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Neşriyat Mlldürü : HAMDİ NÜZHET 

Adres : İzmir ikinci Beyler SokaR-ı •r 
Abone oattları: Sencligi 700, altı ayhğı 400 kuruo 

Reamr iliiıılar için: Maarif cemiyeti ilioat 
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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

ltalyanlarııı 
Sulha yanaşmak istedikleri 

ve takat hu isteklerini açığa 
vurmaktaıi çekindikleri söy-

• 
nıyor. 
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.Habeş'ler, Eritre Cephesinde Bir I~aç 
Mühim Yerler lş~al Etmişlerdir 

ı~tanhul, 2 (özel) - Habeş oadularından htlyük bir kuvvetin, en 
olduğu halde Eritre cephesinde it al yan 41Jarı kovaladığı ve askerlik 

son sistem silahlarla mücehhez 
noktainazarındaıı çok mühim 

bazı ye ler aldığı Londı"a'dan haber verilmektedir. 
Eritre'den çekilen Italyan'lar muhtelif yerlerde bozulmuşlar, esir ve mühimmat bırakmak meclıu

riyetinde kalmışlardır. 
Alakadarların verdikleri malumata göre, Italyan'lar, hiç biı· cephede esaslı bir mukavemet göste-

rememektedirler. 

Ingiliz Somali'sinden Habeş ordularına yetiştirilen silah, mühimmat ve top peyderpey cephelere 
gönderilmektedir. 

"'*' !_:ondra,2 (Radyo) - Dessiye'den bildirildiğine göre, imparator yakında şimal cephes·ne gidecektir. 

Deni~* k;;;c~~~~~. ı;;;;.pc;rtCkiz'de Şiddet~ =*M;;;;b;disele~ri biiiil 

tesiye toplanacak li yağmurlar yağdi yor, gal~!.~? artıyor 
Fransız deniz hakanının son beyanatı . . ·- · -- . . Gençleri Kahire ye girmekten men 
Tokvo'da memnuniyetle karşılandı Bırçok. yerlı sular altında, hır köy· etmek i"j" niliu bütü.o 

de5 lbınayı sular alıb götürmüştür · ~ 
lstanbul, 2 (Ôıel) - Por- altında kalmıştır. (Eştino) ){öprülP-rİ tutulmuştur 

tekiz'de şimdiye kadar gö· köyünde 51 b~yük binayı .. . 
. . . rülmemiş derecede şiddetli sular alıp götürmüştür. ln-

"yağmurlar yağmış, nehirler sanca olan zayiat hakkında 
J 

taşmış ve birçok köyler su benüz malumat alınamamıştır. 1 

Fransız donanmasından bir kaç parça 

k 
Itfanbul 2 (Özel) - Deniz nah Londra'da aksi tesir 

on erans 6 'k" · 
• 

1
• ı mcı kanun yapmış, Tokyo'da ise mem-

paıarteaı gUnü to 1 kt . L d , P anaca ır. nunıyet uyandırmışhr. Lon-:n ra dan verilen haberlere dra'daki Japon murahhuları 
il re, .Japonlar bu defa da Tokyo'dan aldıkları emir 
metahbatlarmda israı eder-
lerse, konferansın dağılması 
muhtemeldir. 

Fransız deniz bakanı M. 
Piyetri'oio Japon noktai na
zarına çok yakın olan beya-

üzerine Fransız delegeleri 
ile görüşmüşlerdir. lngiltere, 
tezgaha alınacak gemilerin 
daha evelden bildirilmesi 
hakkındaki teklifinde israr 
eyliyecektir. 

------..-.. ..... _. ____ _ 
Japonlar Çinle arayı 
bu]mağa ~alışıyorlar 

~~--------· ·-----~~ Şubat içinde Naııkinde i)zel 

bir konferans toıılauacaktır 

y ~ ... • .. .._. Çin tayyarecileri 

aralı hekim tayyare ile lstanbul, 2 (Ôzel)-Tok- düzelmektedir, Şubat ayı 
yo'dan haber verildiğine zarfında Nankin'de özel bir 

Ad • A konferans toplanacak ve 
ıs- baba 'ya geıı· rı·ldı· iÖre, Japonya ile Çin hü- orada bütün meı'eleler ko-

kumeti arasındaki ihtiiiflar, nuşulacaktır. 

1 labeşistan'daki ;cnebi doktorlar Hitler'iu parola;· 
,.e sıhhiye heyetleri de sosvete nez- Alman milletjnin şeret 

dinde protestoda b l "'d I ve kuvveti için u un u ar d . .
1 

., 
lıt nbul 2 (Özel) _ Is- aıma ı erı. 

keri bir mıntaka olan Dolo
"'eç kıııl baç eyyar hasta-
~an~lerinin bombardımanı ya zehirli gaz bombalara da 
".~erıne, Habeşistandaki bü· atıldığını bildirmiıtir. 
ı un e b" d Istanbul, 2 (Özel) - ls-

cne ı oktorlar ve 
~•hbiye be. y'etleri uluslar veç'in Adis-Ababa konso· 

losu bombardıman mıntaka
sosyetesine protestoda bu· 
lunnıuşla d H b . sından tayyare ile dönmüı-
t r ır. 8 eş ımpara- tUr. Ag~ ır yaralı olan kızılba~ 
oru da bir telgrafla ltalya- .,. 

başhekimi de Adis - Ababa 1 111 
caniyane hareketlerir.i 

protesto elmit hastanesine yatırılmııhr. Kon· 
ve gayri as- - Devamı 4 ncü salıifede -

Berlin 2 (Radyo) - Yeni 
sene müaaıebetile orduları

na hitaben neıreylediği bir 

beyannamede, M. Hitler ar

kadaşlarana teıekkür etmi~ 

ve Alman ulusunun 936 pa· 

rolaaı "Alman milletinin ıe

refi ve kuvveti için daima 

ileri I" olacaktar. Demiıtir. 

Düşen tayyare 
bulundu 

lıtanbul 2 (Özel)- Isken
deriye'ye varmak ilıere iken 
denize düşen büyük bir in· 
giliz deniı tayyaresi, isken· 
deriye açıklarında bulunmuş
tur. Tayyare pilotu, yaralı 
olarak bir logiliz hastane 
gemisine götürlilmllş ve bo· 
ğulan 12 yolcudan bazıları· 
nın ceıedleri bulunmuttur. 
Bunlar arasında, Brendizi' den 
binmiı bir de ltalyan zabiti 
vardır. 

l\f ısır'daki nilmayişlcrderı bir intiba 
Istanbul 2 (Özel) - Mısır nin Kahireye girmelerini men 

hadiseleri, gittikçe büyümekte etmek için Nilin bütün köp
ve talebenin galeyanı artmak- rüleriai tutmuştur. 

tadır. Mısır zabıtası, civar logiltere•nin Mısır fevkal-
vilayetlerden Kahire'ye gele- ade komiseri başbakan Ne-
rek büyük bir nümayiş yap- simi paşanın notasına dUn 
mak istiyen Mısır gençleri- cevap vermiştir. 

-- - ...... ~··.-..~··-----
Harabeler içinde bir 
mamure yükseliyor 

~-----------~~ Koltür parkın temel taşları 

dün törenle atıldı 
Gllzel lzmir'in yanık yer

lerindeki ayıbı örtecek ve bir 
halei ihtişam gibi yükselecek 
olan Kültür parkın temel 
atma töreni, evelcede haber 
verdiğimiz üzere dün yapıl
mıştır. Törende ilbay Fazlı 
Güleç, komutaolarımıı, parti 
başkanı ve Y OZiad say lavı 
Avni Doğan, şarbay Behçet 
Uz, Sovyet konsolosu ve 
daha birçok zevat davetli 
olarak bulunmuşlardı. Daha 
sabahtan, Kültür parkın ku
rulacağı ( Doktor Mustafa 
Bey caddesi ) bayraklarla 
ıilıleıurıiıti. Öjleden ıonra 

1aat 15 te sUel muzlkanın 
çaldığı Istiklil marşile törene 
baılanmış ve şarbay Behçet 
Uz'un söylevinden sonra te
mel taşları atılmış, ağaçlar 
dikilmiıtir . 

Behçet Uı, verdiği söylev
de ezcümle dedi ki : 

HillAsa KOllOrpark, bayok 
ve küçftkltre çeeltU oyun yer· 
ierlle, yazlık fe luelık yozme 
hnuzlarlle, tayyareden atlamık 
için yapılacak parıetıt kuleallc, 
herhangi bir ıezahtır, yıhud 

temell veyahud konferaoelardı 

letllade edilecek çtk ani lleıtrı 
· Devamı 4 ncü ~ahif ode: 
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'1 Türk -Rus dost-
1 luk muahedesi 

Cinat Roman Nakili: KAMl ORAL .I' • 
Em.niyet direktö;~-merkeze döndn- 192~ yılında Paris_t_e-im- zalanan it· 
ğO zaman, dilsiz gine derin bir tıfak, 10 sene daha uzatıldı 

Sovyet Rusya ile bükü- Bir taraftan; 
tıyku ya dalmış bulunuyordu metimiz arasında bundan OD Doktor Tevfik RüşdüAra· 

Şimdi ben, bu yaştan sonra o zamanın en meıhur hafi- yıl evvel akdolunan dostluk ıı, Türkiye cumuriyeti Ha· 
esrareniİZ bir cinayetin tah • yelerinden olan M. (Anri)nin ve bitaraflık muahedesinin, l'İcİye Vekili, 
kikatını üzerime alırsam, bulduğu ve bir an eve) icra 194.) yılına kadar uzatılması Ve 
oğlumun, hakkımda bir ik · mevkiine konmasını ehem- takarrur etmit ve bu bapta Diğer taraftan; 

h d b b. 1 .... • db. · a•ag"' ıdakı" kanun Kamutayca Müsyll Leon Karahan'ı ra uymasına se e ıyet miyet e tavsiye ettıgı te ırı 'I' s s r . 
vermiıı olurum. Binaenaleyh, düşünüyor ve kendisi de, bu tasdik edilmiıtir: ovyet osya ıst cumurıyet-

.,. Kanun lui ittihadının Türkiye bü-
bu iıe giriıemiyeceğimi tek- tedbirden büyük bir faide yük Elçisi. 
rar beyan etmekle mütees- beklediğinden dolayı, bir da- Madde ı _ Türkiye cu- Sır asile t 7 Kanunuevvel 
ıifim. Esas itibarile siz de kika evel merkeze gidip dilsizin muriyeti ile Sovyet ıosyalist 1925 ve 17 Klnunuevvel 1929 
bu iti mükemmelen idare tahliyesine emir vermek is- cumuriyetleri ittihadı hükii- da aktcdilib 30 Teşrinievvel 
edebilirsiniz. Müşkülata te- tiyordu. Esasen zabtiye na· metleri arasında 1935 senesi 1931 tarihli protokol ile her 
sadüf ederseniz, ben gene zırı da, bu esrarengiz cina· kinunuevvelinin 17 sinde Pa· ikisi de tekraren mevkii 
ıize yardım ederim. · f ··ı· · b 1 k · · b" ris'te müoakid dostluk ve mer'iyete konulan dostluk yetın an ını u ma ıçın ır ve bitaraflık muahedename-

- Hayır Müsyü Anri, bu dakika bile kaybetmemele- bitaraflık muahedenamesile sini ve bunun temdidi pro· 
İf, diğer işlere benzemez. rini Paris zabıta amirlerine bunun temdidi hakkındaki tokolu ile 7 Mart 1931 
Bu cinayet, başımıza öyle şiddetle bildirmişti. 17 kanunuevvel 1929 teıri· tarihli bahri protokolu bu 
bir gaile açmıştır ki, me- Emniyet direktörll merke- nievel 1931 tarihli iki pro· güakü tarihten itibaren 7 
murJarımız bu işin tahkikile ze döndüğü zaman, dilsiz tokol esas muahedenin mü- Teşrinisani 1945 e kadar on 
uğraşacak olurlarsa hiç bir gene derin bir uykuya dal- tememmimi 7 mart 1931 sene müddetle temdide me-
şey beceremiyeceklerdir. iş, mış bulunuyordu. Gardiyan- mur edilmişlerdir. 

tarihli bahrl protokol mtad- b k d k d bugün yarın gazetelere de ların epiyce süren izacından iş u proto ol tas i e i-
aksedecek, o zaman daha sonra uyanabilen maznun, detinin, 1 teşrinisani 1935 lecek ve tasdiknamelerin 
fena olur. derin bir Jakaydı ile hapi•· tarihinden 7 teşrisani 1945 teatisinden itibaren mer'i 

Müsyü Anri, biraz düşün- hanenin karanlık koridorla- tarihine kadar on sene müd- olacaktır. 
d .. k 1 1 d' d . ·1 k . detle te-dı'dı' hakkında bu Akit taraflardan biri tara-u ten sonra şun arı söy e ı: rın an geçırı ere , tenvır ve ·~ 

- Geçen sene Londra· tefriş edilmiş bir odaya kere Tarafeyn hükümlerince fından işbu protokolun veya 
dan gelmiş olan eski ve çok alındı. Artık, ihtiyar (Anri)- imza edilen protokol kabul teakub edecek her iki sene-
tec1 ~.:hli bir hafiye vardır. nin gösterdigwi tedbire te· lik mer'iyet müddetinin Lhi-

ve tasdik edilmiıtir. t d ı ı f h" 
Onu, siz de tanırsınız. "Tolbi şebbüs edecek zaman gel- Madde 2 _ Bu kanun amın an atı ay evve es 1 

yak,, bu adamı bu işe me· mişti. neıri tarihinden itibaren ihbar edilmediği takdirde 
mur ederseniz, beklediğiniz Emniyet direktörü, 29 ve mer'i olacaktır. ikişer senelik müddetle ken-
neticeyi kolayca elde ede- 33 numaralı hafiyeleri ıeç· Madde 3 - Bu kanun diliiinden temdid edilmiş 
bileceğinize kaniim. Kendisi olacaktır. 

tikten ve onlara lizım gelen hllkümlerinin icrasına Hari· Ankara'da, 7 Teırini1ani 
ayni zamanda zengindir. Ve talimatı verdikten sonra ciye Vekili memurdur. 
P · 't 1 t b k 1935 de iki nilsha olarak arıs e yanız orta a a a kıyafetlerini değiştirmek ve 22-12-1935 
ile tanıımıı bulunuyor. alelacele merkeze d8nmek Protokol 

- Evet geçen sene (Sayo) 

tanzim edilmiştir. 

Zeytinyal?ı 
Fiatleri gittikçe 

ynkseliyor 

şokağındaki cinayetin failini 
meydana çıkaran odur. Fa
kat lspanyol prensesinin el
maslarını çalan hırsızı bulma
ta muvaffak olamamııtır. 

- insan her iıde muvaf
fak olamaz. Sözüme itimat 
ediniz. (Tolbiyak) tam sizin 
aradığınız adamdır. 

- Siz bizi terkederseniz, 
iıter iıtemez bu adama mü-

racaat edeceğiz. Ben, bu 
adam hakkındaki tavsiyele
rinizi zaptiye Nazırına anla
tırım. Şimdi en evvel yapa· 
cağımız iş, tedbirlerinizin tat· 
bikatına geçmek ve derhal 
dilsizi serbest bırakmaktır. 

- Bu hususta ne kadar 
acele ederseniz, o kadar iyi 
olur. 

- Şimdi merkeze gide
ceğim. Yarım saat sonra 
dilıiz aerbest barakılmış bu
lunacaktır. Memurlarımızın 
en muktedirlerinden iki kiti 
dilıizia taraasuduna memur 
edilecektir. Neticeyi gene 
ıize arz~derim . 

M. Anri; ayakla bulunan 
emniyet direktörüne elini 
uzattı ve gülerek: 

- Pazar günleri müstes
na, beni her gün burada 
bulabilirsiniz. 

Dedi. Ve emniyet direk
törDail teşyi ederek, yemek 
salonunda kendisisini bek
Jiyen oğlu (Lili) nin yanına 

gitti. 

OçOncQ kısım 
Emniyet direktörü, M. An

ri'aia evinden çıktıktan ıonra 
merkezi umumiye ritmek 
tlzere (Punt Nofr) köprü
ıllnüa yolunu tnttu. Paris'te 
ve belki de bütOn Avrupa'da 

üzere kendilerini evlerine 
gönderdi. 

33 numaralı hafiye, (Bi
ğaı) adında e1ki bir nakliye 
neferi idi. Bu adam, on 
senedenberi emniyet direk
törlüğüniln emrinde çalıııyor, 

kuvvet boy ve cll••e itiba
rile en azılı ıuçlulan yaka
lamak hususunda büyük 
mnvaffakiyetler gcS.termekle 

nam kazanmıı bulunuyordu. 
Emniyet ve asayiı iılerinde 

çekirdekten yetişmit olmak 
itibarile derin bir vukuf ve 
mümareseye sahih olan 
29 numaralı ( Piyedoı ) 
adındaki hafiye ise, gayet 

zaif, mudarebe ve munazaaya 
kat'iyea. gayrimuktedir bir 
kimse olmasına ratmen, ze
kası sayesinde birçok itler 
başarmakta ve arkadaılarını 

Her iki memleket müoa • 
sebatını şimdiye kadar te
yemmünen tanzim edegelen 
bliyük doıtluk ve itimad 
hisle~inden mnlbem olarak 
ve bu doyg•darın beynelmi· 
lel ıiyaıetlerioin esasını teı· 
kil eden ıulb yolunda ida-
me ve terakkisine hadim 
baılıca ukudu takviye arzu· 
sile Türkiye cumuriyeti bü
kümeti ile Sovyet Soıyalist 
cumuriyetleri ittihadı hlikii
meli: 

daima hayrette bırakmakta 
idi. Birılln, iki aAyıı memu· 
ruaua yakalayamadığı azılı 
bir hıraızı, (Piyadoı), basto
nunu bıraıııa bacaldan ara-
aına atmakla onu yere dl· 
ınrmtiı •e kolaylıkla yaka· 
latmııtı. 

Arkalı var -

Zeytinyağı fiatleri lgUnden 
gOne yükselmektedir. 1935 
yılı zeytin mahsulünün az 
olması ve ihracatın, geçen 
yıla nisbetle daha canlı bir 
hareket göstermesi, fiatlerin 
yükselmesine sebebiyet ver
mittir. 

Mevaşi 
lhracatım1z canlanıyor 

Bir aya yakın bir zaman· 
danberi çok azalmıı olan 
mevaşi ihracatımız, yortula
rın geçmesi mlinaıebetile 
tekrar canlanmak üzeredir. 
Yunaniıtan'a sevkolunan ka· 
aaplık bayvanatıaın, iyi 
fiatlerle satılmakta olduğu 
ıöyleaiyor. 

Sineması T;!s:on a yyare 
.......... ~.... .. ..,,_.... _ .... ....... """'-_..... ·- - ........................... ~.... .-.,,,. .. .... . .... 

Telefon 
31sr 

Bayram gftnleri her seansta 
gösterilen hn ynk 

doldu, bo,aldı. Birçok kimseler 
filmi gôremediler 

MONTE l{RiSTO 
ÔnOmOzdeki Cuma gOnOne kadar devam edeceğinden, bayram gOnleri iz

diham dolayısile bu şaheser filmi gôremiyeoler iki gOnlftk fırsattan istifade 
etmelidirler. film çıkınca derhal lstanbul'a iade olunacağmdan temdidi ihti· 
li yoktur. 

AYRICA: FOKS Dftnya haberleri (Tftrkçe sôzlft)-MfKf aşık (Canlı karikatôrler) 

Gelecek Hafta iki Büyük Film Birden 

Büyük Ihtil31 VVonder Bar 
Anna Bella 10 Yıldız 5000 Güzel kız 

2 ikinci KAnua 936 

Yunan kralının 
gösterdiği enerji -Venizelos~n ltalya ile yapmış olduğ 

anlaşmayı Ingiltere hoş görmemiş 
Lozan'da çıkan "Cazette havayı sezmemeye imki• 

de Laasanne ,, Yunan Kralı yoldur. lngiltere, vaktilfZ 
ve lngilterenin Yunanistana Venizelos tarafından akde' 
atfettiği ehemmiyet hakkında dilmiş olan ltalya - Yun .. 
yazdığı bir makalede şunları dostluğuna oldukça nabot 
kaydediyor : bir gözle bakmaktaydı. 

" Kral ikinci Georges, if- Artık şayanı hayret dere 
tihar edebileceği bir enerji cede uyanık bir surette hl' 
ile, sonradan Cümhuriyetçi reket eden lngilterenin, gf' 
kesilenlerin ekserisi gibi Kral- çen yazdanberi Avrupa'df 
dan ziyade Kral taraftarı konstitüsyonel monarşileı' 
olan ve hükumet reisi olup çoğaltıp .. Daha başka şeyleıt 
bir zecir siyasası gütmek he- ortadan kaldırmak hususul' 
vesinde olan general Kondi· daki yapageldiii cihetler cif 
lis'i bertaraf etmiştir. herkesin malü~udur. Hell 

Gerçi - belki de herkesin bu kritik anlarda kendisilll 
dedii"i gibi kral, kendisine bilhassa alakadar eden Alr 
birçok cumuriyetçileri ka- deniz veya Akdenize komff 
zandırmakta olan bu makul olan uluslara kartı aldığı f~ 
ve mahirane tedbirleri ken- ziyet ile lngilterenin met' 
di şahsi teşebbüsiyle bula- ve tercihlerini hayli açık ı~ 
cak kudrettedir. Bununla rette belirtmektedir. Ingil' 
beraber kralın bütün hare· tere, şüphe yok ki Yugot 
kitının lngiliz basını tara· lavya Naibi prens Paul'a' 
fından ne büyük bir alaka konstitüsyonel siyasasına ı:ot 
ve itina ile takib edildiğini essir olmamış değildi. Şiaıct 
görmemeye ve hatta kralın de Yunanistan'da bir doıtl 
bütün etvarındaki şu İngiliz· hatta bir nevi tilmize nı•' 

vari "Britanipue" koku veya liktir." 
~~~-~-----~~··~··•--4'••-----~~~~ ' 

Mısırda ltal yanların gizb 
ve sinsi propagandası 

Mısırın orta şarktaki önemli duru' 
mu, Italyayı bilhassa alakadar edet 

(Taymis) gazeteıi, logilte· yerleşmesidir. Buna miı,l 
re'nin Afrikadaki bayati asığ· olarak Musulun alınmaaı y&
larından bahsederek bir ma- zünden logiltere ile Türki1' 
kale yazmııtır. Bu makale arasında çıkan sulh yolilf 
Tana gölü için diyor ki: halledilen ihtilaf gösterilebt 
Habeş topraklarında in- lir. logiltere, diğer meml• 

giltereyi yakinen alakadar ketlerle beraber uluılar sol 
eden biricik parça Südan ve yeteıi metodlarına baibdltı 
Mısır'a zengin teressübatını ve bağlı kalacaktır. 

~ taşıyan Nil nehrinin menba · 
ını teıkil eden Tana gölil 
havzasıdır. Dostane anlatma
nın Mısır bakımından ehem· 
miyeti Habeş gölünün sula
rını kontrol iıindeki kıymeti 
bu derece mubaliğa etme· 
den de anlaşıla bilir . 

Tana gölü kimin elinde 
olursa olsun, sularının büyük 
bir kısmının ıene Nil Yadi
lerine doğru yolunu bulma

sının önüne ıeçilmez; fakat 
göl sularının akışını fenni 
bir surette tanzim etmek 
gelen suyun kontrol ve tev· 

ziatını hiç şüphesiz bu gün
den daha iyi bir şekle so· 
kar. Her halükarda Mısırın 

orta ıarkta önemli durumu 
bu krız esnasında ltalyayı 

bilhassa alakadar etmiştir. 
Ve geçen g6a lskenderiye 
aylarımızın da bildirdiği gi
bi son zamanlarda kayde 
değer miktarda gizli ve sin
si ltalyan propagandasının 

devam etmekte olduğu gö· 
riilnyor. Bununla beraber 
M. Edenin geçen çarıamba 
günü dediği gibi lngiltere 
ile ltalya arasında hiçbir 
politik çatışma yoktur. ln
gilterenin teminine çalıştığı 
eıas arsıulusal münazaaları 

tiddetten ziyade hakem va· 
sıtasile haletme metodunun 

Gizli Cemiyet 
Beyrut, (Özel aytarımızdao) 
Gizli cemiyet tahkik•' 
tına el koyan muhtelit mab' 
keme mllstantikliği bütOI 
suçluları ıorguya çekmiı fi 
tahkikat ıona ermiştir. 

Suriye ve Lübnanda bd' 
yllk bir merakla takibedilef 
bu davaya pek yakında bl' 
dayet bak yerinde bakılaı•t 
başlanacaktır. 

Haber verildiğine gör" 
müstantik bu cemiyet meO' 
supları hakkında Osma ... 

cemiyetler kanununun 36 fi 
11 inci maddeleri ile ı t5 
numaralı Mediceraim karar* 
nameainin 1 ve ikinci mad 
delerinin tatbikini istiyecelr 
tir . 

Bu maddelere göre; giJ 
cemiyet kuran ve ıekli bd 
kümeli değiştirmek gayesi~ 
güdenler 5 altından 50 altı j 
kadar para cezasına ve 
aydan 2 yıla kadar baptf 
mabkfım edilirler ve yahud 
bu cezaların her ikisine bit' 
den çarpıtırlar • 

Muhakemenin çok beye' 
canlı ve kalabalık olacai" 
emniyet ve sükünu mubaf.., 
için zabıtanın önemli tedbit' 
ler almak zorunda kalac•i" 
aolaplmaktadır. 
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Çin'de • N. v. \Olivier ve·şnreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 

Tütün ticareti Alı· Rıza vv. ~.,. H. Van Si Limited vapur ROYAL NEERLANDAİS "ROLAND" motörü 6-1-= 
durgundur O z KUMPANYASI 36 da ROTTEROAM, HAM1: 

Japon'ların:neşreyledikleri er ee acentaSI " HERCULES • vapuru BURG , COPENHAGE 
1 

b
. Mücellı.thanesı· 21·12-35 de beklenmekte DANTZIG, GYDNIA, GO~ 

8 <?_0 ır istatistikte şunları & Co C deli Han Birinci kor gördük: • en · • olup tahliye ettikten ıonra BURG, OSLO ve 1$l<AN~ 
Çin' de, l 93S yılının ilk s DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE don. Tel · 2443 BURGAS, V ARN A ve DiN A VY A liıııaqları ifiq 

ayında, tütün ticareti bir Y eui Kavatlar çarşısı "HERAKLEA" vapuru ha- THE ELLERMAN LINES LTD. KÔSTENCE limaolan için yük alacaktır, 
yıl eveline nazaran bi; dur- No. 34 len limanamııda olup AN- " GRODNO " vapuru li· yük alacaktır. SERViCE MARITIM 
gunluk göstermiştir. VERS, DiREKT, ROTER- maoımn:da olup 25 ilk ki· " VULCANUS " vapuru ROUMAlN 
. Şa~gainin 5 aylık tütün DAM HAMBURG ve BRE- nunda Londra ve Hull için 30-12-35 de gelip 4-1-36 da ''ALBA JUL YA,, vapuru 

ıdbalatı 3.231.133 kiloya Japonyn'nın Şangaiye id- MEN limanlarına yük almak· yük almaktadır. ANVERS, ROTERDAM , 9_1_36 da gelip ayni gün 
baliğ olarak, bu miktarın hal ettiği yaprak tütiin mik- tadır. "FLAMINIAN,, vapuru 25 AMSTERDAM ve HAM· M RSIL y A 
170 644 k'I t k h "MILOS 6 ilk kanunda Liverpool ve BURG Jı'manları ı"çı'n yu .. k PiRE, A ' Vtl 

• • • • 1 osu e rar i raç tarı 1935 de artmıştır. 1934 " vapuru son edılmıştır. Halbuki geçen yıl ün ilk S aylık idhalitı 
19

_
738 

kıinunda bekleniyor, 10 son SVVENSEADAN gelip tab· alacaktır. BARsELONE hareket ede• 
16.398.288 kilo tütün idhal kilo idi. 1935 de bu miktar kanuna kadar ANVERS, liyede bulunacak ve ayni " HERCULES " vapuru cektir. 
edilmiş ve tekrar ihraç edi- 32.860 kiloya çıkmıştır. in· ROTERDAM, HAMBURG zamanda 26 ilk klnuna kadar 13·1·36 da gelip 18·1-36 da Fazla tafsili! için ikinci 
len . tlltnn 110.934 kiloyu giltere'den idbaliit ise yüzde ve BREMEN limanlarına LIVERPOOL ve GLASGOV ANVE~ S , ROTERDAM , Kordonda Tahmil ve Tah· 
bulmuştur. 44 derecesinde düşmüştür. yük alacaktır. için yük alacaktır. AMSTERDAM ve HAM- liye şirketi binası arkasında 
Amerikanın Şangaiye it- 1935 te Şangaiye lngilte- AMERICAN EXPORT LINE "POLO,, vapuru 10 ikinci BURG limanları için yük FRATELLI SPERCO vapur 

hal ettiği yaprak tütün mik- re' den 3.352 kilo tütün idhal .. EXCHANGE ,, vapuru kinuoda Londra, Anverı ve alacaktır. acentalığına müracaat edil· 
~an çok dbşmüştür. 1934ün edilmiştir. ( 1934 de 7.590kilo). halen limanımızda olup Hulden gelip mallarını tah- SVENSKA ORİENT mesi rica olunur. 
dk 5 ayında Amerikadan 1935 in ilk beş ayında Şan NORFOLK ve NEVYORK liye edip ve ayni zamand:t LINlEN Navlonlardaki ve hareket 
~6252180 kilo fyaprak tütün gaiden 1 •32o,ı 5o kilo yaprak :için yük almaktadır. LONDRA ve HULL için " GOTLAND " motörü tarihlerindeki değişiklikler· 
ırhal edildiği halde 1935 · tütün ihraç: edilmişse de bu yük alacaktır. 20-1-36 da ROTTERDAM den acente mesuliyet kabul 
~yni müddeti zarfında ~: miktarın 7.39o kilosu yeni- B "EKSILONA,, vapuru 29 ve HAMBURG limanları etmez. 
mıkt~~2~23982 kilo düşmüştür. den ihraç edildiği için ibra· ci. kiinunda bekleniyor, • THURSO • vapuru 12 için yük alacaktır. Telefon: 2004. 2005 • 2663 

Fılıpın adalarından ithal catın safi miktara 1,312,760 BOSTON ve NEVYORK ikinci kinunda hiverpool ve _ lllffl lltllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllnt\ltlll\llll\Ulll\\l\. 
edilen yaprak tütün .. d kilodur. 1934 de 1,149,~85 için yük alacaktır. Svvenseadan gelip tahliyede 1 40 d . yuz e kiloluk ihracat yapılarak ARMEMENT H. SCHULDT bulunacak ve ayni zamanda ~ zm ı· r yu·. Il mensucatı 

erecesmde azalmıştır. 8,189 kilosu tekrar ithal edil- _-_;;; =_ 
1934 de ithalat 9717 l kilo- miş ve safi ihracat miktarı HAMBURG Liverpol ve Glasgov için 

3y9al0b8alikğ. olmuşken 1935 de 1.141.549 kiloya baliğ ol- "NORBURG,, vapuru 30 ylilr alacaktır.ES ===-Tu·· rk Anonı· m. şı· r•retı· _-== ıloya düşmüştür. muştu Bci. kinunda bekleniyor, DEUTSCHE LEV ANTE- l\.. 
f_, llllll•ll•llllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİllllllllllllllllllllllllllllllllll//&~ ~~~~~~GR~:a~~~~aM y~~ "AGILA:ı~!!uru 5 ikinci s lzmir Yftn l\fensucata TOrk A. ~· nin Uolka· = 
r 1 H 

·~ alacaktır. kanunda Hamburg ve An· s pınardaki kuma~ fabrikası mamulatmdoo olıın ~ 1 ULf { a Va urumu= "GLUCHSBURG,, vapuru versten gelip tahliyede bu- ~ mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, bnuaniye, = 
- - 6 son kanunda bekleniyor, lunacak. a şal ve ynn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci s 
§ B • • • • k • = HAMBURG ANVERS Not: Vurut tarihleri ve ~ kordonda Cumhuriyet meydam civnrıncln 186 § 

:§_-_ . u_yu ıyangOS ten yük çıkar::aktır. - vapurların isimleri üzerine ~numaradaki (~ark Hah TOrk Anonim şir- ~ 

Ş JOHNSTON VVARREN Ll· değişikliklerden mes'uliyet - -
§__ ımdıye kadar binleı·ce kişiyi = NE_ LIVERPUL kabnl edilmez. ~ keti) mağamsında satılmaktadır. MezkOr fabrika- § 

"DROMORE 15 •----1111111-••--• §§ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum § = • = " vapuru - D O K T O R -§§ zeu~u:ı etmiştil'. = son kftncnda bekleniyor, ;;;; olan mamulatmı muhterem mn~terilcrimizc bir = 
~ 3.üncü keşide 11 ikinci Kauun 

935 
tedir.= LIVERPUL, ve ANVERS· Ali Agah E§ defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. ;;; - B - ten yük çıkarıp BURGAS Çocuk Hastalıkları ~ Perakende ıahş yeri Toptan satış yeri §§ 

~ Ü y Ü k Ik ı· a mi ye: 50 '000 Lit-ad il' = ve KÔSTENCE için yük Mütehassısı § yeni manilaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § == A - alacaktır. '~inci Beyler Sokagı N. 68 11§ Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. = 
§§ • yrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo Jirahk EE DEN NORSKE MIDDEL· Telefon 3452 = biraderler 

§§_ ı~ramiyelerle (2o,ooo) liralık 
1
.r mfi· _ HAVSLINJE (0-S. A-S. · • := Kuzu oğlu çarıısı~Asım Rıza 

k~ SPANSKELINJEN) Satılık motör = ve biraderleri 
- OSLO = 'i eni manifaturacılarda mimar =- afat vardır = = 12 beygir kuvetinde (Dizel) 5 Kemaleddin Cad. Yünlü'mal- _ 

-

11111111 .. llllllllt!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ - 10"~!Nk~~u~~?Sbekı::ry:~ markalı az kullanılmıı bir = lar pazarı F. Kandemiroğlu = - ~o tör satılıktır. Taliplerin .11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Istanbul 
DIEPPE ve NURVEC li- s B ı r ~ k idarehanemize müracaatlan M 

e man)arına yük alacaktır. umer an Z" fa ya Ayni umanda ISKENDE- ilin olunur. 1 :'1..---
Şeker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi ~!~! :~e~AYFA için mal . No. 2007 - 2008 Fabrikaları mamulatı 
Serm • 3 000 00 "Vapurların isimleri, gel· 

ayesı , , 0rfu·· rk fı·rası Geliş tarihleri ve vapur-

1 
me tarihleri ve navlun tari· 

stanbul Bahçe kapı dardüncu" lnrın isimleri üzerine meı'u • liyet kabul edilmez. feleri hakkında bir taahhüde 

Birinci Kordon, telefon girişilmez." . . . ") ...... : .. · ... ~:··_ 

9.N~A . 

o .11 ıu ıı•' 

•• !!!lllm .... __ ........ 
ôkenrenler! Mut· 

laka (Okamentol) ~ 

öksft.rft.k şekerle· ~ 

rini tecrObe edi· ~ 

ıiz .. 

Ve POrjen ~abapın 

en Ostnn bir mfls· 

bil ~ekeri olduğu· 
nu unutmayımz. 

~ 
c-a 

CQ 

Kuvvetli mftshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sQrgiln ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 

arasınlar. 

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

Hereke kumaşlaı·ı 

Fesan° kumaşları 
Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

BAŞ DURAK 

HAMDİ (N)ÜZflET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz \'e ucuz iUlç ve ltı· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi jçilebilir iki defa ıüzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzhet 

SıuuAT EzANESI 
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(UluıaJ Bfrlik) --
Otuz Tabutlu Ada 
Moris LöhlanınEn Meraklı Romanı 

A vrupa'nın muhtelit yerlerinde gizli• 
komünist hareketleri görüldü 

- Blrint'İ Kıiım: 

Tefrilw scıyısı : 15 
VEKONIK -

Zağrep'teki ~omilnist 

tevkifat vardır. 

hareketi Avruııa'da fena tesir uyandırdı. Y tızlerce 
Yugoslavya'daki komünistler kovuluyor 

lıtanbul 2 (Özel) - Belgrad'dan haber verildiğine Tevkif edilenler, ikiynz kişiden fazladır. Yugoslavyıt 
gftre; Zağrepte geniş mikyastu Komiloist .hareketleri resmi çevenleriode söylendiğine göre, Zağrepleki Ko-
gftıOlmOş ve birçok kimseler tevkif edilmiştir. Bu ha- mnoist teşkililh dağıtılacak ,.e ne kadar Komnnist 

reket, merkezi Avrnpa'da bnynk bir teıir uyllodırmu~- varsa hP-p~i hudut dı~ıoa çıkarılacaktır. 
Ur. Avala ajansı, tevkif edilenlerin, sırf KomOniıt ol· Soo gelen haberlere göre, Avrupaom birçok yerlerinde 
duklarıoı haber verildiği gibi Üniversite profesör· gizli KomOniill hareketleri keşfedilmiş ve tertibat 

terinden kimsenin tevkif edilmediğini bildirmektedir. alınmıştır. 

1 ..... t-+·+---tı------

Rus Harabeler içinde bir Beşiktaş 
Atiıuı'da 2·1 mağlftb 

oldu Elçisi Oruguvay 
payıtahtıuı 

kedi yor 
ter-

mamure yükse"liyor 
Atina, 2 - Yananistan'ın 

en kuvvetli takımı olan Pan
atinayikos takımı ile yaptağı 
maçta Beşiktaş 2-1 mağlub 

lıtanbul, 2 (Özel) - Sov
yet Ruıya 'nın Oruguvay el
çııı, Moıkova' dan aldığı 
emir üzerine yarın Orugu
vay htikômetinin payıtahtı 
olan Montevid !oyu terk ede
cektir. Elçi, ıefaretbanede 
mevcud btıtUn efYayı ve isa
rıatikayı beraber götüre
cektir. 

Beyaz Rus'lar 
Hudud haricine çıka· 

rılacak 
lıtanbul, 2 (Ôzel) - Bil

yik Ruı ihtililinde kaçarak 
memleketimize ıığınmıı olan 
beyaz Ruı'ların budud hari
cine çıkarılmaları kararlaştı
rılmııtır. 

Macar'lar 
Takviyeli Pt~ra'yı 4 .. 0 

yendiler 
Jıtanbul 2 (Özel) - Uypeşt 

Macar profesyonel takımı dün 
Galataıaray oyuncuları ile 
talniye edilmitPera takımile 

Uk maçı yaptı ve4-0 kazandı. 
Macarlar çok güzel bir oyun 
ı&ıterdiler. Cuma günü ikinci 
maçı Galatasaray'la yapacak 
tır. 

Piyengo yllzllnden 
Bir kişi delirdi 

lıtanbul 2 (Özel) - Havai 
kurumu piyangoıunun yılbaşı 
blyllk ikramiyesi burada 
doktorluk yMpan Feyzi'ye ve 

-Baıtarafi birirıci sahifede,_ 
ile, Ege "oto Qrünlerf ol ziyaret· 

çtlerlne en iyi bir şekilde ö~ 

retecek, Ege i\rDnlerl müzealle, 

nOfuıucıuzun artmaaına we hal 

kımızın daha eağlam kalm1Bını 

bilyOk yardımı dokunacak olın 

ve hılkım111 bula,ıcı haatalık 

tardın ve çocuk dO,Qrmeoln 
lenıhklarından nHıl korunu 

lıcığını ıçık bir şekilde ô~re· 

lecek 11ğlık mQzeılle ve ban 
tarın bepılodl"n daha mıoılı 

Te ilıtOn olarak baz1rlınacak 

Ataıark de.,im mDzeılle her 

keılo kooup ~ldece~I eo c11.lp 
bir yerimiz olacaktır. hte bG 

tOn bu kfthftrel ihtiyaçları tıtmln 
edecrğladeo auıra KOltftrpark 
dedik. · -

Her buıuıta olduğu gibi 
KOltQr parkın plAolımnın ana 

hallarını bnırl•malc VI" bı.zı 
eaHlar vermek ıureılyle bu bu 

101111 çok dtt,erll yardıwlllrda 
bulunıo muhterem Sovyet doıı 
larıoıızıa ve onun şehrlwfz mü 
meHlli M. Aleksi Trentlyefe 

bıızoruuuzda ıeıekkOr dmelde 
hllh11111 bahtiyarım. 

"Yeıaaın Tork So'"Jf'f dostlu 
~u!" Burada halk yftksek eeııl": 

- Ya9aııın Sovyet dnaıları
mızl Diye bı~ınrak ıeıabOrat111 

bulundular •e ıarh•y söylevine 
deV1m etti: 

A rkadıelıu; Senelud .. oberl 
gördak ki 1zmlr; fuV1rı, fovar 

dı lzmlr'I ıe\ldl. lzmlr'io (u. 

vardan letllıri,.111 düoOndOğümt1z 

Kuleli ve Maltepe askeri li
selerinin müşterek biletine 
isabet etmiıtir. Ekrem adın· 
da bir genç, 500 bin lira ken 
disine çıktı zannile aklını 

oynatmııtır . 

SON DAKiKA: 
tal.yanlar sıiİh3j!8-
naşmak istiyorlar 

-----------
ngilterenin Roma elçisi Mussolini-

ye yeni bir nota verecektir 
latanbul, 2 (Ôzel) - Pariı'ten haber veriliyo: Londra'da 

balaamakta olan lngiltere'ain Roma elçisi .. Dromond" un 
ltaıilnlerde Roma'ya döneceği ve lngiltere hükumetinin 
ltalya ile olan hakkında Musaolini'ye bir nota vereceği 

llyleniyor. Alakadar çevenlerin verdiği malumata göre, 
laıiliz sefirinin Musaolini'ye vereceği nota, bu ayın yirmi

ade Cenevre'de toplanacak olan uluslar sosyetesinin mü
kereleri için e1as teşkil edecektir. Paris siyasal meba· 
, ltalyan'Jarın sulh istedikleri ve fakat bu arzularını 

eydana koymaktan çekindikleri ı6yleoiyor. 

gibi ıeoeler geçtikçe daha çok 

artıyor. Fuvar yaloız lzmlr'ln 
v~ Türklye'oio df'~ll, Akdenlz'ln 

de en muuffak: ve en i7lek 
fuvarı olabllecek bir yol tut 

mue bulunuyoruz. 

lzmlr ve TQrklye için bir 
klHnç olın bu funrla ürGn 

lerlmlzl tanıtmak v" eatmak 
lıtlfadeılnden baıh bavaıu nıu · 

tedil, gOneel n mey911ı bol, 
tarihi ve eald eserlerle dolu 
fzmlr'f ıeyyıb ıebrl oluak ta 
nıtıcak v~ bu ylzden de mem 

J,.kete ayrıca bir ıenet kıynağı 
olacıkhr. HClyGk bir eenet 'e 

htlkbal vadeden bayltı bir fa· 
varı eıkl dar •e bOyG111eıl b 
bil olmayın bir yerde bınkrnak 
doğru olamazdı. Ooun için J 
EyHU 93ü Arııuluııal tzbılr 
fuvarını KOlıOrpark içlnd'ekl 
p;ı-nle ve berıürlü bOyOmrAe 

mileald y.-rlerlnde hazırlayoruz 

Sayın hrme"hrller! 
Bıtlanan 1~ znr 'e mOhlm 

dlr. Yıluız cnmurlyet Hılk 

partli!lnln blzlerJe yaratlı~ı 

Eıamlwlyet, ıheok ve ft'ragaılı 

çalı,ma yollarlle ve bQyOk 
öoderlmlzlo her 21mın t~t 

wlzde dolatan ve yaoau bOyük 

a~kı ve yOklrk Bf'Tgl ve 

hlwayderlle dtğt'rll bışbakım · 

oıız ismet loönünftn dalnıa 
f<ÖBlf'rdlklerl yOkaek yardım ve 
lütUf larUe hmlrlo bo tıt de 

muvar fıkıyetle neticelenecektir. 

Yatat1ın Atatnrk! Yaşaeın 

l8met loönG, yııa;ıın bayok 

Tiirk ulıJ1ul" 
Söylevden ıonra evveldrn 

ıçılmıı olan çukurlara ıgıç 

dlkUme~e başlandı . 

Vali, MOaıahkem mevki ko· 
mutanı, Parıl bıokanı, Şarbay, 

Sovyet konsoluıu ve dıba bir 
çok seni taraflarından birer 

ağaç dikildi ve birçok foıoğ· 

r1f ller çekildi. 

En ıon olarak parkı çevre · 

Uyecek olan dıvarın temelatma 

tllrenl yapıldı. Hazırlanmıo olıo 
harç ve taelara törende bulu· 
nan bOyGklerlmlı temel~ attı· 

tar, kurbıolat keelldl, mOzlka 

lımlr martını çaldı, ınren bitti. 

Orada ıoplaomıı olan fakir 

bılka kurblD etleri dığıtaldı. 

olmuıtur. ikinci devrenin 
son dakikasına kadar her 
iki takım 1-1 berabere idi. 

Hava postaları 
için geniş tertibat 

alınıyor 
Hükumetimizin, bava nak· 

liyatına bllylik bir ehemmi
yet vermeğ'e baıladıj'ı ve 
bu husus için alikadar ma· 
kamJarın genit tertibat al
dıklan haber alınmıştır. Ül
kemizin belli ·batlı viliyetle· 
rile lıtanbul ve Ankara ara
sında daimi ve muntazam 
posta seferleri tertib etmek 
ve bu işi de bir yoluna koy
mak, artık kuvvei karibeye 
gelmit bir k~yfiyeltir. 

Öğrendiğimize göre, hü· 
kumet dört poıta tayyaresi 
daha satın almak için temas· 
larda bulunmaktadır. Bu 
tayyareler ilkbaharda tertib 
edilecek olan Şark ve cenub 
viliyetleri hava postalarına 
tahsis edilecektir. Ankara
dan baılıyarak garb viliyet
lerine yapılacak hava posta
larını timdi elde bulunan 
tayyareler yapacaktır. 

Hava postalarının merkezi 
Ankarada olacak ve ora da 
bütüa memlekete dağılacak 
tar. Şimdiye kadar kısmen 
askeri idarenin yardımlarile 
yapılan bava seferleri için 
Bayındırlık bakanlıtına bağlı 
olarak bir sivil tayyarecilik 
tcıkilitı yapılmaktadır. Bu 
teıkilita menıup olanlar için 
bir ilniforma da kabul edi
lecektir. 

Hava seferleri bilba11a 
ıimendifer bulunmıyan Şark 
ve Cenub ıehirlerile ihtiyaç 
çok olan Garp ıehirlerine 
doğru yapılacaktır. Hava 
postalarında yolcu ilcretleri 
ıimendifer ncretlerinden fazla 
farklı olmayacaktır. 

Kiralık bnyok han 
lzmir vakıflar direktörlnğnnden: 
Kemeraltı caddesinde kiin büyük Salepci oğlu hanına 

artırma mllddeti içinde talip çıkmadığından artırma bir 
hafta uzatılmıştır. 

Fazla malumat ve busuıi şartları öğrenmek Uzere her 
ıUn varidat memurluğuna ve pey sürmek llzere de ihale 
ıUnü olan 7-1-936 sah illnU saat 14 de direkt6rlllkte 
toplanacak olan komiıyona müracaatları ilin olunur. 4105 

Babanız bu adayı bil· 
bassa çok kıymetli dolmen 
- bir nevi asarıitikadan taş
lar - dolayısile ke:ıdisine 
ikametgah olarak seçmiştir. 
Bunlardan da adada gene 
30 tane vardul Bunların ev
ler de bu otuz kayanın ad
ları gibidir: Hrok - er • dol, 
Dol - KerJitü vesaire. Bun
lara siz ne dersiniz?. 

Honarin bunları, bilhassa 
kaya isimlerini korkarak ve 
seıini kısarak söylüyordu. 

- Evet, madam V cronik 
bunlara siz ne dersiniz? Hem 
bunlarla hepsinde de mühim 
esrar vardır. Bunları size sı
rası gelince, adadan uzak 
olduğumuz bir zamanda an
latacağım . 

Veronik, Breton kadının 
gösterdiği noktaya susarak 
baktı, arkasını dönmüş bü
tün dikkatile ileriye bakı
yordu. Evet, on dört senedir 
matemini tuttuğu seviili oğ
lunu burada görecekti. 

MoUSr, Honari'nin çektiği 
kürekler sayesinde kenara 
yaklaııyordu . 

V cronik birdenbire : 
- Eyvah - dedi - çocuk 

sahilde yok 1 
Honarin de: 
~ Fransova orada yok 

mu ? Fakat imkinsız birıey
dir bul . dedi. 

Fakat Honarin de baktığı 
vakit sahilde çocuk namına 

birıey olmadıiını gördü ve 
anladı. • 

- Çok iarip! diye mml· 
dandı. işte ilk defa olarak 
davetime icabet etmiyor. 

- Belki hastadır. 
- Hayır.. Franıova hiç 

hastı olmamıştır. 

- Şu halde? .. 
- Şu halde, ben de bir 

ıey anlamıyorum! 
- Bir tehlike melhuz de

iilmi? 
- Franıova için tehlike 

meJbuz deiildir. Fakat pe
deriniz için tehlike vardar. 
Pederinizi biç yalnız bırak-
~mamaklığımı tembih etmişti. 
Çtınkil taarruza~ uğraması 
çok mubtemeldil 

- Fransova dedesini mü
dafaa edemezmi? Oğlumun 
öğretmeni M. Mora'da oğlu· 
ma yardım edebilir. Ne der
siniz? • 

Honarin kısa bir dütiln
ceden sonra omuzlarını silk
ti, ve: 

- Bir ıilrü manasız en
diteler ... 

lıte seneler var ki ben de 
bu efsaneler ve tarih diya
rında yaııyorum. Bundan 
bahsetmemek daha doğru 

bir ittir! Dedi. 
Nihayet Sarek adaıına 

yanaıtılar. Oldukça arızalı, 
• btiyllk ve seneler ıurmilı 

ağaçlar sı6ze çarpıyordu. 
Sahil boyu irili, ufaklı kayalarla 

dolu idi. Y auaımağa kabili· 
yelli yeri ıark sabili idi. 
Burada düz bir kısımda bir 
kaç bahkcı kuliibesinden 
mUrekkeb kilçük bir köy 
vardı. 

Deniz, çok sakindi! iki 
balıkcı kayıtı ıahile bailan
mıı bulunuyordu. 

Karaya çıkarlarken Ma· 
dam Honarin: 

- lıte, şimdi Sarek ada· 
sındayız dedi. Siz burada 
kalınız, ben iki saata kadar 
oğ'lunuıu ve babanızı buraya 
getiririm. Hep birlikte Bel· 
Mig de veya Pont l' Abbe 
de akıam yemeği yeriz. 

Veronik biç bir cevab 
vermeden kumlar üzerine 
atladı. 

Honarin 
- Ee .. 

Fransuv~ 
di mi?. 

sahildekilere: 
Çocuklar! Dedi. 
buraya gelme-

Bir kadın: - Öğle vakti 
burada idi. B~ün geleceği· 
nizi ummuyordu. Dedi. 

Honarin etyayı tahliyeye 
yardıma gelen erkeklere: 

- Valizler burada kalsın. 
Eğer beıe kadar dönmezaedl 
bunları bana gönderiniz 
dedi. 

Biriıi: 

- Ben kendim sıetiririmf 
dedi. 

- Nasıl isterseniz öyle 
yapanın. Korreju. Fakat 
Manyenok'tan haber vermi· 
yoraun ya? 

- Maosıenok buradan 
gitti. Kendiıini Pontl Abbe
ye kadar ben geçirdim t 

- Ne zaman? 
- Sizin aıimetiniıin er-

tesi gilnil, madam Honariol 
- Ne yapmak içia oraya 

gitti? 
- Bilmem. Kesik eli için 

bir ziyaret. 
- Yoksa Fauet'teki ıen 

Barbe kiHıesini: ziyarete mi 
gitti? 

- Evet, evet! Sına da bil 
ismi ıöylemiıti. 

Honarin fazla birıey sor
madı; Maoyenok'un ölümüne 
artık nasıl şüphe edebilirdi? 
Yürümeğe başladı. Veronik 
de yanında olduğu halde, 
dar ve oldukça bozuk bir 
yoldan ileriliyordu. 

Tuttukları yol, adanın ti· 
mal kısmına gidiyordu. 

Veronik; 
Babamın ikametgihı 

uzak mı? diye sordu. 
- Kırk dakikalık bir yol. 

Babanızın yeri bu küçük ada· 
ya bitiıik ikinci bir adacık 
demektir. Benediktin Papas
ları buraya vak tile bir ma · 

· naıtır iota etmiılerdir. 
- Franıova burada M. 

Moru ile yalnız mıdar? 
- Harptan evvel burada 

iki kiti daha vardı. Harptan 
sonra, ben ve Mangenok, 
aıcı Mari iJe babanızın 
bllttin itlerini yapmaktayııl 

( Devam edecek ) 

Yaralı hekimler 
-Ba,ıarafı 1 inci sahifede -

soloı bazırbyacağı raporu 
kurumuna 16nderecektir. 

laveç hilkümeti ltalya'nın 
hareketini ıoıyete nezdinde 
resmen protesto etmiıtir. DOD 
blitiln lsveçte bayraklar ya· 
rıya indirilmit ve htokbolm 
caddelerinde ltalya aleyhine 
nlimayiıler yapılmıı, Faıist 
aleyhtarları "Kahrolsun Fa
şizm 1 Afrika'ya medeniyet 
b6yle mi ıokulacak?I. " diye 
baykırmıılardır • 


