız, em ertara et· razı o amayız. 
• (Ş D-ı ı ) k takada bulundug-u pek aşikar y h b' · t ı d · ı t - b' 3 B l ..; gaş ın an o a oet so a· tarından kabine proıramının, enüz ızım gaze e er e geç- meye ça ıı ıgımız ır savaşa - u uz aşmanın, ar, 

tında avareler gibi dolaştık· anlaşılıyordu. tahsile karıı taıımakta ol- memit olan aksamını, Pa· nihayet vermek, hem de iki- zamanda, uluslar sosyete' 
ları görüldü. Dilsiz, (Lomond) sokağanın d b l I k rist'e "Larepublik., gazete- si de S. D. N. üyesi olan tarafından da taıvib edilme* 

bir köşesindeki bir parmak· uğu ağ ı ı tan ziyade poli- ır 
Dilsiz, arabadan çıktıktan tika beyannamesine her ne· sinden alarak aıağıya neş· iki mubasımı birbirine yak· lizımdır; zira pakta, kolle 

lak önünde durdu ve arka ı k h · d b J f ı ) •-" sonra şaşkın şaşkın etrafına dense daha fazla zahiren rediyoruz: aştırma ma iyetın e u u· ti güven prensip ui e ov 
b kt N d b 1 d - taraftaki evi dikkatle süz- "B k b küf" b' 1 t h ıı· t lü b · l ·~ a ı. ere e u un ugunu güzel ve cazib fakat haki- u a a ve ur savu- nan ır uz aş ırma a ı ar· nmez arıı prensıp erı 

birdenbire fark edemedi Fakat, dükten sonra kapısını çal- kat halde biç uygun olmı- ran kimseler, bir taraftan zının taraftarı olarak kala· uygun olmah, ayni zamaodl 
aradan iki üç dakika geçtikten maj'a başladı. Bu hali gö- yan bir terakkiperverlik lıa- Habeıistan savaşını tasvib cafıız. da bu sene ilk defa olar•~ 

sonra gözlerini bir noktaya ren hafiyeler ve arabadan çı· vaıının tedarik edilmek mü· ederken diğer taraftan da Taşınan bayrağın başka Cenevre'de tahakkuk ettitİ'. 
dikti ve doğruca, Kovisar kıb çok uzaktan vaziyeti taras· libazasından doğmuş olduğu "kahrolsun savaıt" diye ba- renkte olması, bizi bu vazi· len takdire değer iı birlif 
sokağile Paşkal sokağına da sud eden Emniyet direktörü, düıünülürse ( Liyor parti ) ğırmaktadırlar. işin içinden femizden geri koyacak kifi cehdini, bozması değil, kO' 

bakan büyük eve yürüdü. Dil· sevinç içinde kaldılar. Artık mazur görülmelidir. çıkabilene aşkolıun! Bu ze· bir sebeb değildir. ister be- rumaıı ll11mdır. 
siz, bu eve yaklaştıktan sonra ihtiyar hafiye (Anri)~i~ ted· ( Liyor parti ) Jiderinio, vat, memleketimizin, insan yaz ister siyah olsunlar, Büyük bir ümid doğmuf 
dıvarlann taşlannı yakından b' so"zlerı' dı'kkate şayandır. Lı'. öldürmiye karşı duyduğu kaffesinin kanı kırmızıdır. tur. Aklı başında olupt• 

ıri semeresini vermişti.Em· dt muayene ediyor ve aradığını der, muhafazakarlara bitab haklı ve meıru nefreti istiı- 2 - Fakat bu uzlaşma, memleketinin istikbalini 
b 1 kt -t ll'd b' niyet direktörü, (baba Anri) d 'b'd' ı f ı t b' · b' t k d' · d d li h' b' F Lııl u ma an mu eve ı ır ederken tunları söylüyor: mar e er gı ı ır er; az a a mn ızza en ısın en e ş nen ıç ar ransız 11" 

memnuniyetle kendi kendine için derin bir minnet duyu· T kk f olarak bizi de, barıcın ye· anlaşıldıgw ı veçbile, ancak iki ümidin mahvolma11na m8' " era iperver amme e • 'I' 

gülüyordu. Dilsiz, bir kaç sa· yordu. kindın bOtün tabakalarında gine sağlam temelinin, ada· tarafın serbestce kabulile saade edemez!. 
nl'y t kk ft A Dilsiz bir yere visıl ola- ı ld - k · b ı k ------•--•-e•.,_•..,.•••-•~•-------e eva u an sonra rago milli hayatımızın kök temel· et o uguna anı u unma • 
lok w t u kt cak olursa, hafiyelerin ne ı " h b'I h b d ' M d T •• k • h k k JJ' agına sap ı. za an lerinin yakında beklenilen ıgımız BSC 1 e, ar cı ıye o e rn ur ıye a 1 
tarassud eden 29 ve 33 gibi bir battı hareket takib tensikine karıı doyulan, de· göstermeye çahşmaktadırlar. 
numaralı hafiyeler, dilsizin edecekleri evelce kararlattı· rin ihtiyacı, politika beyan· Biz, bu mugalatanın mas· d • b • k • b 
uerıemesine meydan verdik- rıımıı olduğundan, bunlardan na meniz asıa kavramamııtar. kesini her fırsatta çıkaracağız. a ye D 1 I r 1 la 
ten sonra harekete geldiler. (Pigaı) ileriliyerek karşı ta· Hatti Liberallerin, politi- Ve her an da, kendini har~
Piyadoş, köşedeki evin önü· raftaki yaya kaldırımı üze· ka hayatımızda yeni bir ket serbeıtilerini halli ke· 
ne gelince: rinde durdu. (Piyedoş) ise, veçhe istedikleri yerlerde, lim hürriyetlerini pek çok 

~-~-----------~ Yeni hükômet merkezinin Ankar' 
- Ah çapkın ah, burada daha ileride ve (Lömond) ıiz, bize, mütemadiyen, eski kerreler düşmanlıkların so· 

kömürle duvarda bir işaret sokağının köşesinde saklan· metotlardan, eski rubdan, nu gelmesi fikrine feda et· 
bıraktı. Demek, cebinde ta· dı. Öyle bir vaziyetteki, ta- maksatlardan başka bir ıey miş olanlara karşı dillerin· 
ııdıj'ı kömür parçası bu iş kib olunan, dilsiz, herhangi teklif edemiyorsunuz. den küfür ve hakaret eksik 

da kurulması, kitabın hususi 
bahsını teşkil eder 

bir 

içinmiş? Artık her şey hal- tarafa sapacak olsa, azimet 1 Biz, nerede, yeni bayatın etmeyen bu sözde ulusal Eski Avusturya bakanı M. 
lolmuş demektir. Dilsizin, ve ric'ati ke~lmiş idi. ~edeniyetimiıe meydan oku· barış taraftarlarını ele ver- Auguste Von Kral, modern 
doğruca istediğimiz yere gö· Bu s1rada, emniyet c!irek· uğunır seziyorsak, siz göz· mekten geri durmıyacağız. Türkiyenin inkişafının tet-

türeceğine kani oldudı. Ne iyi? törü de yavaş yavaş par· rinizi bile kırpmaksızın, Bilhassa burada, yeni es· kikine hasredilmiş olan bir 
Direktörümüz ne memnun maklığa doğru yaklaımağa onun beraberinde getirdiji ki bir ananeye tevfikan vic· eser neıretmiıtir. 
olacak? ba•ladı. Dilsiz, evin kapısın · mesuliyet dolu mes'elelere danların bu derece temiz M d T k 

Y o ern ür iyenin dava· 
Diye mırıldandı. daki çanı mütemadiyen ça· arkanızı dönüyorsunuz. olduğu bir yerde, bu reza· 
Filhakika emniyet direk- hyor ve fakat içerden biç Merhum Lord Grey, "Fo· Jete binen battı hareketlere larını görmek hususunda M. 

törü pek ziyade memnun bir ses gelmiyordu. Birden· reign Office,, deki uzun karşı tiddetle protesto et· Von Kral'den daha selihi-
olmuştu. Zira, o da bir ara· b' . d k' k" - .. üb l . d b' meyı' bı'lbassa chemmı'yetlı' yelli bir kimse bulmak zor· ıre, evın yanın a ı omurcu tecr e er1n en sonra ıze, . 
baya binmiş ve kimseye dükkanından bir kadın ba- "arayan bulur,, demiıti; harp addederim. dur. Müellif, hayatının büyük 
görünmeden ge;ek hafiye· şını uzattı ve: isterseniz, harbe kavuşurau· Arsıulusal alana taalluk bir kısmını balkanlarda ve 
leri ve gerekse dilsizi uzak· - Arkaaı var nuz, işte teklif ettiğiniz eden kııım itibarile ise, Ra- yakın Şarkta geçirmiş; Av· 

tan takibe koyulmuştu. Birge· .---------------------------------------------, ce evel yağan karlar, havayı, 
taıları bile çatlatacak dere· 
cede ıertleştirmişti. 

Dilıiz, bir kere etrafına 

bakındı ve sonra bir bahçe· 
nin parmaklığına dayanıp 
kaldı. Uzaktan gelen hafiye· 
ler ve camları buz tutmuş 
bir arabaya binmiş olduğu 

halde aheste abeste bunları 
takip eden emniyet direktö· 
rü, dilsizin dayandığını gö
rünce sukutuhayale uğramış 
gibi oldular. Fakat bu hal, 
pek uzun sürmedi. Zira dil · 
aiz, etrafına bakındıktan son· 
ra dört yol ağzında bir kö· 
şeden diğerine geçti ve Ko · 
visar ıofcağının karşıs1na te· 

lzmir halkının kıymetli rağbet ve teveccOhtıon kazanan 

Tayyare Sineması 
Yeni sene şerefiue iki· höyük filmle şükran borcun·u ödemeğe çalı~ıyor 

Bugnnden itibaren on bnytık yıldız 5000 gO~el kızın çevirdikleri barika.lar tilmi 

l VVONDER BAR 
Al Jalson - Kay Francis • Dolarcı Delrio - Ricardo Cortez • Dick Pavell - Guy Kibbce - Ruth Doneallay • Hal 

Leray - Hugb Herbert - Fifi Dorsay ve 5000 güzel kız 

2 a e ü v a k · n · lhı t n o a o 
Anna Bella ile Jean Gabin tarafından oynanan aık ve heyecan filmi 

AYRICA FOKS Dünya ha~erleri (Türkçe Sözlü) 

B o haftaya mahsus seaııs saatleri. H_er_ gün 14-17:2 .. 1 Cumartesi 12.30-14 talebe 
• gunu 12,30 da ılave sea•n•s•ı•v•a•r•d•ır•.•--•••-••llıııiıı-•I 

seansıdır. Pazar 

rupa savaıından sonra d• 
Sofyada Avusturya orta el' 
çisi olmuıtur. 

Von kral, Türkiyc'yi b•' 
kikaten esaslı bir suretti 
tanıyan bir kimae teliklıİ 
edilmektedir. Bu son sene' 
lerde de Ankara'da Avu•' 
turya orta elçisi olar•"
bulunmak basebile, genç Tii~ 
cumuriyetinin inkiıafını aıJ 
yerinde tetkik etmek fırı•t 
ve imkinını bulmuştur. fil' 
ha kika eseri uzun etütler 'f/I 
müşahedelerin mahıuliidür· 

Kitap, moc!ern Türkiye' 
nin bütün davalarının h•' 
birini teferruatile tetki~ 
eden 22 babıe ayrılmıttıt• 
Yazgan eserine, Avrupa .. ~ 
şı esnasında Türkiyenin mar' 
kaldığı mağlubiyetle baıl•' 
yıp Mustafa Kemal paıan•' 
zuhurunu Türk müdafaasını' 
kurulutunu ve Osmanlı iı:ll' 

paratorluğunun nihayete et' 
mesini anlatıyor. Bu meyall' 
da daha 1924 ten itibarell 
meşrutiyetle ortaya çık•" 
mes'eleler, hükumetin refordJ' 
ları ve san'at ve edebiyatıf 

. Devamı 4 ncrl sohifede -
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(01'!?!L8~l~rl~lk•)---------------------------------------~7~1~ki~D~ci-K;.;..;;;an~u~n__;.9~36 __ _ 

Marangozlar ve N. V. Olivierve şilrekii- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
saua~1ici]er için vv. ~.,. H. Van SJ Limited vapur ROYAL NEERLANDAIS "ROLAND., motörü 6-1-

- KUMPANYASI 36 da ROTTERDAM, HAM-

Bir daha ele geçmi- Der Zec acentası " HERCULES " vapuru BURG. COPENHAGE' 
21-12-35 de beklenmekte DANTZlG, GYDNIA, GO· 

yecek bir fırsat & Co. Cendeli Han. Birinci kor- olup tahliye ettikten sonra BURG, OSLO ve iSKAN-

Fabrikamda mevcud şirid DEUTSCHE LEVANTE LıNİE don. Tel· 2443 BURGAS, VARNA ve DINAVYA limanları için 
destere, planya, kalıplık, "HERAKLEA" vapuru ha- THE ELLERMAN LINES L TD. KÖSTENCE limanları için yük alacaktır. 
freze, delik makineleri ile len limanımızda olup AN- " THURSO " vapuru 7 yük alacaktır. SERViCE MARITIM 

Atina, gazeteleri, komü- prese tezgahı, kurutma ve VERS, DiREKT, ROTER- ikinci kanunda LIVERPOOL " VULCANUS " vapuru ROUMAIN 
nist olduklarından dolayı tutkal furuou ve el tezgah- DAM HAMBURG ve BRE- ve SVVENSEADAN gelip 30-12-35 de gelip 4-1-36 da "ALBA JUL YA" vapuru 

hali 

Kondilis kabinesi zamanında ları, alil ve edevat, mobilya MEN limanlarına yük almak- tahliyede bulunacak. ANVERS, ROTERDAM, 9-1-36 da gelip ayni sıiln 
Yunan adalarına sürgün edi- keresteleri, kaplamalar, pa- tadır. "AD JUTANT" vapuru 8 AMSTERDAM ve HAM· PiRE, MARSIL y A, 
len ve son genel aftan ı"stı· - il 11MILOS,, vapuru 6 son ikinci kiounda bekleniyor, BURG limanları için yu-•-pe er ve saire satılıktır. Her ııL B R ELONE h k t d 
fade etmiyen Yuoan'Jılar kanunda bekleniyor, 10 son LONDRA için yük ala- alacak1ır. A S are e · e e-

h kk d 
gün saat ondan saat altıya k k kt' 

8 ın a uzun makaleler inuna kadar ANVERS, ca br. .. HERCULES ,, vapuru ce ır. 
yazarak hükumetin nazarı kadar Zinet mobilya fahri- ROTERDAM, HAMBURG "THURSO" vapuru 15 13-1-36 da gelı"p 18·1-36 da Fazla tafsilit için ikinci 
d'kk · kasına hemen mfüacaat 

1 atıni celbetmekte ~e edinix. ve BREMEN limanlarına ikinci kinunda bekleniyor, ANVEF S , ROTERDAM , Kordonda Tahmil ve Tab· 
bunların, kup-kuru Yunan yük alacaktır. LIVERPOOL ve GLASGOV AMSTERDAM ve HAM- !iye ıirketi binası arkasında 
a a ~rında ı,:eçirdikleri hayatı Ahmed Kızılırmak AMERICAN EXPORT LINE yük alacaktır. BURG limanları için yük FRATELLI SPERCO vapur d ı Zinet fabrikası sahibi 

tasvır eylemektedirler. " EXCHANGE ,, vapuru "POLO" vapuru 10 ikinci alacaktır. acentakğına müracaat edil-
Gazeteler, sürgün komü- Satılık motör balen limanımızda olup kanunda LONDRA, AN- SVENSKA ORIENT mesi rica olunur. 

nistlerin, dokuz. gündenberi NORFOLK ve NEVYORK VERS ve HULL beklenip LINIEN Navlonlardaki ve hareket 

l k 
12 beygirkuvetinde (Dizel) ki kl aç 

1 
grevi ilan etmiı.? olduk- :için yük almaktadır. ayni zamanda LONDRA ve " GOTLAND ,. motörü tarihlerindeki değişi İ er· 

ı w markalı az kullanılmış bir k b ı arını, genç ve gürbüx bir ~otör satılıktır. Taliplerin "EKSILONA. vapuru 29 HULL için yük alacaktır. 20·1-36 da ROTTERDAM den acente mesuliyel a u 
sürü insanla · b" · k 1 B • k ve HAMBURG limanları etmez. . rın, ır ıs e et idarehanemiıe m\iracaatları cı. inunda bekleniyor, OEUTSCHE LEV ANTE-haline · d"kl için yük alacaktır. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

gır ı erini haber ve- ilin olunur. BOSTON ve NEVYORK LINIS r"y 1 b "AGILA,, vapuru 5 ı'kı" ncı· •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllltlltlltllllllllllllll 
1 or ar, u haberlere göre, iilelerile beraber sürgün için yük alacakbr. ı 

halen Yunan adalarına sür- edildiklerinden, hiç olmazsa ARMEMENT H. SCHULDT kanunda HAMBURG, BRE- =~- Zfil İf yürı file flS Uca İJ 
~ün edilen komünist fikirli ailelerinin tekrar Yunanista- HAMBURG MEN ve ANVERS'ten tah-unanlılar, 400 kişiden faz- na dönmelerine müsaade "NORBURGll vapuru 30 r d b 1 k E§T.. k A . . k t. ladır. Bunların bir kısmı edilmesi isteniliyor Bci. kinunda bekleniyor, ıy~o~: ~:r:~ca t~rihleri ve ~ Uf fi Ü fl}fil Şlf e } 

'==, llllll,11.lllllllllllllllllllllllllllllllllllİlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİllllllllll' ANVERS, ROTERDAM ve vapurların isimleri üzerine =:_- İzmir Ytın .l\Iensucatı Tilrk A. '-'. nin Halka· 
HAMBURG limanlarına yük v -r k H K - alacaktır. deği,ikliklerden mes'uliyet = pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan 

!i u.r ava urum u!i "GLUCHSBURG., vapuru kabul edilmex. E UlC\"Simlik ve kışlık, zarif kumatlarla, ballaniye, __ -_- Bu·· yu·. k Pı· ya --= 6HAsoMnBUkiRnGundvae bAeNklvcnEiRyosr-, R - § şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci D O K T O § kordonda Cumhuriyet meydanı civoranda l 86 

~ . . ngOSU ~ ten yük çıkaracaktır. Ali Agih ~numaradaki (!;iark Halı Tflrk Anonim şir· = Sımd1ye kadar bı·nle k• • • §i JOHNSTON VVARREN Ll· Çocuk Hastalıkları ==-- ketı") max.a7.asında satdmaktadır. Mezkur fabrika· 
§ ' ' rce IŞJyı ~ NE - LIVERPUL Miltehassııı " = • = "DROMORE 15 '"'inci Bcvler Sokaıtı N. 68 ~-- nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malam 
~ zen~ın etmiştir. ~ .. it vapuru J o 15 . • . 15 son kanl!nda bekleniyor, Telefon 3452 = olan mamulatın• muhterem mn,ıerilcrimize bir 

§ 3.ilncıı keşıde ll ikinci Klloıın 935 tedir ~ LIVERPUL, ve ANVERS· ;;;;; defa daha ıavsiyeyi bir vazife biliriz. - B ·- ten y .. k k BURGAS = Perakende satış yeri Toptan satış yeri 

~ üyük ikramiye: 50,000 Liradır~ ve KÔsf~~~~ için yük Alı• Rıza =Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark 
5 Ayrıca· 15 

12 
;;;; alacaktır. § Kemalettin Cad. Sağır z.ade hah T. A. Ş. 

§ . · ,ooo, ,ooo, lo,ooo liralık ;;;; DEN NORSKE MIDDEL- = biraderler 
~ ı~ramiyelerle (2o,ooo) liralık bir mO- ;;;; HAVSLINJE (D-S. A-S. = Kuxu oğlu çar1111 Asım Rıxa 
§§ katat vardır -- SPANSKELINJEN) Mücellithanesi ;;;; ve biraderleri 

E5 OSLO S Yeni manifaturacılarda mimar 

Ilı 
- =: Kemaleddin Cad. Yünlü mal-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111Hlllllllllll# ıo"~o~Nk~~u~~?Slb~kı::ryuor;, y eui Kavatlar çarşısı ~ lar pazarı F. Kandemiroğlu 

ı 
DIEPPE ve N O RVEC Ji- N O. 34, • ılllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

s tan manların• yllk alacaktır. s u" mer Bank--
Ayni zamanda ISKENDE-

RIYE ve HAYFA için mal No. 2007 • 2008 
kabul eder. 

Geliı tarihleri ve vapur· me tarihleri ve navlun tari-

"Vapurların isimleri, gel-

lann isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. feleri hakkında bir taahhüde 

Birinci Kordon, telefon giriıilmez." .................... 
ksnrenler! Mut-

laka (Okamentol) ~ 

ak.enrftk şekerle· ~ 

rini tecrfthe edi· ....-.ıı( 

ıiz .. ~ 
et1 
~ 

Jlırı 1 ~~~~~~~!!!.!!!~::;:;;:: 

r 

N~A 
·o 11 ıU ·ı~: 

Ve Ptırjcn ~abapın 

en ftstnn Lir mfls

bil şekeri olduğu· 
nu unutmavınız. -
Kuv,·etli mOshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat silrgiln 

haplarını Maruf 

ecza depolarrndan 

ve ec7.anelcrden 

arasmlnr. 

Fabrikaları mamıılatı 
17 erli malların en iyisi, eu sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 
~,esan° kumaşları 

Bevkoz kıınduraları 
.1 

Bakırköy bezleri 
Sünıer Bank yerli mallaı· pazaı·r 

lzmir şuhesin.de bulursunuz 

BAŞ DURAK 

IHl AMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyaoın halis Morina Balak yağıdır. 
Şerbet gibi içilebifü iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzht•t . 
SıuHAT Ez'ANESI 
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(Ulusal Birlik) 

-
Petrola ambargo konursa Almanya 

Italya'ya katiyen yardım etmiyecektir 
Italyan'Jarın bu hususta işae ettikleri haberler, Alman siyasal çeveııle

rinde bir kuruntu mahiyetinde telakki olunuyor 
yanın, sulbO uzun mftddet iblill edeeek olan berbaugi 

bir hareketi kuvvctlendirwiyeceklerini ve bu itibarla 

şimdiki durumunu muhafaıa edeceği kanaatini göster· 

lstanbul 7 (Özel ) - Paristen haber verildi~ine gôre 
pelrola ambargo konduğu takdirde Almanyanm hal· 
ya'} a petrol vereceği hakkımlu lloma siyasal çevenle· 
rinde çıkarılan şayialar, Bcrlinde bir kuruntu mahi· 
yetinde telakki edilmektedir. Alman mabafili, Alman· mekte ve buuda ısrar eylemektedirler. 

. ... ........ ·--------
Amerika,silahlanma işle- ltalya, Cenevre'den bir 

beklemiyormuş ri için 3 milyar tahsis etti şey 
Yeni tayyarelerle harb gemi

leri yapılacak, kara ordula· 
rının tecbizatı değişecek 

Uluslar Kurumu, lugiltere ve Habeş 
işi ltalya içiıı bireı· cehhe imiş 

Vatington, 6 (Radyo) -
Amerika ayanı, bugünkü 

toplantısında bUdceyi tetkik 
etmiıtir. Buseneki büdcenin 

raporuna a-öre, 1932 yılında 
beri Amerika ekonomi du· 
rumu dilzelmiıtir. 

Yeni bildcede tayyare 

imali vesair sllel hareketler 
içio üç milyar dolar tahsisat 
vardır. 

AlikadarJarın söylediğine 

göre, Amerika hükumeti, 
harb gemilerinin önemli bir 
kıımını yenileştirecek ve ka
ra ordularının techizahoı 

kıımen değiştirecektir. 
----------. -~------

Roma 6 (Radyo) - ltalyan 
gazeteleri, ltalya'nın, Uç ay
danberi üç cephe ile müca· 
dele etmekte olduğunu ve 

bunlardan birinin Habeşistan 
harbı, diğerinin uluslar ku· 
rumu ve üçüncüsünün de ln
giltere olduğunu yazmakta· 
dırlar. Ayni gazeteler bu üç 
cepheden en hafifinin Habe
şistan olduiuou ilave eyle· 

dikten sonra ıunları kaydey
lemektedirJer: 

"lskandinavya hllkumetleri 
nezdinde ltalya aleyhine ya
pılan propaganda, ltalya'yı 
yolundan ayırmayacaktır. Bu· 
nunla beraber, ltalya bunları 
unutmıyacakhr. ltalya, ulus· 
lar kurumundan şimdiye ka· 
dar ayrılmamış ise, fenalığı 
büyütmemek Ye neticeyi 2ör· 
mek istediğindendir. 

Mısırda muhtelit mahke
meler kalkmıyacak 

--------. ---------
Af.rika harbı daha 

.. çok uzayacak 
lngiliz komiserine talimat gönderil- • ... 
d. v • h kk d k. h b 1 Bugünlerde bomu cebhderde yagan 

gı ... 8 ın ~ 1 8 er ya anmış }1ag"'murlar vaziyeti zorlaştırdı 
Londra! 6 (Radyo)- Roy· yeniden bir guna talimat 

ter ajansı bildiriyor: Dolatan gönderilmemiş olduğu söylen- AdiıAbaba, 6 (Radyo) -
-ltir ıayiaya rağmen, Mısar· mektedir. Bu husustaki ha- CepbeJerde bugünlerde şid· 
daki muhtelit mabkemeJerin berlerin aslı esası olmadığı detli yağmurlar başlamııtır. 
ilgaaı hakkında Mısırdaki gibi böyle bir mes'ele tetkik Her iki tarafın süel hareket· 
Ioıiliz fevkalade komiserine bile edilmemiıtir. )eri bu yüzden zorluklar 

---.....:..----~·····~---~-~~ 
Irak 

Meb'usan meclisinde 
peçeler aleyhine gll· 

rOlttller oldu 

Rauı 
Saylavhk için nam 
zed gösterilecek 

içindedir. 
ltalyan'lar, Eritrc'de (Yeni 

Eritre) adında bir gazete 
çıkarmaia baılamıılardır. 

Roma 6 (Radyo) - (Me· 

sacero) gazetesi; ( Doyçe 
Naariten piro) Alman iıtib· 
barahndan aldığı haberleri 
yazıyor. Bu haberlere göre, 
Habeıler harbı uz.atmığa 
karar vermiılerdir. Ayni ga· 
zetenin verdiği haber de, Ha· 
bet hükumetinin, Italyan 
tayyarecilerinin öldürüldük· 
Jerini sureti kat'iyede tekıib 
eylemektedir. 

naca 
busu -.. BtJ1ıarafı 1 i11ci salıifede-

aoaradan girme bir bedat 
ıınız , 

lstanbul 7 (Özel) - Ha· 
midiye süvarisi eski başba-

Ekmek bıçağı ile ame
Ml oldutunu ıöylemiı, bunun 

rekte &zerine saylavlar ikiye ay· 
la be rılarak mecliste oldukça gü· 

rllt&IO bir milnakaşa baıla· 
de ile mııtfr. Meclis baıkanı gürül· 

tlUeria önünü almak için 
teklifin müzakeresini tehir 
eylemiıtir. 

Irak petrolları 
Abadan - 150 •apur pet· 

tol yllklil olarak Avrupa 'ya 
Jaaıeket etmiılerdir. 

Bu ıenenin petrol istihıa
liain reçen aeneden 3 milyon 

zla olacağı tahmin olun· 
•ak tadar. 

dih 1 Babrilutta kimyevi madde· 
ler ibracı imtiyazını alan 
ieıiliı tir keti Basra körf e· 
al•de de muhtelif tecrübe· 
ler yapmııtır. Şirketin Irak
tan da bir imtiy•z almak 
iıltediii anlaplmaktadır. 

Mister Piket lrak'ıa 

ue yaptı 
Geçealerde Baj•ad 'a ıe· 

'9a lng'iliz .senıialerinden, 
bet petrolları kahramanı 

kan Rauf'un, münhal saylav· 
lıklardan birine namzed gös· 
teriler.eği söylenmektedir. 

Deniz konferansı 
bi~hir neıire elde edi

lemiyecek galiba 
lstanbul 7 (Özel) - Deniz 

konferansı diln toplanmıı ve 
çahşmağa başlamıştır. Japon
ların tatilden evvel yaptıkları 
teklif reddedilmiştir. Şimdi, 

in giliılerin, tezgiha konula· 
cak gemilerin adet ve tona· 

j&oın daha evvelden bildiril· 
mesi hakkındaki teklifi üze· 
rinde konuşulacaktır. Maa
mafih konferansın bir neti
ceye varacağı sanılmamak· 

tadır. 

Mister Piketin Irak ' hüLu
metine bet milyon lira ikrazı 
mukabilinde şimali Irak'ta 
birkaç kuyu kazmak i:ntiya
zını istediği ve teklifin Irak 
hükümetince reddedildiği 

ıöyleamektedir. 

liyat yapıyorlar 
• 

l)olo bombardımanında ölen-
Jerin sayısı 

Adis-Ababa, 6 (Radyo) -
Dolo ineç ıeyyar KızıJbaç 
teşkilitının bombardımanı es· 
nasında yaralananlardan ba· 

Mersin 
Kul'tuluş bayramı 

kotlulaodı 
Mersin 7 (ÔzeJ) - "Mersi

nin kurtuluı bayramı, içten 
gelen tezahnratla kutJulan· 
mıthr. Tören ve gösteriler 
çok heyecanh olmuş, gece, 
fener alayları tertip edilmittir. 

elliyi buldu 
zıları dün ölmiiılerdir. Bu 
suretle ölcnleria miktarı SO 
ye baliğ olmuıtur. Sıhhiye 
heyeti çadırları mahvoldu· 
ğundan çah · çırpılar arasına 
sığınmıılar ve oralarda çahı· 
maia baılamıılardır. Ameli-; 
yat ıçın cerahi aletler 
kaybolduiundan, muharip
lere ameliyat alelade uçları 

sivri ekmek bıçaklarile ya
kılmaktadır. Heyet, bom
bardıman edilen mıntakaya 
dönmek istememektedir. 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Reşadiye güneş sokağında 3.5. 7 no.lu dükklnlar 375 
Reıadiye zeytinlik sokağında 15 eski 17 taj no.lu ev 350 

Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci 
tertip mtibadil bonosu ile ödenmek üzere artırmaya konul
muı ise de haddi liyıkile alıcı zuhur etmediğinden on glln 
müddetle uzatılmasına karar verilmiıtir. Alıcıların 13·1·936 
pazartesi gOnU saat 14 de milli emlik mUdlirlOtUne mü· 
racııtlırı. 35 

Otuz Tahııtlu Ada 
Moris LöblanınEn Meraklı Ronıauı 

• 
Tl'frika sayısı: 19 

- Blrint·i Kısım: VERONİK -
Veronikin elem ve ıztırabı 

ölmüş çocuğunun izhrabını 

çeken bir annenin ıstırapla
rından çok fazla idi. Ondöıt 
seneden sonra kavuşmak 

üzere olduğu sırada çocuğu· 
nun birdenbire kendisine 
tamamen yabancı olması, 

Vorski'oin oğlu oluvermesi 
Veronik'te ıstırapların en 
büyüğllnü yaşatıyordu. Bu 
hal, ne elim ve feci vaziyet 

doğuruyordu. Oğlu, seneler
ce süren matem ve ayrılık
tan sonra, kavuşacağı sırada 
babasını, kendi dedesini de 
öldürmüştü! 

Yalnız, oğlunun neden 
böyle olduğunu, niçin etrafa 
ölilm ve ateş saçtığını bir 
türlü tayin ve t11kdir ede· 
miyordu. Fransuva'nıo öğret· 
meni M. Stefan neden ve 
nereye kaçıyordu?. Bu kat· 
merli cinayetlerde acaba bu 
delikanlının iştiraki ne de
recede idi! 

Bu ıırada mecruh Hona· 
rin'in sesini duydu;Honarin 
kesik bir sesle: 

- Madam Veronikl dedi. 
Düşüncelerinden çıkan 

genç kadın: 
Ne var? Diye sordu. 
Duymayor musunuz? 
Neyi? 
Atağıda kapının zilini 

çahyorlar, her halde eıyayı 

getirdiler. 
Yaralı kadın yerden doğ· 

ruldu, ve: 
- Fakat bir türlü mini 

veremiyorum?. 
Bu çocuğu itham edersem .. 
Dedi. 
- Fakat... 
- Rica ederim bırakınız 

ben, aöyliyeceğim. 
- Fakat çok halıiuiniı. 
- Zararı yok. Söylersem 

kuvvet bulacağımı sanıyo· 

ruml Siz sözü banM bıra· 

kınız! 

Verooik ~apıyı açmak 
üzere aıağı indi. Gelen ba • 
lakçalardan biriıi idi ve: 

- Affı Mariyi çağırdım; 

yok. Madam Honarin nere· 
de? diye ıordu. 

- Madam Honarin yuka· 
rıdadır~ sizinle ıörüımek İs· 
tiyor. 

Balıkçı, bu çok güzel, fa· 
kıt çok sararmıı, çok ciddi 
kadının yiiıUne bayretle 
baktı Ye birşey söylemeden 

kendisini takip etti . 
Honuin, birinci katta, açık 

kapının yanında ayakta ba
lıkçıyı bekleyordu. 

- Sen misin Kareju? .. 
Beni dinle. GOzellik, incelik 
deiil mi? .• 

- Ne oldu madam Ho
oarin.. Hem siz yarajııınıı .. 
Rica ederim ne oldu'(, 

Honarin kapının kanadını 
açtı ve iki cesedi göatere· 
rek: 

- Pf4I 6ayö Antuvan Antu· 
van d' cHergemond ve Mari 
Le Sof ... ikisi de katledildi
ler .. dedi. 

Balıkçı, iki cesed karıında 
ıapsarı kesildi; 

- Kati mi edildiler?. Fa 
kıt katil kim?. dedi. 

• 

- Bilmeyorum. Cinayet 
yapıldıktan sonra buraya 
geldik. 

- Fakat Mösyö F raosuva 
Stefon nerededir? 

- Yoklar .. Belki onlarda 
katledildiler. 

Ya ... Manyenok?. 
- Manyenok da nedeP 

bahsediyosun, Koreju? 
- Çünkü... Eğer Manye· 

nok sai ise.. Mes'ele baıka 
demektir. Çünkü, Manyenok 
daima, ilk katledilecek ken· 
disi olduğunu söylerdi! Hem 
bilirsiniz ki Manyenok ta· 
hakkuk etmiyecek, meıkuk 
bir ıey ıölemeyen bir adam· 
dır! Bu adam, itlerin rubu· 
na vakıftır! 

Honarin kararını vererek: 
- Manyenokta katledil· 

miıtir! dedi. 
Bu haber, balıkcı üzerin· 

de bir yıldırım tesiri yapta, 
adamcağız bütün soğuk kaa· 
hhğını kaybetti! Yüzünde 
öyle bir dehıet husule geldi 
ki Veronik bu dehtetio bir 
aynini Honari'nia ylizünde de 
bir kaç defalar sröroıüttü! 
Korejq istavroz çıkardı, ve: 

- Şu bılde.. Şu halde 
korktuğumuz baıımıza geldi 
demektir, değil mi Madam 
Honarin?.. Manıenok daha 
geçenlerde benim kayığımda: 
vakil gelcli demektir. Hepi· 
niz adayı terketmelisinizl.,, 
Demişti! 

( l>Ptırım Pılecelı.· ) 

Avusturya 
Dış bakanı GömbOşle 

konuşacak 
' 

Viyana, 6 (Radyo) - Bu· 
günlerde Budapeşte'ye sride
cek olan Avusturya dış ba· 
kanı Berker V aldenek, Ma-
car başbakan1 Gömbüş'le 
umumi vaziyet hakkında ko· 
nuşacakhr. 

Hava taarı·uzu 
hakkında bir koııfe· 

rans verilecek 
Hava taarruzu kartııında 

halk tarafından ahnması la· 
zım gelen tedbirler hakkında 
öğretmen bay Öztarhan ta· 
rafandan önümnzdeki Per· 
şembe günii saat 17,30 da 
Halkevinde bir konferans 
verilecektir . 

Modern Türkiye 
hakkı oda • 

yeııı 

bir kitab 
B«1ıarafı 2 inci sahifede 

tekimülleri esnasında yol 
aldıkları yeni istikametler 
çok dikkatli bir ıarette in· 
celeamiılerdir. 

Yeni hükumet merkezinin 
Ankarada kurulmaıı, kitabın 
buıusi bir babıiain mevzuu
au teıkil etmektedir. Ordu· 
ya, genel sailığa, Türkiyenia 
iç ve dıı ıiyaaaaa ribi mes'· 
elelere ayrılan bahisler iıe 
ayrıca allka vericidirler. 

Von Kralın eaeri sadece 
çok cazip bir okuma zevki 
veren bir kitap olmakla kal· 
mıyor, ayni zamanda muasır 
Türkiye hakkında tamamen 
aabih olan malumat ve bilgi 
elde etmek istiyenler için 
kıymetli bir yol r6ıterici 
vaıifetinide görmektedir . 

• 


