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14""'ransız 
Fabrikalarının, gizlice ve 
Haınhurg yolile ltalyan'Jara 
mühimınat gönderdikleri ha· 
her veriliyor. 

Fiatı QOO) Para 

Dolo Mıntal{asında l(anlı Muha
rebeler Devam Etınelitedir 

lstanbul, ( özel ) - Ras Desta'nın kumandasındaki Habeş orduları ile Graçyani kumandasındaki 
Jtalyaıı ve Askari kuvvetleri arasında (Dolo) mıııtakasında başlayan şjddetli muhareheleı· clevam ediyor. 
ltaiyan'larııı sağ \1e sol cenahları Habeş orduları ıarafından sıkıştırılmıştır. ltalyan tayyaı·ele ı·iniıı 
milteınadiyen bomba yağdırdıkları halde Habeş'leri yıldırmağa miıvaf fak olamadıkları bildiriliyor. Habeş 
kı1vvetleri ltalyan'laı·a ıni\tlıiş darbeler en(lirmektedir. Galebenin lıangi tarafa teveccüh edeceği he
nüz belli değildir. 

Yerliler, Habeşlere kaçıyorlar 
Almanya'da 
Yahudi aleyhdar .. 

Italyaıı Somalisiııiıı dogu şim linde isyanlar çıkmış, lığı son dereceyi 

yerliler, habeşlerle harbetmekten imtina eylemişlerdır buldu 
lstanbul, 18 (Özel) - Ga- lstanbul, 18 (Radyo) -

nale Doriya mıntakasında Yahudi aleybdarhğıAlmanya-
iJerlemekte olan Graçyani, da yeni ve çok şiddetli bir 
Ras Desta'nın geri kuvvet- cereyan almıştır. Yıllardan 
Jeri ile irtibat halindedir. \. beri Yahudi evlerinde biz-

~ 

Burada çok kanlı bir barb met eden 30 binAlma~ ka-
olacağı söylenmektedir. Ras dını, Nazi teşkilatının tazyik 
Desta, müdafaada bulunmak ve icbarı üzerine biımetle-
için kuvvetli mevziler al- rini terkcderek Yahudi ev-
ruıştır. !erinden ayrılmıılardır. 

Roma, 17 ( A.A) - Ma- Staviski Davası 
reşal Badoğlio resmi bir 
tebliide general Graçyaninin 
tam bir muvaffakiyet kazan
mıı ve bu muvaffakiyetin 
bu ayın onikiıinde başlamış 
olan Canale Doria muharebe
sini sona erdirmiş olduğunu 
bildirmektedir. Bu muhare
bede 4000 Habeş'li ölmüş
tür. Şimal garb istikametine 
ric'at etmekte olan Ras Desta 

Dnn sona erdi 
lstanbul, 18 (Özel) - Ma

hud Staviski davası sona 
ermiş, Jürinin kararını mah
keme de tasdik etmiştir. 
Maznunlardan Madam Sta
viski de dahil olduğu halde 
dokuz kişi beraet etmiş, 7 
kişi 7 seneden bir seneye 
kadar muhtelif hapis ceza
larına çarptmlmışlardır. 

M. Ueryo 

Ekonomik konseyi 
Bükreşte toplandı 

·- ·--Antanta dahil memleketler arasında 
emtea muhadelesi işi görOşOldn 

Konseyin toplandığı Romanya harciye nezareti binası 
Istanbul, 18 (Özel) - Bal- antanta dahil devletler dele-

kan antantı ekonomik kon· gasyonları hazır bulunmuş-

seyi, dün Bükreş'te hariciye lardır. Ruznamenin birinci 
nezareti binasında Romen maddesi olan, Balkan devlet

leri arasındalenıtea mübade
delegasyonu reisi M. Rade-

lesinin arttırılması ve kolay-
leska'nın başkanlığında top· laştırılması nıes'elesi mUza· 
lanmıştır. Dünkü toplantıda kere edilmiştir. 

------~----~~--···~·------------~ 

ordusunun bakiyesi ltalyan'lar 

tarafandan taciz edilmekte
dir. ltalyan'ların motörlü 
müfrezeleri dün aktam Ha-

•• •• •• uçuncu Partisinin lJaşına Yunan milli müdaf-aa ko-

t .Müfettişlik mınta
kasında yapıla

cak işler 

-
beş arazisinin içerisinde 75 
mil ilerlemiş bulunuyorlardı. 
piyade tanklar topçu ye ba
va kuvvetleri arasındaki irti

bat mükemmeldir. ltalyan'lar 

birçok esir aldıkları gibi 

tüfek mitralyöz ve top da 

zaptetmitlerdir zayiat mühim 
değildir. 

Adis - Abab11 17 (A.A) -
Bir Habeş kaynağından alı
nan malumata göre; Italyan 
boJllbardıman tayyareleri Ku
oran şehrini tekrar bombar
dıman etmişlerdir. Ölenler 

olup olmadığı belli değildir. 
Tayyareler beyann~meler de 
atmışlardır. Bunlar da, bu sa-

vaşta kiliselerin tahrip edi
leceği ve fakat harpten sonra 

rin ehemmiyeti çok büyük
tür. Burada nıubtelif yerler-

3 n o de mektepler ve hastahane-• c genel mtıfettiş 1'absin 
lerden başka sanayi ve 

O lıta~bul 18 ( Özel ) - elektrik tesisatına önem ve-
çlincu genel m&fettişimiz rilecek, Iran ile Rusya ve 

Tabıin'in y T b ' 
b k arın ra zona üçüncü müfettişlik bölgesi 

•re et etmesi muhtemeldir. arasında telefon uzatılacak-
k Üçliacll mllfettlşlik mınta- ı hr. Bu itler için lizım olan 
••nada yapalacak olıa itle· tabaiıat bütçeye koamuıtur. 

ltalyanların bunları ve diğer 
tahribatı yeniden inşa ve ta
mir etmeyi vazife bilecekleri 
yazılıdır. Beyannameler ltal

yan ceoup cephesi baıkuman 

danının imzasını taşımakta
dır. Son defa başhyan mu· 

barebede ltalyan yerli asker

lerinin Habeşlere geçtiği 
hakkında müteaddit malümat 
gelmektedir. Bundan baıka 

Habeşler Italyan Somalisinin 

doğu şimalinde isyanlar çık· 

hğ1nı ve yerlilerin, Habeşler 

ile çarpışmaktan imtina et

tiklerini iddia etmektedirler. 
••-+---

japoıı delegas

yon o 
Çarşamba gnun l"on· 

dra'dan ayrılacak 
Lendra, 17 (A.A) - De

niz konferansı mabfellerinde 

Japon'ların Londra'dan ııele· 

cek çarşamba gilnii hareket 
edecekleri bildirilmektedir. 

dönme~i kabul • • k l b k ) -·---·- mıtesı ı·a ın aş an ı-
eıti 

M. Heriyo 
Paris, 18 (Radyo) - Ra· 

dikal .partisi yarın toplana
cak ve M. Heryo mes'elesini 
konuşacaktır. Radikal partisi 
martta baıhyacak olan say
lav aeçimiadı M. Her1o'yu 

ğı altında toplandı 
---------~---·--~---~---Mahsül mııkabilinde.L\lınanyadan alı 

nacak olan mühimmaı:ıespit edildi 
lstanbul 18 (Özel) - Ati- - ,_ - .. 

na'dan haber veriliyor: Yu
nanistan milli müdafaa yük
sek komitesi kral Yorgioio 

başkanlığı altında toplanmış· 

hr. Bu toplantıda, Yunan 

ordusu için Almanyadan 
mahsul mukabilinde alınacak 
olan mühimmatın miktarı 

başında görmek istemekte 
ve bunun için kabineden çe-

. kilmesi hususunda ısrar et
mektedir. 

M. Heryo'nun Pazartesi gü
nü Cumur başkanı M. Leb· 
run ile başbakan M. Lavala 
istifasını · vereceği söyleniyor. 
M. Heryo, Partisine mensup 
nazırların kabinede kalma
larını ve bir kabine buhranı 
çıkarmaktan sakınmalarını 
iıtemektedir. Tekrar Partisi
nin baıına dönmeii bu şartla 
kabul etmiıtir. 

Kral Yorgi 
tesbit edilmiş ve erkin har
biyenin raporları okunmuı

tur. 
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Sablfe2 (Uluaal Birlik)_ 

•"M. Mussolini tam 
18 ikinci Klnua 9~ 

Balkan devletleri ara' 
işleri sın da bir sosyalisttir" • Cinai Roman Nakili: KAMi ORAL 

Türkiy~ Romanya, 

posta 
------------------

Yunanis-- -27-
Katil, ele geçmişken sırf Piyedoş'un "···Krallık aleyhtarıdeğildir, çün· ~-----------------------------

gafleti yOzilndeıı kaçtı gitti kil krallıikı burnundan tutup ar-
dından silrOklemektedir.,, 

tan 
da 

ve Yugoslavya arasııı

yapı laıı anlaşma 
Ben, icrasını havale 

eylediğiniz vazifeden başka 
birşey bilmiyorum. Siz beni 
bulunduğum yerde durmaia 
memur ettiğiniz zaman aşa
ğıdan her kim ıelecek olur· 
sa geçmesine müsaade et· 
mekliiimi ve sizin ıslığımzm 
sedasını işitmedikçe yerim· 
den kımıldamamakhiı mı 
tenbib etmediniz miydi? 

Emniyet direktörü, Piye· 
doşun bu hakh sözleri üze· 
rine ne cevab vereceğini 
bir lahze düşündü ve hidde
tinden titremeğe başhyarak: 

- Filhakika o yolda 
tenbihatta bulunmuştum, fa. 
kat eve giren herifin çıkh
ğını gorunce durmalı mı 

idiniz? 
- Herif çıkarken bir ha· 

rekette bulunmaklığım için 
daha evel bana hiçbir emir 
vermemiştiniz ki.. Diğer ta
raftan, ıslık dahi çalmamış 
olduğunuz için ne yapaca· 
ğımı bilememiştim. Bununla 
beraber, herifin nereye git
tiğini• keodiliiimden sordum. 
Evveli biraz sıkılır ıibi oldu 
ve sonra: 

- Ben de sizdenim. 
Dedi. 
- Sen bu sözü nasıl te

llkki ettin? Evden çıkan 
adamın zabıta memuru oldu
ğunu mu zannettin? 

- Hayır öyle zannetme· 
dim. Zannetmediğim içindir 
ki, kartvizitini istedim. 

- Peki herif sana kart
vizitini gösterdi mi? 

- Evet gördüm, muntazam. 
Sizinle konuşmak üzere 
zaptiye nazırı tarafmdab 
gönderilmiş olduğunu söy .. 
ledi. 

Emniyet direktörü fevkala
de asabileşti ve: 

- Katmerli hayvanhk! 
Diye bağırdıktan sonra 

devam etti: 
- Zaptiye nezaretinde, 

bizim buraya gelmiş olduğu
muzdan biç kimsenin malu-
matı olmadığını pekill bi
lirdiniz. 

- Haklısınız müsyü, fakat 
(Pigoş)un dilsizi merkezegö
türdüğüode oradakilere ma
lumat vermiş olması ihtima
lini düşündüm. 

- Sus budala! işlediğin 
hatanın büyüklüğünü bili· 
yormusun? Kolaylıkla elimize 
ıeçmiş olan katili avucumu· 
zun içinden kaçırdın!. 

Piyedoş, hayret içinde iki 
adım geriledi ve sonra: 

- Katili kaçırmağa mı 
.sebebiyet verdim? Bu kadar 
tık ve mükellef giyinmiş olan 
herif katil mi idi ? 

Diye sordu. Emniyet direk· 
törü; tiddetli bir lisanla ce
vap verdi : 

- Ya ne zannettin; tabii 
katilin ta kendisi idi. Onu 
tutmak için elimizi uzatmak
tan başka birşey yapmaia 
lüzum yok ikensenin hayvanı 
lığın ve budalalığın yüıüo· 

den onu kaçırdıkl. 
Senelerdenberi devam eden 

memuriyetim esnasında rast
ladığım en parlak bir mu
vaffakiyet, sırf senin suited
birinle mahvoldu gitti. 

Artık senin idare ile olan 
ilişiğin kesildi. Pılıyı-pırtıyı 
toplayıb gitmeie bak .. Her 
rastladığı adamın iğfaf atına 
kapılacak memura ihtiyacı
mız yoktur. Katil1 umuru 
cinaiye içinde bulunmuş bir 
adam olmadığı halde, senin 
gibi yirmi yıldaoberi zabıta 
hizmetlerinde balunanı aldat· 
sın bal Yazık, yazık!. 

Emniyet direktörü bu söz· 
Jeri söylerken son derece 
hiddetli idi. Hatta tavır ve 
hareketile (Piyedoş) u teh-
did ediyordu. Piyedoş, 
başını egmıt olduğu 
halde önüne bakıyor ve hi
cabından ağzını açamıyordu. 
Birdenbire baıını kaldırdı 
ve direktöriln yüziine hür
metkarane bir bakış fırlat
tıktan sonra tekrar başını 
eğdi ve şunları söyledi: 

- Ne söyleseniz haklısı
nız mOsyü direktör, ben ku· 
sur ettim. Hatamın büyük· 
Jüğünü idrak ediyorum. Be
ni tard ediniz. Ben de dört 
kişiden ibaret olan ailemle 
beraber açlıktan ölelim. Kı
yafeti pek mükemmel olan 

bir adamın, beni aldataca• 
ğına hiç ihtimal vermezdim. 
Ben cidden hayvanlık ettim. 
Herifin gösterdiği . · kart 
vizite dikkat etmiş olsaydım, 
kendisinin zabıta memuru 
olmadığını keşfedebilirdim. 
Ne gaflet yarabbi direktö· 
rüm! Beni tardediniz, zira 
ben bCSyle bir cezaya müs
tabakım. Hayatımda sizden 
çok büyük J6tufkirhklar 
gördilm. iyiliklerinizi hiçbir 
zaman unutamıyacağım. La
kin beni affetmeyiniz. Çün· 
kü arkadaşlaram benim iş· 
ledij'im hatadan haberdar 
olurlarsa onların yüzüne ba
kamıyacağım. Benim arbk 
zabıta mesleğinde yerim ol
mamalıdır. Zarar yok, 25 
senelik hizmetim bir anda 
mahvoldu. Ailemi geçindir
mek için çöpçülük yapacak 
ve fakat bu meslekte kal· 
mıyacağım. Çünkü hakkım 
yoktur. 

Zavallı memurun bu söz
leri, Emniyet direktörünün 
merhametini celbetti. Kendisi 
hayli yumuıamışh. Biraz dü
şündü ve ıonra : 

-ArktUı var -

jğildir. Çünkü kralhiı bur· 
nundan tutup ardından sü
rüklemektedir. 

Kilise aleydarı değildir, 
çünkü kiliseyi, hiç olmazsa 
llalyan kilisesini hususi gaye· 
terinin hizmetinde kullanmak
tadır; batta kendine artık 
burjuva aleyhdarı bile deo· 
memektedir. Çünkü, kendisi 
bütün ltalyan'ların Duçe'si 
bulunurken bu iyi kaçmazdı; 
fakat o bize sosyalist bir 
ltalya in,a etti ve kendisi 
ortadan kaybolduğu zaman 
bu sosyalist ltalya, sıcak ve 
taze, bize kalacaktır. 

Mussolini kralla gôrftşOyor "0 gün, Mussolini'nin en· 
La Repüblik gazetesinde ternasyonal sosyalizm için 

hem de şuurlu bir ıekilde 
Piyer Dominik yazıyor: çalıtmış olduğu farkedile-

Mevzuu bah•olan ltalyan kt' ce ır." 
rejimidir. Yukarıdaki tabir Memleketini iyi tanıyan 
"Jurne Endüstriye),, gazete· ve ancak Mussolini'nin fa· 
sine aiddir ve doğrudur. Bi· tist bir Jtalya kurmakta 
zim en ciddi sendikalist şef- olduiuou taktir ettiii için 
Jerimizden biri bir Italyan f açizme intibak etmiş ve 
ıendikaliıt şefinden şu izah- Mussolininin emri altına gir· 
ları dinlemişti: miş olan bu adamın görüıü-

" Muasolini mi? O, harbden nü kaydedelim. Esasen bir 
önce olduğu gibi kalmııtır; kaç senedenberi bitaraf mü· 
yani bir sosyalist. Hatti şahitler, ltalyanın git·gide 
Marksizm'Je mücadele ettiği devletçi bir kollektivizme 
zaman bile bir sosyalisttir. doj'ru gittiiini bize anlat• 
Artık krallık aleyhdarı de· -Deııtımı 3 üncü ~ahifide-

--------------------•~·....._. .. _..~----------
Taşinması yasak 
C?lmıyan sililhlar 

·-·-· 

Balkan antanh daimi kon- legeleri posta ve Telekolllt 
nikasyon komitesi vasıl•' 
önceden birbirlerile uzak~ 
şacaklardır. Alakadar P. 
T. idareleri tarafından ., 
husus için ihzari koufer•°" 
Jar davet edilebilecektir. 

ıeyince, Türkiye, Yunanistan, 
Romanya ve Yugoslavya 
posta telgraf ve telefon ida· 
releri arasında posta ve 
telekominikasyon alanında 
birlikte çalışma için bir an· 
laşma yapılmıştır. icra Ve
killeri heyetince tasdik olu· 
oao bu anlaşmanın esasla· 
ranı yazıyoruz: 

1 - Posta ve telekomli· 
nikasyon servislerini ıslah 
etmek ve posta, telgraf ve 
telefon idarelerinin (idari 
servislerin) tekamülünü ve 
genişlemesini gCSz önüne al· 
mak maksadile Akid Tar af
lar, Kahire Evrensel posta 
mukaveleuamesinin 5 nci ve 
Madrid arsıulusal telekomil· 
nikasyon mukavelenamesinin 
13 ncü maddeleri hükümle
rini tatbik yolunda mahdud 
bir posta ve telekomünikas
yon birliği tesisi için muta· 
bık kalmıştır. 

3 - Birlik memleketleri' 
deki dahili posta ve telclı' 

,. 'k . l . ,,t 
munı asyon ıervıs erıne 
teallik nizamah mümk• 
mertebe tevhid için: 

A) Birlik P.T.T. idareli 
dahili servislerine ithal. ~ 
tikleri bütün mühim yenıla' ' 
!erini bildireceklerdir. 

B) Dahili servislerde aatlJ 
olan hükümler arsıullll' 
servisin bunlara tekabül e~ 
hükümlerine mümkün old 
kadar uydurulacakhr. 

Ayni maksadla, 
her memleketinde 

4 - Akid idarelerı pol 
ta, telgraf ve telefon mub" 
berelerinin teatisine, teıi~ 
tın genişletilmesine aid ı 
taraflı anlaımalar akdi" 
dair aralarında cereyan ed! 

birliğin cek konuşmaları ve kez'J 
P. T. T. bu mes'elelere dair 6 

idareleri mütehassısları tara
fından temsil edilecek bir 
posta ve telekomünikasyon 
komitesi de teşkil oluna· 

kumpanya veya diier def' 
letlerle anlaımalar akdi it' 
cereyan edecek konuşmal.ı' 
mütekabilen bir birleri"' 

caktır. bildirmekle mükelleftirler· 
Bu komite birlifıin munta- 5 - Kezalik ikid idari' 

zam iı1emesine nezaret, fa- ler, istatistik veya diğer ı.; 
aliyetini takip ve tahkik, güç- ıusata dair malümata ait 
lükleri bertaraf edecek ve mak üzere kendilerinden b 
P. T. T. servislerinin ıslah tarafından tevcih edilen; 
ve inkişafına yarıyacak tek· tekleri, bu istekler çaht İ 
lifler hazarhyacaktır. birliği için faydalı olabildi 

Komitenin ve muhtelif ser veyahut üyelerden birinin 1 
Vl'slerı'n mümessilleri olan üye ğer devlet veya özel ku" 

Silah taı.ımak isıiyenler, birer panyaıarıa olan münaıeh"' 
V Jerin toplantıları icap ettikçe leri için özel bir fayda ı6' 

• k ) ak mebu rı· yetı•ndedı·r yapılacaktır. Bu itibarla müs· .,ı vesı a a m terdikleri nisbette müsait J, 
bet tekliflerin, toplantı tari- lı• 

iç bakanhiı taşınması yasak olacak ve bir yılın sonunda binden en aıağı bir ay önce surette karşılamakla mü 
olmayan silahların alım sa- tescili yenilenebilecektir. Si- akit idareler arasında teati leftirler. . İ 
hmı hakkındaki kanunun tat lihını satanlar ve kaybeden- edilmiş bulunmaları arzuya 6 - Akid Devletleri~ ,~ 
bik suretini gösterir bir ni- Jer bunu zabıtaya derhal şayandır. duiu gibi diğer devlet' 1 
zamname hazırlamııtı. Bu bildireceklerdir. de olan karıılıkh P. T. ~" 

2 - Konferans, içtima ve k ı ı · · · 'y nizamname devlet Şiirasın· Silib satıcıları f-llerinde müna a e eıı ve transıtı 1 

kongrelerde veya arsıulusal 1 1 b ı k'l ıl dan çıkmış ye iç bakanlıaın· mevcud silah ve cephane· üzum u u unan na ı v 
• komisyonlarda müşterek bir 1 ·ı . . ati' dan viliyetlere gönderilmiş- lerin cins, numara ve çap- k ta arı ı e saır tesısatan m ., 

vaziyet alınmak için birli k b ·1 ı h .. ı• 
tir . larını her sabif esi noterce idarelerinden her birinin de- a ı en ıs a ve tevsn ııı b~ 

13 madde olan nizamname tasdik edilmiş deftere yaza- sadile ikid idarelerden 
mucibince, yasak olmıyan caklar ve silah sattıkları rilmesi kafi sayılacaktır. Za· tarafından tevcih olunan; 
silahların taıınması izne bağ- kimselere birer kağıd vere- bıtai saydiye nizamnamesi· tekler diğer ikid idar t' 
hdır. izin alanlara fotoğraflı ceklerdir. Suç iılerken kul· nin 45 inci maddesine göre tarafından özel bir diklı~ 
birer vesika verilecektir. )anılan ve müsadere olunan köylülerin kendi mera ve mazhar olacaklardır. Lii~ 1 
lzni vilayetlerde valiler, ka- silahları askeri makamlara baltalıklarında yapmaia me- hissedildiği takdirde bu ıd 
zalarda kaymakamların mu- tevdi edeceklerdir. zun olduklara av için teda- reler bu isteklere, birliğe~ 
vafakatile emniyet direktör Av tüfekleri cepaneleri riki lizımıelen fişek, bu hil olmıyan devletlerin i:., 
ve jandarma kumandanları alımı ayrı bir vesikaya tabi köylülerin zabıtaya hüviyet· ve kumpanyaları nezd 
vereceklerdir. V "rilen vesi· olmayacaktır. Bunun için av lerioi iıbatla serbest olacak· de müzabaret edecekler# 
kalar bir sene muteber ruhsat tezkerelerinin göste· tar. Teleko~O.nikasyon: .M 

~--------------------------------------•, 13 - Akid memleketi.,... karşılıklı telgraf ve telefi 

Sineması Tele fon 
3151 Tayyare 

----
Telefon 
31sr 

mubaberab, icabı halinde,~ 
doğrudan doğruya v~yaJtr.' 

---~~• , bu devletleric toprakları•~ 
B n n fRr 0a İl nıaı\\ 17 ikinci Kanun CUMA gn.un saat 21,15 ten itib?rcn Gerorges D'ESPARBES'in şah· geçmek suretile yapıl...,-

\WI ~"=il U U eser romanından iktibas edilen senenin en heyecanlı, en gftzel filmi liıımdar. .Jl 
14 - Bu devletlerin, ~4 

olmıyan devletlerle olan t 
graf ve telefon mubabe l{artalların 

AŞK - HIRS - HEYECAN - POLETIKA - CASUSLUK - MUCADELE 
OYNIYANLAR: (YAVRUM) Filminin kıymetli sanatkarlarından Constaot REMY • Pierre RENOıR 

DEBUCOURT • Marcel ANDHF ve ANNIE DUCAUX 

Ayroca MIKJ 
f"'OKS 

TAMAl\IEN REKI.i KARiKATÖR 
TOtıKÇE sözı .. O DÜNYA HABERLERİ 

da gene ve mümkün olcl 
nisbette ikid memleketi ,.~ 
hat ve tesisatları vasıl•' 
yapılmalıdır. 

15 - Aşağıda 
her iki haldeki 

zikredi~ 
ücretle 

taksimi idareler araıı 
muhabere ile temin e 
cektir. 

16 - Akid memleketi 
· Detıamı 4 mü şahij'eJI 
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" Mussolini tam N. V. Olivierve şO.reka-
bir Sosyalisttir" VV • ~ • H. \

7 
an sı Limited vapur 

B~tarafı 2 irı r.i salıi(cdc Der Zee 
mıyorlar mıydı? Bilmiyor mu· acentası 
yuz ki k_apitalizmin ıiyaai & Co. 
kudreti ltalyada hemen ıı· 
fıra inmiıtir. Eodüıtricilerin 
faaliyeti orada pek sık bir 
kontrola tabidir. Ekser hal
lerde bu endüstriciler kendi 
fabrikalar.oda bir nevi mü· 
dür gibi birşey olmuşlar ve 
hiçbir fayda lemin etmeden 
vaziyetin bütün mahzurları· 
nı kendi hesaplarına muha
faza etmişlerdir. 

M. Kerilliı'in bu mes'ele· 
den debıete düıerek yirmi 
8ene sonra, içtimai bakım· 
dan, ltalya ile Sovyetler bir
liği arasında bir fuk kalmı· 
y~cağını söylediğini görmüş
tuk. Muhafazakar M. Kerillis 
bu suretle bizim sendikalist 
l~alyanımızın görllşile birle
şıyor. Ve baıka bir ıahadete 
de ihtiy.aç varsa iıte Jurne 
Eodüstrıyel gazetesinin şu 
sahrJarı: 

.. Geçen mayısta, yabancı 
dövizlerin taksimini kontrol 
etmek üzere kurulmuş olan 
kamb~yo mürakabe heyeti, 
kambıyo enstitliıü ıervisleri 
korpuraayonlar bakanhğınd~ 
kambiyo müdilrl6iü, maden 
ve yakacak idhalltı ofisi 
bundan böyle yeni "Kambi· 
yo ve mUbadele,, müsteşar· 
hğında birleştirilecektir. 

"ltalyan ticaretinin umumi 
heyeti böylece sıkı bir surette 
nizımlanmış olacaktır. 

"Taymis'in Roma ayları, 
Habet seferinin, muhafaza
kar deflasyon siyasetine bir 
son vermit •ıe elupansiyo· 
niıt bir ıiyHaya yol açmıı 
olduiunu temin ediyor. Lireti 
dütilrmemeyi doğru bulan ve 
korpuraıyonlar ıiıteminin 
sertliği yüzünden kendiliğin· 
den bir iç enflasyonu elde 
e~emediği içia, M. Muasolini 
bırdenbire 1934 de bildiği 
taHrruf siyasetine bir son 
vermek .. Sömürge N 
D I' evv 
. eı i,, ni kabul etti. Silib 

sıpariıleri ve seferin ken· 
di~i gerekli mahreçleri ver· 
nııı oldu. 

.. Bununla beraber tasar
ruf ıiyaaetind !n vaz geçe
rek memlekette ve sömür
~elerde büyük iıler siyase· 
hoe giriş son aylarda ve 
hatti Habeı seferinden iti
b~ren baılamış değildir. Ye· 
n~. o~.an budur ki, git • gide 
eomurge)er aaba11na götü
rülen bü "k · 1 h • yu 11 er siyaseti, 

buıusı teşebbüsler burada 
üyUk b' . . ır rol oynamadığı 

ıçın git-gide bir devlet te
ıebbüsü olacaktır." ------

DEUTSCHE LEV ANTE LıNlE 
Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 " ANGORA" vapuru 20 
son kinunda bekleuiyor, 24 
ıon kiouna kadar ANVERS, 
ROTERDAM HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alcaktır .. 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

"ANDROS" vapuru 3 şu
batta bekleniyor, 7 şubata 
kadar ANVERS, ROTER-
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala· 
caktır. 

AMERICAN EXPORT LlNE 
.. EXCHMOTH11 vapuru 2 

şubatta bekleniyor, NEV • 
YORK için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARREN LI· 

NE - LIVERPUL 
"DROMORE11 vapuru 18 . 

son kanunda bekleniyor, 
1 

LIVERPUL'dan yük çıkarıp 
BURGAS, V ARNA ve KÖS· 
TENCE için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur· 
ların isimleri üzerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taabbüd 
girişilmez . ., e 

" THURSO 11 vapuru 7 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SVVENSEADAN gelip 
tahliyede bulunacak. 

"ADJUTANT,, vapuru 8 
ikinci kanunda bekleniyor, 
LONORA için yük ala
caktır. 

"THURSO" vapuru 15 

ikinci kiounda bekleniyor, 

LIVERPOOL ve GLASGOV 
yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 10 ikinci 
kanunda LONDRA, AN
VERS ve HULL beklenip 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL i9in yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINIS 

.. AGILA,. vapuru 5 ikinci 
kanunda HAMBURG, BRE-

MEN ve ANVERS'ten tah· 
liyede bulunacak. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE1, 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz \'e ucuz ilAç \'e tu

\'alet çqitleri satar. 

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

Biricik satıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

Sıe HAT EzANESI 

Maliye vekaletiııdeıı: 
1 - 2257 no. Ju mad~ni ufaklık para kanununa tevfikan 

devlet alacaklarına 54 kuruştan alınmakta olan beher me· 
cidiyenin gümüı fiatının tenezzülü hesabile kırk dört 
kuruşa endirilmiı ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için 
malsandıklarına tebliiat yapılmıştır. . 

2 - Cumuıiyet Merkez bankasınca satın alınmakta olan 
beher on gram meskük ve gayri meakük halis gümüş ba
dema yirmi iki kuruşa satın alınacaktır. 17-18-20 76-137 

gördüj'ii haber verilmekte- M I 
dir. Samsun bölgesinde elma arangoz ar ve 
ihracatına devam olunmak-Yaş meyva 

ihracat gittik«;e artıyor 
Almanya'ya portakal da 

tadır. lskenderiye'ye 1087 sanayiciler için 
sandık Karadeniz elması, 190 Bir daha ele germi-
sandık Nij'de elması ve 150 Y 

sandık ta Malatya armudu yecek bir hrsat 
gönderildi 

Ankara - Almanya 'ya nü
rnune olarak gönderilen el
malar bu ~emfeket piyasa
larında beğenilmesi üzerine 
yeni ıipariıler ahnmııtır. Son 
hafta içinde ahoan sipariş
lerden 1400 sandık gönde· 
r.ilmiıtir. Yenide-o derhal tes
lım farliyle 10 bin sandık
lı~ sahı için bir Türkevinin 
hır Alman ticaretbanesile 

~~~~ık. kaldığı Türkofiae 

dı .ırılmııtir. Filiıtine gön-
erılen uf k b . 

1 • am ala1h elma-
•ruıuzın da bUy6k raibct 

iİtmiştir. Bunlar lıkenderiye 
de çok iyi fiatlarla aatılmıı
tır. Köstence yolu üzerinden 
Almanya'ya gönderilen el
malar sailam olarak yerle
rine vasıl olmuıtur . 

Almanya'ya ıene tecrübe 
mahiyetinde 150 sandık por
takal ııönderilmittir. Elmala
rımız gibi portakallarımızın 
da büyük bir ehemmiyet: ka
zanacakları ıüpbesiz sayıl
maktadır. Türk ve Alman 
firmaları arasında portakal 
üzerinde de iş olaca(ı umul· 
maktadar . 

Fabrikamda mevcud şirid 
deatere, planya, kahphk, 
freze, delik makineleri ile 
prese tezgahı, kurutma ve 
tutkal furunu ve el tezgah·, 
ları, ilit ve edevat, mobilya 
keresteleri, kaplamalar, pa· 
peller ve saire satılıktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fahri· 
kasına hemen ml\racaat 
ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

Ali Rıza 
Mücellith~ııesi 

Kavatlar çar1>1sı 

No. 34 

Satılık motör 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları 1.,ürk Anonim Şirketi 

Se .. mayesi3,000,000Tork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30- 40 

• ı 1111111111111111111111111111111111111111111111 111 1111111111111111111111111111111111111111111111 il ll-i I z mir yün mensucatı; 
~:,k~~;g~~uv:!:::.:ı!~i·::! İTürk Anonim şirketi~ 
"TIOtiSr satılıktır. Taliplerin = = -= ızmir Y ftn Mensucatı TOrk A. ~· nin Halka· =-=-
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 5 pınardaki kumat fabrikası mamulatından olan ~ 

:= ınevsimlik ve kışlık, zarif kuma,ıarla, batlaniye, = 
... k•110•r•e•n•lc•r•!iıımM•u•t•---• ~ şal ve yon çorapları, hu kerre yeni açılan Birinci ~ s kordonda Cumhuriyet meydanı civarmda 186 ~ 

laka (Okamentol J-4 
iıksftrftk şekerle· ~ 

rini tecrftbe edi ~ 

tiz •. ~ ca 

Ve Pnrjcn ~ahapm 

en ftstftn bir mfls· 

bil ~ckeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

~ 

Kov,•etli mOshil 

istiycnlcr Şahap 

Sıhhat sflrgfln ~ 
haplarım Maruf ,,. ~ 
eC7.a depolarından ':fJ 
"·e eczanel~rdeo 

arasınlar. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıklara 
MütehaBBııı 

1l-inci Bey ler Sokagı N. 68 
T~ltfmı .1452 

-

~ numaradaki (~ark Hala Tftrk Anonim şir .. ~ 
~ keti) mağazasında ıatılmaktadır. Mezkftr fabrika- ~ = nıo metanet \ ' C zcrafet itibarile herkeeçe malum ~ 
§ olan mamulatmı muhterem müşterilerimize bir ~ 

:;: defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ - -= Perakende satış yeri Toptan satış yeri S - -E Yeni maoifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
E Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. ~ 
:= biraderler S - -
E§ Kuzu oğlu çarıısı Asım Rız.a ~ = ve biraderleri ~ 
§ Yeni manif aturacılarda mimar ~ 
:'.: Kemaleddin Cad. Yünlü mal- i 
§§ iar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 

iıını ı ıııııı 111111111111111111111111:111111111111il1111111111il1111111il111111111111111111 lll l lllllliİ 

,._Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla

mı, en ucuzu eıı güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesaıı~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 

Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarr 

lzmir şubesinde b11lursunuz 
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Otuz Tabutlu Adıl 

Fransız silah fabrikalarının ltalyaya 
mühimmat gönderdikleri anlaşıldı 

, Moı·is Löblanın En Meraklı Ronı~ • -

~~~--------~~-" H erh an gi bir taarruzun muvaffak 

olmasına müsaade edilınemelidir" 
Londra, 17 ( A.A ) - M. 

Eden Limington' da söylediği 
nutukta 1935 hadiselerinin 
bathcalarını göıden geçir· 
dikten sonra ezcümle demiş· 
tir ki: Kollektik emniyeti 
başardığımızdan emin ola· 
bilmek için yapacağımız da· 
ba çok şeyler vardır. Ko· 
tayca elde edilmiyecek olan 
bu kollektif emniyet bunun 
başarılmasına birlikte çah· 
şanların hepsinin fasılasız 
çalışmasını ve fedakirlık· 
farda bulunmasını istilzam 
edecektir. 1935 de heyeti 
umumiyesi itibarile iyi me
todlu bir surette çalışılmıştır. 
Fakatl936da daha iyi ve 1937 
de de ondan daha iyi çalı
şılması Jizım a-elecektir. 
Sarfedeceğimiı gayret çok 
büyüktür. Fakat lngiliz ulu
sunun düşündüiünü yapmak 
zahmete değer bir şey
dir. Gayrette ve fedakarlık
larda bulunmağa biz ne 
kadar hazır olursak diğer 
milletler de o derecede hazır 
olacaklardır. 

Dış siyasamızın kararsız

hiı tarihte zaman zaman 
facialı neticelere sebeb ol
muştur. Şimdiki siyasal istik· 
rar barış davası için neden 
o derece kat'i elmasın bir· 
kaç güne kadar Cenevre'ye 
bu fikir ve ruhla gideceğim 
önümüzdeki pek çetin işe 
bu ruhla başlayacağım, hepi · 

miz milletler cemiyetine taal· 

lük eden pek yakın anlaş· 
mazhklardan ilerisini görme· 

ye çalışmak ve bazı . mühim 
noktaları gözönünden uzak 
tutmamak mecburiyetindeyiz 
bu noktalardan ikisi şun· 
lardır: 

1 - Herhangi bir taarru
zun muvaffak olmasına mü
saade edilmemelidir. \ 

2 - Milletler cemiyeti• 
azası birlikte hareket ede
rek şimdi veyahut gelecek
te bir hoşnutsuzluğu yatış

tırmak için en iyi yolun ta
arruz değil müslihane mü· 
ıakereler olduğunu ve an· 
cak müslibane müzakerele
rin en iyi neticelerle taçla · 
nabileceğini ve herhangi bir 
mütaarıza isbat edebilecek 
derecede kuvvetli ve birleş· 
miş olmahdarlar. Son bir 
aoktayı da kaydetmekliiime 

müsaadenizi rica ederim. 
Milletlerin Cenevrede yalnız 
sözle değil filen de bizimle 
beraber olacaklarından ve 
Paris 'siyasasını takib eder
ken bizim de onlann da ba
rişi temin edecek kadar 
kuvvetli olmakhğımız için 
icabeden tedbirleri alacağı
mızdan emin olabilecek veç
bile ileri gitmeye mecburuz 
koJlektif barış sisteminin 
müessir olması için iki vas· 
fa malik olması icabeder. 

Kuvvet ve elestikiyet .. Kuv
vet taarruzun filen cesareti 
kırılmak için elestilriyete sı· 
rası gelince icap eden tadi
lihn muvafakat suretile te
mini kolaylaştırmak suretile 
harp sebepleriodea bazıları· 
nın ortadan kaldırılması için
dir. KoUektif sistemin kud-, 
reti bütün milletler cemiyeti 
azasının nisbi imkanlar da.
bilinde rollerini ifaya amade 
olmalara derecesine bağladır. 
Bütün yükü bir veya iki mem 
leket üzerine bırakan kol
lektif sistem mevcut olamaz 
Milletler cemiyetinin mühim 
faydası büyük devletler dı
şındaki devletlerin bu arada 
genel harpte bitaraf kalan
ların da Cenevre'de nüfuzla· 
rıoı kollektif bir surette kul· 
lanmaJarındadır. Keza kollek
tif barış sistemi şimdi bir 
silibsızlaoma anlaşmasına 
mebni olabilecek biricik yol
dur; lngiliz hükumet veya 
ulusunun herhangi bir mem· 
lekele muhalif olduğunu zan· 
netmek büyük bir yanlıştır; 

Siyasamız hiçbir millete karşı 

değildir . Fakat milletler 
cemiyeti,azası sıfatile paktın 

herhangi bir surette ihJiline 
karşıyız. Bizi kuvvet siyasa· 
sına dönerek barışı bozmak 
istiyecek herhangi bir hü
kumet veya ulusa karşı 
daima koJlektif sistem sa· 
fında göreceklerdir. lngili:ı 
ulusu hiçbir şeyi barış kadar 
arzu etmemektedir. istis
nasız bütün milletler cemi· 
yeti azası devletlerle çalış
mak kadar hiçbir şeyi bütün 
kalbimizle istemiyoruz. Bu
nunla beraber dünyanın ibti· 
laflarını muslihane vasıtalarla 
halletmeğe mecbur olursa 
bir koUektif sistem tesis 
etmek icap edecektir. Bun· 

Köylüler bir çok mağazaların 
camlarını kırmışlar zabıtaya 

silah kullanmışlardır 
lstanbul, 18 (Özel) -Ma- silah kullanmıştır. Birçok 

kedonya'nın (Ayvasil) kasa· mağazaların camları kırılmış 
basında köylülerle zabıta ve her iki taraftan yarala
arasında müthiş bir arbede nanlar olmuştur. Hükumet 

• olmuş ve köylüler zabıtaya tertibat almııtır. ________ ... ________ _ 
Avusturya 
Italya'dan ayrı· 

lıyor 
lstanbul 18 (Ö.zel) - Ve· 

rilen haberlere göre; Avus
turya Itatya ve Macaristan 
birliğinden ayrılacak ve .kü· 
çUk itilaf ile lngiltere siya· 
sasını takib edecektir. Şuı 
niog Pragda bu mes'eleyi 
görüşecektir. 

Almanya 
Ren 'i işgal etmiyece
ğine dair teminat 

vermedi 
lstanbul 13 (Özel) - Fran· 

sız sefirinin Alman Hariciye 
müstetarını ziyaretten mak
sadı, Almanya'nın Ren'in 
askerlikten tecrit edilmiı böl
a-esini iıa-al etmiyeceğine dair 
teminat almak içindir. Fakat 
bu hususta teminat verilme· 
diği söylenmektedir. 

lngiltere'nin Berlin elçisi 
Pariıte logiliz ve Fransız 
erkanıharplarıoın Fransa'nın 
şark hududu mes'elesioi gö· 
rüımediklerini bildirmiştir. 

ikinci plan 
Pazartesi gflnfl hfl· 

ynk bir toplantı 
yapılacak 

Ankara, 18 (Özel) - Pa· 
zartesi günö Ankara' da bü-
yük bir toplantı yapılacak 
ve ikinci beş yılhk endüıtri 
programımız hazırlanacaktır. 
Bu toplantıda Celil Bayar 
bir söylev verecek, birinci 
beş yıllık plinınıo tatbikatını 
izah eyliyecektir. 

dan başka şimdi milletler 
cemiyeti azası olmıyan iyi 
istekli bütün uluslarla ve 
bilhassa Amerika ile mutabık 
bulunmakla bahtiyar olaca· 
ğız. M. Eden nutkunu biti· 
rirken lngiliz dış siyasasının 
milletler cemiyetine dayan· 
dıiını bir kere daha kay· 
detmiıtir. 

Romanya 
Silahlanma işleri 

için 350milyoıı 
fraıık ayırdı 

lstanbul 18 ( Radyo ) 
Bükreşten haber veriliyor: 

Romanya nazırlar mecli · 
sinin son toplantısında si· 
lablanma işleri için parla· 
mentodan 350 milyon frank· 
hk bir tabıisat istenilmesi 
karar~aştırılmışhr. Bu para
nın mühim bir kısmı ile 
tayyare alınacaktır. 

logiliz donanması 
fazlalaştırılacak 
lıtanbul, 18 (Özel) - in · 

giliz donanmasının fazlalaı· 
hrılması hakkında hazırlanan 
yeni plin tatbik mevkiine 
konacaktır. 

Yeni bir milli müdafaa iı· 
tikrazı akdı da düşünülmek· 
tedir. lngiltere yeni planla 
kruvazör adedini yetmişe çı
karacaktır. 

Balkan devletleri 
arasında posta 

işleri 
-Bc~tarafı 2 inci sahifede

birinde telgraf ve telefon 

hizmetleri özel kumpanyalar 
müşterek bir anlaıma ile 
tanzim edilecektir. 

17 - Vaziyet müsaade 
eder etmez. Akid n.emleket
Jeria karşıhkh servislerinde, 

telgraf ve telefon ücretlerinde 
genel bir tenzilit yapılması 
nazarı itibare ahnacaktır. 

Radyo neşriyatı: 
18 - Birlik memleketle

rindeki radyo neşriyata teı
kilitı mllmktın olduğu kadar 
müşterek esaslara istinad 
edecektir. 

Akid memleketlerin radyo 
neşriyatı teıkilitları, teknik 
mea' elelerde olduiu ıibi 
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VEHONiK -
- Ah .. Dedi. Kayıklarda 

tam yirmi kiıi vardı. Man
genok ile yirmi bir .. M. An· 

tuvan'da öldilğüne göre yir· 
mi iki.. Franıova ile Stefan 
da kayboldular, onlarda şüp· 
hesiz öldüler. Honarin ile 
ahçı kadın da öldü. Hepsi 
26 eder. Fakat 30 ölü li· 

- Hem de bizim gibi et 
ve kemikten mürekkeb, in
san gibi peri ve cinler; ha· 
biı ruhlar .• iblisler var! Bun· 
lar babanızı öldürdüler .. Ka
yıkları batırdılar. 

Veronik bu sözlere cevab 
vermedi. Çünkü babasını 
kimin öldllrdiiillnil, kayıkları 
kimlerin batırdıklarını çok 
iyi biliyordu. Yalnız: 

- Sizi buraya saat kaçta 
kapattılar? Diye sordu. 

- Saat 10,50 da, on bir· 
de Karreju gelib bizi de 
alacaktı. 

Veronik Fransova ile Ste· 
fanın 10,30 da burada bu· 
lunmalarına imkin olmadı· 
iını taktir etti? Şu halde 
adada bir veya birkaç ıerik 
ciirmii daha var demekti!. 

Rahibeye: 
- Ne olursa olsun bir ka

rar vermek, bir tedbir itti
haz etmek lazımdır. dedi. 
Yalınız bu halde kalamaz· 
sınız, biraz istirahat etmek 
mecburiyetindesiniz .. 

ikinci rahibe ayağa kalktı 
ve: 

- Herıeyden evvel onlar· 
dan saklanmak ve mlldafaa 
imkanını bulmak lazımdır 

dedi . 
Veronik, Peri ve Cinlere 

inanmamak ile beraber, bir 
yere iltica zaruretini hisse
diyordu. Bunun için : 

proiramlara aid mes' elelerde 
d~ doirudan doğruya anla· 
ıacaklardır. 

- Nasıl saklanalım 
müdafaa edelim! Diye ' 
du . 

- Nasıl? Bunu her 1 

man ve heb sorduk. Bu~ 
bütün ada halkını bu er 
şe sarmıştı. Mongenok, 
taarruzda bütün balkın P~ 
reye kaçmasını mufP 
görmüştü. , 

- Priüreye mi? Ne İ~ 
- Çünkü orası ayrı~ 

şekildedir; müdafaa rsıtl 
kündör.~ 

- Ya köprü? 
- Honarin iJe Mang•" 

o ciheti de düşündüler. ~ 
da bir geçit var; geçi' 
üstüne dört, beş bidon tJ' 
zin yerleştirdiler. Benıio1' 
dökllpte ateş verilince, ; 
köprü kalır, ne de dilt-' 
beri tarafa geçebilir! 

- Şu halde, neden P~ 
üre' ye gelmediler de ka1' 
larla firara kalkııtılar? 

- Evet.. Fakat ad•" 
büsblltün uzaklaşmaiı dıl 
emin gördiller. Fakat 111 ' 
da biz düşünecek . vaziY,
değiliz! 

- Gidecekmiyiz? 
- Evet ve hemen! He~ 

gündüzken gitmeliyiz. (jr' 
den daha iyidir. 

- Yerde yatan hemşirlf 
ne yapacaksınız? 

- Bir el arabası var. Y 
düzdür. Beraber tat•,I 
Köyden hiç geçmeden doft 
ruca Priüre'ye gideriz! 

Veronik vakıa bu paf'i 
kızlarla az bir miiddet oı'J. 
teşriki bayata taraftar 41; 
iildi; neden~e, sebebini 'İ. 
mediği halde korkuyorclf 

Fakat emri vakii kabul -

ruri idi. Bunun için: 

- Pek ili! dedi. Sizi b" 
bamın m•hkineıine götOrt 

rllm, oradan tekrar k6f 
dôner ve lizım olan erı.-' 
getiririm. 

Papas kızlarından birİı 
Bir defa köprüyü 1 

tıktan sonra, adanın ucu~ 
büyük bir ateş yakar, '. 
dad isteriz. Bu suretle ~ 
heman bir vapur gönde~i 
ler biz de kurtuluruz. Dl"", 

Veronik bu teklife it' 
etmedi. Adadan artık •1 
mak kararını vermişti. 

- Hep birlikte hare 

ettiler. Üçüncü hemıireJİ 
arabasıoa bindirdiler. 1'• 
cidden ölü gibi idi; 111 

madiyen gülüyordu. 
Bir aralık daha yük 

daha düz, ağaçları dab• 
bir yere geldiler. Rahibe; 

- °Karakır" a geliyo 
Onlar burada yukarıda O 

rurlarl Dedi. 
- Bunu neıeden bilit 

suouz?. '1. 
- Biz, herkesten fi il 

ıeyler biliyoruz. Bize ~ 
yücü" derler. Büsbütün y J 
değildir. Bunu Mange~_, 
da bilir çok zamanlar biS~ 
fikir sorardı. Eski bir '';
neye göre burada, bu ı• 
nın altında bir ıehirdir. 
bir hakikattır ve bu t• 
ben gördüm! 

( Devam edece) 


