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lslienderiye Limanı, Baştan Başa ln.gi-
liz Harh Gemilerile Doludur 

Ietanhul, 26 (özel) - Kahire'deıı haber verildiğine göre, lskenderiye limanında büyük küçük, 87 IogiJiz 
harh gemisi bulunuyor. Evvelki akşam gelen iki zırhlı, limanda yer olmadığından dışarıda demir atmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Ingiliz donanması, bir haftadan beri geceleri elektrikleri söndürmeğe haşmıştir. 

Salı gnnn Iskenderiye'ye gelen iki Ingiliz şilebi, kamyon, hastahane levazımatı, mitralyöz ve birçok mO

himmat getirmiştir. üç gün evvel gelen bir vapurla da zırhlı otomobiller getirilmiştir. 
Alakadar çevenlerdcn alınan habere göre, bu ay sonunda Loudra'dan lskenderiyeye5 bin çadır gelecektır. 

Ingilizlerin Mısır'da bulundurdukları tayyare miktarı, tamamen gizli. tutulmaktadır. Bununla beraber 
iyi malômat alanların verdikleri haberlere nazaran, Libya hududlarında lngilizler, ltalyanlardaıı çok daha 
tazla asker, mühimmat ve tayyare bulundurmaktadırlar. 

Iskenderiye limanına gelince, bu liman bir ilssilhahri manzarasını göstermektedir. 
·~ 
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Habeş 
ar ruz 

imparatoru, genel bir ta-
i~in Raslarla konuştu 

Ingiliz somalisinden Habeşistana kolliy~tli miktarda mühimmat 
geçmiştir. Habeş ordusunun kuvvei~ .. maneviyesi sağlamdır 

Jıtanbul 26 (Özel)- Pariı- silahlarla mücehhez olmasına 
ten haber veriliyor : asla ehemmiyet vermedikle· 

Deıaiye cephesinde bulun- rini, Amerikan gazetelerinin 
makta olan Habeı impara- Adis • Ababa aytarları bil

toru Haile Selisiye, bütün 
Rasları toplamış ve yortular· 
dan sonra blitün cephelerde 
ıenel bir taarruz yapılması 

hakkında kendilerile konuş
muıtur. Bu toplantıda impa
ratorun büyilk oğlu ile Bel
çika askeri müıavirler ve 
Vehip (paıa) da hazır bulun
muılardır. 
Son gelen haberler, lngiliz 

somaliıiaden Habeıiıtana 
klilliyetli miktarda mühim
mat ıeçirildiğiai bildirmek
tedir. 

Dış Bakanımız 
viyana'ya vardı 

dirmektedir. 

~~-----------~ ltalya 
için seyahat tertib 

etmişler 
lstanbul, 26 (Özel) - Pa

riı'te çıkan (Eklerordenis) 
gazetesi, ltalya için bir se
yahat tertib etmiştir. Bu 
seyahat, yarın başlayacak ve 
bir hafta sürecektir. Fransız 
seyahlar, Roma'da törenle~ 

Habe~ imparatoru cephede karşılanacak - vepropaganda 
Haııbeş ordularının, kuvvei 1 durumda bulunduklarını ve nezareti kendilerine bir şö

mineviye nokta11ndan iyi bir ltalyan ordusunun ıon sistem len verecekmiş. 

1 ............ ·--------
' ısıanbuı valisi Hava Kuvvetlerimiz 
tAdına verilen şölen 
=Şehrimizde bulunmak!• Fazlalaştı rıla ca k 
olan lstanbul valisi Muhid-
din Üstündağ adına dün 
Şehir gazinosunda bir öğle 
ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
ilbay Fazla Güleç, parti 
baıkan1 Avni Doğan, şarbay 
bulunmuılardır. 

lstanbul vali ve şehremini 
Kültür park mahallini de 
gezmiş ve şarbaym izahatını 
dinlemiştir. 

Muhiddin Üstündağ, dün 
vilayet makamında vali Fazlı 
Gülec'i ve parti :binuında 
da parti başkanı Avni Do-
w ' • gan ı zıyaret etmiştir. lstan-
bul valisi bayramı şehrimizdeJ 
geçirecektir. ---.... --

--~~-----~-21 milyon lira sarfetmesi için 
Sttbakanına selabiyet verildi 

Tayyare vergisi kanunu da çıktı 

~ ... ~rwır-:--~~:tillf'-~ 

*' 
!Karısını öldüren Abd~l-
lah Istanhul'a gönderildi 

~-----~·~----~-
Abdullah' ı n suç ortakları Rifat ve 

Halid!& de~heraber sevkedildiler 

Sağdan: Konduracı Halid, Abdullah ve Rlfat 
Karısı Esmayı 700 lira \ ğını iddia etmiştir. Suçlular 

parasına tamaan öldürerek hakkında lıtanbul müddei· 
Kasımpaıa'da Bayram ye- umumiliğinin tevkif müzek
rinde bir köprü altına atan keresi bulunduğundan zabıta 
Manastırlı Abdullah ile suç uıulen üçünll de adliyeye 
ortağı Rifat ve Halid bu teslim etmiş ve dün tevkif edile 

gBn deniz yolları idaresinin 

ll:ımir vapuru ile (ve jandar· 
ma muhafazası altında lstan---bul'a gönderilmişlerdir. 

Bunlar suçlarını itiraf et
mişler, yalanız kunduracı Ha· 
lit bu işle alikadar olmadı· 

Nazını Balkuv 
Trakya istatistik mü

dürü olacak 
Vilayet istatistik müdürü 

Balkuv'un Trakya umum 

müfettişliği istatistik müdür
lüğüne tayin edilmek üzere 
olduğu haber alınmıştır. 

( -, 
Gazetenıiz 

rek Ceza evine gönderilmiı
lerdir. 

Boris 
Londra'ya yortulardan 

sonra gidecekmiş 

Kral Boris 
Sayın okurlornm huyra-

Tevfik RDştO Aras 
lstanbul, 26 (Özel) - Dış 

işleri Bakanımız Tevfik Rüş
dü Araı, bu sabah v;yana'ya 
ın uvaaalat etmiı ve iıtuyonda 
elçimiz ve Avuıturya ıiyasal 
ıuemurları tarafından karıı
JaDmııtır. 

Amerika'Jı ltalyau'Jar 
lstanbul 26 (Özel) - Ame

rika' da bulunmakta olan ltal
yan 'Jar, 27 bin dolarla kül
liyetli miktarda pamuk top
Jamıılar ve ltalya'ya gönder· 
mitlerdir. 

b "k d uı lsteobul, 26 ( Özel ) -Ankara, 26J(Özel);-~Ka-: liçin yılhk tediye miktars mı le rı e er ve 0 • 

1 1 Sofya'dan haber veriliyor: mutay, bugünkü toplantı- 7 milyon :mo bin lirayı sumuza saadetler ( i er. 
ıında · hava kuvvetlerinin geçmemek üzere 20 milyon • * • Bulgar kralı Boria'in, ln-
artırılmaıı için satın alınacak liralık • taahhüde giriıilmeai Gazetemiz, Bayram mü• giltere kralı tarafından vu-
veya yapılacak tayyare mo- huıuıunda aü babanlıiına ve nasebetile Uç gün çık1Qıya- kubulan davete icabet ede-
tör, yedek malzemesi ve her ıene tayin tediye müd-1 cakhr. rek yortulardan ıonra Lon-
diier toaiıat ve techiıat · Devamı 4 ncil ıahifede- \.._...., _________ _) dra'ya gidecej'i ıöyleni:ıor. 
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M . Karşıyaka 
ac;a Kızıl Soğukkiıyu oca-

••

Cinai Roman Nakili: KAMI ORAL • i?ında mükemmel 

Çekoslovakya ve Macaristan
da iütün istihsalilti 

-10- - .. 
Mntekaid komiser Anri, emni- bir konser verildi 

Karııyaka Soğukkuyu oca-
yet direktörünün izahatını ğında evvelki gece tertib' 

A vusturya'ya 
1926 

ihraç edilen 
yılından beri 

tütün miktarı, 

artmıştır. 

yaprak 
çok 

d 
• k . . olunan konser, fevkalide 
1 katle dınlıyordu . zevkli olmuştur. 

EvlAdım, sakın hasta emniyet direktörü ile karşı- Karııyaka'nın bütün ki-
olmayasın? istersen burada laştı . Dinç ihtiyar, misafirine bar aileleri, Avukatlar, Ôi-
bir yatak yaptırayım ve be- elini uzattı ve: retmenler ve birçok gençler 
men doktor getirteyim. Anri _ Söyleyiniz bakalım dos· bu konseri dinlediler ve son 
bu sözleri söylerken, elini de tum, yeni bir meı'ele mi derece memnun kaldılar. 
oğlunun alnı üzerinde gez- var? Konser başlamadan önce, 
dirmekte, hararetini tetkik Emniyet direktörü hemen ocak üyelerinden Nizamed· 
eylemekte idi. cevab verdi: din aşağıdaki söylevi ver-

Lüi, babasının endişesini - Evet üstad, yeni hem- miştir: 
ziyadeleştirmemek için: de dikkate şayan bir mes'ele; Sayın arkadaşlar, 

- Hayır, bayır merak dnn geceden beri zaptiye Bu gece, size himayemiz 
edecek bir şeyim yok! Dı- nezaretinde hepimiz hayret altında teşekkülünü tamam
ıarıya çıkıb biraz gezinecek içindeyiz. Onbeş seneden lıyan musiki kolumuz tara-
olursam, çabuk geçer zan- beri bu meslekte bulunu- fından bir konıer verilecek-
nederim. yordum, fakat itiraf ederim tir. Bu musiki ziyafetimiz 

- ihtiyar Anri gü'erek: ki ıimdiye kadar böyle sizin zevk ve san'at ihtiyaç-
- Anladım, anladım. Dün muğlak ve fevkalide mühim larınızı tatmin edecek mi, 

aktam bekirlak ile mine ve- bir mes' ele ile karıılaıma- etmiyecek mi bilemiyoruz. 
mı$ımdır!! 

da etmişsindir. Bir aya ka- Diyerek esrarıeniiz cina- Çiinkü teıekkülümDzü ıan'at 
dar evlenecek bir adam için yetin tafsilAhnı aolatmağa sahnesinde bizde yeni gö-
böyle birtey tabiidir. başladı. receğiz. Nede olsa gençlik 

Dedi. Müsyü Anri, gözlerini ka- heyecanı, gençlik imanı, zevk 
Oğlunun söz söylemeğe pamış olduğu halde emniyet 

d d 
san'at aıkı, Türk kabiliyeti 

avran ığını gören Anri, direktörünü dikkatle dinli· 
ilaveten: yordu. Emniyet direktörü, bize bir tekamül adımı gös-

- Senden izahat istemi- sözlerini bitirdikten sonra termiş olacaktır. 
yorum. Polonya ormanında Müsyü Anri: Gi>nül öyle arzu ediyor 
Madam (Lokont)un lokanta- - Hepsi bundan ibaret ki teknik musiki aan'atının 
sında yemeği yedikten sonra midir? 
bu akıam Madmazel (Terej)i Diye sordu. Emniyet di-
ziyarete gideceğiz: rektörü, bir lahzecik düşün-

Llli Anri, babasının bu dü ve cevab verdi: 
teklifini biiyük bir mutava- - Evet bundan ibarettir. 
at ve derin bir sevinçle ka- Tutulan herif, timdi tevkif
bul ettiğini söylemeğe ha- h 
zırlanırken Müsyü Anri'nin anede ve güzel kızın 
ev mlirebbiyesi ihtiyar kadın cesedi de mevta teıbirhane· 
odaya girdi ve patronunun sindedir. yapılan otopsi 

neticesinde, kızın, yemek 
kulağına eğilerek bir ıeyler yedikten en az iki saat 
fısıldadı. Müsyü Anri, yüzü- sonra öldürüldüğü tahakkuk 
ntı ekşitti ve sonra: ediyor. 

- O da mülakat edecek Müsyü Anri, biraz daha 
zamanı buldu, fakat ne ya· düşündü ve sonra: 
payım ki, k~ndisini kabul - Hakikaten mühim ve 
etmemek mümkün değil.. mfthim olduğu kadar da ga-

Oğluml Biraz beni bekle! rip bir mes'ele, daha doğ-
bir çeyrekten fazla kalmam. rusu muamma !. 
Şu konsolun üçüncü çekme- Emniyet direktörn, üsta· 
ceaiade nefis sigaralar var- dının gururunu okşamak 
dır. Birisini yakta dün gece için derhal atıldı~ 
kar iberinde yaptığın se- - Muamma olduğu bes
yahatten mütevellid yorgun- belli, likin daima müftekiri 
luğunu gidermeğe bak! bulunduğumuz derin vukuf 

MOsyü Anri'nin, hanesine, ve maharetiniz sayesinde bu 
işden istirabata çekilmiş bir muammanın kolayca halle· 
bakkalın evine giriliyormuş dileceğine kaniim. 
aibi airilmezdi. Gelenleri M A · • • . nrı: 
haber vermek üzere dış ka- _ Pekte 
pıda iki ihbar vasıtası vardı. 
Bunlardan biri, adi bir çandı. 
Bu çan çalındığı vakit, 

bu azimkar yolcuları içeri
sinden bir Şopen; Vağner, 

bir Betofen çıksın; yilksek 
Atatürk'ün açtığı bu kültü
rel yolda ulusal duygularını, 

kahramanlık destanlarını bu 
a-ünkü zevk ihtiyaclarına 
g6re terennilm etsin. Tllrk 
musikisini bugünkü inceliğile 
armonize ederek muasır 
medeniyet musikisi fevkine 
çıkarsın. 

Arkadaılar; Türk'ün mu
cizeli a-llnleri yaklaııyor. Er 
ve a-eç bu mucize güneıi 
vatanımızın bir köıesinden 

doğacaktır. Size bu genç 
muıiki kolumuzu takdim 
ederken rahatsız olan başka
nımız Hiiseyin Avni'nin de 
saya-ılarını sunar ve ocağı
mıza kartı göstermiş oldu
ğunuz bağlılıktan dolayı 
derin hürmetlerimi takdim 
ederiz. 

Bundan sonra konser baş· 
Jamış ve nadide parçalar ça
lınmııtır. Musiki kolu, ocaiı 
dolduranlar tarafından defa
atla alkışlanmıştır. 

Çekoslovakya ile Maca
ristan tütün durumu hak
kında intiıar eden ıon bir 
istatistik aşaiıdaki malumatı 
ihtiva dmektedir: 

Bu ıenenin dokuz ayındaki 
Çekoslovakya ham tütün it
halitı, takaı icabatına uygun 
ticaret siyaaasının tesiri al
tında ve tütün inhisar idare
ıinin ihtiyacatı nisbetinde 
artmııtır. Bu suretle eldeki 
stok kriz zamanına uygun 
miktarı tecavilz eylemiştir. 
1935 senesinin ilk üç trimes
trinde 8454 ton sikletinde 
ve 159,13 milyon Çek kuro· 
nu kıymetinde ham tlltün it· 
bal edilmiıtir. Geçen ıene 
ayni zaman zarfında 1740 
ton sikletinde ve 31,20 mil
yon Çek kuronu kıymetinde 
ham tiltün ithal edilmişti. 
1933 senesinde ayni müddet 
zarfında ithal edilen ham tü
tiln miktarı ise 7015 ton 
ıikletinde ve 98,99 milyon 
Çek kuronu kıymetindedir. 

Bu idhalitın 36,46 ( Ge
çen yıl 4.08 ) milyon Ç .. k 
kuronu kıymetindeki miktarı 
Türkiye'den, 14.29 (Geçen 
yal 2·37) milyon Çek kuronu 
kıymetindeki miktarı Yuna
nistan'dan, 54.67 (Geçen yıl 
00) milyon Çek kuronu kıy· 
metindeki miktarı Yugoslav
ya'daa ve 1,7S (Geçen yıl 
1.58) milyon LÇek k•ronu 
kıymetindeki miktarı Ruıya
daa, 31.66 (Geçen yıl 15,93) 
milyon Çek kuronu kıyme
tindeki miktarı Bulgaristan
dan yapılmıştır. TezayDd 
birinci derecede Yna-oslav
ya'nın idbalitında görlllmek· 
tedir. Sonra Tnrkiye'nin id
halitı ve daha sonra da 
diğer Şark Tiltün ihraç eden 
iUkelerin idhalitı a-elmekte
dir. Çekoılovakya idhal 
edilen tiltnnlerin hiçbir kıs
mı tekrar ihraç edilmemiştir. 

Mamul tütünlerin ithali· 
tında a-eçen yıla nazaran 
miktarca tebeddül yoktur. 
3 bin kilo ithalit yapılmıı
tır. Fakat bu itballtta kıy· 
metçe bir fark vardır bu 
da kıymetin 121 bin den 
172 bin Çekoslovak kuronu· 
na çıkmaııdır. Bunların ihra· 
cında gerek miktar ve ge· 

beı yüz kiloya ve kıymette 
9 binden 10 bin Çek kuro
nuna çıkmıştır. 

Tütün maddesinin dıı te
ciminde mühim bir tebeddül 
gorülmemektedir. Puro ih
racatı miktarca 300 kilodan 
200 kiloya düşmüş fakat 
kıymetçe 32,000 den 44,000 
Çek kuronuna çıkmıştır. 
Sigara ithalatı 2,000 (ıeçen 
yıl 2,000) kilo ve 77 ,000 
(geçen yıl 125,000) Çek ku
ronu kıymetindedir. Sigara 
ihracatı lOOden 11,000 Çek 
kuronuna çıkmııtır. Burada 
görülen tezayüt esas itibarile 
sergiler ve proaaganda mas
raflarından ileri gelmiıtir. 

Bundan başka 45 ton sık
letinde Ye 11 bin Çek ku
ronu kıymetinde hurda tü
tün mamulatı ve saire ihraç 
edilmektedir. Geçen sene 
ayni maddeden 121 ton ve 
25 bin Çek kuronu kıyme· 
tinde ihraç edilmişti. 
Macaristan tfltftn inhsarı· 

nın 1934 yılı muamelatı 

Macar tütüo inhisarı mu
amelitını gösterir rapor, 
1933 mali yılında Macaris-
tandan 3,892,107 pengö 
kıymetinde 9,145,447 kilo 
ve 1934 mali yılanda ise 4 
milyon 791 bin pengö kıy
metinde 10,427 .336 kilo 
yaprak tütün ihraç edildiği
ni !bildirmektedir. Verilen 
bu rakamlardan anlaşılacağı 
gibi ihracat kıymetçe yüzde 
23,1 ve miktarca yilzde 15 
nisbetinde yükselmiştir. 

1934 yılında 4.633 pengö 
kıymetinde 447 kilo pido 
tütünü 18,226 pengö tuta-
rında 136,964 puro ve 292,504 
pena-ölük 9, 720, 194 sigara 
ihraç edilmiıtir. 

1932, 1933 ve 1934 te ya
bancı ülkelere gönderilen 
yaprak tlitün miktarları 31 
milyon 672 bin 836 kilodur. 

Avusturya'ya ihraç edilen 
yaprak tütün miktarı 1926 
yılından beri çok artmııtır. 
1926 da Macaristan' dan Av us-

turya'ya 564.955 kilo yaprak 
tütün ihraç t edilmişti. Maa
mafib, 1929 da ; ihracat, bir 
yıl evetine ve 1931 de 1930a 
nazaran, düşüktü. 

1934 de Avuaturya'ya üç 
milyon 113.007 kilo yaprak 
tütün göoderilmiıtir ki 933. e 
nazaran yüzde 15.67 ve 
1932 ye nisbetle (yüzde 38.5 
derecesinde bir tazayüd 
görülmektedir. 

1926 ya nisbetle ihracat 
yüzde 450 niabetinde art-
mııtır. 

Belçika'ya en fazla ihracat 
:apıldığı yıl 1929 olmuıtur. 
O sene 3.569.895 kilo yap
rak tütün ihraç edilmiştir. 

Ondan ıonraki Dç yılda mil· 
him bir düşilf göze çarp· 
mıttır. 1932 de Belçika'ya 
ihracat 604.303 kiloya dllt· 
mDıtnr. 

1933 te yüzde 38,S ve 
1934 te takriben yllzde 132 
derecesinde bir tezayld gö
rülmüştür. 1934 te 1099665 
kilo. 

Macar yaprak tütünlerinin 
baılıca mahreci olan Fran
ıa ancak 1929 yılından ıon
ra bu mevkie geçmiştir1929 
dan evvel Fransa, Macaris· 
tandan her yıl çok az mik
tarda tütün alırdı. 1926·928 
yıllarında senede vasati ola
rak 250000 kilo ihracaat 
yapılmış iked 1929 da Fran· 
sa 3223325 kilo yaprak tü
tün almıştı. 1930 da bu mik
tar yüzde 15,2, 1931 de yüz 
de 28,5, 1932 de yüzde 21,5 
nisbetinde artarak o yıl 6 
milyon 505326 kiloya baliğ 
olmuştu. 1933 de yilzde 36 
derecesinde bir dilıtıklOk 
olmuşsa da 1934 te yeniden 
hafif bir tezayüt göriilmüş

tilr. 
Lehistan ve Çekoslovakyaya 

1923-1930 yıllarında yapılan 
ihracat iyi olmuıtur. Fakat 
1930 yılından sonra, Pt1 acar 
istatistikleri dejiıiklik kay
detmemektedfrler. Lehiıtana 
- Devamı 4 ncii. ıuıhifede -

-------------~~-~~--~---------Li k lere, Bayramda da 
devam edilecek sesi evin her tarafından du· 

yulurdu. ikinci çan ise, yala
nız milsyü Anrinio mahrem 
konuıtuğu kimselerin mallı· 
mu idi. Bu çanın düğmesine 
basıldığında sesi, yalınız hiz
metçi Jodur'un dairesine gi
der, bunun üzerine hizmetçi 
kapıya gelir, bir saniye evvel 
patronundan almış olduğu 
emre göre geleni ya kabul 
eder, yahutta mazeret dilerdi. 

hükmedemiyo
rum. Zira henüz muamma
DID hiçbir cihetini keşfede
medim. işin tahkikine giriş
mek üzere zihnimde tebarüz 
eden istinad noktaları, şim
dilik muammanm halline 
kafi gelmiyecek gibi.. 

Karşıyaka'da bir Kültür 
kaynağı vücuda getirmeie 
muvaffak olan ocak idare 
hey' etini ve Karııyaka genç· 
lerini takdir ederiz . 

rek kıymetçe bir tezayüd Alt Al d J•b•A 
görülmektedir. ihraç edilen ay· tınor u maçının ga ı ı na-

Oğlunun yanından ayrılır 
ken müsyü Anri, gelen mi
safirin kendisile ne konuş
mak istediğini aşağı yukarı 

biliryodu. Zira gelen, Emniyet 
direktörü idi. Bütlln zabıta 
amirleri, milıküllta tesadüf 
ettiklerinde Müsyü Anri'yi 
ziyaret ederler ve onun fev-

kalade zeki ve mebaretinden 
iıtifade ederek ınDtkilllerini 
balleylerlerd i. 

Müsyü Anri, misafir oda
sının kapısını açar açmaz, 
kendisini ayakta bekliyen 

Arkaşı var - miktar dört yüz kilodan 

S. 
ıneması !!!!!0

n 
315r 

Bugfln 20 birinci Kinun Cuma ~ gfl~ft saıi't 21,15 ten itibaren 
sevilen kahkahalar Kralı Georgee MiL TON' un en son ve en gflzel filmi 

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

edilen bOyfl '41'kılı komedi 

----------1 ... ----------
Bu film Paris'in meıhur moda saraylarında ve bOy&k . barlarında çevrildiğinden 

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

AYRICA: FOKS(Türkçe sözln dünya haberleri) (MIKI ile KING KONGkarşı karşıya) 
SEANS SAATLERi - Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 

• 13 - 15 Talebe seansı, Pazar 13 de ilive seansı 

dolu refikimizin hediyesini alacak 
Bayramın birinci cuma 

günü Altay-Altınordu takım
ları arasında, Alsancak sa
hasında bir maç yapılacaktır. 
Liklere devam edildiği tak
dirde liçüncü günü de Şark
spor-K.S.K, Altınordu·Bur

nava ve Altay·lzmirspor ta
kımları karşdaşacaklardır. 

Altay - Altınordu maçının 

galibine verilmek üzere Ana
dolu refikimiz bir hediye 
koymuştur. Her iki takım da 
bu muaabaka için hazırlan

mış ve tam kadro ile çıka
caktır. Bakalım maçı hangi 
takım kazanacak ve hediyeyi 
alacak ? 
Halk sahasında: 

Halkevi spor komiteai, 
Manisa Yıldırım kulübü geaç-

lerini lzmir Halkevi · takım· 
larından birisile karıılaıtır
mak suretile şehrimize da
vet etmiıtir. Bu maçın Kah
ramanla olacağı söyleniyor. 
Ayni gün iki kuvvetli takım 
arasında da iddialı bir maç 
yapılacaktır. 

Üçüncü gün gene tiklere 
devam edilerek Hilil • Tu
ran Hakem Faruk. 
Yükıelme - Hacıbüseyinler 

Cahid Ali 

Kurultay-Eırefpaşa Hakkı 
Bu suretle bayram gün

lerinde her iki sabada mulı
telif fudbol maçları yapılmak 
ıuretile bayramda dola-un 
bir spor gllnll yaıanacaktır. 
Gençlerimize muvaffakiyet
ler dileriz. 



-

t 

t 

5 

D 

t 

k· 

n 

ya 
D 

t 
r 

a 

fi 
JD 

ır. 

!t• 

Şehrimiz okulları bugün 

öğleden sonra bayram tati-

line başla 1mışhr. Bayram ta

tatili yıl başı iJe beraber altı 

gündür. 

Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34. 

BAŞ DURAK 
HAMDİ NüZHEl, 

Sıhhat Ezan esi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ilAç \•e tıı· 

valet ç~itleri satar. 

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

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

Sın HAT EzANESI 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LıNİE 

"HERAKLEA., vapuru ha-
len limanımızda olup AN -
VERS, DiREKT, ROTER
DAM HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük almak
tadır. 

"MILOS,, vapuru 6 son 
kinunda bekleniyor, 10 son 
kanuna kadar ANVERS, 
ROTERDAM, HAMBURG 

ve BREMEN limanlarına 
yük alacaktır. ·--- ---

AMERICAN EXPORT LINE 
" EXCHANGE " vapuru 

balen limanımızda 'olup 
NORFOLK ve NEVYORK 
için yOk almaktadır. -~-
. ..EKSILONA" vapuru 29 
Bci. kinunda 

BOSTON ve 

bekleniyor, 

NEVYORK 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG" vapuru 30 
Bci. kinunda bekleniyor, 
ANVERS, ROTERDAM ve 

S U 
.. mer Bank HAMBURG limaalar1aa yOk ---• ·--•I alacaktır. 

"GLUCHSBURG" vapuru 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesan° kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Istanhul ve 'f rakya 
Şeker Fbrikaları 1'0rk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 

6 aon kinunda bekleniyor, 
HAMBURG ve ANVERS
ten yDk çıkaracaktır. 

JOHNSTON VV ARREN Ll
NE • LIVERPUL 

.. DROMORE" vapuru 15 

aon kinunda bekleniyor, 
LIVERPUL, ve ANVERS-

ten yük çıkanp BURGAS 
ve KÖSTENCE için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HA VSLINJE (D-S. A-S. 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

.. BANADEROS" vapuru 
10 son kinuada bekleniyor, 
DIEPPE ve N , RVEC li
manlarına yDk alacaktır. 

Ayni zamanda ISKENDE
RIYE ve HAYFA için mal 
kabul eder. 

aceııtası 

CendeJi Han. Birinci kor 

don. Tel. 2·H~ 
THE ELLERMAN LlNE5 L TD. 

" GRODNO .. vapuru li
manımızda olup 25 ilk ka
nunda Londra ve Hull için 
yük alınaktadır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 25 
ilk kanunda Liverpool ve 
SVVENSEADAN gelip tah· 
Jiyede bulunacak ve ayni 
zamanda 26 ilk kanuna kadar 
LIVERPOOL ve GLASGOV 
için yük alacaktır. 

"POLO" vapuru 10 ikinci 
kanunda Londra, Aovers ve 

Huldeo relip mallarını tah

liye edip ve ayni zamand~ 

LONDRA ve HULL için 
ytik alacaktır. 

" THURSO " vapuru 12 
ikinci kin unda Liverpool ve 
Svvenıeadan gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 
Liverpol ve Glasrov için 
yfik alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE
LINIE 

"AGILA., vapuru S ikinci 
kanunda Hamburg ve An
vermten gelip tahliyede bu
lunacak. 

... # 

2 ve 20 komprimelık .ıımbitl.ııjlarda 

bulıınur.1 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

ol.::ın .T.:I markasını arayınız. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS olup Roterdam, Hamburg, 

KUMPANYASI Danimarka ve Baltık li-
"UL YSSES" vapuru elyevm manları için yllk alacakbr. 

limanımızda olup tAnvers, SERViCE MARITIM 
Roterdam, Amıterdam ve ROUMAIN 
Hamburg limanları:için yük .. PELEŞ" vapura 18 inci 

Not: Vurut tarihleri ve alacaktır. kinunda gelip 19 lnci ki-
•aparlann isimleri Bıerine " HERMES " vapuru 8 nunda Malta, CenoYa, Mar· 
deiiıikliklerden mes'uliyet lnci kinunda beklenmekte ıilya ve Baraelona limanları 
kabul edilmez. olup yükünli tahliyeden için yük alacaabr. 

•·-~~-1111111111---•• sonra Burgaa, Varna ve Yolcu kabul eder . D 0 K T 0 R Köıtence limanları için yllk NIPPON YUSSEN KAISHA 
alacaktır. .. TOYOHASHI ,, vapuru 

Ali Agih .. ORESTES " vapuru 16 14 lnci kinuuda beklen-
Çocuk HaataJikJarı inci kanunda gelip 20 lnci mekte olup y&k&nB tahliyeden 

Mtiteha11ıaı kinunda Anver1, Roter- sonra 19 lnci klnunda Yoku-
'J.inci Beyler Sokagı N. 68 dam, Amsterdam ve Ham- hama Osaka ve Şanghay Moji 

Tele on 3452 burg Jimanlan için yük limanlan için ylk alacaktır. 

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanıJmıı bir 
..,ot6r satılıktır. Taliplerin 

alacaktır. lllndaki hareket tarilı-
SVENSKA ORIENT Jerile navlooJardaki deiifik-

LINIEN Jiklerden acente meıuliyet 
.. GOTLAND" motörü li· kabul etmez. 

manımızda olup Roterdam, Fazla tafailit için Ikiaci 
Hamburg, Danimarka ve Kordonda Tahmil ve Talı· 
Baltık limanları için yük liye ıirketi binuı arkaaıada 

idarebanemize müracaatlan alacaktır. Fratelli Sperco acentabpa 
ilin olunur. " ERLAND " motörü 14 m6racaat edilmesi rica olunur. 

lnci kanunda beklenmekte Teiefon: 2004 - 2005 • 2663 

..Vapurların isimleri, gel- •HHlllHllllllllllllllllllllUlllllHllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111HHlllllHllHll 
N o. 2007 - 2008 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Geliı tarihleri ve vapur
lann isimleri &zerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 

me tarihleri ve navlun tari- i_-lzmir yün mensucatıi_ 
feleri hakkında bir taahhüde 

..gi1m1'i'il-me-z ... ___ .;Türk Anonim şirketi_! 
Öksftrenler! Mut-

~ lzmir Yftn Mensucata Tftrk A. Ş. nin Halka- ~ 
f 

' 
'1 

• 1 

" ~ 

' . 

[ &lraetl DAN~A~l ' 

laka (Okamentol) ~ $ pınardaki kuma~ fabrikası mamulatından olan § 
41ksftrftk şekerle- ~ ~ meveimlik ve kışlık, zarif kum8'larla, battaniye, §5 
rini tecrftbe edi-~ ·~ şal ve yno çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 

~ ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarmda 186 E 
1iz •. 

Ve Pft.rjen ~ahapın 

en llstfto bir mOs-

bil şekeri olduAu· 
no unutmayınız. 

~ !~ numaradaki (~ark Halı Tilrk Anonim şİr· ~ 
~ s keti) mağazasmda satalmaktadır. Mezkftr fabrika- s 

_ om metanet ve zerafet itibarile herkesçe malom ~ 

';; olan mamulatmı muhterem mllşterilerimize bir E - -§ defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
:= Perakende satış yeri Toptan satış yeri ~ 
~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
= Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. ~ = biraderler 5 
~ Kuzu oğlu çarıııı~Asım Rıza § 
~ ve biraderleri § 
~ Yeni manifaturacılarda mimar Si 
~ Kemaleddin Cad. Yünlü' mal- §i 
S lar pazarı F. Kandemiroğlu S: 
11 n 11111111u 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111u1111ı11111111u11 

Kiralık han 



(Uluul Birlik) 26 Birinci kiaua 935 

Otuz Tabutlu Ada 
_ _ Moris LöhlanınEn Meraklı Romanı 

Dün kabul edilen bir kanunla yeniden• Tefrilw sayısı: 12 
- Blrint"i .Kısım: VEKONIK -

altı vilayet teşkil edildi 
....................... "- .. ... .......... ~- ...... 

Yeni vilayetler, Çoruh, Bitlis, Hakkarı, Bingöl ve TunçeliRize, 
Tunçeli vali dir. Bir Korgeneral ve komutanı olacaktır 

A•kar•, 26 (Özel) - Bu 
rlln Refet Hayata Tez'ia 
baıkanhjında yapılaa kamu
tay toplantaııada yeniden 
dokuz kaza ve beı viliyet 
teıkiline aid kanun milsta· 
celiyetle mtizakere ve kabul 
edilmiıtir. Kanunun derpiı 

ettiii yeni idari taksi
mat ile Ankara viliyetinde 
Çankaya kaza11 tetkil edil
melde; Burçka, Artvin, Sav
aaaa, Hope kazalarile Erzu
rum villyetinin Yusufeli ka
ıaaını ihtiva ve merkezi 
ArtYin olmak Uzere Çoruh 
villyetinia Riıe ve Pazar 
kaıalarıadan ibaret kalan 
kıımına da merkezi Rize 

viliyeti adı verilmektedir. 
Semdinli, Hakire, Gevar 

kaıalarile Siird vilayetine 
bağb Zap kazasından tetek
kül etmek üzere merkezi 
Gülemrik kaaaba11 olmak 
ilzere Haklri vilayeti kurul· 
maktadar. Muı vilayetinin 
Bitlis, Matki ve Van vilayet-
lerinin Ahlat kazalarile yeni 
teıkil edilen Hizan ve Ko
num kazalarını ihtiva etmek 

1 
kiib etmek ve merkezi Ça 
pakçur olmak üzere Bingöl 
viliyeti kurulmakta.dır. • Bir baıka kanun ile de 
Pelemur, Nazımiye, Mazgird, 
P~rtek, Hozat, Ovacık, Çe· 
mitkezek, kazalarından te
ekküb etmek suretile Tun· 
celi vilayti tetkil edil mittir. 
Bu kanunun hükilmlerine 
göre Tunceli vilayetine O~-
du ile irtibat& baki kalmak 

ve merkezi Bitlis olmak üzre ve riitbesinin selabiyeti haiz 
Bitlis vilayeti vücude geti- bulunmak üzere korkamutan 
rilecektir . 

Merat viliyetinden ayrılan 
Çapakçur, Genç, Soluhan, 
Kalan ve Erzincan vilayetin· 
den Kiıi kazalar1n Terek

riltbesinde bir zat vali ve 
kumandan olarak tayin edi
lecektir. 

Vali ve kumandan viliyet 
umur ve muamelitından ve 

~~~~~~~----.. ımt-••H•~·~•t-41E~--~--~~~~~~-

lngiltere 1 Italyada erzak fık-1 
ı,sizler için günde d b .. d • 
2 milyon sterlin anı aş goster 1 

• 
verıyor 

laıWz liberal partiai bat· 
kanı Sir Serbet Samoel, 
A•am kamaraaanda muhale· 
fetia aı oldapnu ileri 
•rerek eliyor ki: 

•11ılalm bir yekia teıkil 
..... lallklmet taraftarları 

Jla•lar kar1111nda maba· 
m1ııııwı·m tuir tyapmaları a-lç

ltamaratla yh, veya 
elli malaalif uylavın 

_.._maaa, •e bllk6mele bir 
t nede halka bir iıti· 

i• etler. Geçe• 
el urfmda çok u it 
ıllll•ll olmamaıa ltqjıca .......... , .. 

Serbert Samoel, baa· 
._ IOlll'll laıUtere'de ipiı· 
lerla laer tin çotaldaj'laı ve 
laallaa •tar •er,Uer albnda 
ullcliiiai, ipialerin iateai 
itia laıilten'ain ıllnde iki 
.U10• ıterlia pan aarfetti· 
jlal •• banan, tahammul 
eclilemiyecek kadar aitr bir 
,ak oklapaa ileri ıllrmek
teclir. 
hava kuvvetlerimiz 

tazlalattınlacak _.,._.aft linci ıalaifede -

tleti için de bono çıkartmak 
laaaaıuada Fiaaaı bakanla· 
la•• meıuiyet veren kanun 
mlataceliyet kararile kabul 
edilmittir. 

Kamutay ıene milıtaceli

,.t brarile kabul ve müzakere 
ettiti tliter bir kanun ile de 
.. ami, millhak, huıuıi bü
rolarla ve belediye bildce-

leri ile idare edilen daire ve 
mle11eıelerin maat, tahıiıat, 
lcret, yevmiye, hakkı huzur, 
aidat, ihtiıaı zammı, tekaild 
veuir zat maatları ihbariye, 
ihbariye tazminat namile 
•e tliter herhanıi bir nam 
ile olana olıun yapal11111 v• 
yapılacak bir hizmet maka
biliacleki zaviyeleri hakiki 
•• hllkmt pbaalarıD DHdİD· 
de •eya o•lara merbat ola· 

J ·-. 
Et ihtiyacının, balıkla telafi edilme-

si için geniş tertibat almıslar 
lıtaabul, 26 (Öıel) - Pa- erzak dağıtmak mecburiye-

riı'ten bildiriliyor: tinde kalmıttır. Gıda mad· 
Roma' dan ah nan son ha· deleri a-Oadea ıüne aıal

berlere gire, ltalya'da erıalt. maktadır. Et ihtiyacının, 
fıkdaaı baı ıöıtermiıtir. balıkla telifi etlilmui içi• 
H&kOmet; doğu Afrika'ıında geniı mikyaata tertibat alın
harb edenlerin ailelerine mııtır. 

------------·~·~·~····-·~----~-----
Alman.ya' da vu k ua ge· 

len tren kazası 

Kaza neticesinde öleiı yirmi Oç 
kişi bugoıi törenle gömOlecektir 

lıtanbul, 26 (Özel) - Al· iki kitinin daha öldlill ı6y· 
maaya'nıa, Graurinken ka· leaiyor. 
sabaıanda vukaaıelen mlld· Kaza neticeıinde hattan 
bit tren kazaıı aeticeıinde 
61en 23 yolcunun cenazeıi çıkarak k6prD &zerinde aıalı 
bugün t6renle kaldırılacak- bir halde kalan yolcu vaıo· 
tar. Atar yarala olarak haı· Dundaki yolcular kurtarıl
taneye kaldırılan 45 kiıiden mıttır. • ••• • ·-t4• ........... ______ _ 

Milli emlak borç ı Suikasd 
taksitleri Eski 

Ankara, 27 ( Özel ) -
Milli emlak borçlara :takıit
lerinin uzahlma11 hakkında 
bir liyiba hazarlanmııtar. 

çio dış bakanını 
Gldflrdfller 

rak çalıpnlar, yevmiye sure· 
ti'e de olıa verilecek bilumum 
llcret bedel veya aylıklar 
mesbuk veya mahrum kal
mıyacak olan bir hizmet mu· 
kabili verilecek mebaliğ da
hil ıirket ve mlle11eaelerin 
eıaı mukaveleleri veya ni
zamnameleri veya hey'etiumu· 
miye kararları mucibince 
mecliıi idarelerinde bulunan
lara hisse seaedi veya tab
vilit mukabili olmaksaıın ve-
rilen temettll ve ikramiyeler 
ile ayni mahiyetteki iıtihkak
laran teCliye faıılları llzerin
den bava kuvvetlerine yar· 
dım verıiıi namile yllzde 2 
•erfi abnmaıı hakkındaki 
ka•anu da kabul eylemittir. 

lıtanbul 27 (Özel) - Eıki 
Çin dıı bakanı Çan • Vay • 
Çek adında meçhul kimıe· 
ler tarafından tabanca kur
ıunu ile 6ldllr61müıtür. Katil 
bet el sillb atmıı ve kur
ıunların hepıini iıabet ettir· 
miıtir. 

Afı·ika harbı 
Uzuu 8flrecekmit 
lıtanbul, 26 (Özel) - Ma

nih 'te çıkan (Volkiterye 
, Obabter) razeteıi, ltalya
Habeıiıtan harbı etrafında 
yazdıİ'J bir m•k•lede, gere~ 
ltalya'nın ve ıerek Habet· 
leria, daha uzun zaman içia 
mukavemet edeceklerini ve 
Afrika barbanın aza1acatanı 
iddia etmektedir. 

viliyet memurlar1 hakkında 
vekillerin kanunen salihiyet
leri haiz bulunduiu ıibi 
emniyet ve asayiı noktaslD· 
dan lüzum ıörürse vilayet 
halkından olan fertleri ve 
aileleri yiJiyet içinde bir 
yerden diğer yere naklet· 
meğe ve bu gibilerin vilayet 
i~inde oturmalar1nı menet
meğe, herhangi bir ıahıs 
hakkındaki takibatın tehirine 
ve cezaların tevcibiae salibi· 
yettardır. Vali ve kumandan 
tarafından idam hlikllmlerinin 
tecili lüzum görlllmediii 
taktirde (infaıı emir olunur. 
Adli:idari buıuıi bOklimle· 
ri ihtiYa eden bu kanunun 
bir maddeaine röre de tet· 
kil edilmit olan Tunçeli vi
liyetinde oturanlardan biri 
tarafından Elaziz, Malatya, 
Sivaı, Erıiacaa, Erzurum, 
Gllmllıhane, Binıöl Yİ • 
viliyetlerine reçerek burada 
Tllrk Ceıa kaaananunJaaal· 
larınd yaadı ıuçları iıliyen

ler bunların ortak ve yatak· 
lan Ye yakarıda iıimleri re· 
çen ko1111u villyetlerden it· 
leamit olup tunçeli wiliyeti 
içinde iılenea ıuçlalar irti· 
bata olan ıuçlan Taaçeli vi
liyetiadeki ıallbiyetli malı· 

kemelerde 16r&llr. Dabili1e 
bakanı Şlkrl Kaya yeni ku· 
rulan Tunçeli willyeti bak· 
kında mecliıte aıan beya
natta buluamaıtar. 

Çekoslovakya ve Mu· 
eariıtao'da tflttlo 

istibıalAta 
• Ba,ıarafa 2 inci IGINJ.de· 
ihracat 1929 da •• ylkıek 
mertebeıiae çakarak 1,517,101 
kiloyu bulmutta. Çekoılo· 
•akya'1a itıracat iıe 1924 te 
ea ylkıek haddini balank 
2,425,004 kilo tutmaıta. 

1928· yabadan eyvel Ma· 
cariıtan F elemenje çok az 
miktarda yaprak tlitlla ithal 
ederdi. (703,473 kilo) 1929 ta 
bu miktar artmıtaa Ü 1930 
ve 1931 yıllannda ıeae dlf· 
mllttlir. Ea iyi yal 1932 ol· 
mattur ki F elemeaiin itha • 
Jita 1,388,270 kilo,. balm8f· 
tur. 1933 te 99,469 kilo1a 
d&ıen ihracat 1934 te 291,716 
kiloya çıkmıtbr. Afrikadaki 
Franıız ıömllrreleri 1929 
dan evyeJ Macariatandan pek 
aı miktarda yaprak tltlln 
ithal ederlerdi 1932 de bir 
milyon 162,868, 1933 de bir 
milyon 33,139 ve 1934 te 
269,618 kilo Macar yaprak 
tiltllall ithal etmiılerdir. 

Yukarıda ıözdea ıeçirdi· 
timiz illkelere niıbetle ltal· 
ya, Almanya •• bviçre'ain 
Macariıtan•daa aldıkları yap· 
rak ttittın miktarları çok 
cllzidir. ltalya'nın ea faıla 
idballt :yaptığı yal 1929 ol· 
muıtar ki o yal 41.545 kilo 
Macar tltlal iclbal etmitti. 
19S4 Jili•tla Al•••J• '1• ya· 

Veronik ılUdU ve : rarengiz surette kaybolan 
- Bunlardan korktuğunuz ihtiyar adam cesedinin de 

için mi, beni oraya ıötllr- sağ kolu sizin tarif ettiği
mekten korkayorauauz? diye aiz ıibi kesik idil 
ıordu . Bu defa, elektrik ıademe· 

Gülmeyiniz; cehennem sine uğramıı ıibi sarsılmak 
alevleri görllndilğll zaman 11raıı Honarine gelmitti!Ka
hiç giilünilrmü? dın adeta itidalini kaybet-

Bretoa kadın bu sözleri miı gibi oldu ve: 
söylerken, korkunç bir fey - Bundan eminmi siniz? 
görilyormuı gibi gözlerini Dedi. Fakat bakhsınız .. Her 
kapattı ve birde ııtavroz halde o, Mangenok'turl Uzun 
çıkardı. Ve sonra: beyaz saçlı değilmi? Ah .. 
-Görllyorum ki, siz benimle ne fellketl.. 

eğleniyorsunuz; beni, evham, Ve korku ile etrafıaa ba
v~ hayalita, cin ve perilere, kındı; yeniden ııtavroz çı
cadılara inanan köylll bir kardı. Ve kendi kendine 
kadın farzediyorau:ıuz. Va- - Öleceklerin birinciıi 
kıa bu kanaatinizi doğrudan budur. Bunu bana kentlisi 
doğruya tekzib edemem.. ıöylemiıtirl Zavallı Maagenok 
Fakat orada insanın g6ziine iyi gören ve iyi dlltilnen 
batan hakikatler var! Eğer bir adamdı. Bana evet, Ma
itimadını kazanırsanız Man- dam Honar'in ilk kurban 
renok ta size söyliyecektir. ben olacafım. Ve beaim 

Dedi. öllimilmden birkaç gün ıoa-
- Bu Maaıenok ta kim? racla ııra bayın olacaktır." 
06rt tayfadan biriıil oğ- Demiıti. 

lunuzun ihtiyar bir doıtu.. - Bay da .. 
Manıenok hepimizden çok Hoaorin birden irkildi, 

earara vakıftır. Ve.. yumruklarını sıkarak: 
- Ve ... ? - Bayı ben mlidafaa ede-
- Ve Manıenok, kader cetim diye haykırdı. Evet, 

•e taliin budadlaranı aımak, babanızı ben kurtaracağım; 
meçhallta da öğrenmek iı- babanız ikinci kurban olmı· 
temiı bir adamdır! yacaktar. Evet, vaktinde va-

- Ne ıaretle hareketti? racatım, bırakınız beni be-
- Kendi itirafı veçhile men ıideyim .. 

zulmet perde1inia arkaıında - Beraber ıideliml 
elile tutmak iıtedi. - Rica ederim böyle yap· 

- Sonra? ıaayınızl beni bırakınız, bu 

- Bir alet elini yaktı; 
elinde bu ateı tarafından 
açılan yarayı ben ı&zlerim· 
le ı&rdtlm. Gaafere ne ben· 
ıiyordu. Hem ele o kadar 
ııtarab veriyordu ki. O ka
dar ki .. 

- Evet.. O kadarki .. 
- E••t o kadar ki bu 

11taraptaa kurtulmak için 
ıol eHne aidatı bir balta ile 
elini bileiindea keamek mec· 
buriyetinde kaldı! 

V eronik tiddetli bir elek
tirik aademuiae ' tatalmaı 
ıibi titredi: mabad kalibede 
rlrdlil cuetl babnna ıeldi 
Ye kekeU1erek: 

- Sat •li•i mi keıti? Di· 
ye aorcla. 

- E•et, buadaa on ılln 
e••el balta Ue ut elini 
keıti. Yaraıına ben bakı· 

yordum. Fakat buna ne için 
beadea biyle tellı ve he
yecanla ıoruyorıanuı? 

- Ç&nki .. Mabud kullibe· 
de ıördllğllm ve ıonra eı-

pılaa idullt 1924· 1934 dev· 
retinde yapdanlardan en 
yllkHii olmuttur. Yalnız 
1924. 1933 ve 1934 yıllarında 
Almanya'nın Macar yaprak 
tlltlntl idbıdlb 200.000 ki· 
loya •tmlfbı. lıvipe 'de bin 
dokuz ylı yirmido kuzda 
139.516 kilo idballt yapmıt 
iıe de ondan ıonraki yallar• 
da idballt azalmıt •e 1933 te 
y•lnıı 1 OS.062 kilo kadar 
yaprak tllttla idlaal etmiıtir. 
1934 te biç idhalll yapma· 
mıtbr. 

Verilen iıtatiıtlldere ıire, 
1934 de Macariıtan'cla• 
559,400 kilo yaprak tltla 
itlaal edUaiftir. 

ak .. m yemetinde ıizin ba· 
banızı ve o;lanuzu getire· 
cetim .• 

- Fakat ne.ten biyle ba· 
reket ediyorsunuz? 

- ÇtlakD.. Orada. bliyilk 
tehlikeler vardır da ondan t 
bUlaaua ıilla için tehlike pek 
çoktur. Mabat reımi unut· 
ma11aızl beraber ıelmecia 

tlotru dejildir; bu ada u;ur· 
ıu bir adadır. 

- Ya otlum ?. 
- Otlanuaa birkaç uata 

kadar ••hakkak ,arecelui
aiı. Siıe bea temin ediyo
rum. 

Veronik ani bir kahkaha 
aahvercli ve: 

- Birkaç aaata kadar mı? 
Dedi. Ne delilik ae dediniz 
Allahaıkıaa! Ond&rt ıene 
olayorki ben otlumu 16re· 
medim, bayabaclaa bile ha
berdar olamaclıml Hatti on 
dört ıenedir ben oğlum ol· 
datandaa haberdar değilim. 
Şimdi, liaclea otlama •i 
olclajaaa lfreaiyoram •• aiz 
bana, bu ondirt aene evel 
kaybolmat çocutu birkaç 
saate kadar bana vereceti
nizi a6yl0yoraunuz .. 

( ~ edec~/r) 

Hazer denizinde 
Şiddetli kar hrlına8ı 

ı.tanbal 26 (Özel)- Moı-
kova'dan verilen habere 

1 16re, Haıer deaiai ıabille· 
riade titlcletli bir kar fırta
aa11 bildim ıilrmektedir. 
Birçok kaaabalar karlarla 
lrtllmlf, pek çok kimıe 
ıopktaa doamuttur. Haıer 
deaizlade İfliyen vaparlar 
bazlar araııada ııkı .. lf kal· 
•lfbr. 


