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Siyasal durum çok naziktir 
Habe~'ıer,=hüy-üI~ -=ı~uvveı.i ·-v;ziY~tçok nazikİir,' 

' Paris gazeteleri mas-

l erle taarruza geçtiler . keyi __ ,~uılar 
Italyan gazeteleri de tekrar hücuma 

ltalyan'lar' liülliyet}İ zayiat Vere- geçtiler, Mesacero gazetesi, tehlike-

k h t k•ı• 1 Ji akibetlerden hahs ediyor 
re' er tara tan çe 1 ıyor ar ziy::·~:~ 2:.~?~~!~ -P~r~~ ::;~ut~:~:uzA!::::e•· 1~;a:~ 

lstanbul, 21 (Özel) - Pa- kabile reiıler!•İn halen Ha- gazeteleri, vaziyeti çok teh- yapacaksınız? O zaman .at; 
ris gazetelerinin Adis-Ababa beş ordusunun safları ara- likeli görüyorlar. Bazı gaze- dığımız cavab, lngilterenin, 
muhabirlerinden aldıkları ha- sında ltalyanlarla harbettik· leler, lngiltere ile ltalya bir neferini bile harbe ae•-
berlere göre, Habeş orduları lerini bildiriyorlar. • arasında bir harp zuhur ketmek niyetinde olmadıiı 
Adua ve Aksum şehirlerini Londra, 20 (A.A) - Roy- ederse, Fransanıo iştirak et- şeklinde idi. Bizim de bu 
istirdad eylemek üzere bil- ter Ajansının cebhede bulu- miyeceğioi yazıyorlar. (Li-' sefer ayni tarzda cevab ver· 
yük kuvvetlerle taarruza nan muhabirlerinin bugün berte) gazetesi diyorki: diğimizden lngiltere 1rtken· 
geçmiş bulunuyorlar. ltalyan yolladıkları haberlere göre, "Biz bir vakit lngiltereye memelidir." 

kuvvetleri; Habeş'lerin çar
şamba gününden beri baş
lıyan şaşırtıcı hücumlarına 
mukavemet edemiyerek geri 
çekilmeğe başlamışlardır. En 
ıon haberler, ltaJyan'ların, 
8 saat ; devam eden kanla 
bir muharebede küJliyetli 

telefat verdiL.lerini ve çekil-

diklerini ikinci müdafa1t 
hattından da kaçtıklarını 

bildirmektedir. 
lıtanbul, 21 (Özel) - Ha

beı ordularının Makallede 
yaptıkları hücum neticesinde 
ıebrin mühim bazı yerlerini 
iııal ettikleri ve muharebeye 

Arnavutluk'ta 
seylap 

lıtanbul, 21 (Özel) - Ar
Davud'lukta ıiddetli yağmur
lar yağmaktadır. Hisıl olan 
ıellerden binlerce arazi ıular 
altında kalmıı ve_kııhk mab 
aulit mahvolmuıtur. Ba'zı 
köyler yıkılmııtır. Nazırlar 
meclisi, köylnye 'yardım im
klnlarını hazırlamak için 
fevkalide bir toplantı yap· 
mııtır. 

Roma gazeteleri 
hücumda 

latanbul 21 (Özel) - Ro· 
ma gazeteleri, lngiltereye 
karıı yeniden hücuma geç-
mit bulunuyorlar. 

(Mesacero) gazetesi, çok 
biiyük ve tehlikeli bidisele-
rin çıkması ihtimalinin kuv· 
vetli olduğunu yazmaktadır. 
Avam kamarasındaki müna
kaıaların, vaziyeti baıtan 
baıa deiittirdiğini kaydey· 
lemektedir. 

Kamenos 
Yuoaoistuo'a döndn 
lıtanbul, 21 ( Özel ) - 1 

Mart isyanında asi ordunun 
baıında bulunan general 
Kamenos, aftan istifade ede-
rek Seliniğe gelmiıtir. Ka
aıenoı, Marttanberi Filibe'de 
bulunduğunu ve gazetelerde 
Yaııldıtı gibi Iıke~deriye'ye 
Jıitmedi;ini aöylemiıtir. 

her iki muhaaım taraf ıimal • -• ·--------
ve cenubde birbirlerile temas 
etmişlerdir. Bu temas mühim 
harb harekatının bir baş

.ıangıcı telakki edilmektedir. 

Bir Habeş milfrezesi hncumda 
devam ettikleri hakkında lstanbul, 21 ( Özel ) -
Royter muhabirinin verdiği Adis-Ababa resmi mehafili, 
haber, Roma' da derin akis- ltalyan'ların resmi t ~bliğle
ler yapmııtır. rinde teslim oldukları yazılan 

Çakal burnunda karaya 
oturan Yunan vapuru 
henüz kurtarılamadı 

-~-------~-..... ·--~--------Kurtarma am~liyesi sabaha kadar 

devum etti. Fakat birşey yapılama· 
dı, liman idaresi tahlisiye İ!ı1tedi 
Evvelki gün Pire'den iz

mir' e müteveccihen hareket 
eden (lyonio) adında 309 ton-

Mazarik 
Çekoslavakya parlil· 
meotosuoda taktir

le anıldı 

M. Mazarik 
lstanbul 21 (Özel) - Çe· 
koılovakya parlimentoıu, 

toplanmıı vı ıabık cumur 

luk küçilk bir Yunan vapuru, 
dün gece Y enikale civarın· 
daki Çakal burnu önlerinde 
karaya oturmuştur. Vap; 
kurtarmak için bir romorkör 
gönderilmiş ve bütün gece 
çalışılmıştır. Vapurun fazlaca 
kuma oturmuş bulunması, 

kurtarma ameliyesini zorlaş

tırmııtır. Vapurun ortasile 
burnu, tamamen kumlara 

saplanmışlar. Pervane kısmı 
serbesttir. Liman idaresi, 
romorkörle bir ıey yapıla
mıyacağı kanaatine vardı
ğından tahlisiye vapuru iste
miıtir. 

başkanı Milsyü Mazarik'i:ı, 
Çekoslovakyanın isti ki ili 
için yaptığı bllyük hizmet
leri taktirle aoılmııtır. Par· 
limento, Milsyil Mazarik,in 
oturmakt• oldutu sarayın 
kendisine terkedilmesini ka
rırlathrmııtır. 

Vukubulacak muharebenin 
Dolo şimalinde ve Kenia 
sanın yakininde Ras Desta
nın 20 bin kişilik ordusunun 
bulunduğu noktada cereyan 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Bu kuvvet Cicika ve Ha
rar üzerine ltalyan yürüyü
şünü suya düşürmek mak
sadile haftalardanberi ltal· 
yan somalisini bir istifi tah
didi altında bulundurmakta 
idi. ltalyan karakolları ile 
Ras Desta ordusunun küçük 
kıtaları arasında devamlı 
çarpışmalar olmuş ve ltal
yan tayyareleri hergün Ha· 
beş askeri toplanmalarını 
- Deuamı 4 ncii sahi.feJP. -

M. Heriyo 
isti ta, Fransa için 
önemli hadisedir 

M. Heriyo 
latan bul, 21 ( Özel ) 

Pariı'ten haber veriliyor: 
Franıız siyasalları, Radikal 

Sosyalist partiıi baıkanı M. 
Heriyo'nun istifasını Fransa 
için çok önemli bir hidise 
teJAkki ediyorlar. Bu müna
sebetle iıtifaıını geri alması 
için Heriyo'dan üçüncü defa 
olarak rica edilmittir. M. 
Heriyo, Belediye reisi bulun· 
duğu Liyon şehrine · gitmek 
üzere iken azimetini tehir 
etmiıtir. Bu . tehirin, iyi bir 
allmet olduiu •• iıtifa11nı 

ltalyanlar adalara tay
yare gttirmişler 

Viyanalı bir muharrir, 12 adada 
yaptığı son tetkikatta ne

ler gördüğüpil yazıvor 

Rodos'tan 
lstanbul, 21 (Özel) - ltal

yan adalarında bir tetkik 
seyahatı yapnuş olan Avus
turyal'lı meşhur gazeteci 
Müsyü Pol Feld, Viyana'ya 
dönmüş ve 12 adada gör
dliklerini yaımağa başlamıı
tır. M. (Pol Feld) in yazdı
ğına göre, ltalyan'ların 12 
adada yapmakta oldukları 
tahkimat çok ilerlemiştir. 
Rodos'ta büyük kışlalar ya-
pılmııtır. Bu adada 2-3 bin 
ve Leryos adasında da 8 bin 
asker bulundurulmaktadır. 
Bu adanın limanında, daimi 
ıurette 6 harb gemiıi ile 
müteaddid denizaltı gemileri 
duruyor. Adanın her tara· 
fında tayyare hangarları ya
pılmııtır. Her gün askeri 

geri alması için dostları ta
rafından yapılan ricaların te· 
sir etmesi ümidinin! kaybol· 
madıiı söyleniyor. 

M. Heriyo, istifasını geri 
almamakta ısrar ede11e, Ra
dikal Sosyalist partisi ikinci 
Kinunun Hkizinde toplana· 
cak Y• )'iDİ reiıi 11çecektir. 

bir gôrftnftş 

mühimmat 1retirilmekte ve 
adanın muhtelif yerlerine 
sevkedilmektedir • Adalar 
halkı, ltalyao 'ların hazırlık
larma bakarak daimi bir 
endiıe içinde bulunuyorlar. 

Bayr&m 
İzmir mQftQlftğOnden: 
Kotlu olan Rımazıo bıyn · 

mıoın ilki öoftmDEdrıki camı 

gQoü olıc11ğıoı etyın ulaea bil· 
dirfrlm. 

Iımir mQfUhft 

Rahmeıullalı 

••••• 
Sadakai Fıtır Cedveli 
1394. 
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• Koıahya Valisi Japonya iktisaden de her tarata 

1 OOnkft ekspresle gitti 
KütahyavaliıiSedadErim dal budak Salmak İstiyor 

dün Bandırma ekspresi ile 1 1.. Cinai Roman 

Hamal, polis 

Nakili: KAMI ORAL • Balıkesir'e hareket etmiıtir. 
- 6 - ... Orada bir gece kalacak ve 

direktörünün biltün ertesi ıabah Kntahya'ya 

Bir Alman gazetesi, japonyaya harp ve ticaret 
gemileri sipariş ettiğimizi haber veriyor 

suallerini cevapsız bırakıyordu 
geçektir. 

Sedad Erim Basma hane 
istaıyonundan trene binmiş 
ve uğurlanmııtır. Doıtlan 
kendisini Karııyaka' dan da 

Laipzig'deki ticaret yilk- ponya'nın harp sanayii ve bu gemilere mukabil Ttırki
sek mektebinin cihan eko· silih ticareti mevzuu bahse- ye'nin Anadoluda Japonyaya 
nomi enstitüsü müdürü dilmekte ve yakın zamana pamuk zeriyatı için vasi mın· 
profes6r doktor Ernst Schult- kadar yabancı harp sanayii- takalar tabıiı ederek Japon
ze'nin bir makalesinde Ja- nin ayn bir müşterisi iken ya'dan 400 milyon mark· 

-Doktor, tıbbi tahkikatı, eder. Bana kalırsa, sorgula
yarın saat üçte mevta teş· 
birhanesinin teşrih salonunda 
ikmal edersiniz olmaz mı? 

Doktor, emniyet direktö
rünün sözlerine itiraz etme· 
den ıunları söyledi: 

- Ben Jizımgelen tetki
katı yaptım. Mevta teşhirha
nesinde yapacağını tetkikat
tan büynk neticeler bekle
miyordum. Adliye, en çok 
sizin tahkikatınıza istinad 
eder, binaenaleyh istediiiniz 
ıekilde vazifenize devam 
edebilirsiniz. 

Doktorun muvafakati üze
rine, güzel kızın cesedini 
havi olan sandık, karyolalar· 
dan birinin altına çekildi. 
&!evkuf tevkifhaneden geti
rilinceye kadar epey zaman 
geçti. Zira onu uykudan uyan 
dırıncaya kadar hayli zah
met çektiler . 

Emniyet direktörü, en 
inatcı katillerin ahvalini 
iÖzlerinde okuyabilecek ka
dar nüfuzu nazar sahibi bir 
adamdı. Hamalı görünce 
dikkatle ıüzmeğe başladı. 
Hamal, zerre kadar heyecan 
göstermiyordu. Emniyet di
rektörü gözlerini hamalın 
üzerinden ayırmıyordu. Çeh
resini, giyinişini ve parmak· 
larınıo teşekkülünü tetkik 
ediyordu. Birdenbire kendi 
kendine şu hükmü verdi: 

- Bu adam, cinayetin en 
başlı faili değildir. 

Rençperlere mahsus ellere, 
kırlarda dolaşan posta mü· 
vezzilerine mahsus ayaklara 
ve hamallara his omuzlara 
malik olan bu adamın, kibar 
ilenıine mensub bir kadını 
bu şekilde öldürmesine ma· 
na verilemez. Hakiki katil, 
bu adamı para mukabilinde 
elde etmiştir. Kendisinin, 
katili tanımaması imkansız
dır. Bana ister istemez ifşa
atta bulunacakhr. Bu herifi 
söyletmek, isanıldığı kadar 
zor değildir. 

Emniyet direktörü düştüğü 
mülahazadan sıyrılarak ma
sanın başına geçti Ye birşey
ler yazdıktan sonra karşısın
da duran hamala yavaı bir 
sesle : 

- Sandığın içinde ne ol
duğ-unu bilirdiniz, değ-ilmi 
oğlum. 

Diye sordu, Emniyet di
rektörü, hamalın, gafil bu- • 
lunup birdenbire cevap ve· 
receğini iimid ediyordu. Hal· 
bu ki herif, hiç oralı değildi. 

Emniyet direktörünün ağ
z1ndan çıkan sözleri işitmiş 
olduğuna delalet edecek en 
ufak bir hareket göstermedi. 
Emniyet direktörü, bundan 
dolayı fevkalade kızdı, lakin 
kızdığını göstermemek için 
ideta cebri nefsetti. Biraz 
düşündü ve sonra önüne 
bakarak şunları söyledi: 

- Ali 1 sizin tedbiriniz 
süküt etmekmiş . Bu tedbir 
fena birşey değilse de zan
nımca pek çok zaman bu 
tedbiri muhafaza edemiye
ceksiniz, zira üç ay müddet 
yalınız batınıza hapsedilmek 
sizi söz söylemeğe mecbur 

rıma cevap vermek, en çok 
sizin için faydalıdır. Çünkü 
sizin suçlu olmadığınıza ben 
kanaat getirmişimdir. 

Sizin bu işde müdahale· 
niz dolayısile vaki olmuı bir 
ıeydir. Bana inanıyorum. 
Sandığı size teslim etmiı 
olan adamı bulmak için bana 
yardım edecek olursanız, çok 
geçmeden beraet edeceksi
niz hattl sizi derhal sahver
meği bile taahhnd edebili
rim. 

Hamal, emniyet direktörü
nün bu söılerine mukabele 
etmiyerek, sağır ve dilsiz 
olduğunu anlatmak için mü
temadiyen ellerini ağzına ve 
kulaklarına götilrilyordu. 

Emniyet direktörü biraz 
durakladıktan sonra: 

- Hem sağır, hem de dil
siz olduğunuzu anlatmak is
tiyorsunuz öyle mi? Öyleyse 
bu sözünüzün doğru olup ol
madığı şimdi tahakkuk eder. 
Zira ben her dili ve hatta 
diJıizlerin lisanını bHe tahsil 
etmişimdir. 

Emniyet direktörü, bu söz· 
lerle kendi kendini methet
miyordu. Hakikaten bir çok 
dil ve bilhassa bu gibi ha-
diselerde parmaklarla veri· 
lecek işaretler delilctile 
dilıizleri ıöyletmek usu-
lünü biliyordu. Binaenaleyh 
derhal ellerile bir takım 
iıaretler vermeğe başladı. Bu 
işaretlerle en cahil bir dilsiz 
ve sağır bile karıııındakinin 
ne demek istediğini bir de
receye kadar anlayabilir
di. Hamal, emniyet direk
törünün verdiğ-i işaretlere 

büyük bir dikkatte baktık
tan ıonra yüzünde bir en· 
dişe belirdi. Herifin, bu iıa
retleri anlıyamadığından do
layı hiddetlendiği hükmoluna
bilirdi, fakat işaretleri haki
katen anlayamadığı da aşi
kar ·görünüyordu. 

Emniyet direktörü kendi 
kendine: 

- Bu adam zannettiği
mizden çok fazla şeytan 
imiş, lakin kendi kendisini 
mabküm etmekte olduğunu 
da farkedemiyor. Sağır ve 
dilsiz bir adam, idrak yaıına 
gelsin de bu işaretlerden 
anlamasın, şimdiye kadar 
görülmüı bir şey değildir! 

Arha~r ı1nr -

teıyi etmiılerdir. 

Kubilay ihtifali 22 
Martta yapılacak 

•• 
Inkılab şehidimizin ruhunu taziz için 
muazzam bir program hazırlanacak 

inkılap ıehidi Ko· 
biliy için her sene 
yapılmakta olan ve 
bu sene de 22 ilk 
Kinun Pazar günü 
yapılması mukarrer 
bulunan ihtifıl, ha
vaların müsait git
memesinden dolayı 
tehir edilmiıtir. 
Bu seneki ihtifal 

22 __ Mart_ ~aza.!_gü-
-;u-Y.Pılacakf ve o 

gün lzmirden Me· 
nemen' e özel bir 
trenle gidilecektir. 

Ayni iÜn Salihli
den de hareket ede
cek özel bir tren, 
Salihli ve Manisa
lıları ıetirecek, b.ep 
birlikte Kubilly abi-
de.inin bulunduğu KobilAy abidesi 
yere gelinecektir. ihtifal komitesi o gün için muazzam bir 
program bazırhyacak, inkılap şehidimizin rubu taziz edile
cektir. 

• ••• 
Bir posta torbasını oldu

ğu gibi kaldırdılar 
--·-· Amerikadan gönderilen çekleri. aşır-

mak istiyen hırsızların buldukları 
çare, torbayı yok etmek imiş!. 

Atina gazetelerinde okun· 
muıtur: 

Demirhisar kazasında ta
ahhüdlü ve içinde çek bu
lunan mektuplarla dolu bir 
posta torbası çalınmıştır. Bu 
torbadaki mektubların en 
çoğu, Amerika'da bulunan 
Yunanlı gençlerin ailelerine 
gönderdikleri mektublardır. 
Bu mektupların ekserisinde, 
hamiline verilmek üzere çek· 
ler bunuyordu. Bunu bilen 
bazı kimseler, mektupların 

içindeki çekleri aşırmak için 
posta torbasını olduğu gibi 
kaldırmıılardır. Hükdmet, 
şüpheli olanlardan dört ki· 
ıiyi yakalayarak tevkif et
miş ve onların isticvabına 
baılanmıştır. 

Mevkuflardan birinin üzeri 
araıtırıldıkta cebinde 20 bin 
drahmilik bir çek bulunmuı
tur. 

Haber verildiğine göre, 
posta torbası (Fokyon) adm· 
- Devamı 3 üncü ıınhifide-

Telefon Tayyare Sineması Telefon 3ts1 31sr 
~Bagtin"""2o biriôci ka'i~n Cuma · giluiı 8a8t---2Y,1s tenWbm~ ~ 

Çok sevilen kahkahalar Kralı Georges MlLTON'un en &on ve en gftzel filmi 

Para l(ralı Milton 
Franaız'larm me,hor. ( Commte Obbgado ) operetinden iktibas 

edilen bft.yO şarkılı komedi __________ ... ________ __ 
Bu film Pariı'in meşhur moda saraylarında ve büyOk barlarında çevrildiğinden 

en son moda tuvaletler teıhir edildiği gibi Paris eğlence hayatının ve Paris kibar 
aleminin iç yüzleri de canlı bir surette gösterilecektir ________ .... ________ _ 

AYRICA: FOKS(Türkçe sözlü dilnya haberleri) (MIKl ile KlNG KONGkarıı karşıya) 
SEANS SAATLERi - Her gün 15 • 17 • 19 - 21,15 Cumartesi 

13 - 15 Talebe seansı, Pazar 13 de ilivc seansı 

1934 başlangıcında diğer Jık bir istikraz aktedildiği 
devletlere harp malzemesi söylc:ndiğini kaydediyor ve 
satmak istiyen japonya'nın Amiralin filosu ile birlikte 
bu hareketinin cihan ticaret Istanbul'dan Pire'ye gidip 
aleminde bir sürpriz teıkil oradan da ltalya'ya gitmek 
ettiği bildirilmektedir. üzere yola çıktığı sıralarda 

Muharrir 1934 Martında Yunanistan'ıoda Japonya'dan 
ve amiral Matsuşita'nın ku- kruvazör, Tahtelbahir ve 
mandasında Akdeniz seferini tayyare satın almak teıeb· 
yapan Japon filosunun ilk hüsünde olduğuna dair ha· 
liman olarak Istanbula de- berlerin meydana çıkhğını, 
mirlediğinden az bir zaman bu aralık Romanya'nın da 
sonra bir Japon - Türk Ti· Japonya'dan aldığı teklifler
caret mukavelesi akdolundu- de Japonya'dan Romanya'ya 
ğuna, Japonya'oın Türkiye- silah ve cebhane itasından 
den harp malzemesi siparişi maada Romanya'da Japon 
almağa çalııtığına ve hatta harp sanayii mütahassısların 
Ankara üzerinden Iran ve nezareti altında silih ve 
Efganistan'a ve balkanlara cebhane fabrikaları tesis ve 
da nüfuz etmek emelini bes- işletilmesi diğer taraflardan 
lediğine dair haberler deve- bildirilen fiatlerden yüzde 
ran ettiğini ve hatta o vakit 25 noksan olduğu ve Japon· 
gfıya Türkiy~ tarafından Ja· Jarın bu iş mukabilinde Ro· 
pooya'ya sipariş edilen harp manya'dan kereste ve pet• 
ve ticaret gemilerinin adet- rol almağa hazır olduklarının 
lerinin bile bildirildiğini ve bildirildiği yazılıyor. 

---~~~~-----.- ·-
Suriyeye ademi merkezi-

yet veriliyormuş 
Yeni mebusların üçte ikisini cemi
yetler ve sendikalar seçecekm~ş 
Halep, (Özel aytarımızdan): kalmııtır. 
Geçen mektuplarda bildir- Şam ( Özel ) - Yeni çı· 

diğim gibi Suriye'nin beı kan cemiyetl~r ve ıe~dika
b" I 1 k h b .. l lar kanunu bırçok dedı - ko-

0 geye .ayrı ~r~ . er .0 
- dulara ve şayiaların çıkma· 

geye genış salahıyetlı valıler 1 tı.r 
sına yo açmış . 

tayin etm~k suretile bir ade· Bu ıayialar arasında yeni 

mi merkeziyet idare şekli seçilecek meb'uıların Oçte 
kurulacağı şayiaları gün geç- ikisinin cemiyet ve sendika

tikçe kuvvetlenmektedir· lar tarafından seçilecek ve 
Bütün Suriye gazeteleri ve diğer üçte birinin de hükü· 

bilhassa Şam matbuatı bu metçe ta;in edileceii haberi 
haberin yalanlanmasına rağ· vardır. 

men üzerinde ısrar ve Bu şekilde seçilen meb'uı· 
böyle bir projenin vezir Iar kendi aralarında topla
mcclisinde incelenmekte ol- narak mıntakalarının istik

duğunu yazıyorlar. lalini ilin edecekler ve bu 
Bu gazetelere göre, uzun suretle Suriyenin milli muh

zamandanberi mevzuu bahiı tariyeti haiz beş vilayete •y
olan ve komiserlikçe yapı- rılacaktır . 

ıac•ğı söylenen siyasal dev- ---M--3-h--3~1~1~e-rim ve projeden başka bir 
şey değildir. 

Böyle bir projenin varlı

ğını inkar eden bazı vezir
ler, şimdi projeyi itiraf et
mektedirler. 

Suriye bir federasyon şek· 
line sokacak olan bu idare 

şekli başlıca şunları ihtiva 
etmektedir. 

1 - Vilayetlerde genel 

meclis seçimi yapdacak. 
2 - Vilayetlerden gelecek 

murahhaslarla Şam'da bir 
müesseaan meclisi kurulacak. 

3 - Bugünkü meclis da· 
ğıtılacak ve Vezirlerden bir 
[direktuar] kurulacak. 

Söylendiğine göre başba
kan Taceddin son Paris se· 
yabatında Fransız devlet 
adamlarile görüşerek~ bu 
esaslar üzerinde mutabık 

Bakkalları kon
trolsuz mu kaldı?· 

Bazı bakkalların petrola 

su kattıkları, idarehanemize 
vaki şikiyetten anlaşılmıtbr. 
Bir okurumuz, gönderdiği 

bir şikayet mektubunda di· 

yorki: "Dün gece yarım ki
lo petrolla küçük bir li.mba

yı yakamadık! Belediyenin, 
mahalle bakkallarını kontrol· 
suz bırakbğından halk ı:a· 
rar görüyor . ., 
Şu şikayeti mühik bulduk. 

Hakikaten esnafın sık sık 
konrol edilmesi elzem bir 
keyfiyettir. Bunu ihmal et· 
mek, belediyeciliği bilmemek 
demektir. Alakadarların dik
kat nazarını çekeriz. 



i 

• 

? . • 
a 

e 
r. 

ti . 
ı-. 
ı· 

·-
D, 

l· 
a-

k. 

r.k 
ır 

!t• 
ek 
ik· 

ürünlerimiz Bayram. tatili 
Bütün mekteplerde bay· 

Dış piyasalarda ram tatili Perşembe günün
den itibaren başlıyacaktır. 

kaça satılıyor Bu sene bayram tatili sene 
başına tesadüf ettiğinden 

Tllr~ofis direktörlüğüne talebe altı gün mektebe de· 
telgrafla gelen son haberleri vam etmiyecektir. 
aşağıya yazıyoruz: Resmi devair ve banka· 

Oznm : larda ayıi günlerde kapalı 
Londra borsasmda: Türk bulunacaklardır. Fırınlar yal

mah no. 1 peşin 36-43 sekiz mz bayramın birinci günü 
vadeli 28-38 Yunan üzümleri ekn.ek çıkarmıyacaklardır. 
Kandiye no. 3 peşin 40-59 
dört vadeli 29-44 Kalifor· Bir posta torbasını nl-
niya üzümleri tomson peşin doğu gibi kaldırlar 
36 vadeli 24 natürel peşin • Baştarafı 2 inci sahije.de-

38 vadeli 26 Avusturya daki vapurdan çalınmıştır. 
üzllmleri yeni mal 42-50 Iran Torbanın içinde bulunan ta· 
üzümleri peşin 27•36 vadeli ahhütlü mektuplarm ihtiva 
16-23 şilindir. 

Hamburg borsasında: Tilrk ettikleri çekler muhteviyatı 

N. V. 

VV. ~"'. H. 
Der Zee 

& Co. 

Van 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
"ISERLOHN" vapuru ha· 

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen· için yilk almaktadır. 

"INOIA" vapuru 17 Bci. 
kinunda bekleniyor, Ham
burg ve Anversten yük 
çıkaracaktır. 

"HERAKLEA .. :vapuru 23 
Bci. kanunda bekleniyor, 27 
Bci. kinuna kadar An
ven, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ala

caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES
NEVYORK 

"EKSARCH .. vapuru 15 

üzümleri No. 7 peşin 14.5 henüz liyıkile anlaşılamamış
sekiz peıin 15, dokuz peşin br. Maaba:za bu çeklerin 
16 T. Lirası. Yunan üzüm- büyük bir kısmı elin mey· 
leri Kandiye No. 3 peşin dana çıkmamıştır. Tahkikat 
15-32 fi. Kaliforniya üzüm· devam ediyor . Bci. kinunda bekleniyor, 
leri natürel peşin S.85 dolar lı•-ll!D~Oll!l!lllK!!!l!llll_lllllT~0••11118--• Boıton, Norfolk ve Nevyork 
İran üzümleri peıin 33-38 için yük alacaktır. 
tilin. Ali Agah "EXAMELIA" vapuru 17 
incir: Ç k H al ki ocu ast ı ara Bci. kinunda bekleniyor, 

Londra borsasında: Genu· Mütehassısı 
in natürel pefİD 33 vadeli ''·inci Reyler Sokağı N. 68 Norfolk ve Nevyork için 
22 ekstra peıin 35 vadeli Telf>fon 3452 yiik alacaktır. 
24 ıkeleton 4 crovn 1 lib. "EXCHANGE" vapuru 22 
peıin 57 beş peıin 62 altı ~atılı k motör Bci. kinunda bekleniyor, 
peşin 57 yedi peıin 70 ıi· Norfolk, Nevyork için yük 
lindir. 12 beygirkuvetinde (Dizel) alacaktır. 

Hamburg borsasanda:Türk markalı az kullanılmıı bir "EKSILONA" vapuru 26 
incirJeri ekstrisma vadeli "'Otör satılıktır. Taliplerin Bci. kanunda bekleniyor, 
24 26 h · · 14 idarehanemize mu"racaatlar1 · r · genuır peşın Nevyork için yllkliyecektir. 
T. lirasıdır. ilin olunur. 
Pamuk: ARMEMENT H. SCHULDT 

Liverpool borsasında: Ame· Al• R HAMBURG 
rika k. evvel 6.19 mart 18 } ıza '°NORBURG" vapuru 30 
mayıs 13 temmuz 09 Mısır Bci. kinunda bekleniyor, 
ıakalaridis k. evvel 8.94 ıu· Anvers, ' oterdam ve Ham-
bat 65 mayı• 41 ağustos 35 Mncellithanesi burg için yük aıacaktır. 
upper k. evvel 9.34 şubat DEN NORSEE MIDDEL-
34 mayıs 30 temmuz 25. 

Nev-York boraasında: K. Yeui Kavatlar çarşısı HAVSLINJE (D-S. A-S. 
evvel 1.43 sa 10-55 fiati No. 34 SPANSKELINJEN) 
ıubat 42 mayıs 15. QSLO 

lskenderiye borsasında: '°BOSPHORUS" vapuru 16 
F. g. f. k. ıani 15.99 mart k. evvel 13.41 ıubat Bci. kinunda bekleniyor, 
15.48 mayıs 15-25 temmuz nisan 13.29 haziran Dieppe ve Norvecl imanla-

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Londra ve Hull battı: 

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

" GRODNO .'" vapuru 20 
ilk kanunda Londra, Hull ve 
Anversten tabliye edip ayni 
zamanda Londra ve Hull 
için yük !alacaktır. 
Liverpool hattı: 

" ROUMELIAN " vapuru 
1 ilk kinunda Liverpol ve 
Svveoseadan tahliyede bulu· 
nacaktır.~ 

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

DDUTSCHE LEV ANTE
LINIE 

"MILOS., vapuru 16 ilk 
kanunda Hamburg ve Bre· 

Vapur Acentası 
olup Roterdam, Hamburg, 
Danimarka ve Baltık li
manları için yük alacakhr. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELEŞ" vapuru 18 lnci 
kinunda gelip 19 lnci ka
nunda Malta, Cenova, Mar-
silya ve Barselona limanları 
için yük alacaatır. 

Yolcu kabul eder. 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

•• TOYOHASHI,, vapuru 
14 lnci kinunda beklen
mekte olup yükünü tahliyeden 
sonra 19 lnci kanunda Yoku· 

bama Osaka ve Şangbay Moji 
limanları için yük alacaktır. 

Uindaki hareket tarih .. 
lerile navlonJ .• rdaki değişik
liklerden a•eente meeuliyet 
kabul etme·ı. 

Fazla taisilit için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tah
liye prketi binası ukasında 
Fratelli S1perco aoentalığına 
milracaat •edilmea rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

11ıııııı ıııı ıııııııııı ııııı ıı ıı ııııııı ıı ı ı ıııı ıı ıı ııııııı ıııı ıııı ıı ı ı ıl llllllWTillll lllllllll llll ll-

menden gelip tahliyede bu

S§ l z mir yün mensucatı~ 
lunacaktır. v• ~Türk Anonim şirketil 
vapurların iıimleri üzerine ~ fzmir Yfto Menıocab Tftrk A. ~· nin Halka· § 
deiitikliklerden mea'uliyet = pmardaki kumaş fabrikası mamulattndao olan § 

Not: Vurul tarihleri 

_k_ab_u_ı_e_d_i_ım_e_z_. -----ı= mevsimlik ve kı,lık, zarif kuma,larla, battaniye, § = şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § rına yiik alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN 
NE - LIVERPUL 

LI- = kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 § - -
" JESMORE" vapuru 14 

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

Gelit tarihleri ve vapur· 
lann iıimleri üzerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 

~ numaradaki (~ark Halı Türk Anonim şir· § 
=: keti) mağazasında sahlmakıadır. Mezkt1r fabrika- ~ 
~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum § - -= olan mamulatmı muhterem mOtterilerimize bir § = defa daha tavsiyeyj b.ir vazife biliriz. § 
= Perakende satış yeri Toptan satıı yeri § = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
= Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. § 
5 biraderler == = Kuzu oğlu çarı111: Aıım Rıza fi 
- b. d 1 . == = ve ıra er erı :a: 
::: Veni manifaturacılarda mimar § 
§ Kemaleddin Cad. YOnlü'mal- § 
ES ]ar pazan F. Kandemiroğlu § 
l 1111111111 nt l il l l l il l l l l il l l l il l l l l l il lllllll l l lllllll llll l lllll il l il il llllllll llllll llllll lllllUll 

t. sani 14.86 f. g. f. aşmoni t. evvel 12.53 tür. 

------------------~-------1 z mir defterdarlığından: 
• 

Istanbul ve Trakya 
BAŞDURAK 

HAMDİ NüZHET 
llsısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczcdtıen mes'udiye mahallesinde meı'udiye soka· 
ğında kiin 60 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir 
gü~ müddetle satılığa . ç!karıldığ~ndan pey sürmek istiyen
lerın defterdarlık tabsılat kalemıne gelmeleri. 

17-21-24·28 4005 

Şeker Fbrikalan 1,0rk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000~000"f-ork lirası 
İstanbul Bahçe kapı d6rdüncü Vakıf ban 30-40 

t, 

N~A 

laka (Okamentol 

6kıtlrtlk tekerle

rini tecrtlbe edi 

ıiz .. 

Ve Pflrjen ~abapm 

en tlıİOo bir m08· 

bil 'ekeri olduğu 
no unutmayınız. 

\ 
~ . 

iK'~rU/ ., O 11ıÜ119 
Kuvvetli mtlıhil 

istiyenler Şahap 
... ' 't ... ~·. .... 
~ / 

n~// 

.. ,,.~ .. 
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1 &lroc.l :C,ANl<A~I l 

Sıhhat &OrgO.o 

baplarmı Maruf 

ecza depolarmd 
ve eczanelerden 

ara•mlar. 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnaz taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çe,itleri satar. 

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

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Ntlzhet 

SıuuAT EzANESI 

ı.-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bıılursunu2. 
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Ingiliz l{ahinesinin, esaslı tadi-
lata uğrıyacağı söyleniyor __ ;,...... _____________ ,,,,.,......;..;- ""' -........~ ---

K~bine; Üsten Çemherlayin'den başka daha bazı kudretli ve 
tanınmış :şahsiyetlerle takviye edilecektir 

lstanbul 21 (Özel) - Londradan verilen haberlere yerine geçeceği söylenen Osten Çemberlayn'den başka 
göre, Baldvin kabinesinde bugnnlerde milhim tadilAt .Baldvin kabinesinin daha bazı mnhim Vt tanınmış 
yapılacaktır. istifa eden dış bakanı Samoel Hoar'm şahsiyetlerle takviye edilmesi mukarrerdir. ........ 
Kıbrıs Yunanista-1 KAMUTA YDA: adası 

verilmiyecek na iki .kişinin ölüm ct~-
zası tadik edildi ~~~--------~~-Müstemlekat nazırı, Avam kamra- --------------

sında hu hususta izahat verdi Tayyare resmi kanununa bir mad-
ıstanbuı 21 (Özel)- Avam ve bu şayianın ne dereceye de ilave edildi. YugoslaV}'a ile iadei

kamarasının son toplantısında kadar dofrru olduğu hükfi· 

Kıbrıs adasının Yunaniıtana metten sorulmuştur. Saylavın mücrimi O mu k avelesİ lastik olundu 
verileceği ve bunun, Kral sualine, müstemlekat bakanı 
jorj'un Yunanistan'a avde· 

cevap vermiş ve Kıbrıs'ıo 
tinden sonra logiltere hükiı· 
metince takarrllr ettiği hak· Yunaoistan 'a verilmesi için 
kanda bir şayia çıktığı bir hiçbir söz geçmediğini beyan 
saylav tarafından söylenmiı eyJemiştir . 

~----------... ~-.-------------
Maskeleme tecrübeleri 

muvaffaki yetle bitti --Istahulun Beyoglu mıntakası bir 

anda elktrikleri söndürdo 
lstanbul, 21 ( Özel ) - tayyarelerimiz Beyoğlu üze

Dün gece saat 9 buçuktan rinde uçmakta, vaziyet tes· 
ona kadar devam eden mas· bit eylemekte idi. 
keleme denemeleri, çok iyi Denemeler devam ettiği 

neticeler vermiıtir. Deoeme· müddetçe zabıta memurları 
(erin yapaldığı Beyoğlu mın· ve itfaiye mürettebatı yüz
takasınında düdüklerin sesi lerinde gaz maskeleri olduğu 
iıitilir işitilmez, herkes evin- halde •aziyeti kontrol et-
deki elektirikleri söndürmüf, mekte idiler. 
sokak ve caddelerde, renkli Verilen malumata göre 
maskelerle maskelenmiş olan denemeler, büyük bi" ı.ür'atle 
limbalardan baıka tek bir yapılmıı ve :muvaffakiyetle 
ışık kalmamııtır. Bu esnada neticelenmiştir. 

------------···~·...-p·~··~·~.,------------

Ankara, 20 (A.A) - Bu
gün Refet Canıtez'in baş · 

kanlığında yapılan kamutay 
toplantısında evkaf umum 
müdürlüğü memurları aylık· 
farının tevbid ve teadülü hak· 
kındaki kanununa ilişik ced
velin değiştirilmesine ve 
umumi vezneye dahil daire· 
fere vakıflar umum müdür-
lüğünün bütün :alacak· 
farının yekdiğerile ta· 
kas ve mah!lubunun yapıl· 

lmaddelerin görütülmesi de 
geriye bırakılmııtır. Kamu
tay1n bugün birinci müzake· 
relerini yaparak kabul ettiği 
kanunlar arasında Sovyet 
cumuriyetleri ittib1dı ile ak· 
tedilmiş olan dostluk ve 

bitaraflık muahedenamesile 

buna müteallik protokoller 
ahkamının on sene müddetle 
uzatılmasına aid kanun li
yıhasile, Yugoslavya ile ya
pılan iadeimücrimin muka-

masına, tayyare resmi ka- velenamesinin tasdikine aid 
nununa bir fıkra eklenmesi· kanun liyıbası da bulun-
nc aid kanunlarla Pazar ka- makta idi. Kamutay Pazar· 
zasınm Pazar mahaUesinden lesi günü toplanacaktır. 
Mümin oj'uUarından Meh· lstanbul - Tayyare resmi 
med oğlu Hüsnü'nün veTar- kanununa eklenen bir mad-
susun Şamlı mahallesinden deye göre, hususi ve resmi 
Nuh oğlu Süleymanın ölüm müesseselerden para alan· 
cezalarına çarpmalarına aid fardan yüzde iki resim keıi· 
mazbatalar kabul ediJmiıtir. lecektir. 

Üzerinde görüşülen kanun· lstanbul 21 (Özel) - Tay· 
lardan bina vergisi kanunun yare vergisinden toplanacak 
birinci maddesinde tadilit yüzde ikilerle hükümetimi· 
yapılmasını istiyen . bir tak· zin, senede on milyon lira 
ririn üıerine mezkur madde varidat temin etmit olacağı 
encümene verilmiş diğer söyleniyor. ___________ .,__ ....... .._. ______ _ 

Küçük antant ile balkan ~lakedonya Habeşler, büyük 
kuvvetlerle ta-

antantı toplandı 
Cenevre 20 (A.A) - Resmi 

bir teb'iğe göre; M. Titüles· 

konun başkanlığı altında top· 
laaan küçük antant ve bal-

kan antantı daimi konseyleri 
beynelmilel vaziyeti tetkik 

etmiş ve milletler cemiyeti 
paktının kat'i ve dürüst bir 

şekilde tatbiki ile bugünkü 

vaziyet karşısında hareket 
beraberliği hakkındaki ka· 
rarlarını teyit etmişlerdir. 

SON DAKiKA: ......................... 
lngiltere, Al{deniz 

devletlerile ha
li temasta 
--------------

Türkiye, ispanya ve Yunanistan'dan 
ne dereceye kadar yardım ede

bileceklerini soruyor 
Londra, 21 (Radyo) - lngiltere hükumeti, bir tecavüz 

karıısmda kendisine ne dereceye kadar süel yardımda 
bulunabileceklerini Türkiye, ispanya ve Yunanistan'dan 
•ormuştur. Buiün Yugoılavya'ya da bu sual sorulacaktır. 

Titriyor; kurtlar 
Selanik köylerine 
hücum etmişler 

lıtanbul 21 {Özel) - Ma
kedonyada mülhit soğuklar 

hüküm ıürüyor. Selinik ci
varına kurt sürüleri inmit 
ve müteaddit koyun sürüle· 
rini parçalamıştır. Köylüler 
güç halle kurtları deffede
bilmişlerdir. Kurtlar, çifte ile 
ateş eden bir köylüye hücum 
etmiıler ve ellerini yemişler
dir. Köylü müşkülatla par· 
çalanmaktan kurtulabilmiştir. 

ikinci icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı hapis 

edilip durmada iki tarafın 
zararını mucip olduğu tesbit 
edilen kahramanlar mahallesi 
şehitler caddesinde kiin mus
tafa gaybinin bahçesindeki 
muhtelif sebze mahsulü top
tan açık artırma suretile 
22-12-935 pazar günü saat 
j 1 de icra kılınacağından 
taliplerin o aaatta mahal
linde memuruna müracaatlara 
ilin olunur. 

arruza geçtiler 
-Baştarafı birinci sahifede

bombardıman etmiştir. Şi
malde Akıum cenubi ıarki
sinde Tembiende Makalle 
cenubunda büyük bir faali· 
yet görünmektedir. Bazı Ha· 

beş gurubJarı Italyan hatla· 
rı arasından geçerek Ma· 
kaile bölgesine kadar ~ 
kulmaktadarlar. Mamafih bu 
yüzden ltalyanların gerileri 
çetelerden temizleme hare· 

ketleri daha bir müddet devam 
edecektir ki, Habeş'lerin de 
istediği budur. Çünkü Ha
beı'lerin maksadı mümklln 
olduğu kadar ltalyan'ların 
ileri hareketini geciktirmek· 
tedir. Addo-Abbi'de yeniden 
bir müsademe olmuıtur. Bu 
ltalyan'ların henüz Tembien· 
den Habeş'leri tamamile çı
karmağa muvaffak ol~ma· 
dıklarını gösterir. 

Bildirildiğine göre, Takaz
za muharebesinden sonra 
nehrin şimal tarafında kal· 
mış olan Habeı piyade ve 
ıüvari kuvvetleri ltalyan 
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- Bilmiyorum. Benden ne istiyorlar? Bun
lara bilmediğim gibi burada 
da imzamı kimin kullandığı
nı bilmiyorum. 

- Ya?.. Siıin imza Diz 
burada da mı var?. Nerede?. 

- Şu kaya üzerinde! Bi· 
zim arkamızdaki şu büyük 
kaya üzerinde! 

- Buradan kayanın üze· 
rindeki barflara ıöremiyo· 
rum. Hangi harflar sizin 
imzanızdır?. 

- d 'H. VI. 

Breton kadın garib bir 
hareket yaptı; yüzünde derin 
bir hayret eseri belirdi ve: 

- Veronik d, Hergemandf 
De dil 

Genç kadın bayretle: 
- Siz • Benim ismimi bi· 

Jiyorsunuz şu halde! Dedi. 
Honarin, V croniki iki elin

den tuttu, gözlerinin içine 
baktı; sinirli ve sert yüı.ün· 
de bir tebe11üm belirdi; göz· 
lerinden iri yaılar dökillme-
ğe başladı. Ve : 

- Madmazel Veronik! ma· 
dam Veronik ! Siz misiniz ? 
Aman yarabbi. Demek ki 
bu mucize tahakkuk etti 1 
dedi. 

Verouik hayret içinde sordu 

- Siz benim ismimi bi
liyorsunuz, hatta evlendi
ğimden de haberdarsınız ... 
Şu halde bu muammayı izah 
edeceğinizi tahmin ediyorum! 
Bu ümidim de haklı deiil· 
miyim? 

Honarin, uzunca bir za· 
maa sustu, sonra: 

- Size hiçbir ıey iı.ah 
edemem. Çünkü ben de bir 
ıey bilmiyor, bir şey anla· 
mıyorum. Fakat birlikte bu 
muammayı halle calıtırız. 
Söylediğiniz köyün ismi ne 
idi? Dedi. 

- La Foaetl 
- Bu köyil ben biliyo· 

rum. Metruk kulübe nerede 
idi?. 

- Köyden iki · kilometre 
kadar uzakta! 

- Kapıyı açmadınız mı? 

- Evet açtım. oda deh· 

şet içerisinde idi! 
- Rica ederim ıöyleyi · 

niz. Kulübenin içinde ne 
vardı? 

- Evveli, bir adam ce
sedi, uzun beyaz saçlı, köylü 
elbisesi giymiı bir ihtiyarm 
cesedi; herhalde katledilmiş 
olacak. 

Honaria, Veronik 'in sözle· 

rini dikkatle dinliyordu; fakat 
henüz hiç bir mana çıkarmıı 
görünmiyordu; Veronik'e: 

- Kimdi bu adam? Tah· 

kikat yapılmadı mı?. Diye 
ıordu. 

-Tahkikat yapacak kim· 
ıelerle kulllbeye döndüğüm 
zaman bu cesed kaybolmuş· 
tu. 

- Gayib mi olmuıtu? 
Acaba kim kaldırdı? 

tayyareleri tarafından müte· 
madiyen bombardıman edil
mektedir. Nehir üzerindeki 
geçitleri ltalyan'lar , tutmuş 
olduklarından bu kuvvetle • 
den pek azının öte tarafa 
geçebilecekleri tahmin edili
yor. 

- Hiç mi? 
- Hiç bilmiyorum. Sonra , 

o kulübede bir resim bul
dum. Üzerindeki yazılardan 
bir kısmını okuyabildim. Bu 
resim, dört kadının eski za· 
man usuJü dört haça girildi
ğini gösteriyordu. Bu dört 
kadından birisi ben idim. 
Hem de ismimde üzerinde 
yazılı olmak suretilel. Diğer· 
lerinin hatlarında tıpkı sizin 
giydiğiniz başlıklar vardı .. 

Honar'in, Veronik'in elini 
görülmemiş derecede şiddetle 
sıktı. Ve: 

- Ne diyorsunuz; haça 
gerilmiş dört kadmmı? Diye 
adeta bağırdı: 

- Evet! Hem de bu ki
iıd da "30 tabutlu adada,, 
da yazılı idi, yani sizin 
adanız ... 

Breton kadın, parmağaoı 
ağzana ıötördü ve: 

- Susunuz! Dedi. Bunla
rı söylemek icabetmez, sa· 
kın ha bun ları söylemeyiz. 
Görüyorsunuz ki cehennem 
işleri karşısındayız, ileri de, 
belki gelecek sene, daha 
sonra tekrarlayabiliriz! 

Kadının bir nevi dehşet 
içinde kaldığı muhakkaktı; 

birdenbire diz çöktü, başını 

bir kayaya dayayarak uzun 
uzun dua etti. 

Veronik, köylü kadının 

bu duasını bozmadı; bitince
ye kadar bekledi. 

Dua bitince, Honarin aya· 
ğa kalktı, ve: 

- Evet, • bunlar çok kor
kunç ıeylerdir; fakat buna 
rağmen vazifen bitmiş de
iiJdir; ve biran durmakta 
bizim için mümkün de-
iildirl. • 

Dedi ve sonra, V cronik 'e 
dönerek ıiddetli bir eda ile: 

- Benimle beraber oraya 
kadar gelmek lizımdır! 
Dedi. 

( Devam edecek ) 

Portekiz 
Dış ülkelerden ttltQn 
almakta devam ediyor 

Portekizin 1934 yılındaki 

yaprak tütün ithalitı2862512 
kilogramı bulmuıtur. Anla· 
şıldığına göre, ithalat husu· 

sunda 1933 teki mevkiini 
muhafaza, batta biraz da 
iılAb etmiıtir. 1933 te birle 
tik Amerika, Portekizin dış 
ülkelerden getirttiği yapr~k 

tütününün yüzde 68 ini, puro· 
lar1n yüzde 7 sini, sigarala
rın yüzde l 1 ini ve siıara 
tütünlerinin de yüzde 2 isini 
vermişti. Dışardan gelen pu· 
ro, sigara ve sigara tütün· 
lerinin çoğu Portekize gelen 
yabancılar tarafından kulla· 
nılır; yabancılar içinde Ame -
rikalı az olduğq için birleşik 
Amerika mamulitı diğerle· 
rinden daha güç sarfedilir. 

iki fabrika tarafından 1934 
yılı içinde satılan mamul 
tütün miktarı, bu fabrikala· 
rın verdiği rakama nazaran 
2,761,683 kilogramı bul-


