
Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neıriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

Adres : lımir İkinci Beyler SokaR-ı 1 

A~one oaıtlan: SeueliAi 700, altı ~~ğı 400 kuruo 
Reamf ıliular için: Maarif cemiyeti ilioat 

büroıuna müracaat edilmelidir. 
Hususi illnlar: ldarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

• ULUSAL 

fzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
~":'T"'~--------_.:..:.::::::::::::=::=:.._, ____________________________ _ 

Yıl : 3 - No : 592 Telefon: 2776 - Cumartesi - 11 ikinci kanun 1936 

Suikasd 
l'eşebbnsoode bulunan 
hasın muhakemelerine hu 
gün de devam olunacak, şahit·} 
ler dinlenecektir. 

Fiab JlOO) Para 

Ital yan.'ların, Habeşistan' dalii nıağlft
hivetleri hirihirini taliih ediyor 

lstaııhul, 11 (Radyo) - Adis-Ahaha'dan alınan en son haberlere göre, cenub cephesinde ve Do
lo'nun şimalinde Uabeş'lerle ltalyan'lar arasında dün sabahtan başlıyan gayet kanlı hiı· muharebe 
devam etmektedir. Ras Desta'nın en mühim kuvvetleri bu cephede bulunmakta ve ltalyan kuvvet
lerine müthiş savletler yapmaktadır. ltalyan'ların verdikleri zayiat, mühimdir. Bu zayiat, ltalyan'larca 
da saklaumamaktadır. 1 · • • J • 
Dolo mıntakasındaki harb!a~:ş:i~n~:~:~1.ı= EskıhYun~ln muharılp erı 

kuvveti istiyor za ıta 1 e çarpıştı ar 
meydanı me hah d" d.. lstanbulll(Ôzel) - Ma-z ay~ on U repl Badoglio'nun Afrika-

G . w ----------- da harekete reçebilmek için 
ögQs • göğüse çarpışmalarda her iki taraf a!f ır zayiat Roma' dan 90 bin kiıilik 

d • R O k k d yardımcı kuvvet istediği ver 1. 8S esta ta viye Itaatı İste j hakkındaki Deylit elgraf ga-

Habeşler 6 tank ve birçok· mOhimmat zaptettiler zetesiain haberi, Pariı'e 
har~beler olmut ve her iki 
Taraf ağır zayiat vermiıtir. 
Italyan'Jarın birkaç mil iler
lemiı oldukları sanıhyor Raa 
Desta takviye kıt'ah iste
miştir. otuzbeı bin VValla-

. Devamı 4 ncD mhif edt> -

mevıuk bir menbadan gel· 
miıtir. ltalyanların Afrika 

harbinde Anavatan ordusun· 
dan önemli miktarda telefat 

verdikleri ve bu sebeple ye
ni kuvvetler iıtendiii bildi· 
rilmektedir. 

~~~~----~---·--~-~--------------
· ın giltere, Mısırda büyük 

Habe' aıkerleri Bombardıman m tak d 
lsta11buJ, ı ı (Ô I) _ ın asın a 

ze Ve· vardır g·· J d" v • •• rilen haberlere ö D 1 • oy en ıgıne gore, 
mıntıkasında 1 re, o o b~ kuv~et general Graçyani· 
çok tiddetr cere:an beden nın taarruz için hazırladığı 
6 

1 mu •re e 6 askerlerdir 
~aattan fazla ılirmllı ve Adis·Ab. b 10 (A A) -

ıöıüı ••vü a a, , 
1 gog ıe çarpıımalar Royter Ajansından Dolo 

o muıtur. Harb meyda b-ı . . . . . 
mezb h d.. nı o ifesınden bırb1rını nak· 
.k. a aya onmüıtür. Her teden bir takım haberler 
1 1 

taraftan binlerce ölü gelmektedir. Doloda'ki Ha-

y • beı hükumet erkinı Kerel· enJ lede ltalyanlara karıı Ha-s 1 beı'lerin bir zafer kazanmıı 
ay av namzedi eri olduklarını iddia etmekte

• 
Aydın namzedi Dr. Hulusi 

Ankara, 9 (A.A) - Aydın 
~aylnı Abldio Ôzmen, Dlya 

''.beklr 1aylnı Zek41 Apaydın, 
~.rzorum ıaylnı Tahsin Uze
r la · l" l9t ıalırı, Çankırı 11ylnı 
Samı "•ı Ç h "" ~eçea, oro eayln 
lı,rı Ali Okar •e Ömer Fehmi 

N •ylan •e Erıoram 1awlı •ı 
N ctb J 

e Aıım Yuık .. & n Zoa· 
guldık 1a7l191 Celal Sahir 

dirler. itimada deier kay
daklardan bildirildiiine g6re 
Dolo yakınında ıiddetli mu-

Erozen'•n 6lmelerl Gıerlae bo· 
şalan Aydın aa1lnlı~ına eııkl 

garb cebheııl ıııhhlye relııl Dr. 
Bohld Alatae, Dlyarıbeldr 
sadlnlığına eııkl eıpekter lb· 
rahim Tali Öngören, Çankırı 
saylnh~ına Emekli öğretmen 

Hatice Ôıgenel, Zonguldak 
eaylnlığıoa f.rzorum ePylnı 

Raif Dlnç, Çoruh ıaylnbkla

rma emekli yOzb•e• 1h11n 
K.urtkao, eıkl aaylnlardan 
llya9 Sami, Erzurum Hyln· 
lıklarına emekli general fer· 
le• Demirhan, Gal•erelte 
profeıörlerlnden Dr. Saim 411 
Dllemer~, Parıl genbaekorca 
parti nımzedlerl olarak onay· 
hrnmışlardır. 

Sayın 1eçlcl\ere • blldirlr •e 
belltlrlm. 

C. B. P. Genel 

bııkan nklll 
lımeı ln6ni 

hazırlıklar yapıyor 
Şimdiye kadar 600 Darp tayyaresi 
galmiştir. lngiltere ordusu motö

rize edilmiş bir vuziyettedir 
·-·-· Iskenderiye'de taarruz denemesi yapıldı 

Malta'da lngiliz donaomaın ve bahriyeliler 

Istanbul, 11 (Ôıel) - Mı· lskenderiye 10 (A.A) 
sır gazetelerinin yazdıklarına lngiliz gemileri ve uçakları 
göre, lngiltere'nin Mııır'daki lskenderiye'nin mlldafaa ıiı
ıüel hız1rlıkları, günden gü- teminin tecrilbesini yapmak 
ne artmaktadır. Şimdiye ka- üzere bu sabah fecirden ev
dar gelen barb tayyareleri, vel yapılmıı bir bava taarnı
altıyüze balii olmu,tur. Su- zuna kartı müdafaa da bu
dan'da telörgilleri ve yeni lunmuılardır. Bu taarruzun 
sistem iıtihkimlar yapıl· en biriz vasfını düıman, de
makta ve her tarafta batarya nizaltı gemilerinin zırhlıları 
telefonları konmaktadır. torpillemek üzere limana gir-

lnıiltere'ain Mısır'daki or- mek teıebbnıleri ile limana 
duau, tamamen mot6rize karıı yapılan bava hücumu 
ıclilmiı bir wali71Hedir. teıkil ıtmittir. 

üniversite önünde boğaz boğaza 
geldiler 12 yaralı var 

Atina'dan bir gôrilnQş 

Istanbul, 11 ( Radyo ) - sit~nin önünde eski muha-
Atina' dan bildirildiğine göre ripleri karşılamış ve dağıt
eaki Yunan muharipleri, dün mak istemiıtir. Burada vu
Omonya caddesinde toplan· 
mıılar ve üniversite yolu191 kubulın çarpııma neticeain-
takiben sarayı kraliye gide· de eski muhariplerden 12 
rek protestoda bulunmak kişi hafif surette yaralan
istemişlerdir. Zabıta, üniver- mııtır. 

-------------~ ... ·~· .. 
Deneme tam bir mu 
vaffakiyetle bitti 

• 
Yarım Saat zarfında kimse hastalan-
madı, doğum hadisesi de olmadı 

. -· 
Netice Ankara'y:ı yazıldı 

Dün akıam Karııyaka'da 
yapılan ışıkJa11 maskeleme 
denemesi, büyük bir muvaf
fakiyetle neticelendi. Halkm 
evvelce aldığı tedbirler sa· 
yesinde saat tam yirmide 
çan ve düdüklerle iıaret 
verilince, karııyakR birdenbire 
karanhklara gömülmüş ve 
uçaklardan bir taarruz vu
kuunda ıebrin nedereceye 
kadar görülebileceği tetkik 
edilmiştir. 

Yarım saat süren deneme 
müddetince kimse hastalan· 
mamıı ve doğum da olma
mıştır. Denemenin devamı 

müddetince bütün nakil va
sıtaları oldukları yerde kal
mıılar ve bu yüzden treo, 
•apur ıeferleri inkıtaa uğ'ra
mııtır. ilbay, beraberinde ka-

mutaalarla deDemeyi tetkik 

etmiştir. Deneme neticesi An 

kara' ya bildirilmiı ve tam 

bir muvaffakiyet elde edildiii 

yaıılmııtır : 
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(Ulual Blıllk) 11 ikinci Kin un 936 ,,_, 

.. Bir kaçakçı,Jandarmala- Ermeniler bir Türk kap· 1 rımıza ateş açtı tanını zehirlemişler 
kararmış, 

bir sükôn 
SO· 

olmuştu 
Emniyet direktörü bir müd-ı 

det daha düıündli ve sonra 
devam etti : 

Fakat benim taaccübiimü 
celbeden nokta, kadını öl
dürdiliü zaman kullandığı 
tedbiri, bu herifi öldürürken 
unutmasıdır. Kadını bir dar· 
bede öldürdüğü halde bu 
herifle hayli çarpışmış de· 
mek! Filhakika başka tür· 
Jüde olamazdı. Zira böyle 
kuvvetli bir adamın, kolayca, 
öldürülemiyeceği aşikirdır. 

Fakat bu adam kimdir? 
Zengin bir tacire benziyor, 
kadının bamiıi olmalı. Ken· 
diıinin kim olduğunu anla
makta zahmet çekmiyeceğiz. 
Cebinde hüviyet cüzdanı 
veya kart gibi bir ıey yoksa 
bile, müessesesi, familyası 
herhalde bunu arayacaktır. 
Maamafih böyle bir adamın 
cebinden bir kart çıkmaması 

pah arabanın içinde, emniyet 
direkt6riinden emir bekler 
bir vaziyette idi. Diğer ha· 
fiye Piyedoı iıe, karııki cep
hede ve yaya kaldırımı üzerin· 
de gib saia Ye fih sola 
bakarak yavaı yavaı ıezi· 
oiyordu. 

Emniyet direkUSrü, gayyur 
hafiyelerinin bu vaziyetini 
bir lahza tetkik ettikten 
sonra kendi kendine ıöy· 
lendi: 

- Mahallede hiç kimıe 
yaptıklarımızdan haberdar 
olmamıştır. Bundan istifade 
etmek gerektir. Yalnız kö· 
m ürcü kadının, baıkaıına 
ifşaatta bulunmasına ıimdilik 
mani olmalıyız. Kendiıini 
bir müddet diikkinında mu· 
hasara etmek mümkündllr. 

Direktör, salon içinde 
aıaiı yukarı biraz gezindi 
ve: 

imkinsızdır. - Bir tetebbüı daha li· 
Şimdi itminan ile bUk- zım; burada ki odalardan 

medecek bir nokta varsa birinde saklanmalı, katilin 
o da katlin, hırsızlık mak· bu gece gelib diğer cesedi 
ıadile vukubulmamıı oldu· kaldırmak iıtemesi ihtimali 
ğudur. Zira maktulun saatı ve kuvvetlidir. Fakat iı gaze
kordonu üzerinde bulunuyor. telere aksettikten ıonra bir 
Kadın dahi hırsızhk yüzünden daha buraya uiramaıına im

·-·--Edremit'te toton kaçakçılarındanbi
ri ele geçirilmek Ozere jken kaçtı 
Edremid (Özel aytanmız· 

dan) - Evvelki rlln ıebire 
yakın bir yerde kaçakçılık 

vak'ası olmuf, bir kaçakçı, 

kendiıini yakalamak iıtiyen 

bu vaziyet karşısında da 
emri dinlemediği gibi ıili
bına dananarak jandarmalar 
üzerine ateı açmııtır. Birkaç 
dakika süren çarpışmadan 
sonra kaçakçı, hayvanını 

jandarmalarımız• ateı aç- Çınarlı hanı ci•arında bıra· 
mııtır. Vak'a hakkında al· karak kaçmaia muyaffak 
dıiım malümatı yazıyorum. olmuştur. 

Agunyada nöbet bekliyen Bunun üzerine jandarma· 
jandarmalarımız, nöbet bit- Jar der bal hayvanı yakala· 
tikten ıonra Edremide i•lir mışlar ve iki çuval içinde 
lerken, Çınarlı hanı yakiniade kıyılmış 60 kilo kaçak tütlin 
at tizerinde ve milsellih bir bulunduiunu g6rmüılerdir. 
ıahsa raıt gelmiıler ve ka· Bu iki çuval ve hayvan 
çakçı olmasından fliphelene· Edremid'e getirilerek kara
rek (Dur!) emri vermiılerdir. kola teslim edilmiş, yapılan 
Fakat kaçakçı, jandarmaların tahkikat sonucunda, hayva
dur! emrine aldırıı etmemiı nın Agunya kamununa bağlı 
ve kaçmağa teıebbOs eyle- Karaaydın köyünden Musta
miştir . fa'ya aid olduğu anlaıılmıı· 

Bunun üzerine korkutmak tır. Kaçakçı timdi meydan· 
için bir jandarma havaya üç da yoktur. Burlin yarın ya
el ıillb atmıı, fakat kaçakçı kalanacaiı sanılmaktadır . . 

--~~~-------....... _. ... ____ ~----~-

Suriyede emlaki olanlar, 
mallarını geri alacaklar 
Hokumetimizle Suriye fevkıılade 

komiserli~i arasında hu hususta 
mutabakat hasıl oldu 

·-· Dört yol zabıtası, möddei umunıi 
ile refah vapuruna giderek 

tahkikakata başlamışlar 
Payas, (Özel aytarımızdao)- hakkında çok ketum davra .. 
Evelki giin sabahleyin bura- maktadır. 
ya hiç beklenilmediği halde Esrarengiz bir mahiyel 
bir vapur gelmiştir. Bu, Tilrk alan bu vaziyet etrafınd• 
bandıralı Barizlayn kumpan· yaptığım tahkikat neticesi-' 
yasına menıub (Refah) va· kaydı ihtiyatla tellkki edil
purudur. Vapur kaptanı, mek Uzere bildiriyorum: 
ayni zamanda kumpanya Vapur kaptanı, gemi (•• 
hissedarlarından olan Rem· kenderun' da bulunduğu eı• 
zi'nin oğlu lsmail'dir. nada bir gece busuıi oları~ 

Refah vapuru, Zonguldak· bir eğlenceye davet edilaaİf 
tan cenup şimendiferleri kum ve bu toplantıda sababl 
panyası için dört bin ton kö· kadar kalmı,tır. 
mtir alarak geçen ayın ıon· lsmail kaptan sabaha kırt' 
larına dofıru lskenderun'a vapura dönlince eYraklaıt 
gitmiıti. dahi tanzime IOzum rörmed 

Dün sabah, Iskenderun'da derhal hareket emrini •er 
yUkOnü tamamen boşaltma· miı ve en yakın liman el .. 
dan •e evraklarını da hazır· Payaı'a relerek demiri.
lamadan birdenbire Payas'a miıtir. 
ıelmiı ve Dörtyoldan acele Böyle ani hareketin seb• 
olarak adliye hey'eti ile ta· kaptanın, lıkenderon'da dı
bibi adliyi istemiıtir . vet edildiii eğlentide Erme-

Bunun üzerine Dörtyol niler tarafından zehirlenme' 
bükümet doktoru, jandarma si imiı. 
kumandanı ve m6stantik bu· Adli tahkikat devam ıt
raya gelmitler, doğruca mektedir. Vapura ıirip çılr 
vapura riderek orada bir mak yasak edildiii ıibL 
mliddet kalmıılardır. Adliye tayfalardan da bir kiti dıt•" 
hey'eti, Yapurdaki tahkikatı çıkarılmaktadır. 

~~~~~----~·-~--~~~~---

Pamuk ekimine çok bü
yük önem • 

verıyoruz iSldürUlmemiıtir. Binaenaleyh, kln yoktur. Katil, aleti olan Halep (Ôzel aytarımızdan) Bundan baıka her iki 
bu itin tahkikatını sabıka· dilsizin tevkif edildiiinden Suriyelilerin Ttirkiye'de ve kllk6met hudutJardaki baı· 
lılar mıntakası haricinde korkmaz. Zira onun -ifadei T6rklerin de Suriyede bu· lıca karakoJları birbirine 
idare etmek ıızımgeıecektir. meram edemiyece;ini bilir. ıunan em11kıeri hakkında teıefonıa baiıamat• da ka· Bir Alman gazetesi, zirai inkişafı-

au mes'ele, idi bir cina· Gazetelerde de bennz birıey iki hlikümet araıında cere- rarlaıtırmıılardar. Bu tele· 1 ki k d d• 
yet vak'ası deiil, müıyü An· ıörmeyince, cinayetinden yan eden konutmalar bitmit fonlar, hudutlarda çıkacak IDIZI hayran 1 a ay e ıyoruz 
ri'nin uğraıabileceği gayet kimıenin haberdar olmadı· ve ıu tekilde bir karar Ye· emniyete mllteallik hldise- Berlin'de çıkan (Volkiıer Şimdi takib edilen gaye, -
mlbim bir iıtir. Likin tees- iını zannedecek ve bu gece rilmiftir : lerde, eıkıya Ye kaçakcı Beobabter) gazetesi, 6rün· rım ilrünlerinin fiatini y~ 
ıllf olunur ki, baba Anri, tekrar buraya relerek, alel· 1 - Yüce komiserlik takib.tında kullanılacaktır. terimiz ve zirai inkiıafımız sedltmektir. Bugiin bir ki 
bu iti üzerine almak isle- acele bırakalmıı deliil varsa Ttirklere ait emllkin kendi· hakkında bir makale yaz- 100 kilo ıultani için 6 Tll,. 
memiıtir. onları ortadan kaldırmak iı· !erine iadesini emretmiıtir. Lik maçları mıştır. Bu makaleyi terclime lirası, yani 12 RM abyol-
Adamcağız polislikteki me· tiyecektir. Adli tahkikat ya- Fakat bunun için iki ıart ko· Ye aynen aıaiıya nakledi· Eaer bu yllz kilo sultaai 

b b T Bu hafta mıntaka lik maç- • 
aretini katiyen kaybetme· rıaa kadar kalabilir. Bundan ıulmuıtur. Birinciıi, ir tir· yoruı: elde etmek için 800, 1 
. b f d ları için evvelki akıam top- T k' d · · d b _lff mıı, ize göstfrdiği yollar· birıey çıkmaz. Hatti yukariki klin emllkine taıarru e e· ür ıye ıı tecımın e kilo taze lizüme i tiyaç • 1

'. 

d k b 1 k. lanan komite oyunların pro· · · d · h · an ço iıtifade ettik. Şim- odalarda Lbile bu akıam ta- bilmesi için, u em l ın tapu tecımın e yemıı ve er nevı duğu düıünülecek olur ... t 
diye kadar elde ettiğimiz barriyat yapmasak ta olur. dairesinde milseccel olması ıram ve hakemlerini fU ıu· cenub meyveleri (Narenciye) zaman bu altı liraaın and 
muvaffakiyet, hep onun him· Dedi ve saklanacak yeri lizımdır . retle teabit etmiıtir. ihracatı, büyük bir yer alır. maliyet fiyatını karıılıyı~ 
melidir. Yoksa onun zekisı aramaia koyuldu. ikincisi, enakın TUrkiye Halk sahasında B. takım· Türkiye'nin en büyük müı- leceği anlaıılır. 
olmasa idi, el'an gaflet için· Bir müddet sonr. evden cumuriy'!ti kanunlarına g6re, ları: Saat 9 da lzmirspor teriıi olan Almanya, 1932 logiltere ile Tnrkiye •"
de bulunacak, faide vermi· dışarı çıktı. Kar üzerindeki tesçil edilmesidir. Bornava hakem kliçllk Mus· yılında 1589 milyon RM sında yapılan bir anlat1 
yen tahkikatle uğraşıb du· ayak izlerini bozmamak için 2 - iki hükumet bu em· tafa Şenkal Altınordu, 10,10 değerinde 26,709 ton ve dan sonra, lngilizler, TO 
racaktık. dıvarın kenarından geçerek likin karıılıklı olarak sabib· da Altay • GiSztepe hakem 1933 yılında da 1,676 milyon incirleri llzerinden alıo~ 
Şimdi, bizim ne yapacaiımızı bahçe kapısının önllne var· lerine teslimine kadar bOtlin K.S.K ftan Hamdi, tl,30da RM deterinde 34,912 ton gümrük verıisini y6zde 

tayin etmek mes'elesi kalıyor. dığı zaman, hafiye Piyedoı rüsumu emiriye Ye belediye· Demirspor _ Şarkspor Re- kuru 6ztım, incir, taze üztim, nisbetinde indirmiıler '4 
Emniyet direktörü, -bir koşarak direktörün yanına yi affetmeği kararlaıtırmıı· ıad Deniz kullibünden. kabuklu fındık, ceviz ve ka· ayni zamanda, sultanın, ~ 

müddet böylece düşündük- ıeldi ve kendisine: tardır. Alsancakta: bukıuz fındık almıştır. cir ve kabuksuz fındık 
ten sonra bilA ihtiyar, odanın - Kömürcü, dtıkkinına - iki bükCimet, bu ittifak Saat 10 da Demirspor Son iki yıldanberi, Tilr- mayı taahbiid eylemiıldir;lt 
avlıya bakan penceresine ıeldi. Kanii vaziyeti anlat· mucibince blitlin emllkin Şarlupor hakem Muıtafa kiye tarmın nazik durumu· Bu yıl yirmibia ton dl'. 

yanaıtı. mıı olmalı ki, biraz sonra sahiplerine iadesi buıusun· Bal Altınordu, 12 de Bor- nun kafiflediği iddia uluna- tarında sultani ıatıldıj1 afi 
Ortalık kararıyordu, so· dükkanın kapısını arkadan daki teminatı Yermiılerdir. nava _ lzmirspor hakem bilir. Bundan az bir zaman incir ve kabukıuz fındık JI 

kaklarda tam bir sükunet kapadılar. Hattı zannedersem bakhm. Mumu ı&ndlirmiiıler. Ahmed Ôzgirgin Halkevi, evel hükumet, köylülerin racatının da yüzde 50 ti 
biikOm ıürtiyordu. Hafiye çok geçmeden yattılar da.. Dedi. 14 de Altay • Göztepe ha· borçlarını, yüzde üç faizle betinde fazlalattıiı tab 
Pigaı, dilsizle beraber ka· Kapının anahtar deliğinden - Arka." var - kem Sabri Izmirapor. onbeı yıllık bir vadeye bağ· olunuyor. '* 
----------------------------------------------• lamııtır. Umum borcun ye· Türk ibracatçdarı, dV• 

Sineması Telefon 
3151 T;~~{00 Tayyare 

10 ikinci kanun cuma gOoQ seoeoin--e-ngfl-zel ve en heyecanlı · tilmlerinden 

f{eınanlar alarlien 
Gostav Frölılich 

00Stradnvarnus,, 
ile Sybille Schmitz'in Şaheserleri 

-------11111U1-------
Yüksek bir musiki, büyük bir •ık, heyacanh bir mevzu ve büyllk harbın en dehtetli sahneleri 

AYRICA FOKS Dünya halterleri (Türkçe Sözl6) ·- Miki Mayz ( Canlı karikaUSrler ) 

' kiinu takriben 20 milyon uzun vadeler için, ofert ~ 
Tnrk lirasını bulmaktadır ki, mayı tehlikeli bula~!~~ 
bu da 40 milyon RM yapar. -Devamı 3 anca ıahi~ 

biri lzmir vakıflar direktörlogonde 
No. Senelik~ 

Aımalı mescit ~07 dükkin 72 
Yukarıda bedeh yazılı lkiçetmelik caddesi üzerinde .lı 

malı mescit vakfından 207 numaralı dllkkin açık artır-:J 
konulmuıtur. lhaleıi 20-1-36 pazartesi günü saat 14 d~ 
istekli olanların Yakıflar direktörlüillne mllracaatları bil"! 
rilir. 11-15-20 7,,Vf 

lzmir vilayeti defterdarlığındaıJ: 

Bubaftaya mahsus seans saatleri· Her gün 15-17:21,15 Cumartesi 13-15 talebe sean11d1r. Pazar 
• ünü 13 da ılive sean11 vardır. 

lısısının vergi borcundan ötiirü tahıili emval yaıA 
ıöre haczedilen bacı mahmut mahallesinde ıamlı ıoka 
klin 6 ıayıh hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir 
m6ddetle satılıia çıkarıldığından pey sürmek iıtiyeal 
defterdarlık tabıiJAt kalemine ıelmeleri. 30-6-11 4 

--~------------------------~---



Pamuk ekimine çok 
hflytık önem 

veriyoruz 

N. V. Olivierve şOreka-
VV. f · H. Van sı Limited vapur 

Der Zee acentası 
& Co. Cendeli Han. Birinci kor-

Birllk) 

841tarafı 2 inci aahifede 

Çekoılovakya, Avuıturya, 
Macariıtan, lıkandinav mem
leketleri ve Hollanda ile 
yapılan kuru yemiı itleri, 
çok mllsaid bir tekilde in· 
kiıaf etmektedir. 

OEUTSCHE LEV ANTE LıNIE don. Tel . 2443 
"HERAKLEA" vapuru ha· THE ELLERMAN LINES L TD. 

lea limanımızda olup AN· " THURSO " vapuru 7 
VERS, DiREKT, ROTER· ikinci kinunda LIVERPOOL 

DAM HAMBURG ve BRE· ve SVVENSEADAN ıeHp 
MEN li•anlanaa ytik almak- tahliyede bulunacak. 
tadır. "ADJUTANT,, vapuru 8 

41MILOS11 vapuru 6 son ikinci kinunda bekleniyor, 
klnunda bekleaiyer, 10 ıon LONDRA için yllk ala
klnuna kadar ANVERS, caktar. 

ROTERDAM, HAMBURG "THURSO" vapuru 15 · 
ve BREMEN limanlarına ikinci klnunda bekleniyor, 
Jlk alacaktır. LIVERPOOL ve GLASGOV 

Ziraat bankası, sonbahar
da fazla mikdarda kuru ye
mit arzedilmeaine meydan 
b~rakmamak için, nzüm, in
cır, fındık ve ceviz nrünle· 
rine mutedil bir narh koya. 
rak, piyaıa fiyatını evvelden 
teıbit edecektir. Geçen yıl
dan kalma stokların da har
candığına göre, öoUmüdeki 
aylar içinde bu maddelerin 
fiyatının hafifce yilkseleceii 
tahmin olumaktadır. 

AMERICAN EIPORT LINE yl\k alacaktır. 
.. EXCHANGE " vapuru 

halen limanımızda olup 
NORFOLK ve NEVYORK 

( Gene bu mevıula alika
dar olmak üzere Berlin'de :için yük almaktadır. 

"POLO,. vapuru 10 ikinci 
klnunda LONDRA, AN
VERS ve HULL beklenip 
ayni zamanda LONDRA ve 

HULL için yOk alacaktır. 

N~A 
o 11 ıu ı~~ 

.. EKSILONA" vapuru 29 
Bci. kinunda bekleniyor, 

BOSTON •e NEVYORK 
için ylik alacaktır. . 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINIS tKijjrU·/ 

\ . . 

çıkan Fachblattfür Teztil
lnduıtrie adındaki gaıetede, 
"Tlbkiye'de beı yıllık pa
muk yetiıtirme plinı" aer· 
levhaaile bir yazıya teaadilf 
ettik ayenen ahyor•z.) 

ARMEMENT H. SCHULDT 
.. AGILA" vapuru 5 ikinci 

kinunda HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERS'ten tab-

TOrkiye Ekonomi Bakan· 
lıiı, bet yıllık endlbtri pllnı 
mucibince, dokuma fabrika
larının ham madde ihtiya
cını yuli mahıulitla karıı
lamak ve pamuk ekiminin 
inkiıafını temin etmek mak-
1adile timdi üçüncll yıhaa 
basan beı yıllık pamuk ye· 
tiıtirme pllnı bazırlamıfb. 
Daha aeçen yıl. Kilikya 
ovalarında 6400 hektar ve 
Sakarya ovaaında da 400 
hektarlık bir arazi llzerinde, 
elyafının uıunluj'u 32 mili
metre olan bir nevi Ameri
kan pamutu ekilmittir. 

Bu tecrtlbelerle elde edilen 
t~bumlar iae. Taram bakan· 
hıı tarafından Kil'k ı ya ova· 
ı~nda l 3000 hektar ve çift· 
çaler tarafındaD da 30 bin 
b.e~tar Uzerine pamuk yetiı-
tırılmeıinde kulla l A . nı mııtır. 
yn~ zamanda lımir binter

land ında ayni iı için SOO 
hektar tahıiı oluqmu,tur. 
Sa~a~ya ova11ada da pamuk 
ekımıne daha bü•ik b. 

1 J ır yer 
ayrı mııtır. 1936 yılanda, Sa-
karya ovasında 25 bin bek· 
tarlık bir toprakta k6ylüler 
tarafından pamuk yetiıtiri
lecek, bu miktar 1937 1 
da 130 b• JI ın· 
tır . _ ın hektara çıkacak-

• . ~alıkya ovaaında 1936 
yıla ıçınde 200 b. h k . ın e tar 
arızıye yeni tohumlar ekile-
cek, ayni yıl içinde 1 . 

HAMBURG 

"NORBURG" vapuru 30 liyede bulunacak. 
Bci. kinunda bekleniyor, Not: Vurut tarihleri •e DOKTOR 
ANVERS, ROTERDAM ve •apurların isimleri üzerint 
HAMBURG limanlarına yiik detifildiklerden mes'uliyet Ali Agih 
alacakbr. kabul edilmez. Çocuk Haatalıklara 

"GLUCHSBURG,. vapura Mntehaaaııı 
6 ıon klaunda bekleniyor, lO ıon klnunda Lbekleniyor, ''·inci Beyle Sok<J!ı N. 68 
HAMBURG •e ANVERS- DIEPPE ve N .) RVEC li- Telefon 3452 

tea yak çıkaracakbr. manlanna yOk alacaktır. ı•--·-----•• 
JOHNSTON VV ARREN LI- Ayni zamanda iSKEN DE-

NE - LIVERPUL RIYE ve HAYFA için mal 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tilrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,0001"'ork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

"DROMORE., vapuru ıs kal.al eder. Al. R a 
aon klnanda bekleniyor, Geliı tarilıleri •• vapur- } iZ •lllfftlllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll11111llllllllllllHI-_ 
LIVERPUL, •e ANVERS- luın iaimleri herine mea'u ;E ı • t SE 
ten yük çıkarıp BURGAS liyet kabul edilmez. Mttceltı•thanegi ~- zmır yün mensuca ı~_ 
ve KÔSTENCE i~in ytık o 
alacaktar. Birinci Kordon, telefon :5 k • = 
DEN NORSKE MIDDEL- No. 2007 • 2008 Yeni Kavatlar çar~ısı e_Türk Anonim şir etıl 

HAVSLINJE (D-S. A-S. ..Vapurlann isimleri, ıel· _ _ 
SPANSKELINJEN) me tarillleri .. anlmı tui· No. 34 ~ ızmir Ylln Menoucatı Tllrk A. ş. nin Halka· ~ 

OSLO feleri hakkında bir taabbllde ~ pınardaki kuma' fabrikası mamulatından olan § 
.. BANADEROS" •apuru firitilmez." ~ 14evaimlik ve kı~hk, zarif kumatlarla, battaniye, ~ 

.6'\lltlllHllllHHllllllllU1111llHU1lUUIHllH1HllllllHHft1111HllllfttHllllHftlftmt"' ~atı h k m o tör ~ ,aı ve ylln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
_...... - § kordonda Cumhuriyet meydanı civarıoda 186 E 
~'f ü.rk Hava Kurumul 12 beygirkuwetind• (Dizel) ~numaradaki (~ark Halı Tflrk Anonim ,ir- ~ 
=: := markala az kullanılmıı bir § keti) mağa~ında satılmaktadır. Mezkur fabrika· ~ 

===-=-=-- Bu·. yu·. k Pı· yangosu ~==- ""'otar ıatahktar. Taliplerin 5 DID metanet ve zerafet itibarile herke8çe malum = 
.... idarehanemize milracaatları = ·ı · · b" = § olan· mamulatmı muhterem mftoterı enmıze.-:ı ır S§ 

~ Şimdiye kadar binlerce kieiyi ~ .i,.1'(11°.0•1u·n·u·r·---~-I .. ~ defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
= = Ötunrenler! Mut· ~ Perakende sataı yeri Toptan sahı yeri § 
~ zeu~İn etmiştir. ~ E§ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no:186 Şark -55_ 
- - laka (Okamentol) -
~ 3.ftncft keşide 11 ikinci Kioun 935 tedir.~ ~ ~ Kemalettin Cad. Sağar zade hah T. A. Ş. ~ = = 3kıftrtlk fekerle- ~ ~ biraderler § 

~ Boyok ikramiye: 50,000 Liradır~ rini tecrftbe edi --ı ~Kuzu oilu çarşısı Asım Rıza i 
= = 1İE.. ~ = ve biraderleri !i 
5 Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, 10,000 liralık ~ ~ ~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 
~ ikramiyelerle (20,000) liralık bir mtl· i ~ ~ Kemaleddin Cad. Yünlü mal- ı 

~interlınd'ında dahi,. olzmar 
ııe 8600 ., maz 
ti . . hektar pamuk ye· 

~ katat vardır ~ = ]ar pazarı F. Kandemiroğlu - - ~ l 1111111111111 il il 111111H11111 il 1111: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

'11111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıl > fbrddikten ıonra b .k 
t 19 u mı • 
ar 37 yılanda 150 bin bek-
~ra çıkarılacaktır . 

Marangozlar ve 
sanayiciler içi 11 

Bir daha ele geçmi
yecek bir hrsat 

Fabrikam.la mevcud ıirid 
deıtere, planya, kalıphk, 
freze, delik makineleri ile 
prese tezglbı, kurutma Ye 
lut1'al furunu ve el teziib-

ı lan, illt ve edevat, mobilya 
keresteleri, kaplamalar, pa
peller •e Hİre aahhktır. Her 
gün Hat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabri· 
kuına hemen ml\racıat 
ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Abmcd Kmlırmak 

BAŞ DURAK 
H AMDi NüzflE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu

valet ~itleri Mtar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Noneçyaaın halis Morina Balık yaiıdır. 
Şerbet 1ıibi içilebilir iki defa ıilztılmiltür. 

Biricik sahf yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nftzhet 

s•ıu_H_A_T EZANESI 

Ve POıjen ~ahapın . 
en ftetftn bir mfts· 

bil ~ekeri oldoAu· 
nu uautmaymız. 

Kuvvetli mO.shil 
iatiyenler Şahap 

Sıhhat 8ftrgftn 

haplaruu Maruf 

ecza depolarından 
ve cczan(lerden 

araemlar. 

= ~ 
~ 
~ 

CQ 

.--Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallaı·ıo en iyisi, en sağla

mı, eıı ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

-Beykoz ktınduraları 

Bakırköv bezleri 
el 

Somer Bank yerli mallar pazar .. 

lzmiı" şubesinde bulursunuz 
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! . Otuz Tabutlu Ada 
A ı 

: 1 Moris LöblanınEn Meraklı Romaıı 
.t..,ransa'nın, lııgiltere'den ayrı bir siya-• 

sa takih etmesine imkiin yoktur 
Bu ayın yirmisinde toplanacak olan uluslar sosyetesinde çok 

ve cihanşumül mes'eleler müzakere edilecektir 
mühim 

lstanbul 1 l (Özel)- Paris'ten bildiriliyor : kesbeyliyecektir . 
Hu &) ın yirmisinde toplu nacak olan Uluslar kuru

munda çok mOhim ve cibnoşOmul mes'cleler konuşu· 
lacaktır. Siyasal \ ' C snel çevenlcrio verdikleri temina
ta gôre; barışın bir an evvel iadesi için şiddetli ted
birler alınması hakkında logilterece İleri SftrQJen Da· 
F.ar noktasına Amerika da iştirak edecek ve umumi 

lngiliz • Fransız mOnasebatına gelince, Fransa'nıo, 

Uluslar kurumu paktmm icap ellirdiği hususattan ay· 
rılması imkansız görOlmektedir. Bu cihet, ayni zaman· 
da Frausanın logiltcre ile beraber yOrOmeıioi kat'il 
suretle lemin eylemektedir . 

Uluslar kurumu petrole ambargo koomasıoa karar 
vaziyet şimdikinden çok daha bilyOk bir 

Patras Sovyet 
Limanında lngiiiz donda 

Mancııri 
.> 

hadiseler 

hudu-1 Muhammet ban 

Oldu 
şerefine 

logiliz elçi~i bir çay 
harh gemileri 
lstanbul, 11 ( Özel ) -

Atina'dao haber veriliyor: 

.. Hood" "Renovv., ve '1 Ri

pold., adlarındaki logiliz . . 
barb gemileri, Patras lima-
nına gelerek demir atmıı· 

lardır. Bu hafta içinde diğer 
bazı gemilerin daha ayni 
limana geleceii söyleniyor. 

Talebe 
Sıkı bir kontrol 
altına alınacak 

Ankara, 11 ( Özel ) 
Kültür Bakanhgı gönder· 
diti bir tamimde, talebenin 
dııarda ııkı bir kontrola 
tibi tutulmasının bütün mek
tep mfidürlüklerine bildiril
mesini emretmiştir. 

Nevyork zabıtası 
7 haydut yakaladı 
lstanbul 11 (Özel) - Nev· 

york zabıtası, 1934 senesin· 
de tarihte misli görülmemiş 
bir tekilde Brınkil bankala
rından birine ait urhh kam· 
yonu mitralyözlerle cadde or· 
tasında durdurarak 427 bin 
dolar gasbeden haydut çete · 
sine mensup olduklarını zan· 
nettiii yedi kişiyi tevkif et
miştir. Bunların, Nevyork'ta 
banka soygunculuğu hadise· 
leri ile de al ika dar bulun· 
duğu anlaşılmaktadır. 

Hukuk fakültesi 
Muvak kalen kapatıldı 

lstanbuJ, 11 (Özel) - Hu
kuk talebesi, Gaston Zeze 
aleyhine nümayişlere devam 
ettiiiodeo kültür direktör
lüğü fakülteyi kapatmıştır. 
Nümayiılerin arkası alınırsa, 
pazartesi günü derslere baş

lanacaktır. 

Sayım vergisi 
aoemli miktarda ten

zil edilecek 
Ankara, 11 (Özel) - Sa

yım •eraisinin tenzili hak
kında hazırlanan kanun li
yıbası kamulaya sevkedil-

1 miştir. Pazartesi günkü 
toplantıda müzakere edil
mesi muhtemeldir. Bu kanun 
llyıhasıoa göre, sayım ver· 
ıiıi tutarından 5 milyon Jira 
tenzil edilmektedir. 

Bir japon askeri tayyaresi ateş açı
larak yere inmeğe mecbur edildi 

Rus'lara iltica eden Mançuko kumandanları 
lstanbul 11 (Özel) - Sov- ilk kanun tarihlerinde Sov· 

yet - Mançuri hududunda ha- yet topraklarıoa 5 ' Japon 
diseler olmuştur. Sovyet top· kumandanı geçmiş ve Rus-
rakları üzerinde uçan bir Ja- lara iltica eylemiştir. Bunlar 
pon askeri tayyaresi hudut aslen Çin'lidir ve hepsi de 
muhafızları tarafından yere kuvvetli ordulara kumanda 
inmeğe mecbur edilmiştir. etmekte idiler. Fakat Japon· 

ziyafeti verdi 
Ankara 10 (A.A) - Af

gan Dış itbakanı Serdar 
Feyzi Muhammed han bu 
gün iş ve ziraat bankalarile 
Sümerbankı ve yüniı fabri
kasını gezmiılerdir. Saat on 
yedide lngiliı büyük elçili· 

iiode şer~flerine bir çay ıi· 
yafeti verilmiştir. ---··..---

Kamutayda 
Açılan ateşten tayyareciler· Jara, hizmet etmek istemedik· ölen ~ayluvların batı· 
den biri yaralanmııtır. Voro- leri için Ruı'lara teılim ol· ras hO t b. 
tilof şehrinden doktor ve duklarını söylemektedirler. ıoa rme en ır 
ilaç götnrülmüıtür. Hepsi de nezaret altına alın· dakika sftktit edildi 

Bundan baıka 26, 2i, 31 mıılardır. 

Suikasdçiların mu hake-
mesine devanı edilecek 

~~~--..... •·•4-----.-.~~~ 

Bugünkü celsede bazı şahiı

lerin dinlenmesi muhtemeldir 
Ankara, 11 ( Özel ) -

Suikasdçıların muhakemasine 
bugün öğleden sonra Ağır
ceza mahkemesinde devam 
edilecektir. Bu celsede bu-

lunacak olan dinleyicilere 
dünden kartlar teYzi edil
miıtir. BugOnkü muhake
mede bazı şahitlerin dinlen
mesi muhtemeldir. _ ___,, _______ . -~--------

Petrol ambargosu Dolo mıntakasındaki 
13 ler ve 18 ler komi· harb meydanı mez· 

leleri i~timaa çağrı· bahaya döndfl 
- Başıarafı 1 ilıci sahifede-

hyorlar mes Sidomo'ye doğru· iler· 
Londra 10 (A.A) - Res· lemektedir. 

mi mahafilde zannedildiğine Adis _ Ababa 10 (A.A) _ 
göre, milletler cemiyeti kon- Röyter ajansından buraya 
seyi baıkanı 13 ler ve 18 
fer komitelerini içtimaa ça· gelen bir habere göre Go-
ğırarak zecri tedbirlerin rahaiye takriben 50 mil me-
kuvvetlendirilmesi ve petro· safede kiin Kerellede Bali 
ambargo konulması mesele- valisinin kıtaatı ile bir ltal-
leri hakkında bir karar ve- yan kıtaatı arasında geçen-
rilmesini istiyecektir. Bu 

lerde vukuagelen çarpıtmada 
suretle lngiliz ve diğer hey· Habeıler altı tank zaptetmiı-
eti murahhaslar petrol am· lerdir. ltalyanlardan dokuz 
bargosu te'şebbüsUoü üzerle- mitraly~z ile birçok mühim-
rine almadan bu mesele mat ta zaptedilmiş olduğu 
hakkında vaziyet almak im- ve l ltalyao zabitile yüzlerce 
klnını bulacaklardır. 

askerinin telef oldukları da 
Abdolhamid'in haber verilmektedir. 

Ankara, 10 (A.A) - Ka-
mutay bugün Refet Canıte

z'in başkanlığında toplanmış 

ve hudut ve sahiller umum 

mUdllrlUj'li 1935 yılı bütçe 

kanunun 5 nci maddesile 

sarfıoa mezuniyet verilen 
300 bin liranın 450 bin liraya 

ibliğına dair kanun IAyıha

sile aıkeri ve mlilki tekalld 
kanununun 25 nci madde.i

nin tefsirine mahal olmadı

iına dair bütçe encümeni 
mazbataaı miizakere ve ka-

bul edildikten ıonra Zongul

dak saylavı Celil Sahir 

Erozan ile Erzurum saylavı 

Necip Asım Yazıksızın ve

fatları baıkanlıktan tebliğ 

edilmit ve ölülerin hatırala

rını taziz için bir dakika 
sükut edilmiıtir. Kamutay 
Pazartesi günü toplana
caktır. 

~- ~t ... ~~---

Kı sırla ş tı rma 
lstanbul, 11 ( Özel ) -

Stokholm'den verilen bir 
habere göre, 935 senesi 
içinde lsveç'te 250 kiti kı· 

ıırlaştmlmııtır. Bunlardan 
51 i sıhhi şerait dolayısile 
mecburi olarak, diğerleri de 
kendi arıularile ameliyat ol
muşlardır. Bunlardan 20 si 
kadındır. 

Oğlu, Kral Zogo'nun 
kız kardeşi He evl<'ndi 

lstanbul 11 (Özel) - Ar
navutluk kralı Ahmed Zogo· 
nun kız kardeşi Cemile ile 
Osmanlı Padişahlarından sul
tan AbdüJhamid'io oj'lu Abi
dinin düğünü evelki fÜD Ti
rıacla yapalmııtır. 

Emrazı sari.ye hastanesi 
belinden: 

başta ha-

Hastanemizin yevmi ihtiyacından 1 ili 40 kilo ekmek 
ile 1 ila 25 kilo taze sebzenin açık eksiltmesine iıtekli 
çıkmadıiından münakasa 10 ıüo mUddetle temdid edilmiı· 
tir. isteklilerin 13· 1-936 Pazartesi giioü saat onda Tepe
cikte emrazı sariye hastanesinde toplanan komisyona mii
racıatlırı. 

Tefrika sayısı : 22 
- Blriod Kısım: VERONIK -

- Size söylüyorum, anlı- limete erdi demektir, del 
yormuıunuz? Mangenok ba- Ve sonra : 
na: •su ada cehennemlerin - Madam Veronik, 1i111' 
kapısıdır; kapı · şimdilik ka· bütün iblisler harekete gef 
pahdır, fakat açıldığı zaman mittir. Maamafih sizinle br 
feliketler bir kasırga gibi nim ve bütün Sarek'lileril 
adanın üzerine yağacaktır!., kurtulacağına da itimadıl 
Demişti. Adayı o da bizim var. diye ilave etti . 
gibi severdi ve "Kapı ikidir; Verooik bir an sakit d11r 
biriıi de cennete açılır!,, Der- du. Tehlike mıntakasını göS' 
di! Mangenok'un yetiştirdiği lerile tahdid etmiı idi. V• 
çiçekhr... Üç defa daha iri birinci kayık henüz bu mıO' 
ve bllyük, iiç defa dabha takadan :çıkmıı değildi, 
rüzeldi... Honarin, bir nöbet geçir 

Odada aj'ır ve korkunç meğe başlamıı ve titriyordllo 
bir hava vardı. Bu oda, bi- Bir aralık: 
nanın bir köıeaine düıüyor- - Korkuyorum.. Korkır 
du, pencerelerinden adanın yorum! Dedi. 
hem sai hem de sol denizi Veronik: 
mükemmel surette seyredili- - Korkacak ne Yar? Ş• 
yordu. vaziyette tehlike nerede• 

Honarin ise bili mırıldan· gelebilir. Diye sordu. 
makta idi. Hooarin bu ıuale cevab 

- Dediklerine göre, bu vermedi, yalnız heyecan ile' 
kapı, bir kaya, imiş. Allah - Fakat.. Diye bajırdl· 
taıı dedikleri büyük kaya.. Bu da ne demektir?. 

Bu taııa kıymetli olduğunu - Ne var? Ne oluyor?. 
söylerler. Güya altın ve ıü- Her iki kadın, elilerioİ 
müı ile karııık imiş. Allah 
taıı.. Ôlftm veya hayat ve
ren ta,.. Mangeoo.k görmil11 

kapıyı açık görmüı, elini 
sokmuş ve .. Elide ateı içine 
ıokulmuı ıibi yanmıı. , 

Veronik'i de artık korku 
sarmaja baıladı. 

Honarin: 

pencerenin camına dayamıt 

oldukları halde dehıet içiod• 

bakıyorlardı.ÇOnki,Serek di~ 
denilen kaya dibinden a11f 

olarak bir ıey.. Honari'aio 

motörll çıkmıı idi! 
Honarin: 

- Fraosuva!. Stefan'la be" 
- Kayıkları ıörllyormu- raber Fransuval. Diye hay" 

ıuD·ız? Diye sordu. kırdı! 
- Henüz ıörmiiyorum. 

Yüklü oldnkları için yavaı 
ilerliyorlar sanırım! 

Ve az ıoora V eronik bur· 
nuo arkasından kayıkların 
birisinin çıktıj'ını i(Ördü. Çok 
yüklü idi, dört adam sür'atle 
körek ç~kiyorlardı. 

Honarin karyoladan fırladı: 
- Gördlim.. Gördüml Bu 

bizim Karrejindirl Dedi. lıte 
öteki kayık tal. 

ikinci kayıkta üç erkek 
Ye bir kadın vardı. Kayık
lar takriben yedi, sekiz yüz 
metre uzakta olduldarındao 
hiçbir ses srelmiyor, fakat 
kayıktakilerin yüzleri sarih 
surette ıörülüyordu. 

Honarin: 
- Amman yarabbi. Dedi. 

Şu cehennemden sağ ve sa· 
lim çıkabiJıeler. 

- Fakat neden korkuyor· 
sunuz, böyle?. Bunları tebdid 
eden biç bir şey yok. 

- Evet, fakat adayı ter-
ketmedikce kurtulmuı sayıl
mazlar. 

Veronikte çocuğu tanıdıl 

Fransova ve Stefan mo· 

törde ayakta durmakta ve 

Karreju'nun kayıiındakilere 

bir ıeyler söyledikleri yap· 

hkları iıaretlerden anlaııl· 
makta idi. 

Kayıktaki erkeklere daha 
fazla sarılmak suretile mu· 
kabele ettiler. Kadınlar 

arasında dı telit ve heyecao 
göriiadül Veronik'io muba· 
lefetine rağmen Honarill 
pencerenin camlarını açtı; 

uzaktan gürllltOler işitili· 
yordu. Hoaarin: 

Bu da ne demek olacak ? 
Anlıyamıyorum. Fransova ve 
M. latef an neden böyle ha· 
reket ediyorlar. dedi. 

- Belkide, yaptıkları it• 
ler hHebile kendileriadell 
bir ıeyler sorulmamasını isti" 
yorlar! 

- Hayır.. Hayır.. Böyle 
değil! Franıovayı ben çok 
iyi tanırım. Bunlar buraya 
tuzak kurmuş bir vaziyette· 
dirlerl - lıte terkediyorlar ya .. 

- Fakat ·henüz adanın - Fakat maksatları o• 
aabillerindedirler. Tabutlar olabiJir? 
burada değil mi?. - Bilmiyorum. Bilmiyo· 

- Deniz çok sakin! ruml 
- Denizden başka şeyler ikinci kayık ta birinciye 

var. Bizim asıl düımanımız yaklaımıı gibi idi, kayık· 
deniz değildir! larda bulunanların hepıi de 

Şu halde, nedir?. üzerine dotru gelmekte ola o 
- Bilmiyorum... Bilmiyo- mot6re bakıyorlardı. 

rum! 
iki kayık şimala dojru 

ilerliyorlardı. Tam ıeyt ... n 
kayası ve Sarek dişi kaya
larına geldikleri vakit, Kor
re ju'nun ıeytan kayalı önün
den geçmeği tercih ettij'i 
görüldü. 

Hoaarin : 
- Hele varabildi . Yüz 

metre dıba ıeçıbilirıe, ıe· 

Biraz sonra motörün ma • 
kinesi ıtop etti; fakat mo· 
tör hafif bir seyir ile kayık• 
lara doiru ilerlemekte de· 
•am ediyordu . 

iki kadın, Fransovanıo 
eiildiğini v o elinde birıeyle 
tekrar ayaia kalktıiını srör· 
dtUer, ayni zamanda StefaD 
da bu hareketi yaptı! 

( ~Devam .O.ceh ) 
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