
BUGÜN 

12 
SAYIFA 

4 
KURUŞ 

Telefon: 23872 23Mart1935 - CUMARTESi Sene: 4 - Sayı: 1149 
·-===--====================-====================================================================================c========================= 

lngilterenin niyeti Alman 
akınını · Rusyaya çevirmektir 
Saymen anlaşmıya gidiyor 
23 milyonluk 

bir cek 
Sovyetler demlryolu· 
bu Japonlara nihayet 

sattılar 

Bitler eskiden beri ·ı 
bu emeli besliyordu 

Tokio, 23 (A.A.) - Şarki Çin 
denıiryollannm d~vri hakkındakı 
lnukavele bugün Sovyet, Mançu
ko ve Japon mümessilleri 
lara.fından im:za edilmittir. Bir 
Mançuko bakanı, devir mua· 
b:ıeleısi yapık!1ğı anda tediyesi i . 
Ce.beden ve alım fiatmın altıda bi· 
?İni b§kil eyl:yen 23.333.000 yen
lik bir çeki Sovyet murahhaama 
•enni§tir. 

12000 Dolara beyaz, san ve siyah 
renkli bir kedi alınacak 

Arayan mevlôsını da 
bulur, belôsını da •• 

Sirkeci, dünyayı dolaştı ve niha
yet buldu, fakat sonra! .. 

Bugün Beyoğlu birinci sulh hu
kuk mahkemesinde tayam dikkat 
bir davanın görülmesine başlana
caktır. 

Davacı, Selimiyede sirkecilik 
yapan Ahmet, d3.va dilen de Çiki 

in T K ! C ak .ı isminde bir lokantacıdır Ahme· l gı ız ra ı orcun, y ın :ıa 
bı 0 ndrada yapılac~c olan Jübile din anlattığına göre, dava şöyle 
r/raa:'l'Dinıe, Haydarabat nizami· bir vakadan ileri gelmektedir: 
ın karISı ve son Halife Abdüt. Seliınivede oturan Abdurrah· 
~ecidin kızı Dürrü Şehvar'm da ınan ismiJ\de bir adam, bir gÜn 
l•lecelini lngiliz gaze!e'e:ri yazı. sirkeci .ı\hmetle görütürken Çild 
~0~· B:ı tncna::;ebetle I-f n~1i k1ya· isminde bir lokantacının h.~Ja?.. s3-
ı::•n.d~ b.ir de r~mıini dercedi:y:or-' yab, san renk~i ~ir. ked! aradığı; 

· lcı İktibas edıyoruz: n~ bulana on ık1 hın dolar vere-

ceğini söylemi§tİr. Sirkeci Ab
medin üç renkli bir kedisi vardO'. 
Kediyi bir gün aonra üıtü kapalı 

bir sepete koymuf, lokant&4.ıya gCiw 
!ünnüştür Lokantacı kediyi gö. 
rünce: 

- Tamam, benim aradığım ! 
renklerin hepsini taııyor, aıuan bir 
bakalım, erkek mi, . dişi tni, diye 
sormuştur. Ahmedin kedisi dişi • 
dir. Lokantacı bunu antaymca 
yese düşmüş görünmüt: 

- Bana erkeğini bulursan al, 
getir, demittir. 

'ı ar~ U• Matbuat Umum 
Müdürü Vedad Tör 

Ağaoğlu Jthmet 

Matbuat Umum Müdürlüğü eser 
menedebilir mi? 

- Yahu, dünya birbirine mi 6iriJ'or neJir!. 
gazete ne yazıyor? 

- ,.Nevbahar,. olmı;ıı... 

Balı balıalım fıt 



1 •ıt • • t• renkli bir kedi drahmi hediye ngı erenın nıye 1 .(Baştarafılncide) 
eden tütüncü Çiki: . 

(Başta.rafı 1 ncide) 
Yunanistanda oturan ecnebile· 

rin isyan zamanındaki siyasi vaz\. 
yetleri tetkik edilmektedir. Bunla
rın ikametleri ona göre temdit e
dilecek, yahut ikamet vesikaları 

C{eri ah nacaktır. 

- Ben böyle bir kediyi on iki 

Alman akınını Sovyet Rusya bin dolara alacağım ve on seki• 
bin dolara da A vrupaya ıataca 

U•• zerı• ne SÜrmek tir! ğım8~ aözte ağzına bir parmak bal 
çalman sirkeci Ahmet bulundu ... 

Divanıharp!erden henüz bir 
netice almamamqlır. 

Tiala torp:toıu Girit ~dasma 
gönderilmiıtir. Burada birçok i
ıi düküntuleri vardır. Kaçmak is
temektedirler. Torpito, ada etra· 
f ında dolaıarak bunlann f ararına 
mani olmağa çah9maktadır. 

Meıhur Yunan zenginlerinden 
Tütüncü Papastato Biraderler, 
Yunan tayyareleri için bir milyon 
drahmi hediye etmiı!erdir. Bun
lann Türkiyeden de ihracat yapan 
bir müessesedir. 

(Baş tarafı 1 ncide) 
lerim,, ismindeki kitabı ıene mev· 
zu bahıolmaia batlamııtır. Bu 
kitabın 154 üncü aayıfasında fU 
cümleler vardır: 

"Almanyanın bir ıün Avrupa· 
da toprak alması mevzu bahıolur· 
ıa muhakkak ıurette bu topraiı 
Rusyadan alacaktır. Eğer lnıil· 
tere bir ıün Almanya ile ittifak 
eder de Almanyanm Garp hudu
dunu temin ederse biz, bizden ev· 
velkiler gibi Ruıyaya doğnı ilerli· 
yeceğiz, ve bu bizim hakkımız· 

dır.,, 

HABER : Geçen giln bah. Avrupa diplomatları bu cümle-
aettiğimiz "300.0CO liralık yemin,, lere itaret ederek lngilterenin Al
davası bu biraderler!e Türkiye a- manyaya müzaheret etmesine se
rasında cereyan etmi§tİ. bep o1Mak kendisini Rusyaya hü-

Venizeloıun oğluna ait olan ve cum ettirmek olduğunu söylüyor· 
Yunaniıtana teslim edilen vapur lar. 
bu ak~am hareket ediyor. Alman seli karşısında 

lhtlhllclJere ait evrak Avusturya ••• 
Atina, 23 (A.A.) - Atina a- Viyana, 23 (A.A.) -...- Kabine, 

jansı, Kavaiada, ihtilalci kuman· uluslar arası politika vaziyetini 
dan Bourdarasa ait muh:.bere ev- tetkik etmit ve Avusturyanm mü
rakının keşif ve • zaptedildiğini dafaa vasıtalarını arttmnağa, hu· 
haber vermektedir. kuk müsavatı itini mütakere yolu 

Almanyanın mecburi askerliği 
ihdas etmesinden ıonra, lngiltere
nin derhal bir protesto gönderme
si mukabilinde Almanya, "İngil
tere ile hali. görüşmek iateğinde 

olduğunu,, bildirdi. 
Berlindeki lngiliz elçisi. Alman 

hariciye nazmndan bu cevabı al· 
dı. Ve derhal hükumet merkezine 
bildirdi. 

lngiliz hariciye nazırı pazar 
günü (yarm) Berline varacak ve 
konutmalar pazartesi, ıah ıünle
ri olacaktır. 

Konuımalann mevzuu, Hitler 
mümessillerinin de bildirdiği gibi, 
hala "3 Şubatta kararlqmıı olan 
F ranıız • İngiliz beyannamesi,, o· 
lacaktır. 

lngilizce "Newa Chronicle,, p.
zetesi, bqmakaleainde, Almanya-
nın yeni vaziyetinden aonra, yani 
diğer devletlerle müıavatım elde 
etmesini müteakip, artık her teYİ 
rahatça konuıabileceğini umduğu
nu ıöylüyor. Bu ıuretle, Almanya, 
A vrupada. emniyet hiuini çoğalt
mak üzere akti dütünülmüt mi
saklara imza koymak meselesini 

ne İ§tİrak edeceğine, ona kartı 

koymak için böyle bir teıebbüıe 
giriftiğine Avrupayı ikna etmeli
dir,, diyor. 

Bay Edenin Prağı 
ziyareti 

B. Edenin Prağı ziyareti habe
ri, beklenilmez bir haber değildir. 
Bu ziyaret, B. Edenin Moıkova 
ve Vartova seyahati görütülürken 
dü§ünülmüıtü. 

Çekoılovak hükUıneti He yapı· 
lacak bir konferana, lngilterenin 
emniyet miaaklan hakkında fikir 
almak için gösterdiği faaliyet~ 
yeni bir merhale olacak ve İngil
tere ile küçük itilaf arasındaki 
diplomasi münasebetinin inkitafı
nı ıöıterecektir. 

Eden Parlste 
Pariı, 23 (A.A.) - B. Eden, 

dün buraya gelmiıtir. B. Lival ve 
B. Suviç ile yapılacak üçler kon
feranıma iıtirak edecektir. B. E
den evvelce kararlqbnlmıt oldu
ğu ıibi Londraya dCSnmiyecek ve 
Sir Con Saymonu pazar aabahı 
Amıterdamda bularak onunla be-

Bu muhabere evrakı, ihtilalin, ile tahakkuk ettirmeğe karar ver
ikinci kanunun baılangıcında. mittir. 
yani örfi kanunun ilanından çok Sovyet Rusyaya gUre 

münakata ile kalmaz... Silahlan raber tayyare ile Berline ıidecek
tahdit yolunda da umumi bir an- tir. 

evvel hazırlanmıı olduğunu isbat umumi harp laıma meselesini görütebmr... Alman hadisesine 
etme:aeaı.. Nevyork, 23 (A.A.) - Sovyet 

B . .Yenizelosun, bu kanundan 
Rusyanın Amerika sefiri B. Trodolayı, cümhuriyeti kurtarmak İı· 

Fakat bunu göriifmei~ ıirit - müteallik.. yazılar 
rm::\lCJJ ono~, Qalıcı dOg?De ... o1J0.1111L• O Çan C u s a~a r:l 1 n 
n tahdit hareketine bir adım ol- birinci sütununda 

yanovski, Avrupada patlıyacak tiyerek, ihtilalin başına geçtiğini 
her hangi bir harbin derhal evren· beyan eylediği malfundur. HükU· 

mak üzere, yeni Alman orduau- Ve d Ör d Ün CÜ 
nun tecavüz için değil, belki müı· 

sel bir harp olacağını söylemif, met, devlet ve milleti )stikbalde 
Sovyet Ruıyamn hudutlarını muher türlü muhtemel harekete kartı 

terek ıiıtemi korumak üzere te- sayfada d 1 r 
şekkül ettiği hakkında Almanya. 
dan tekrar teminat almak gere-haf azaya hazır olduğunu, fakat himaye etmek için, vaziyeti tasfi· 

sulh istediğini ve Amerika ile ti- kir ..• 

Bu sabahki yangın 
Anadoluhisarında Körfez cad

desinde oturan Şehir Meclisi aza
larından Bay Mehmet Alinin ya
lısından bu sabah saat on birde 
yangın çıkmıtaa da lstinye deniz 
itfaiyesinin çabuk yetişmesi üzeri
ne hemen söndürülmü§tür. Yan
gın, yeni alman hizmetçi k1zın kı
vılcımlı külü pencereden döker
ken kıvılcımların tahtaları tutuf · 
turması yüzünden çıkmııtır. 

ye etm~ktedir. ' 
caretinin inkiıafını dilediğini ili· 

Diğer Yunan ya- ve ebnİ!tir. 
zıları onuncu Ioglllz gazeteleri 

Sir CQn Saymonun Berlin ıe
yıt.hftti esasen bu yolda bir temi
nat almak ve Almanya ile Ruıya 
arasındaki açığı halletmek içindi. s::ıyfadadır nazırların seyahatini Bugün, bu ziyaretin ehemmiye. 

Bu sabahki 
tramvay 
kazası 

Bu sabah Beıiktaıta bir kaza 
\lmuitur: 

Ortaköyde oturan 14 yaşında 
~vram tramvayın basamağında 

uılı olarak Eminönüne aelirken • Betiktaıta biletçiye para verme-
mek için atlamıf, bu sırada arka
dan gelen 616 numaralı otomobi. 
lin altında ka.lmıştır. Avram muh
telif yerlerinden yaralandığı için 
Beyocrlu hastahanesine kaldırıl· 
Ullftır. 

-0--

Ruzve~tin "veto,, 
su para etmiyor 

Vaıington, 23 (A.A.) - Mec
lia, B. Ruzvelt1in muhalefetine 
raimen eski muhariplere iki mil· 
yon dolarlık bonus verilmesini 
teklif eden Patman kanununu ka. 
bul ederek ayana ıöndermiıtir. 

Reiıicümhur, bu kanuna kartı 
Veto hakkını kullanacağmı çok • 
tan ıöylemigti. Fakat proje, 90 
ıeye kartı 310 reyle kabul cdilmit
tir ki, bu, Veto'ya rağmen kanu
nun kabulü için lizım olan reyle
rin üçte ikiıinden fazladır. 

nasıl teU\k ki ediyor? 
İngiliz hariciye nazırının, kral 

mühürdarı Bay Edenle birlikte 
Berline gidip konu,malarda bulu
narak ne gibi billon~tice alacaklan 
merakla bekleniyor. 

İngiliz gazetelerinin inceden 
inceye ve gayet dikkatle bahset • 
t'kleri bu mevzu, başmakalelerde 
de münaka!a olunmaktadır. 

U ilk baheedildiği zamanından 
tlaha büyüktür. 

"Newı Cronicle,, gazetesi b&f"' ı 
makalesinin sonunda, "Almanya. 
nın F ranaanınkinden daha kuv
vetli bir orduya sahip olma yolun
daki kararından doğan endite ve 
rahatsızhgın yatıımaıı ~ıteniyor
H, her halde Almanya, bu hare
ketiyle mÜJterek emniyet •İstemi-

Bulgar sefiri 
Sofyadan gelmit olan yeni Bul

ıar elçisi B. Pavlof Cümhur Baı
kanmııza itimatnamesini vermek 
üzere dün Ankaraya gitmittir. 

r~s~a;;;b...;;;.;;;;;a;;.;....h_q,_a_z_e_te_l_e-ri_n._e_d·-i,,-o---r-la_r __ ?_l 
"lngilterenin maksadı nedir ?,, 

KURUN_ "Son günlerde Alman • ı Bununla beraber, "Büiriz ki, bu • ı bir devletin siy<Ui üatünlük sahibi 
uanın tayyare kuvDeti bütün Avru- nunla da i' bitmez. Fakat bu, baTıf& olmasına müaaa.de etmemektir. Bun· 
pa devletlerlnl en zlgaıH meıgul eden çabuk tehlikelerden kurtaran yeni bir dan maksadı da başkalarından esir • 
bir mevzu olnıuJtur.H kagdlyle Fran. durum olur,, demektedir. gediği (üatünlüğe) daima kendisi sa • 
aız Generallerinden "A. NiaıelH in bu MiLLiYET - Bay Ahmet Şükrü hip olmaktır. Fransanın ise harbi u • 
11olda yazdığı bir makaleyi baamıştır. Eamer de Versay işini ele almıftır. 11Wmidenberi Avrupada gerek asker-

Bu mcikalede, Alman tagyarecUlği lnalltrenin Almanya aleyhine müşte· lik, tayyare ve gerek iktüat noktai 
için harcan.an emeğin derecesi anla • rek hiç bir harekete geçUmemesl yo • 
tılmalda, tayyare talimleri yapıldığı lundaki gayretleri ve Almanyayı da • 
ve bunlann aakeıi mahiyeti izah edU· ha doğrusu kızdırmak istemediğini 
mektedlr. yazıyor. Ve diyor ki: Şimdiye kadar 

CtJMBURIYET - Bay Yunua Na- önce umumi bir sildhsızlanma muka -
dl Almanf/fının Versay andının beıin· velesl sonra.Versay muahedesini boz· 
el laalını bozmaaı üzerine hôdia olan ma yoluna gidiliyordu. Bu bir ı,e ya
ılyaaal hareketleri ele alarak lngU • ramadı. Şimdi, Veraay muahedesi ön· 
tere, Fran8a ve ltalyanın Uerl sürdü • ce bozuldu. Bu hal devletleri belki 
ğfl tedbirleri birer birer anlatıyor. bir hedefe götürür-" 
Ve en çok lngUterenin üzerinde dura- ZAMAN - Zavallı Frama.. ıer
rak Al111'ıtıyanın Milletler Cemiyeti • ldvhcuile ba~lıyan b~yanda lngUte • 
ne tekrar dönebilmesi ihtimaline in- retıln son nokttil nazanm kurealıyor. 
gilterenln verdiği ehenunlyetı ttöylü • Ve bUhuıa dlyor ki: "lngUterenln 
uor, eakiden takip ettiği yol, Avrupada hl9, 

nazarından en kuvvetli devlet olduğu 
malflnıdur. lfte lngUtere, FrtıııBayı 
bu meokiden düfiirerek Avrupa kuv • 
veUerl araaında müvazene temini için 
Almanyanın da kuvı·etlenmesine mil· 
saade ettiği, hattd bunu tecvik eyledi· 
ği de tik hatıra gelen ihtimallerden -
dir .. H 

AKŞAM - Akıameı bugün gaznUf 
olduğu yazıda Darülciceze ilmlnin 
"DDşkiJnlerevi" ne çevrüaiğtnı ıoyıe. 
dikten sonra bu hayırlı işin daha ziya· 
ü genl§lettlmeslnl tavsiye ediyor. 

SON POSTA - Ba~makalesl yoJi:. 
tur. 

semtten başlıyarak bütün !<adık51 
semtini, lstanbulun muhtelif yer· 
lerini dola§mıf, üç renkli bir kr 
di aramıthr. Ve Ahmet böyle bit 
kedi bulmak sevdaaiyle dükkaııı• 
nı kapamq, kimseye haber ver • 
miyerek araıtırmasına devam et • 

mittir. 
Günlerce süren bu arattırın• 

neticesinde Ahmet kediyi bula • 
mamıf, senelerce biriktird; 350 li
raaım koynuna koyarak iyi kedile· 
rin bol bulunduğunu işittiği Arı· 
karaya gilmiıtir. Ahmet burad• 
da üç renkli kedi aramıf, bul•· 
mamıf .. Oıadan lzmir, Akhi~ 
ve civarına geçmif, parıııı haylı 
azalınca lstanbula dönmiitliir. 

Sirkeci Ahmet bu araıtımuıd• 
nevmit olmamıı, nihayet Rama • 
zanda üç gün evvel Çifte havuz
larda tanıdığı bir Ermeniden ii~ 
renkli erkek bir kediyi altmıt lira• 
ya almıtlır. 

Ahmet kediyi bir sepete koy• 
muf, gene Çikiye götürmüt: 

- Al istediğin kediyi bulduro
Getirdim, demiıtir. Çiki kediyi 

. '' . . muayene etmıf, sonra pıyango 

yu kazandık,, diyerek Ahmede bit 
çay 11marlamıf, kendisi d~ yanda· 
ki bir eczahaneden Beyoğluna te
lefon etmittir. Telefon edilen •• 
~aııı aelmemi• hulunAn ı.. ... .1; .... ;
erkek olup olmadığının bir dall 
muayene edilmeıini tavsiye etmİf' 
fir. Kedi sepetten çıkarıl mı§, m•• 
:Ja üzerinde bakılırken içeri girell 
köpekten korkarak ileri atılmıft 

Ahmet bırakmamak istemiıse dı 
Ahmedin §ahadet parma{?mı ko
parmıf, lokantadan fırlıyarak 10" 

kağa çıkmıf, kartı sıradaki bir "' 
tele girmittir. Ahmet eli kamlar i· 
çinde kedinin peıinden f n lamıff 

otelde kediyi aramıf, bub.:nayrıı• 
ca geri dönmüf, ağlarken VRnın• 

yaklaıan bir adam itin haki katilli 
siiy)emittir: Lokantacının maıo-· 
d' alay im it ....•. 

itte bugün bakılacak d8va bO" 
riur. 

Habeş 
imparatoru 
emir verdi. 

Londra, 22 (A.A.) - Dayli 
T elegraf'ın Adiaababadan öğren .. 
diğine göre Habet imparatoru bü
tün valilere yerlerine giderek hu· 
dut hidiseıinden çıkabilecek bü .. 
tün ihtimallere kartı koymalar1111 

emretmiıtir. 

Seferberlik emri henüz verilınt" 
mittir. ihtilafı Uluslar Kurumun• 
havale etmit olan Habqiıtan Ce
nevrenin direktif !erine uymaY• 
karar vermi9tir. 

Feci bir tayyare 
kazası 

· Breat, 23 (A.A.) - Dün aftl 
kitinin ölümüne sebep olan bir dr 
niz tayyaresi faciası olmuıtur. 

Buna aebep, .aiıtir. Denia ~ 
rinde uçtufunu zanneden pilot. 
Kapusen kalesinin bir ıeddille 
çarpmıttır. Tayyare derhal al•Y 
almıthr. 



23 MART - 1935 

§.iyasa 

Aiman işleri 
hakkında büyük 

devletlerin 
son düşünceleri 

YAZAN: Ralf ,V. Meto 
Son iki günün en mühim hi -

İ İngiliz Avam kamarasmda 
8e.kan1 Sir John Simon'un 
Bakanı Sir John Saymon'un 

dur. Dün de bu ıütunlarda 
ağa çalııtıirmız sebepler • 

dolayı, ıngiltere, adeta yalnız 
hareket etmekte, ve her ih· 

le kartı, hürriyetini tahdit e • 
nıüzakerelere, bilhassa iti -

te teıebbüslere giritmek iste • 
lttedir. 

!~iliz Dıt Bakanmm dün aöyle
llutuk cidden pyanı dikkattir. 
lltıtuk lngilterenin daimi su • 

takip ettiği serbestii hareket 
. itilcasmm en büyük misali, in -
~lerin çok ıevdiği "hakemlik,, 
111lü11 yeni bri nümunesidir. 
Sit Con Saymon'un ''kimse ile 
.!anmak niyetinde değiJiz,, sö.ziİ 

'bir an'anenin teyidi olm~la 
l>er, yeni bir siyasanın baılan-
dır. 

l~iltere, artık, ve çoktanberi, 
emri vakiini kabul etmittir. 

~ devlet bugün değTI, yarmı 
İlılınekte, yarının tehlikelerini 
ltıtıak istemektedir. 

Sit Con Saymon Berline yalnız 
Y&nm niyetlerini ve ordu • 

trı kuvvetini öğrenmek için 
·ı, bir pazar1ık için ıritmekte • 

1tıtiJtere Almanyanm ordularile 
'), bilhaaaa hava ve deniz kuv
leri ile alakadar olmaktadır • 
f : .. Con S.~e"un A lmanyava. 

Marangozların 
müracaatı 

Hariçten Kont~plAk 

Uluslar arası 
iş düzenliği 
kongresine 

ldball ksbul edildi Istanbul 'J'icaret Oda~ 
Marangozlar Cemiyeti haricten Si da iştirak edecek 

Kontrplak ithali için alakadar Bu yıl 15 Temmuzda Londrada 
makamlar nezdinde tetebbüsler· uhular araaı bir "İt düzenliği,, 
de bulunmuttu. lıtanbulda mev· kongresi toplanacaktır. Uluslar 
cut kontrplak fabrikasının pi ya· arası ticaret odaları kurumuna da • 
sayı istediii ıibi idare etmeai ve bil olan lstanbul Ticaret odası da 
bu yüzden fiyatlann yükselmesi bu toplantıya davet edilmittir. O· 
etrafmdaki tiki.yeller üzerine ce- daya gelen mektupla kongreyeTür
miyet böyle bir müracaat mecbu· kiye iktıaadiyatçılarmın ve alaka -
riyetin<le k&4mıttır. darlanmn İftirak ve mütaleaları 

Dıprıdan gelen ve metre mik'a ile yardımları istenmektedir. 
bına 110 lira gümıi"rk resmi veri· Kongreye bizzat veya yazı ile 
)en kontrplikla~la dahilde ya • İftirak edecek zevata Oda tavas
pılan ve gümrük reımi verilmiyen ıut edecektir . 
kon'trpliklann fiyatı ayni dere• it düzenliği kongresi bef meae -
cededir. Marangozlar ıon zaman· leyi tetkik edecektir. Birinci me -
larda kullanılan kontrpliklarm sele fabrikacdıktır. Sanayide is· 
pres altından çıkmca katların~ tibaalin kontrol tarzları, it orga • 

1 md d nizasyonlannda tatbik edilen ilmi biribirinden ayrı mas an a ft• 
kiyet etmektedirler. Dahilde ya• metodlar, istihsalin organizasyonu 
pılan ve bundan .onra yapılacak tekniği tetkik edilecektir. 
olan kontrplaklann da daha Tevzi meselesinde bilhaua ima
ıağlam olması temenni edilmekte- lit, toptan ve perakende sabt tev-

ziatı meselelerinin tatbik suretleri 
dir. ele almacakbr. Bu vaziyet kartısıııda hükumet 

nd k Ziraat kısmında zirai inki§&fta 
J:eni kontenjan liıtesi e ontr· mahsulatın ve usullerin bir f abri -
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Tltllleskonun 
seyabatı 

lnailizce "Newı Chronicle,, ga· 
sete.inde okunduğuna göre, Roe 
manya Hariciye Nazm Bay Titü • 
leako, bu hafta bir seyahate çıka· 
cak Almanyanın yeniden silah· 
lunn-.~ını l:;onclro., Pa.ri& v9 Briik-

kada olduğu gibi ıtandarizasyonu 
gözden geçirilecektir. 

• Tahsil ve talim kısmı; memur· 
larm intihabı, tahsil ve talim ve 
muvafık idare vazifelerine tayin 
tarzlarını tetkik edecektir. 

Y etittirme itlerini tetkik ede • 
cek kısım da modem organizasyon 

-1le uac, 'ile f,IOi 

Yeni balıkhane 
yapllacak 

Belediye, keresteci
lerde yaptırılmasını 

düşUnilyor 

Belediye, Keresteciler halinin 
bitmesi yaklaıtı.ğndan bu halin 
yanmda bir balıkhane inşası için 
tetkikler yaptırmaktadır. Bugün 
'balıkhane, mal!yeye ait olmakla 
beraber belediyeler kanunu her 

1 1 • nevi yiyecek ve içecek madde erı· 
n:n kontrolü ve bunun için i~ap 

eden tedbirleri almak hakkını 
vermektedir. Bu balamdan bele· 
diye Kerestecilıerin iki duvarı a• 

raı~da sebze ve meyva halinin 
intasından sonra kalan kısımda 
bir babkhane inşasını tetkik el• 

mektedir. Belediye balıkhaneyi 
yaptıTınca, balrlc resmi eskisi g"bi 
gene maliye tarafından alınacak, 
fakat mlizayedeler belediye tara• 
fından yapılacak, ve aynca balık· 
hane reımi alınacaktır. 

Maamafih mevcut halin ihtiya· 
ca kafi gelmiyeceği gözönünde 
tutularak sebze ve meyva satıfı İ• 
çin halin bot kalan bu !kısma doğ• 
nı uzatılması da dütünüldüğün

den balıkhanenin eski sebze pa• 
zan yerinde inşası da dütünül· 
mektedir. 

-0--

BeJçlka ne dUşftnftyor 
Almanyanın mecburi askerlik 

ihdası dolayııile Belçika Hariciye 
NazJTr, kendi bakımından §öyle 
demiştir: 

-- ,_,., -~ 

Yeni bir moda 
Son zamanlarda Avrupa ve A-· 

merikada yeni bir moda çıkmııbr. 
Yalnız bu moda elbiaeye, sinema· 
ya dair değil, hırsızlığa dairdir! • 
Daha açıkçası yeni bir hırıızhk ve 
dolandırıcılık modası çıkmıttır ! 

Bu moda, tayyare ile altın 
naklederken "düttü !,, bahaneaile 
altınları çalmaktan ibarettir. Oku
yucularımız hatırlarlar ki bundan 
bir ay kadar evvel Amerikadan al· 
tın nakletmekte olan bir tayyare 
fırtınaya tutulmu§, ve binlerce lira 
kıymetinde altm külçeleri dütür • 
müttü. 

Bu hadiseden sonra bir ay zar• 
fmda Avrupa ve Amerikada altın 
nakleden tam ahı tayyareci altın -
lan yolda dütürdüklerini iddia 
etmiılerdir. 

Polis bunlardan birini itirafa 
mecbur etmif, ve pilot altmlan, 
evvelce sözleıtiği bir adamın teh
re yakın bir yerdeki çiftliğine at -
tığını ıöylemittir. Yapılan tahki • 
kat bu ıöz1erin doğru olduğunu 

belli etmif, ve altınJar bulunarak 
geriye alınmıtbr. 

• 
Satıhk kadın•ar 

Dünyanın bir tarafında kadm • 
lar erkeklere müsavi haklar alır· 
larken bir tarafmda da bili bir 
hayvan gibi satılıp ahnmaktadrr. 

Bir ıeyyahm anlattığına göre A .. 
rabiıtanın Yemen taraflarında da 
bu ıatılıp alınmak hadisesi bili 
cereyan etmektedir. 

Burada. kadınların kıymeti 

lı..."lliz ve hava lnnVetlerini mu -
1te1ı bir miktardan fazla artır·· -===========~=== 

1eltle '16rti,ctkti~ 
ellı6ipl rini ~~ Ortar'~ 

çüJc ticaretfeki tecrübeyi öfren • 
mek çin en doğru yolu ve hu me • 
aaf ede ticari ıirket1erin ve cemi .. 
yellerin rollerini araıtrracaktrr. 

"Franaa, vaziyeti aükGnetle kar
ıılryor. Ve fikir müdavefeleri de 
yapılmaktadır. Belçika, emniyeti 
tekeffül eden büyük devletlerle 
yakından beraberdir.,, 

gençlikleri ve güzellikleri i!e de • 
iil, titmanbk ve ağırhklarile imiı ! 
Bir kadın ne kadar fİ§man olursa 
o kadar fazla kıymetli ol~uf .. 
Kadınların fiyatı da 1000 hük • 
tan 6000 franga kadar imif.. (9 
liradan 55 liraya kadar) .• k §artiyle • diğer itlerde, 

kara kuvvetlerinin mik • 
ı tayin hususunda bazı vait • 

de bulunması da çok muhte • 
ldir. 

'1 aebeplerden dolayı, lnsil ; 
~ f:' ranaanm ve ltalyanın can • 
11 '-tzu ettikleri müttehit cephe
~&ınen kaynatmamıttır. Yal
hir takım hususi ıörütmelfti 
~l etmit ve Al~anyanın lehin· 

'bir adım atarak l ngiliz· 
'•z. ltalyan görütmelerine 
~Yanm ayni hukuku haiz ola

ittirakini teklif etmi§tir. 

~'!'olininin de hazır bulunaca -
""'ber verilen bu dörtler konfe -

~, ltalyanm timalinde Komo 
~e toplanması muhtemeldir. 

~ &il iki sene evvel dört bü • 
~~99let t.arafmdan aktedilen 
\' itilifınm ruhuna muvafık 
,._ hu lngiliz teklifinin Fransız -
~~fından kabul edilmesi çok 
,~l"d· 
~· 1 iT. 

~ ~izce İngiltere Alman itle· 
\~ knıda kat7i siyasasını henüz 
~ ebnemiftir. 
~ il lllnumiyetle Alman aleyh· 
~ ()1-n lngiliz muhafazakar fır
,, !eAerinden Osten Çamber • 
~h .\lınanyaya ka111, timdiden 
' e al1lla.kta , F ransanın hatb 
bı:._~~ini dolayısiyle Milletler 
\'ıne Almanyayı tikiyeti tas· 
.\)~ektedir. 

' ~lara kartı ihtar tetkil e • 
Sı 1-a_ • hareket, lngilterenin 
~ lr .. ~tı 1Cap ettirir1e, Almanya -
' -ı'fı .ta~amen aleyhtar bir si· 
~'-kıp edebileceğini de haber 
'-.._ -.ıktedir. Ba itibarla da çok 
"~liclft.. 
~ ... 
~~Y~n aakerlik hakkında 

icara. Franeada bir bomba 

tesiri yapmıftır. 

Alman kararı malum olur ol -
maz Franu.nın ilk dütüncesi bir 
Framız - lng;Jiz - İtalyan müttehit 
cephesi kurmak olmU§ ve timdiye 
kadar buna yalnız İtalya razı ol -
muıtur. 

Bunun üzerine Fransa bir taraf· 
tan Miletler Derneğine müracaat 
elmİ§, diğer taraftan da müttefik -
leri olan Küçük itilaf devletleriyle 
Balkan ittihadı ve Rusya '3asmda 
Almanyaya ka111 müttehit bir cep
he kurmaia çabtmaktadır. 
Ruı • Fransız yakmlqması git • 

tikçe tebarüz etmektedir. Alman· 
ya aleyhinde bir ihata çemberi te • 
sisinin ne kadar güç ve hatti teh • 
likeli olduiunu inkir etmemek li.-
zımdır. 

4 • "' 

Bundan önce Alman dostluğu • 
na ehemmiyet veren ltalJa, yavq 
yavq siyasasını deiiıtirmit; ve 
Almanyanın Avusturyayı ilhak 
yolundaki te,ebbüılerinden sonra 
Fransa ile anlaımıı, Küçük itilaf 
devletlerine yakınlaımağa bqla • 
mıttır. 

Alman si,ihlanmasının ilanın -
dan tonra ltalya F ransanın bütün 
teıebbüı1erini tesvip etmittir. 

Almanyanın kendi aleyhindeki 
fikirlerini bilen Rusyada da Fran.
sa ile daha ırkı bir anlatma ıiya • 
sası kuvvet bulmuttur · 

• • • 
Görüfüyor ki umpmi savqın 

neticeleri altüst olmuf, dünya 
1914 ten öncekine nisbetle daha 
karışık bir hal almıf, umumi iti -
mat aarsılmıt, biribirine zıt devlet-
1• manzumeleri teşekkül etmeğe 
hatlamqtır. 

Dünya bantı ciddfl'" t""hHkıııli 

anlar yapmaktadır. 

---o-

Balkan 
ökonomi 

konseyi için 

ş:,manlığı ile methur Mey 
V estin kulaklan çınlasm !. 

o • Bir orensea evlenlvor Yeni Alman bahriyesi 
Henüz teyit edilmiyen bir ha· Telgraflar bildirdiler •• Bet alb 

bere göre, Almanya, lngilterenin ay evel lstanbula gelmi! olan İsveç 
Berlindeki eJ~isine Alman bahri • veliahtinin kızı prenses İngrid 
Yeıinin büyüklüğünü 400,000 to • 1 · d F d rk 

Danimarka prens erın en re rı 
na çıkaracağnı bildirmittir. ile nitanlandı, evlenecekler .. 

fstanbul tüccarları da -o- Yeni niıanh delikanb prenses 
fikir beyan ettiler Fransada nU mayfşler lngridden dokuz ya§ biiY:üktür ve 
Balkan ökonomi konseyinin bu Askeri hizmetin iki seneye çı • 36 yaıındadır. 

def aki toplantısma ali.kadar Bal- karılması F ransanm timal yönle • O 
kan devletleri arasmda büyük bir rinde bazı tezahürlere sebep ol- Kollektlf ~iftlllclerl 
ehemmiyet verilmektedir. Çün. muısa da, zabıta tarafından bas• Moskovada toplanmıf olan Kol• 
kü. ko .. •ey bı'lhassa Balkan mem - hrılmı• bir çok kişiler tevkif edil· . k 11 kt"f .ft 

·- :r khozlar kongre11, o e ı çı • leketleri arasındaki ticaretin in - mittir. fakl 
likler tetkilatı kanununu itti a kitafına engel olan mevcut müşkü· -o- r.._ kabul etmiıtir. Yeni kanuna göre 

Ii.tı teabit ederek bu müıküllerin Estonya devletıuio . 
Kolkhoz izasmdan her biri bir izateaini alakadar memleket1crden Prağ maslahatgüzarı hektar kadar toprağa sahip olabi· 

iıtiyecektir. Esasen hemıemeleket 
k d. · ·ı 1 b k d d' Estonya ile aramızda yapılan leceg~i gibi hizmet hayvanlarmdan en ısıne aı o an a mı an ı· ~ . . . 
.. · B lk m1 k ti · l I yeni ticaret muahedeıını ımzala • bir inek, iki dana, bir diti domuz, ger a an me e e erıy e o an ~ . 
t . .. b ti . d k" .. maga gelmı• olan Estonyanın Prag b. .. .. d muz yavrusu on '-·-· ıcaret munase e erın e ı mut - :r • • ır suru o , a'"'u, 

külleri tesbit etmis bulunmakta. maslahatgüzarı Ba: Fılıp. Kalyot yirmi arı kovanı, sayısız kümes 
d · buradan Sofyaya gıdecektır. 

1 
1 l"k 

ır. Bulgaristanla Klearing e!ası ü- hayvanlari e lavıan ara ma 1 0 • 
İstanbul Ticaret Odaıı da bu hu- Jab'lirler. 

ıu.ta tacirler arasında yaptığı an• 
kete gelen cevapları ofise gönder. 
mittir. 

Ticaret Odası tetkikat ıubeai 
ihracat tacirlerimizi çok yakından 
alakadar eden mühim bir meseleyi 

ibra~ e!yamızın hariç piyasalarda 
tesadüf ettiği mütkülattır. Oda 
bu huausta hazırlayacağı raporu 
Ökonomi Bakanlığına göndere -
cektir. 

Odayı bu mevzu üzerinde tetki· 
kaı yapmaja sevkeden sebep son 
zaman'arda bazı' memleketlerde 
ihraç eıyamızm gördüğü mütkü • 
llttır. Bu müttkülit hazan ticaret 
anlqma1arının, modüslerin, hazan 

zerine bir ticaret mukavelesi imza-
layacaklardır. Yeni kanun devlet malı kala· 

Balkan ökonomi konseyi bir Ni· cak olan Kolkhoz meaahai sathi • 
ı~ pazarteıi günü Ankarada top- yelerinin eksiltilmeıini menetmek 
)anacaktır. Konseye ittirak ede- tedir. 

cek olan Romen, Yunan ve Yugos· Böylece Sovyet Rusyada mül -
lav hük\u~jetleri murahhaslannın kiyet hakkı kısmen olsun tanm
bn ay sonunda Türkiyeye gelecek- mı§tır. 
)erini bildinnittir. 

da döviz takyidahnın neticesin • 
den doğmaktadır. 

Oda bütün bu mütkülitı göz -

den geçirmektedir. Diier taraf

tan tüccarların anıla9amamazbk 

neticeıi husule getirdikleri mü9 • 
külit vardır ki bunlarm da izalesi . .. 

diğer mütküli.bn ortadan kaldı • 
rı!ması kadar ehemmiyetle telakki 
edilmektedir. 

Oda bunun için de tüccarlar ar. 
unda bir anket açmqtır. Bu suret
le mevcut zorluklarm daha kolay 
izaleai kabil olacağı zannedl~ek· 
tedir. 
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· ngilizler Almanlara Fransı~. mat~u: 
atı lngıhzler gıbı 

Alman matbuatı, 
otuz altı askeri 

KomoşebrlndeAlman fırkayı az buluyor 
yakınlaşmakta... düşünmüyor 

Con Simon Almanyayı tam 
hukuklu ·bir devlet görüyor 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter 
ajansının bildirdiğine ıöre, B. 
Saymen A \•am Kamaraarndaki be· 
yanabnda ltalyanm §İmalinde bir 
ıehirde toplanacak olan ikinci 
garp devletleri konferansına Al • 
manyanın da davet edilmesi miıh· 
temel olduğunu söylemiıtir. Bu 
takdirde muhtelif görüımeler ne· 
tieesinde tavazzuh edecek vaziye. 
ti dört devlet hep birlikt~ tetkik 
edebilecektir. 

zeti nefsini tamamiyle müdrik O• 

luak ıulhun tarıinine diğer dev • 
letlerle beraber alıpın, Bu, lngil
terenin birdenbire Pariı, Roma ve 
Brühele arka.tını döndüğünü ifa· 
ele etmez. B. Saymen, Almanya i
lerde yapılacak miirzakerelcre itti
rak ederse bundan memnun ola • 
cağmı açıkça ıöylemittir. 

Bazı lngiliz 
mebusları 

lngillzler Almanyanın 
Uluslar kurumuna Taymis'e çattı 

dönmesini istiyorlar Alqıanyanın hareketi 
Lond_ra, 22 (A.A.) - Taymiı aleyhinde bir gurup 

gazetesı yazıyor: B. Herbert Sa· t kkfil tt. 
mueJ, Oı§an lıleri Bakanı B. Say. eşe e 1 
menin Berlin'e bütün lngiliz mil. Londra, 22 (A.A.) - Taymis 
Jetinin mümeuili olarak rittiiini, gazetesine bir çok meb'us tara • 
her lngilizin Almanya ile Jcarıı frndan açık bir mektup yazılmıt • 
karşıya k.>nuşmak li.znn geldiğini tır. Aralarında Sir O.tin Kem • 
mütaleasında bulunduğunu vo berlen'in de bulunduğu mebuslar, 
Saymen'in seyahatinin bqhea ra· bu mektubu Fransız hükfımetinin, 
yesi de İ§le bu olduğunu ıon anda Almanyanın Venay muahedeıini 
lıatırlettı. ibl!I editini ulutlar kurumuna ver 

B. Herbert Samuel' e göre, in • 
giltere bizzat kendi yolunu takip 
etmİ§ ohayd:r'&On 'bir veya iki aoac 

meye matuf hareketini mabkOm 
eden Taymis ıazetesinin dünkü 
bapnakaleıine hayret ve teeaaüf • 
!erini bildirmek ıçin yazmı§lardır; 
diyorlar ki: 

"Uluılar kurumunun Almanya· 
dan bahaelınemeai lüzumu, fa • 
kat buna kartı Almanyanm ku • 
rumu tahkir edebileceği ve bütün 
devletlerin müstakbel politikaları 
nm sadece, hareketleri nazan iti
bare almadan, Alman beyanatına 
istinat etmesi icap ettiği hakkın • 
da iddialarınız tatırbcıdır.,, 

Mektup töyle bitiyor: 

yanın da bulunmasını 
manasız buıuyorıar Almanyanın nüfusa nazaran 

Paris, 22 (A.A) - Berline ve • b • d 1 1 • • 
rilen Franeız notumm metnini . lr Or USU Q, ma 1 lmlŞ . 
bütün ıazeteler taıvip etmekte ve Berlin, 22 (A.A.) - Fran11z bir azim yokluğunu göstermekte' 
notadaki delillerin kabul esdilme • protesto nctasmın istinat ettiği dir.,, 
meainden de hayret etmektedir • sebeplerin yanh,hğını föstermeyc "Kurjer Poranny,, gazetesi dt 
ler. çahıan ma\buat, ltalyan notaamm töyle yazıyor: 

Gaıeteıer Fr ...... ,. Ital--'l"l da Franıız notumdaki noktaı· na-
• ow_.., - ~- Almanyada ipizligwin azalın&J1 

taanüdünün bu yeni teu.hiiriinü zan esas itibariyle ileri sürdüğünü 
· ı 1_ d t..& - ..... acı kaydetmektedı'r. bilhassa ordu ihtiyaçları için ya9r 

memnunıyet e a.ay etme""e. ve u- ..... 
"'erı'nde durmaktadITlar. Bö" Ç . F lan imalattan ileri gelmekteci~· .. raen aytung gazetes., ran· · 

Binaenaleyh Almanyanm sulh ıı ' Figaro gazetesi ıunları yaz · aız politikaıma yaptığı tiddetli bir ~ 
maktadIT: hücumda, Abnanyanın Cenevredc ya.setine dönmeıi ancak onun ııı 

"Dün, iyi bir gündü. FranMD111 itham altında tutulmatı fiktini red imalihna avdeti ile mümkündUt· 
azimli vaziyeti ulualararuı mah • detmektedir. Bunun için de Franıa, İngiltere ~e 
f ellerde iyi bir tesir yaptı.,, Gemıania gazetesi Almanyanııı Amerikanın Almanyaya yal~ 

Sir Saymen'iıı Avam K.mara • 36 fırkahk mevcudunu nüfusu· yeni krediler değil fakat ayni ı• 
sında, Almanyanın Kom tehrine na niıbetle asgari bir kuvvet ola • manda yeni mahreçler ve müst~ 
davet edilmeaine dair yaptığı te • rak göatermiye çahtmaktadır. lekeler temin ebJteleri lazımdır· 
menni hakkında bu ıazete ıun • Alıemayne Çaytung gazetesi. Alman gazelelerfnfO 
lan ili.ve ediyor: Sir Saymon'un Avam Kamaraam• fikirleri 

"Bu biraz acele bir hareket olur. d l d a eöy e iği nutuk münaaebetile, Berlin 22 (A.A) _ fran•ı1. 
Hem nihayet bu, dörtler miaala ı ·ı · Be ı ' i1 nrı te:renın r ini ziyare~ mue • protesto notaımm istinat etti•· 
değildir.,, lesine karşı hareketini takdir et • ••b• l · 1 1 v .. t .'1ıe 

"Pöti Jurnal,, tunları yaZlyor: ek l . . - .,.p erın yan I§ ıgmı goa emı"'' 
"Kom' da lnıiltere, Fran.aa ve m le. beraber, ngılız ve Alman çalııan matbuat, ltalyan notaııtı~ 

ı .noktaı nazarları arasında büyük d F d k' kt · ı• talya görüı Birliklerinin kundma .. .. a ransız notamı a ı no aı ıı 
. f b' 1 da ve ınuıbet farklar oldugunu ve bu zan 't'b .1 .1 . .. d"~i .. a 

ımr temıne nıatu ır top anb . esası ı an e ı erı sur u6 -" 

Alm 1 farklann lugıltere Batkanmın nut a- k d tın tked' anyanm ge ip te ne yapacap . "•acı ay e e ır. 
ku de tamamen aydmlablmıt oldu .. • 

belli değildir.,, jwıu töylemekten kendini mene- Börsen Çaytung pzeteaı Fraıı: 
"Sir Saymen, Almanyanm imza dememektdir. sız polithsma yaptığı !idde~1 

lanmıyacağı ulutlararası bir ve • h NWI0.4.y .... , ~; .. C:...:J .... --.. ~- ir bür-sw_;a .. , A.1--,,--... •u o., .... • 
sikayı, Ingilterenin fm~IIJ.mıya • ·ı.' n,yr da üçler konf eranıma iıtirak rede itham altında tutulması fi.ı' 
cağını ihıaa ebııİ!tİr. Fakaty lngil- ettirmek fikrini mütalea eden rini reddetmektedir. 
tere efki.n umUlniyeainin de bu fi. 
kirde olduğundan !Üphe ettirecek "Berliner Tageblatt,,, Almanya• 

nm Cenevredekilcre benzer bir 
ıebepler vardır.,, 

Germania gazeteıi Alman!'' 
nm 36 f ırkalık mevcudunu nüfıs' 

konferan&a kendisine tam bir hu· 
''Malen,, !Öyle düıünüyor: suna n!•betle ugari bir kuvvet o' 
"Fransa ile ltalyanm B~rlinde· kuk ~üsav~.tı .tanılmadan ittirak larak göstenneğe çab!maktadn'· 

kit bb .. ı · L"' l 5 - edemıyecegını ya2'111aktadır. 
eıe uı erı, yarm ava • uvıç Sir Saymonun Almanyayı ~' 

ve Eden aruında yapılacak ge • Alman dış bakanının üçler konferan•ına ittirak etti<' 
niı noktainazar teatjıinde, ara· söyledikleri mek fikrini mütalea eden Berli' 
daki tesanüdün takviye edilece • < 

Bertin, 23 (A.A.) - Hariciye ner Tagebelat Almanyanm Cent' 
ğini göstermektedir. 

.. <içinde ~dk fazla !CYler elde etmiJ 
olurdu. Fi!bakika, bir takım deT • 
Jetlerle işleri görüımek ve sonra 
bu bapta Almanyaya teklifler ya • 
parak onu bu teklifleri kabul ve
ya reddetmek tıklanndan biri kar 
şısında bulundurmak pek te ma
kul bir hareket değildir. Şimdi bü 
yük Britanya hükUnıeti huıuat bir 
yol takip etmek arzusundadır. ln
gilterenin Franaaya ve alelUnıum 

Avrupaya yapabileceği en iyi hiz
met Almanyayı müıterek ıayelere 
vaklaştmnaktır. 

"Eğer konsey, bir muahedenin 
11 

____ .-ıı ... -.-ıı~,_. ... , 
en açık bir ıekilde ihlal edilitini 
tanıyamıyaca.k ve bunu takdir e· 
demiyecek öz bir temyiz divanı 
değilse, kollektif sistemin mi.nası 
nedir? Ve muahede naıd tefsir o· 

Bakanı B. V on Nöyrat, Amerikan redekilere benzer bir konferatıff 
ajanslarından birinin muhabirine kendisine tam bir hukuk müsa"'' 

B. Saymen. kendisinin de aöy -
!ediği gibi, Almanyayı uluslar ku· 
rumuna getirmeyi istiyor, ti ki, 
Almnnya hukuk müsavatmı ve iz· dilebilir?.,, 

--------------....----------
Almauyanın Balkanlar ve yakın 

şarkla ticareti 
A1manya ile aramızdaki Clea - ring mukavelesi yapmıt olduğu 

ring anla§muının yeniden tanzimi memleketlerden mal almak, ayni 
için Berline giden heyetimizle Al • 
man hükUmetinin tayin ettiği mü -
rahhaslar arasındaki temaslar bat
lamışhr. Bu müzakerabn her iki 
memleket iktısadiyatmın menfa • 
atlerine uyg\ln bir şekilde neticde
neceği ümit edilmetkedir • 

Almanyanın bu.ıünkü ökononıi 
siyasası bir memleketten sattığı 

miktarda mal almaktır. Halbuki 
bunun üstünde olarak ithalattan 
fazla ihracat yapmak A1manyanm 
da açık bir gayesini teşkil etmek .. 
tedir • 

Bu sözlerden de nnlatılacağı ü

zere, Almanya, ithalatı için bol bol 

döviz verilecek clurumaa bulun • 
ıaam:!rta.drr. Bugün /Jmanya it

tiıafab He iln-acatnu eıutı anlat • 
mafar ve münasebetler üzerine 
kurmak ve her §eyden önce Cl-ea-

IW'etle takas esası üzerinden ça • 
lıfmak mecburiyetindedir. Bu 
tartları kendisinde toplayan, yani 
Almanya ile bqabaı ticaret yapa-
bilecek olan ülke'ler iıe çok de -
iild.ir. 

Şayanı dikkattir ki Almanya ile 
ticaret yapan ülkelerden hemen 
hiç biri Almanyanm bu ba§a baı 
ticaret ıartiarma yana§mamakta -
dır. A1manyanın bu ülkelerle ti -
carctinin g~le:;ek yıllarda Alman • 
ya lehine dönmesi pek kolay &nyıl
mamakta tlır. Bilhassa bu zannın 
neticesidir ki Almanya ökonomi 
şİyaıasın:fo. ilk önce Balkanlara 
ve Yakın Şarka bakan bir meyil u· I 
yandrrmı§tır. ı 

Çünkü Almanya için yakm bir 
zamanda böyle ba§a bat esa~ı da
hilinde İ§ yapacak ham madde 
ülkeleri burada bulunmaktadır. 

Konsey tonlanıyor beyanatında, Alman hükumetinin b tanımadan i4tirak edemiye=eii I 
lnıiliz 'bakanlarının ziyaretini a- ni yazmaktadır. 

Fransız notası Nisanın 
ilk hafla$ında görii

şiUecek 
Ankara, 22 ( A.A.) - Haha 

aldıiımıza göre Ulu.lar Kuru • 
mıı umumi kôtibi Bay Avanol, 
Uluılar Kurumu Kon.eyinin 
toplantıya davet edilmui luJı.. 
kında Ffan1a tarafından yapı• 
lan talebi telgrafla Konaey rei· 
ai ve Hariciye V ekilimiı; Bay 
Tevfik Riqtü Ara.'a bildirmif .. 
tir. 

Boy 1'evlik Rüttü Araa oeT• 

eliği cevapta, Kon•q i~timaımn 
Nüanın ille ha/tan zarfında yt:r 
pdmcuı için azalara m~umat 
verilmesini, kati içtima tarihini 
ele bilahcıre tebliğ edecefini 
bildirmİ§tir. 

Cenevre, 22 ( A.A.) - Rfltl· 
ter Ajanaınclan: 

Bir tebliğte, Uluılar Derneği 
Konıeyi BQ§kanc Bay T evlik 
Rüıtü A>euın Konıeyi, Franaız 

talebini mü:akere etmek üure, 
Niaanın ilk lıalıa.ı mrlında leo
kalô.tle içtimaa claoet ettiği bil· 
dirilmektedir. 

lika ve memnuniyetle beklediğini --o--
aöylemit ve demittir ki: Avusturya bile haV8 

"Hadiselerin son günlerde al- manevralan yapıy~( 
dıfı §ekil dolayııiyle açık ve ha· Viyana, 23 (A.A.) -Dün Vı~ 
liane bir lngiliz - Alman görüt- ner • Nöstad'da ve Viyananııı 11 

b
,, 

mesi bütün Avrupa devletleri için malinde Baden mıntakaımda 
ancak pek faydalı olabilir. Hukuk va taarruzlarına kartı manevra1•

1 

müıavatı hakkında.ki metalibimiz yapdmıttır. 

tamamen knlatıldığı vakit, itler Manevraya ordu, poliı, jand~ 
üzerinde mühim bir terakki elde ma ile sivil ve askeri bütün ısibbt 
etmek çok mütkül olmı~caktır. ye tefekkülleri i9tirak etmİ§tir. 
Buna binaen lngiliz bakanları zi. -----<>-

~tinin, görütülecek meseleler 1ta1 ya 
hakkındaki mütekabil noktai n"" 

zarıanm•zı faydalı bir ıureue ay- Askeri 
dmlatmaya hadim olacağını ümit T d b j I 
ediyorum.,, e r er 

Al manyaya 
Müstemleke 
Temin 
Edilmeliymiş! 

Varıova, 22 (A.A.) - Aıkeri 

mahafilin 1ıazete1i olan "Polaka 

Zborojna,, Alman karannın ihdas 
ettiği uluslararası vaziyeti tetkik 
ederek diyor ki: -'Garp devletle • 
rinde huıl olan aksülimeJler bir 
karı91khk manzarası ve müıterek 

Alıyor 
i1' Roma, 22 (A.A.) - Harb 

naZll'ı r.ıecliste beyanatta bulu1'j, 
n.k demiıtir ki: "Atlıerlik mötl~ 
tinin indirilmeıi halıkınclalıi /ld 
nunun tatbikine Avnıpanuı bd 
günkü vaziyeti manidir. Ge~etı~ 
de .Uah altına alınmq ola11 ~ I 
vetlerin de terhiaine yine ayrıı I 
hepten dolayı imkan yoktur. ıl; 
ta yeniden bazı 11.nılların dah"J 
lah altına ~acrrılmaıı mııhterrı 
dir.,, 

c 
y 

n 

g 

d 
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CEBiDELiKLER 
Gebldellkl• Şahı Açdcgllzl• Padlphı 

AH Cengizin batından g~enler •• •• ocu Yazan: i 
.!~~!~;.~.? .... ~!~!! .. i 
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Perini kitarasını çalarak en yeni 
şarklları söyle~eğe yelteniyor, 
fakat Graçyoza hiç oralarda 

olmuyor 
- Sahiden tanıyamadım .•. An·ı lacak !... Bu yüzden bu aabahki 

e&k bir defa görmüttüm. Hakkım ıezintiyi yapamadık. Fakat 7arın 
Yok mu? ... Hatırlayamadığıma İ· •sabah, ne oluraa olsun, her halele 
nanınız !... yapacağım. Bu ıezintiler, beni ne 

- Olabilir l... Bunları neden kadar da avutuyormut ! ... 
•öylüyorsunuz? Size tiir ıey ıor- Perini hem tatıyor, hem de ağ-
lrıadım ki... Yalnız anlamak iste- zı kulaklarına varıyordu. 
diğim bir !ey var: Bu delikanlı ıi- Ertesi gün kanaldan çıkan 
ze babamın konağını niçin sor- Graçyoza ile Perini, beya7. kotra· 
ın t ? yı kendilerinden epeyce uza1~-Uf u .... ıua 

Ş K
. b"l' ? B n_· d gördüler. Sanki gondoldan haber-- ey... ım ı ır. ... eil\ı e ... 

- Anlatıldı, bunu da bana ıöy- sizfli. ~labildiğine açılıyor, ufka 
lemekten çekiniyorsunuz!... kadar gidiyor, sonra oradan kıyı-
Konağın önüne gelmiılerdi. lara vurarak Sidonun yeıillikleri 1 

Craçyoza, gondoldan mermer ha- arkasında kayboluyordu. 
ıamaklara çıkmak için ona yar- Perininin yüzü gülüyor, fakat 
dmı eden Periniye: Graçyoza, gondolcuya: 

- Yorulmayınız!... 
Dedi. Batiyle hafif bir ıeli.m 

\'ererek içeri girdi. 
Ertesi gün Graçyozayı almağa 

ıelen Periniye hizmetçi ıunu söy

ledi: 
- Markiz Hazretleri rahatsız--

dır. Bugünkü gezintilerini yapa
ınıyacaklatdır •.• 

O gün Ali reisin de canı sıkıldı: 
çünkü o da ne açıklarda, ne de 
l:anallarda Graçyozanın gon_dolu-
.,._ •u.ola...,aau5t1. 

Y alnı•• dönüıte konairn ö~jin
den geçerken pencereleri açık gör-
dü. Sarı ktz oradaydı. 

Ali reis prkısını ıöyliyerek iler-

ledi. 
Bir an için gözıöze ve yüzyüze 

aeldiler. 
Graçyoza timdi bu güzel ve a
Onu görmüıtü .. 

tik delikanlıyı daha yakından ıör
lllüttü. Ve tuhafı fU lri onu eski
den beri tanıyor gibiydi. 

Onu tanıyordu. Hem de çok iyi 
tanıyordu. Fakat nerede? ... 

Kotra uzaklatb ve kayboldu. 
Craçyoza şimdi genit koltuklar · 
dan birine oturmuf, hatıralanm 
littikçe gerilere doğru yürüterek 
eaki yılları arattırıyor, orada, bu 
Ankonah tövalyeye dair hatırala
rının kaynaklarını bulmağa çalııı· 
Yordu. Y okaa, bu delikanlı onun 
İçin belki de sık sık Venedikte raı· 
ıelinen yakttıkh ıövalyelerden 
f arkaız olacaktı. 

Onu daha önce, belki bet, belki 
on yıl önce nerede ve nasıl gör-

- Daha aç.dalım!... 

Dediği ve elden geldiği kadar 
açıldıkları halde kotraya yanaı • 
mak föyle dunun, gittikçe uzak 
kalıyorlardı. 

Günet epeyce yükselmit, ıezin
tiyi her günkünden daha çok uzat
mıtlardı. 

Perini kitarasını çalarak en yeni 
p.rkılan söylemeğe yelteniyor, fa
kat Graçyoza hiç oralarda olmu
yord!'J. 

D,öJlerken ikisi de yeiıli idiler. 
.Grag~ ... Ş~alJr• .. &ene-.nti 

ile yakından ıörütemediii, Peri
ni de aralarına ıiren bu uğursuz 
herife rasladığı için kızıyorlardı. 

Büyük kanala girecekleri za • 
man ıol taraflanndan bir sıra 
gondol göründü. Bunlar on bet 
kadardı ve bir gelin götürüyorlar
dı. 

Konatın kapuına yanqabilme· 
leri için bunların arasından geçe· 
ceklerdi. Hepsinin geçmesi için 
epeyce zaman lizımdı. 

Graçyoza acele etmiyor ve bu 
gelin alayını dalgın dalgın seyre· 
diyordu. Fakat Perini fena halde 

sinirlenmitti. Hele bir dizi Bur
juva kayığının geçmesini bekle-

mek onun kontluk gururuna do
kunmuıtu. Gondolcuya bu dizi • 
nin arasmdan geçmesini iıaret et
ti. 

Gondolcu altı yedi adım aralık
la ıeçen kayıkların arasmdan ko
laylıkla ıeçebilecejini 1anmıttl. 
Fakat: 

fesinin ucuzlatılma-
sını istiyorlar 

Otederwberi ihraç etyamızm Al
manya ve merkezi Avrupa mem· 
leketlerine ihracında başlıca yol 
olan Tiryeate tranıit tarikinin ih
raç mallarımız için, bugünkü ıe-
Tait dahilinde lıiç de iyi bir yol ol
madığs anlqddrktan IOIU'& yeni 
yollar aranmakta oldujÜnu yaz· 
mıthk. Alakadarlar bir taraftan 
Tuna yolunun bu ite ne derece el
veritli cJlduğunu tetkik ederken 
diier taraftan da 9imendifer yo· 
lunun -daha ıüratli ve daha kıaa 
olması itibariyl~ vaziyetini tet· 
kik etmektedirler. Tren yolunun 
bugün için, bir çok mahzurları 

ıörülmektedir1 Ali.kadarlar önü
müzdeki ihraç mevsiminde bu 
mahzurların ortadan kalkmasını 
beklemektedirler. 

Dün bu bueuata kendiıiyle ıö· 
rüten bir muharririmize ihraç ta· 
cirlerimizden Kapzımallar Cemi
yeti Baticanı Ziya KtılJÇ otl~ fU i· 
zahatı vennittir: 

- Tiryeste yolunun yerine mer· 
kezi Avrupa memleketlerine ve 
Almanyaya ihraç mallarımızı 

ıönderecek yeni yollar aramaia 
mecburuz, Şark Demiryolları ile 
ihraç mallarımızı sevketmek mu
hakkak ki f&Y&ru tercihtir. Yalnız 
bunun için bucünkü vaziyetin de
iitmeai liz111ndır. Evveli hattm 
b~zim olan kıamında aq~rl tarife 
tatbik edilmelidir. Bundan 10nra 
Almayaya kadar olan 1.01 üzerin
de )>ulunan metııleketlerin Yunan 

'"'••~ .. ~ Ta ... ı..ır.
ne ve transit efyasına tatbik ettik-
leri tenzilatlı navlun tarifesinin 
bizim için de tatbikini hükUmeti· 
miz temin etmelidi~. 

Bundan sonra ihraç maddeleri· 
nin bulunduğu vagonların, ehem
miyetlerine göre, katardan keıil
miyerek ıideceii yere kadar doi
ru olarak götürülmesi temin edil
melidir. 

ihraç edecelimiz yaş meyva 
ve aebzelerle daha bazı maddeler 
için Yunanlı ve Bulıarlann kul· 
landığı tekilde soiuk bava terti
batlı vaıonlarm kullanılmaiı la
zımdır. Şark Demiryollarının e· 
li~e bu vagonlar yoktur. Bu te
kılde vagonları tedarike tirket 
mecbur tutulmalıdır. 

Komtularımnın tatbik ettikle
ri bu usülleri ve çareleri biz de te· 
min ettikten sonra Avrupaya her 
nevi yaı meyva ve sebzeyi biz de 
ihraç ederiz ve biz bunun için da
ha müsait istihsal ve fiyat ıeraiti· 
ni haiziz. 

lııilttü. 
Onu nereden tanıyordu? ..• 

- lıte ıeçtik !... -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
Diyeceği ıırada ona amut ola • .4 

O gün, alqama kadar bunu dü
tündü. Günet battıktan aonra o
da hizmetçisi Vikont Perininin 
leldiğini haber verdi. 

O sabah bir daha bu ıençle gez
'-ıeğe çıkmamak için karannı ver· 
diii halde bundan hemen döndü 
~e onu: 

- Buyurunuz aziz dostum !.. 
Diyerek salonda kartdadı. 

d Perini ondan biç ummadıiı hal-
~ gördüğü bu iltifattan çok se

~llnıitti. Yerlere kadar ejilerek 
~lirnladı: 
ti - Umanın ki Marki Hazretle

nln hastalığı artık geçmittir. 
ı.... ;-- T eıekkür ederim. Bir teYfm 
... ..._dı. Geçici bir bat ağnsı o-

rak ıelen ıondol, Graçyozanın o· 
turduğu yerin biraz gerisine bütün 
bıziyle çarptı. 

Bir sarsıntı ve bir ıürüllü ! ... 
Çarpan ıondofcu çıilıli bastı: 
- Kör müsün senem herif! ... 

İki dakika bekliyemecfü: mi? •.. 
Hiç buradan geçilir mi?... Şimdi 
benim zararımı kim ödiyecek? ... 

Kayıjının yanulan ve çatlıyan 
bat tar~f ını göıteriyor, sövüyor • 
du. 

Ayni zamanda 
gondoluna atlamıf, 
yakasından tutarak 
bqlamıfb. 

Craçyozanın 
ıondolcunun 
pataklamağa 

(Devamı var) 
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Ali Cenıiz iki tarafına bakma • 
dan doinı merdivenlere tırman -
dr. ikinci kata ıelince iki hama • 
hn ataiıya büyük bir dolap in • 
dirdiklerini ıördü. Yer dardı. iki 
hamal bir dolap ve bir de kendisi .. 
imkanı yok, burada sığınamazdı . 
Ataiıya inmekten bqka çare bu
lamadı, indi .• 

Dolap indikten sonra ıene so • 
luğu merdivenlerde aldı. Hiç bir 
engele tesadüf etmeden çıkmayı 
dütünüyordu. Fakat, üçüncü ka. 
ta gelmeden yukandan bir ıes: 

- Kendini sakm, diye bairr -
dı. 

Bu sefer de iki hamal büyÜk bir 
büfeyi indiriyordu. Çaresiz ıene 
aıaiı indi. Böyle çıkıp inmesi Ali 
Cenıizi çok luzdırmıttı. • 

Kendi kendine: , , 
- Bu da ne kadar büyük büfe .. 

Ömrümde bu kadar büyüğünü de 
ıörmedim .. 

Yakasını düzeltti. Yeleğini ata· 
iıya, pantolonunu yukanya çekti .. 

Bu aef er koımadı .• Y avaı yavq 
çıktı.. Zaten bot .olan midesini 
iki defa merdiveni inip çıkmıı 
büıbütün bopltmıı, açhimı fazla· 
laıtırmqtı. 

Merdivene hiç bir beliya rast -
lamadan varmııtı. Kapıyı büyük 
bir itina ile çaldı ... Az sonra· kapı 
aralandı •. ihtiyar bir hizmetçi aç -
tı .• Ali Cengiz: 

- Naadsınız, madam? Dedi .. 
Rica ederim, madam Deapinaya 
seldifimi haber verir miıiniz !. 

- Çok yazık beyim.. Madam 
evde yok .. Buyukadalla ıiUi .. Bir 
kaç sün orada kalacak •.• 

J\Ji Cengiz tatırmqtı: 

- Bu böyle olmaz, dedi .. Aç. 
lıktan içimde kıyamet kopuyor ... 
Bet kurut da param kaldı.. Mu • 
hakkak hiç olmazsa azıcık bir teY 
yemeliyim .... 

Bir fey hatırlamı! ıihi elin; p.• 
kağına götürdü ve: 

- Öyle ya ... Ben bu para iie an
cak bir simit yiyebilirm.. Her 
halde br atçı dükkanında et yi
yemem .. 

Bir dükkana ufrayarak ufak 
bir franceli, tz sonra da bir ikin -
cisinden "yavan ekmek yenilir 
mi?,, dütüncesiyle IÖİÜ! aldı. Tam 
ekmeğini ve aöğiifünü yiyeceği sı
rada caddeden ıeçen bir ıenç kız 
ıölgesi onu bu ifinden alıkoydu .. 

Bunun müdevver, körpe, rül 
gibi çehresi, çevik hareketi, dol. 
gun kalçaları, balık eti vücudu pek 
hoıuna ıitmitti .. Söiütünü pako • 
sunun cebine, elanefini de öteki 
cebine sokarak dükklndan çrktt .. 
Daha timdiden itık oklııju kızın 
arkasına dilftü .. 

-3-
Genç kızın lstanbula yeni ıel -

mit gibi bir hali vardı. Koyu renk
li ketenden sade bir' Et.tan ıiyin
mitti. 

Ali Cengizin fikrince yakıtrkh, 
güzel, sevimli bir kadm buma bile 
ıiymit olaa, elmaılara aömülmüt 

çirkin, endamı bozuk bir kadma 
her halde tercih edilirdi .. 

Genç kız muhakkak rumdu ... 
Yalnız deiildi... Yanında uzun 
tilylil, uzun kulak Ye kuyruklu, za

iar ile çob•n köpefinin bir!eı
metinden hasıl olmut, amatör ay -
cılann ay lepeti aaydlMal'i' m ltir 

köpek vardı ... 
B·· .. k d ., Y ' - uyu a aya mı. a... De • (Devann , ar) 

mek madam Büyükadada? Fakat -------~.:..;.::::::......::.::..L._ 
Büyükadaya da kı!ın ıidilir mi 
h. , 

iÇ ••• 

- Haata bir lanıdıiı var da be
yim .. Oradan çajırdılar .. 

- Hastamn lstanbula inmesi 
daha doğru olmaz mıydı?. Burada 
doktorlara kendiıiin daha kolay • 
tıkla baktırabilirdi ... 

- Madama bir fey yazmak is -
terseniz, bana yazıp veriniz .. Ben 
kendisine ıönderirim .. . 

- Buna lüzum yok ... Ben ken -
diıini ıörmiye gelmittim. Şöyle 
teklifsizce bir öğle yemeiini yiye· 
cektim. . .. ~roloj == Operatör 1 - Bar k~ ıun sonra ancak ıe • 
lebilecek.. . Doktor Kemal Ozaan 

ihtiyar kad b ·· .. _:1. l Karatöy Topçular caddesi No. le J" 
M u IOZU .uy er c T 1 f .... -. ... -" I e e oa • ..,,.. •••• ..... r 

soy emez kapıyı kapamıftı.. Ati 
Cengizin canı çok ııkılmı,.tı .. Mer
divenleri inerekn kendi kendine: 

- Mefthua kocakarı, diyordu, 
bir bardak ıu bile isteseydim dam
lasını vermiyecekti .. Hele ıu hay • 
ftft kapıcıya ne diyeyim! Madem 
ki madam yukarıda delildi, beni 
niçin çıkardı .. Hel~ dur ıuna bir 
ıWereyim •.. 

Ali Cengiz kapıcının oturduiu 

1 odanm yanma ıetince kapıdan 

~ri batırdı: 
- Madem ki Madam Deapina 

evde dejildi, bana niçin söyleme
din? ..... 

- Sen bana: "Madam yukarda 
' demed' k' "K' mı . ,, ın ı... ım taıını • 

yor?,, diye IOl'dun .. 
Ali Cenıiz kapıcının bu hazır· 

Ct::vaplıiı kartıamda söyleyecek 
IÖz bulamadı •. Yalnız dudaklanns 
111rmakla ve kızım kızım kaf uınr 
•llamakla iktifa ederek uukl&fb • 

Karnı çok acıknnftı. 

ZA YI - lstanbul ithallt gUmrü
ftlnden 12 - 5 - 932 tarih n 33446 
No. lı beyannameye ait mUfrez ordi . 
noyu ka1bettiiimdeıı yenisini alaca -
ğım, eskisinin hükmü yoktur. 

latanbıd Balıkpazar Aralatı Han 
No. 1 Ali Baydar (SZ) 

Y ~Dİçık tı 
Lascdtmonyılı lann ,.c Atinalılınn 

Cümburiyet ....... 
Kaenefon 

Haydmr Rifat 
SO Kurut 

KUPON 
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Esir Kadın Girit ihtiıaııeri 
--N-a-kl-e-de_o_:--ı, 

<va- no' 
o -

HA BE R'ln 
tefrikası l-"0 -.. --Kaptan: Bire mel'un arapdiye 

Aık •• His Rom•roı Sün bül ağanın kellesini 
. Onları ıörünce, Matmazel Jack-1 Şimdi artık, h · mıetçi, apğı ini· t 

IOD durakladı. Ki.mile de, müreb- yor ••• Matmazel, kapıyı aralıya- u PUrm u Q u 
1'iyenin peripn halinden hayrete rak, onun initini gözlerile takip Y Y 
diiftü •• Hizmetçi de bir fevkalade- ediyor. Hila uyku senemi .•• Ho • 
tikler oldujununun farkında •. E; murdanıyor ... Bu saatte, yorgun 1054 hicrt yılmda Cirit 1eferi- Kaptanın :yalvarmalarına bile al·J 
Tet fevkaladelikler ... Fakat, ne?... arpı it ıör'düğü :çin çok tikiyet· ni doğuran bir bldiM, O.manh dırmadan: 

Şüphesiz, trende gelil'ken uyuk- ·çi, bellli... imparatorluğunu yirmi bet yıl ut· - Bu aene haccı teri! e yetit 
lamıttrr. Onun için, f&fkmlrğı JacJuon, biraz daha bekledi. rattımııftı. Bu uzun bir tarihtir. mek liznndır. diye derhal hare· 
iki miıli •• Dııannın ıük\inuna na • Sonra, odaıının li.mba düğmesini Biz, burada bu seferlerin tafai- ket etmelerini emretti. 
saran, bu evin içi pek heyecanlı •• çevirdi. Her yer karanlık ve aeı • latmı verecek dejiliz. y a1mz bu Kalyon, Girit önlerine gelince, 

Ki.mile, mürebbiyeye aordu: ıiz: seferlere aebep olan bidİleyi Jma. maktan konan ıemileri ıözüktü. 
- Ne var?. Hutaydımz hani•• Bir dak.b, tereddüt etti. ca anlatalun: Artık ok yaydan çıkmıttı. Geri 

Geçti mi?. Kendi kendine: · DariUıüad atası Sfu!l>ül ata, dönmenin, kaçmanm imkanı yok· 
lhtiyar kız, bir yalanla cevap 0

- Vahidin yardanma gitmek Sultan lbrehimin nedeme hOfUn& tu. 
Yerdi: nzifedir !,, diyor. gitmiyordu. Oldürtmeie kadar 

-Gürültü itittim ve kOTktum •• . Gidecek, ona, ceearetini kay· ileri ıitmiyerek: 
Kamile, tüpheli tüpbeli ona ba- betmemeıini aöyliyecek... - Mıııra nefedin.. diye ağayı 

L- - Ki.mile, bu.n; .... delilse ya- uzaklatbrmak İltemitti. .. ,,or... •--
Neden w niçin tüpheleniyor? • rm ıeni affedecektir!,, diyecek. Sünbül afa, Mısıra ıitmefe ha-

Hatti, tüphelendiğinin kendi bi - Ebedi ~adetinden, çocuğun • zırlandığı vakit, limanda te~ ge· 
le farkında deiil... Mürebbiyeye dan, aHe yıri'umdan bahsede- mi kalmamıt, hepıi 1efere çıkmıt
pdip yatmasını tavsiye ediyor. •• cek... ]ardı. Aia, gidecek Tatıta arar-

Matmazel, yav&f yavaf ıeri Gözleri doluyor .•• Yapacağı i · ken, Karadenizden yeni yapılmıt 
d .. :1·· tin büyük heewcanı iıriiıde ..• Hum- lbrahim reisin ·iki kat ambarla OD u.. " ~ 

Koridorun öteki ucunda, bu 1&- malarla yanıyor... kalyonu limana ıeldi. 
ferde, Turgut belinli.. Yüzünde Sofaya indi. SiirBülü büyük Sünbül afa, hemen hazırlıklan-
korku izleri... kapıyı açmuma kalbinin hızlı nı yaparak kalyona yerleıti. Ta-

- Ne oluyor?- diye sordu.. hızlı ahtı mini... rihin verdiii maJGmata ıöre, 
- Haydi git yat, oğlum.. Bir Salona ıir:yor... Pancurlan Sünbül ajanın kalyona yerlqen 

feY yok.. • büyük bir ihtiyatla açıyor ••• Pen • efY&ll ıunlardı: "Bet Mııır hazi-
- Bir ıdık çalmdıtmı itittim ••• Cere'\İ kaldmyor .• · nesi, elli buena cariyesiyle nice 

Sonra Ditlek havladı.. Seıleniyor: gılamlan ve kırk re'• arap atlan,,. 
Kimile, heyecanla: - Siz miıiniz? .• Siz ıeld.niz, Ayni kalyona, befyüz kitiden faz. 

- lslık çalmdıimı mı ifittia? CSyle mi? la ıilihlı adamları ile Meleke ka-

Konan ıemileri ile kalyon an
ımda bir gün, birrece ıürekli bir 
harp oldu. Mekke kaduınm ıili.h-
lı ukerleri, bir teY yapam.,.orlar
dı. Korsan ıemileri, vakit vakit 
onlann ıilihlanna topla kartılık 

veriyorlardı. En ıonra koca kaJ. 
yonda bin üç yüz kitiden ancak 
iki yüz kiti sai kalmrtb. 

Kaptan Hacı lbrahim efendi, 
van yofu. ile yaptırdığı kalyonu
nun bu tekilde mahvedilmesi ile 
kendiıi de mahvolmuttu. Bu Jm. 
dar yalvarmalarına kartı Sünbül 
ajayı dinletememesi, bütün hu 
beli.larm batma ıelmesine sebep 
olduiunu dütünerek; kalyonda 
sai kalanlar ca,n kayguıiyle etra
fa aaldmrken Sünbül afayı yaka. 
ladı: -diye aordu. Ancak bunu tayliyebiliyor... dılrfına tayin edilmit olan Buna-

Matmazel, abldı: · Hem pencere, hem kapı olan lı Me~met efendiyle birçok da _ Bire mel'un arap, ben sana 
- Ben de itittim... Balıkçılar bu methalden içeriye, Ferd! airi • hacı olmak iatiyenler hinmitlerdi. dütman vardır, gemiye atl~ı komı-

çaldı ... Sandallannı da ıördüm. yor. ihtiyar kmn ellerini iki avcu Kalyon sefere çık•caiı sün, yalım. Fazla cephane alalnn. düt-

la çıkalım, ını kadar yüklti remi. 
le deryaya nud çıkılır demeDIİt , 
miydim'! diye bajırdı. Sünbül •· 
ia ne y&pAC&gım ıatırmqtı. Şimdi 
yalvarmak sırası kendisine ,tJ 
mitti. Fakat yalvarmafa vakit 
bulamadı, İbrahim kaptanın labd 
havaya kalktı. lndili vakit al'' 
nm kanlı batı yere yuvarlanmıf 
b.. 

Bunu pren Sünbül aianm w 
damlan, lbrahim ağanm üzerin• 
hücum edert'k perç!.laddar. 

Uzaktan kalyonda olup bitenlf' 
ri seyreden korsanlar: . 

- Fınat bu fınattll' .. diye kal· 
yonun etrafmı sardılar. 

Oç saat kadar ıüren bir boğuf' 
madan ıonra sağ kalan altmq ki· 
ti ile kalyonda bulunanlan za9' 
tettiler. Hanya kalesine vaklata' 
rak kale muhafızına bazı hediye' 
ler verdikten ıonra Sünbül ağanııt 
cariyelerini satılığa çıkardılar. 

itte yirmi bet yd ıüren Girit 
seferlerinin batlamaaına ~hep "' 
lan hadise .• Hele, kadınlara ıar 
kmtılıklar yapılarak pazarlard• 
satıldığı duyulunca, hemen Girit 
seferine hazrlıklar baıla~ı. Ter 
aanenin her gözünde bir kadir~• 
yapılması için tf'rtibatlar kun,Ja• 
rak haftl\da bir kıt'aıı yapılmai' 
hqlandı. -

Haydi, Turgut ••• Oıüyecektin, •• · içine alıyor: yolcuıu hin üç yüz adam olmuftu. manm bir. hoı haberini alarak yo-
0-. doiru koftu. Çocuju · im- - Evet... Benim... rahim a.ianJa •lyODn. yn.1--. _____ ......_ _ _. __________ _ 

calma aldı. Bu, oğlana kartı ıöa· dhn... lan1ı acele etm•inden mühimmat 

N. A. Olıan 

teni" ii nadir iltifatlardandı. · • • • • • • • • • • alamamıttı. 
Yatağma götürüp yatırdı. Yu- -16- Burada ıuna da itaret edelim. 

blını düzeltti, yorgamnı arttü. BU iırada, odumın etii.nde, ki bu eefer, bundan atafı yukan 
Yüzlerce defa onu öptü, öptü... · Kimile, yatacağı yataia ve elin • üç yb yıl önce oluyordu. Akd~ 1 

• r.--.t.., bili tereddütte... deki iliç ıuyu dolu bardağa ideta I ka 1 ~ nizin hemen her da ıaamm ar • 
- lalıiı çalan balrkçılar deiil... ürkerek bakmaktadır. sına bir konan ıemiıinin aizlen· 

lılık ba L-ede çalmdı. Yarım cesaretle karıılamak İ· d • kurun j 
'Ms • d iğl .• 

- Hayır, canım, hayır ... Balık· .Çin tım i uyumak lazım... Kalyon lıtanbul limanmdan 
cılar •.. Gözümle gördüm... Uyu Demek ki, balıkçılarmıf... De· hareket ettiği gün, Malta konan
hablnn •.. Eier uılu uslu uyunan mek ki hizmet.ç! imit··· lan, içi albn ve pzel kadın dolu 
sana pek hoıuna aidecek bir mil· . Rüya görmeden, hayalita ka • bir kalyonun Mııır yoluna çıkaca-
lmf at vereceiim... pılmadan uyumak liznn ... Bu uy· ğı haberini almıılardı. Tabii bu 

Tekrar öpücükler... kudan tonra, ıözlerini bqb bir haberi alan konanlar, M11rr yolu 
Lakin, ihtiyar kızın yüzü çayır hayata açacak... üzerindeki adalara, vakit geçir-

çayır yanıyor... Niçin acaba Matmazel Jackaon meden altı pare çektirmeleriyle 
- Y anaklannız ne ııcak, Mat• korktuğunu aöylemiıti. Mademki puau 1..--urmuslardı. 1 

maz~l. ba1ıkçı1armı~, korkacak ne var- Kalyon Rodoaa afradığı va-
Bu ihtar üzerine, mürebbiye, dı?... Acaba., bu evi tehdit eden kit, kaptan, önlerinde pusu kttrul

uzaklafb. Oilan, uykusuna hazır- tehl"keyi o da biliyor ma? Onun mut olduğunu haber aldı. yolcu-
lanıyor ... yanına mı gitae? Sorsa mı?.. lanna: 1 

- Uyuyacatnn ... Fakat miiki· Fakat hayır ••. Ya büabütün ten _Konanlara kartı duracak 
fabmı iıterim... minalar çıkaracak, yahut ta bu mühimmat almadan yola çıkamı-

- Tab'i, yavrum, tahil.. ıelitinin sebebini biç anlamıya. yacağız. Denizde dütmanlarla sa- ı 
Sonra, ihtiyar kız, tofaya c:loi· cak. -•malt korkuludur. ded; Fakat 

ru yürüdü. U---'- la"'zmı. .. Bu oece bakı·- ·-s 

SPOR POST ASI .. 
Memteketimızde •e ecaebı memleketler1nde blitOn spor •e 

q-ençlik hareketlerini •e aporca *ençliğe •erilmesi llıım gelen 
yenı ıelciller hakkındaki yazılara muataıatnan takip ettnek iıte· 

yenler mOnba11ran S P O R P O S T A S 1 nı o!iumahdarlar. 
Her yerde fiah S lcuruftut. matla'c o'cuvunuz. 

-----------· KLASUC E-ıERLERDErl 
Yeni Çıktı 

Değişişler 
OV l D 

S. Z.AKTAY 
Ovid ••ki Romanhı en bUyUk lrllıık talrldlr. De§I• 
ftfler bUt n orta ça§lara kaphıran 9alrin en UnlU ve 

en özlU .. eridir. 18 Forma - 1& kurut 

Da~Jtma Yeri - Vaklt Matbaas1 - rstanbul 
,~ • Sünbül aita, her ne oluna olıı1n.I 

Kamile orada deiil hele çok katte korkacak bir tek teY var: O yolu~"' tl•v""" ~ıak ;,t;vnr""· 
tükür... da, bizzat kendiıi... ı=-mum .,._. .. ..,,wn:w•wnwma- :•:sı:w:•:-:@:a:§f:c:&:' 

Himıetçi de, merdivenlerden ................ . ....................... ""'" .... 11111•'""
0
''"

11 •••• ........................ 111111"""'"., --·------" 

Saat kaç? Dıvar saat=, tuvalet •• k o 1 F 
·:=:~i·Jadcaon'un ıevi ..... - odaımdadır.Mut~tee~ile.uyku- Tur ce - sınan ıca - ransızca 

- ._ tunu kaçınnaam drye, Kamıle, o - . 
ten etekleri zil çalıyor~ Saadetine nu oraya umııtır •.. Büyük tuvalet • • • • 

plyan yoktur ••. l~e, sevd.ği, için• odası... s o z L u K 
de J&tem•k İlted1ii havayı nee'.mi Ki.mile, elindeki bardaiı yata· 
lxldur. tmm hemen bat ucundaki küçük 

Takayyütle, ihtiyatla hareket maaanm üstüne koydu. f • 
etmek. •. Kendini bir tehlike :çin. o·ıctionnaire Turc -. Ottomane - rançaıs 

(Devamı var) 
de 1&DD1ak... · b .. 

Yatak odaarD.21 kaprıı aTkuma ------------ lsmail Hami Danişmend tarafından meqdana fetirilen ıı ıfl.eat oz 
ıizlendi. Gözetliyor... 7 ürlt~e kelimelerin şımdi1Je ltaaar kullanılmakta olan Osmanlıca t1e 

Bu vaziyet, onu ıençlefliri,or ... ı .. -•. ·G~ö·z-H•e•k•i•m•i--111 aynı zamanda Fransızca karşılıklarını eöslermektedir. ~ 
On sene, yirmi .ene, hayatmclan Dr. Şükrü Ertan Herkesin ve hatta ecnebtlerln lstHade edeceği bu S~.JZLCJK bnndı .• 

Aradu Wr aç dakika ıeçti... a.wn, 4abra cacldeai No. eo tnlltar etmı,ıır. Flatı 106 kuru,iur. 
Hhnnetçi, il&c:ı ~et:rm;, o1ac•fc... rew.! 22IM ..- -

~a·ı ~ü '"rı h M.. 
=~ oclumdan lel sada çak· ııill••---------·•, ~-::m··: a1ll I a ilil (, KUlUO 



Kuş. B_orşasında! 
Evlilerl Muhabbet 

ku~larından ibret alınız? 
Bir kedi 
ordusu 

Sermayemrzi birka 
dakikada 

mahvediverdil 

Y enicamiin arka tarafında, ku; 
çu' ar pazarının köteainde bası· 

tavanlı bir kahve ..• Çepçevre pe~ 
keleri, aıraaıra masaları, türlü tü 
lü kıyafette müı~eriler doldurmu· 
Maıaların üzerinde, tavandan saı 
kan tel aıkılarda, duvarlarda iril. 
ufaklı bir ıürü kafeı asılı .. İçinde 
Yüzlerce kanarya, ıaka, flürye, }atıyor: 

iakete, iıpinoz.... .. - Geçen hafta çar~aml;a paza· 
Bay laanın butun kut meraklı: rında gene kedilere ziyafet vardı .. 

lannca meıhur,. olan bu ~hveıı, Pazarda,perakende olarak satılığa 
l~tanbulun nev ı tahaına munhaıır 1 getirilmit güvercin, ıaka ve iıke • 
hır kut . ~~r~uıdır. Burada ~er 1 teler, rene bir katliama ~ğradılar. 
pazarteıı ıunu açık arttırma ıle Köıeden üç memur çıkıverdi •. Ya· 
kuı sahlır, alınır ... itte, bugün de ı kaladıkları kafeai açtı'ar, kutlan 
pazarteai ... Müı eriler toplandı... koyuverdı'ler a·· · 1 · d , uvercın erı uçur u· 
Hazırlık baıladı .. Müzayede ne• lar Hayvani k f t , . ar a es e yafaya 
re:.leyse bat ayacak.. Kuıçuların ya•aya nr•m l , B" 'k' 
1 

, B l .
1 
z h ~ -r- az o mu§ ar. • ır ı ı 

e e batı arından ay smaı ü tii, metre uru d'" ·· ı d ,. p yere uıuyor.ar ı. 

ekaper aıf atiyle ıablacak kuşlara, Derken birader! nereden duydular 
kıymet biçiyor, alıcılar da, 0 kuta ve nereden çıktılar anlamaya va· 
yavru ye~itfrmeye, cinai ve tekil kit kalmadı· B' k'd. d . • ır e ı or usu pa • 
rüzelliğine olan meraklarına göre zan istila ediverdi .. Her kedinin 
pey sürecekleri kafealeri ıeçiyor • ağzmda bİl' kut .. Biz seı çıkara. 
lar... rnadık, gözlerimizi yumduk .. Yal· 

Nihayet her ıey hazırdır. Bir ruz oradan teıadüfen geçmekte o
ne::.le görmemit gırtlağın tiz per • llln biri, memurlara sordu: 
detlen: - Bay.,memurlar, bu .zav.a1hla· 
"- Baılıyonr .. ,, d'ye l:iaiır· 

11 neden liöyle J<oyuverdiniz?. 
muı üzerine herkea toplanıyor 

- Emir a1dık .. ve yüzlerce kutun, ince, uzun, ıa· 
· - Emir nasıldı?. 

kırtılı, ıokurtulu mütemadi ötü • 
tün:len mürekkep garib ve kafa - Amirimiz söyledi.. 

Memur~ar da emrin aslından 
titirtici bir musiki içinde müzaye-

haberdar değil.. Allah razı o!s~; 
de baı!ıyor •• 

Bay lıanın kahvesine toplanan • 0 bay öne düştü, biz arkasına ... 
lar iki 11nıf ... Bir kıımı babayani, Memurlarla beraber gitik daireye .. 
eınaf kılıklı kimseler; bunlar kut Baktık ki amir böy:e bir emir ver
ıatıcdan .. Diğer k11mı de kelli memiş .... 
felli, iyi giyinmiş müşteriler .... O zaman düştük, bu emrin ma· 
Bunlar da kut amatörleri .• • hiyetini öğrenmek için, yollara ... 
Kuı amatörlerine baktım: He· Kaymakama gittik .. Ziraat müdü. 

ınen hepıi yatlı baı!ı kimseler .. 
En ıenci ellisinde .. Kiminin elin • 
de teabih, kiminde mendil.. Gari • 
bime gitti; sebebini bir eski kuJÇU· 
)a ıordum .. Kulağı~a iiğildi .. Ya
,.qça fıuldadı: 

- Bunu anlamayacak ne var?. 
Yat elliyi bu!unca. başka neden 
2evk alacaklar?.. Kendi halinde 
ta.batı, parası, pulu olan yaşlıların 
Çoğu kuşa, çiçeğe, balığa, tavuğa 

aıerak sarıyor.,, 

Alan aldı, ıatan sattı .. Müzaye
de çabucak bitti. Şimdi kuıçulaı 
•r-·--,n~a konufuyorlar .. Biri an• 

rüne gitfk; Valiye gittik .. Öğren· 
dik emri: "Ziraa~a nafi, böcek yi
yen kutların avcılar tarafından vu· 

rulması ve kafes1erde beslenmesi 
yasaktır.,, Güzel ili., mükemmel .. 
Ve lakin kedilere lokma edilen 
kuşların hiç biri bu cinsten değil 

ki .. Ne güvercin böcek yer. ne 
kanarya, ne saka, ne iskete ... , Ne 
bilmem ne? .. Bunlar böcek yeme • 
dik'erine göre, bittabi ziraate de 
nafi değillerdir. Hatti., it tera:ne 

beyahu; bu Jwılar hububat yer .. 
Hububat yediğine göre de ziraate 
muzırdır.,, 

Bi:tün kutçular baılannı aa). dı. Maç da bitti ... 
hyarak: 

- Hay hay doğrudur!. diye
rek tasdik ettiler.. Bir diğeri töz 
aldı: . 

- Geçenlerde, bu pazarda da 
ayni hal olmadı mı? Böyle ters 
bir an!ama, fakir eınafm 5000 li· 
raıına mal oldu.. O gün de (2) 
l::in kut ıa1ıverdiler ... Kimi dam. 
da, aaçakta .. Çoğu da, kedi, köpek 
ağzında kaldı .. ,, . 
Bay·lıanın kahvesin-len çıktrm. 

Bir iki adım attım. Kulağıma bir 
ses geldi: 

- Sıçra karabeti!.. 
- Vur, yapı§lır çelik .. 
Gürü!tüler, bağrıımalar devam 

ediyor .. Evvela cehaletime hayret 
e!tim. Yeni camiin arkasında rinı 
kurulmuş, rn~lar yapıımaya bq • 
lamrt d•, timdi~ .kadu babWI • 
miz olmaılııt ... Sonra da "gazete· 
ciyiz,, der, geçinip dururuz,, Kö
§eyi dönüp, küçük meydanrmsı bir 
yere çıkıM.a ayağım ıuya erdi!. 

iki taraf o!muf, ortada, biri 
kuzguni ıiyr ~ ötekisi kızıl, alaca 
renkli iki horos ... ~~.:kler kan için· 
de, kana~lar gerilmit, boyunlar 
kabarmış, vuruşup duruyorlar. 
Burada tıpki at yarışlarında oldu· 
ğu gibi bir bahsi müşterek yapıl • 
mıf .. Horoslardan birini tutuyor: 

- Karabelaya benden yirmi 
beı ... 

- Çeliğe benden y!rmi... 

Maç bir aaat kadar devam etti . 
Artık iki hayvan da yorgunluktan 
kıprrdayamıyacak ha'e geldiler •. : 
Son kuvvetlerini sarfederek biri • 
bir:erinin üzerine ııçrıyorler ... 
Fakat, artık M kanal çarpıflarda, 
ne gaga vurut'arda o eski 9iddet, 
kuvvet kalmadı. Nihayet karabeti, 
ism:nin eri olduğunu gösterdi .• 
Son bir gayretle hasmının kulak 
tozuna bir gaga indirdi • Öbürü 
kanat!arını koyuverdi, yıkıldı kal-• 

KutÇularin eaki ve tanmmıt aİ· 
ma1armdan olan Bay lamail Züh • 
tünün dükkanına girdiğim zaman, 
biraz evvel seyrettiğim müthit 
maçm teairini ıinir1erimden bili 
atamamıttım. 

Dükkan aahibi bana kutlarını 
ıösteriyor .• Mütemadiyen ıakıyan 
yüzlerce kanarya, kırmızı bqb 
ıakalar, yumuk yumuk alaca renk· 
li isketeler, tepeli paçalı, çeşit çe
§İt l'iivercinler .... Bay lımail anla· 
tıyor: 

- Kut'ar, benim bayatta bir 
dakika bile ayn yatayamıyacağım 
ıevgi:ilerdir.. Onların araımda 
yaıamaktan, onlarla uğraşmaktan 
çok mes'udum .. Bir gün elime, pek 
az bulunur, üstat bir kanarya geç. 
ıniıti. Bu hayvan. sabahleyin hiil
büt sibi, öileyin karatavuk gibi, 
akp.mları da kanarya gibi ölüyor
du. Onu bulduğum zaman dün
yanm hazinelerini bulmuş kadar 
ıevinmitlim .. Memlekette yetİfen 
yerli kanaryalar, dünyanın en gÜ· 
-ıel kanaryalarıdır. Her ıene Yu· 
nanistana, Mıaıra, Arabistana mü
him miktarda kanarya ihraç e
deriz. Kanaryalarımızın aealerini 
~slah ediyoruz. Bir kaç sene evvel 
1esleri bozu!ma.ğa başlamıttı. Fa· 
Jcat yavru1ara bülbül, karatavuk 
Hsaniyle öten uıta kanaryaları 
dinlete dinlete ötüt güzelliğ:ni te
min et~ik.,, 

Kenarda, büyµk bir kafes için • 
ed gagaları kıvrık, sarılı, yef illi 
kadife renkli, minimini, üç çift 
kuf, mütemadiyen cıvıldaııyorlar. 

Ku, mürebbisi onları göstere • 
rek: 

.- Muhabbet ku~lan.. dedi ... 
Bunlar ya!nız Afrikada bulunur • 
Almanyada da yetiştiriliyor .. Bun· 
lar, güzel ötmez'er .. Yegane zevk
leri durmadan din!enmeden seviş· 
me!eri, çok bol yavru yapmaları • 
dır. Senede bir çift muhabbet 
kutundan 40 • 50 yavru almak 

lr/iAB~ ."- Hakikaten, muhabbet kuşları 
kabildir .. ,, 

1 ! tüneklerinde bir dakika rahat 
:lstanbulda ençokı d 1 M"' t d' l • unnıyor ar.. u ema ıyen gaga 
ısatılan gazetedır

1
~ gagaya gelip, öpüşüyor, sevıııyor .. 

1 .. iar !.. ~ahtiya~. ha:vanlar.. Yi: 
iilanıannızı azamil 1 yecek, ıçecek onlerınde .. ~e.d~nı ' ı ı kanun, talak davası, moda ıptılası, 
faydayı temin iktisadi buhran umurlarmda de-

e d e b i ı m ek i c; i n I ğil .. 1 Bu geçici dünyada, biribirlerini 

Buzlar 
ülkesinde 
tek başına 
Bir lsveçll nefer 

tehlikeli bir seyahata 
1 çıkıyor 

Katterik garnizonundan Jon 
Stiveua adlı 22 yatmda bir flama• 
cı nefer, Şimali Lajoland'm fırtı• 
nalı buz deryalarında tek batma 
2500 kilometrelik bir meaafeyi 
kayakla katetmek üzere dün Ber
gen' e doğru yola çıknuıtır. (Ber
gen, Norveçin timalindeki ayni 
adlı körfezinde bir ıehirdir.) 

Bu delikanlrnm, yegi.ne durak 
yerleri, aralarmda altmı§tan yüa 
kilometreye kadar meaafe olan 
üçer dörder kulübel'k Lap köyle
ridir. lıtikameti aadece elindeki 
puı!a ile tayin edecektir. 

Yolunu f&fll'D', ayağını İncitir, 
yahut ta kayaklanndan birini b. 
racak oluraa, hemen oracıkta. aırt 
üıtü yere uzanarak ııfırdan qağı 
25 derecelik aoğukta ölilmJerin en 
acıımı beklemekten bafka yapa
bileceği bir it yoktur. 

Bu adam kurtların yalım batı
na dolaf&D bir yolcuya çullanmak 
için beklettikleri bir ülkeyi qağı· 
dan yukarıya doğru katedecektir. 
Medeniyet dünyasiyle alilcasmı 

tam 45 l'iin büıbütün ke.ecektir. 
Genç asker yolculuk proğramıw 

nı ıöyle tarif ediyor: 
Bergen' den aa.hil vapuru ile 

Narvik l'manma buradan trenle 
Abiıko'ya; buradan da kayakla 
tam 2500 kilometre uzunluğunda 
olan Krasjok buz aahralarmı aıa• 
rak timal bumuna; bunından da 
kutup Okyanusundaki Kirkenea 
noktaıına ... , KirkeneJten ktt yaz, 
bütün-yıl builarla'lmiltü ua· 
tün de bir tek adam yafayamıyan 
Tundl'f. mmtakalaı"Illl geçerek 
Finlandya'ya, lıveçe ve tekrar 
Norveçe girerek batlangıç noktuı 
olan Narvik'e .... 

Bu nefer geçen yıl rki laveç za• 
b!f nin ayni yo1culuğa çktrklan ve 
bir daha adların..-n bile iıitilmedi· 
ğini bildiği halde yolculuğuna 

baı1amıttır. 

Newı Chron!cols lngiliz gazt!~· 
ıinin muhabirini dinliyelim: 

Bu esmer ıuratlı, incecik ve u• 
puzun delikanlı gülerek c!edi k!: 

- Amundsen bu yolun yarısını 
yapmağa muvaffak olmut amma 
az kal11n poıtu da üste veriyor
muı; çün!<ü yan ölü bir halde 
dönmüş .• Fakat benim elveritli 
techizat ve mütevazi bir tanıla iti 
baıaracağnna emniyetim var!.. 

- Pe1<: yüzde yüz tehlikeli olan 
bu işe niçin girifiyoraunuz? 

- Onu da söyliyeyim: Eskiden 
beri ya bir Everest, yahut bir ku· 
tup 'stik§afma ittirak etmek en bü 
yük ıhtirasmıdır. Bu senenin son• 
larına doğru Boztepeye (Evereat 
dağı) bir lngiliz istiktaf hey'eti 
gidece~dir. Görüyorsunuz yal Bu 
yolculuğu batannak suretiyle 
böyle bir "ıtiktaf hey'etine en iyi 
tavsiyeyi kazanmıt olacağım! .... 

Bu yılmaz adam f · mdi tek ba • 
tına buz diyarlarının en ıssız yer• 
lerin:le kofup durmaktadır. Bütün 
dünya onu büyük bir merak ve ü • 
züntü ile beklemektedir. Sadece 
bir istiktaf heyetine iıtirake hak 
kazanab"lmek ç!n, inaanı rüyada 

Hr A BEr D 'e ı ı ~~vır y~~kten, ~ah~t, tatlı bir 
: .M n 1 gun g~ınnıyen geçımı1z karı ko- 1 

i Verin İZ _j' ca'~l", ge:s;n'~r de ~-1 rruhal:bet 

bile ko~tacak kadar bir yolcu • 
İuga Çllnnlf oian DU yign öeii'can
lı!1ın kaz S' 'Z be1 .. srz dönmesini 

Kuş pazarında güvercinler 1 kuı.arını..an ıbret alsın'ar: .• 
1 .................... _____ l lhıan Ari/ Gökpınar 

herkeı can ve aönüldeıı dilemek • 
tedir'I 
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Matbuat Umum Müdürlüğü eser menedebilir mi? u~ak !-~·r.k~akı Vazı;ce\ 

A "' · "'1 Ah ti T ık Japonya Çini ne gaog u me e ar şeklide be,ıfmsiyo u S 'un münakaşası Avrupa ltlerlle ıne,gul dlter devletler 
blrşey yapamıyaeağa benzer 

(BGf f4J'alı 1 incülc) ....,..mekh•kkm-mal•Mlildir. aecalltsr. OıtaAmapa,~__. 
,.nlıı iddiuı veçhile, N..-ık K• • teltlile baJala-. MMbuat H....._. bir ad•mm (•ı.-ı '-' ..._.. tlutul1let .....-.. 
malia Vatu pi1•i JU&k edil· u-Mtcl•llll. ..,..._ kül- •aım .UtlrlQI ..., ••• ..,.ı.tlJle, AimuJaJI Mlletler 
m•ind., ancak ıerek Vatan piye· tlrfl propa ... ıla .._ ft ~ • ... ) •..tlllaf .............. ~ ......... _.ileri 
ıhul~ ıerek oııa beuer batka e· c:alana •Ull aa'a•llwlal •ltlle • .. ......... 1 U. ..,.. ._._ U.-Jt INkta 
Ml'lvde (paditf.IJ.aı çok Y•ta) si· da, Ma111l:rle .ınlltla tlıllll a.aım .....,_ (fllla flllD Ü, .... .._. eclu..1,.- kaclar 
bi ~ a7km bası iba· aiJultlDl rendcte ., .. .....,... ...t ••ıklasa.,.,.. .... .., lw ft • allaMlaa ..... _..,... 
relerin ~lııauı tavıiye edil· ..... eeerler,, .ıı,. "tlola,..U... mtnalll•) •aı ....... HalWsl Ol" ..... 
mittir,, dedikten eonra cevabmı ......, ..,.ı .. ıktatbr. tada..,.. Wr ...._ ,..1 Uaı n • itte ...... roll olaa ....... 
f611e hüllaa .ediyordu: Almet Ataolla. ,...._. ta ... Mldtbitlk .. te1tlqbMle aplflk 1-a Ü J....,..1r. 

1 - Matbuat U•qm Müdürlü· idi• 1tltlr1Jorı bu ...... •11lmat111, ........... Ve ....... ,. •'- U. iN, 
iü tetkillt bıı111111nup kabul edil- "811 ılclltle ld•• it cUmle ıbl, d .... lm ki 1 dlJor. Kı & P ÇWlr-
muiaclen önce, JDeDaleket •baele. ya1111ak imkanı w-1r. ÇRaM ,..ı.n lroatrol ...U..W -ld Çlal- • 
rinde oynatılmak iaıcnilen piyes· htr albu,e IMlliWlll ur.. 1imdi1• kaclar w.iJ'.t ........ Para,. ilatlJW olu. .W.Ut 
lor ....ııaıll emniyet müdürlükleri • bilba .. blldm Ye llNdel de Mr ı...-. ,.,........_mail.at ~ ftl'llll ıelm llar
-urifotiJle tetkik odilmekıe7di. ıahııta toplanına iatenilen mina müdürlüğüne vermiı. Orada bir cayan ve araziıinde birçok Avrupa 

2 - Matbuat Umum Miidürlü· verilebilir. Ne gariptir! Matbuat komin'on ppdm11- Komiayon, devlederininticarimenfaatleri bu
iü ı.ttkUlt kanuııu kabul edildik· Müdüriyeti ~la da kalmem'f keyfi olmaa:aak i5in. b11 vuif•ini lunan, meıru muahedeleri• ltaih 
tp 80...., memleket aabneleriacle •• kanaauDqtır~ ·O ''dOl,,..Ue,, yapmakta matbuat kaıuauaun, koca Çia llbti 1 

el ..-.1. bal L-- u C0R kanu1111nun JDahkeme karar- • • • IMt"lll•b'--1
- İ8tailen P"'•I-, bu i.J.,....• uttaa mm a.p•7DI'. we --___,, ~,- ......,. .,, ,... 1-- b=!l~:-ıe..:-..1,. ... ct=-'-if al· AYnlpa, A'--·--, tekrar Mi1-kanun1'11 2 nci maddetiain K fık- JeDİ cürümler ibdu ... rek hU • n-.,a1u .-um '"~- '""'' -7•,, · 

raaı mucibince Matbuat Uuıum klimler verl1or. Bir kere itin ~ mayı tercih etmif. let1er Ceml7«ine aolaaala afra • 
Müdürlilillne ıCSnderiJnı,kto v' lna "dolaJDi!e,, pili mi arbk ae• Bunu IÖJlüYor. Bma Jaatbuat fll'kea, Japon'Y'8. wrktatrÇlöe, ...._ 
komiıron tarafmdan sııevc:11t b- relerde ~olatılmaz ve -'- dolap kuumı .. r ..oııelıllaek hakkı Yor- dlei stbl Mlı.t1- C..i7etindea 
ıaıııılar .ahk4mma sıauran ıeıkik içine a1mııaaı. Allah sııuhafua et· •iJtir cl•i1or ki 1.. P..lı llllt ftl'l7or .. 

· Eetr IQfMtımek bafkı, l'I piJet JaponJ&llılll Milletler Cemi,. •dilnıektedir. .. ..... 
3 - M·-J-'--M- sö··--···--L ... . • • • . OJMrlll•• dcaek batb teJdir tinci• çe]dllfl llu,an fU'lll ree • 

- .,...._ .. flia _,.... • Ye L-..L- L--L- kanun büküuıleri- men tahakkuk etmek Uurecllr. 
tenilın filmler de ,ene bu .WC- Ala oi

1
'1IMID bu.~!.~~~- ~ .,.,.... 

•tla letkil edilnıif ayn bir koınit- Matbuat Ugıam Mudurlül~ tara • ne tibidir ve piyalesi kontrol b· Çinin de kendine heuem•ini 

7on tarafmdu k9ntrol edillllekte- fmdu ne karfdd~ ıtleentir? Bu- :r-n,eım-:-'buata Yordiii biı- Mil· ~= ~W:: !~~a~-~~ 
dir nu bilmiyoruz •• Fakat, bu sabahki •-s __, 
~ _ S•'-.. •de teuuili ---L .... (Kurun) arkaclafmmla Gire- Bu salahiyeti 80 bu kackr eao- ma,, meeeleıi Yar .. 

• • ~ • • YNl'll ... - tun MflaTI Bay Hakkı Tri Uı re tatbik edea matbuat umuna 1116- • • • 
cbl:ıa piJealer kitap halınde Abm· ..ı b .. k ka•·ı-.. J dürlüiü Jcomiayonları belki ı.k • Çinla hunu auıl kufıl.,aeatı ..1-- ....... dı"•-; .... _1.11..1:.. .,. u ımmı-•ı•ra -. o u • 
-..u - """"' gç 11" clirlerinde yaarlm11 olaWJir. Bunu ilk aimda dtııiinilmele değer bir 

S G-L • L- •..I JOS'• 
- eMHaenıa Y• gc:JU per111- Gireıım aaJta91 AiaoilullUJI am ayn mi"'akata eclebilirler •• iftir. Bu ıenlı Ulrenln her tara • 

nbı kitlevl telkin •• ter1Ji1• rolll aıu. 'uiw.le b• m&b..ebetle lef • ıone kınumuı matbuata verclili fında yabancı lıtil&larma ak acı 
b01Jı bir kontrole baea Ja.r ldl&tı .... i7..ıa halele ~ "~eal&biı•· · nrclsr. 
'*~- uı • • , . ~ ı,ım.... •nJJJ?a1> ğı iaıa edildijine, Temel yua hii. b6,liiUl~ liuilaır, itt. ~wn. JvOtJJ&D •Jı;...t 
cıcmloketlırınde aanarl kılmakta· kümloriıain J1ıiiclaf ... mda aaJlaY • kunml 1ebepleri !,, diJe al&lıiyet edivermesi, onun öi(itlerinl din -
dır. lvna aamualan üzerine aös ver " .... münıka,. edilebilir. lemeai, hayli sUç bir ......ı. zan • 

Matbuat u ....... Müdtirlillh· dikleri roluncla flkralar JUıldıp Ancak Aiaollu'DUD tuttulu neclilirbn, to11 uma .. arck Tok· 
dea daha O.. ıaset.ı.re ıeı.n 8 bakarak. AiaoğlUJIUll badi yolcla koDUflD&JI haklı ıöaterecek JOC1an ıelu b&berter, Japon-el· 
teblii hiilisuı qerfna (Hafta) M>fl\llUDU 0 da, bir takım aorıu. bir tek aebep 'ftfcbr: O da kanun 1-iaba muvaffak oı.bu.c.tiai 
mecıınıuında Peyami Safe. rejim !arla kartı'JJor. hü!NmleriDi bilmemit olmakl E. ailı.ri1or. 
b:tabma bu f&l&klardaıı ne kasa- Tank Uı vakia ba euallerin ter •İ• de buna hak deneais... G.ci, aralarmcla. JaponJUUD 
nıl•bileeetiim, hili anlamıt ol- ıae Matbuat, Umum Müclürliiiüaüa da buhmduiu doku büyük dnlet, 
~ tok uıak oldul_u~ ,~öyJi. IOJibiyeti, pe ~· ~~ Mlihi1etl«in lngilterenin Çinin vaziyetini düzeltmek, ona 
yen bır makale n~r~~lf~~· Ma!· 111 veya bu .,..d~, !U v•J• bu nok- .. • • yarclım ebnek iiHre taahhiiderde 
buat Umum Müdurlujthnın, adlı- tara cloiru ••J• Janlıt tatbtk edil· mUd8f8851 IÇln bulunmutlardır; fakat Çinin Man
y~ ~kam!an d11rurkeu her han· diii yolunda koncli IOD hükünılori 1 I r? çuri bidieelerl muında hiçbir 
81 bır es-:rı y..ak etm~1~ hakk•ı aa11lm•m11mı kaydcdili:ror• da ıne er yap• IYO (Aiabey) den himaye ıönnemeai, 
vu 1111, bıbne111? ,, denaııti. ıuallerin di3ilifincloa anlatı· 1 . . . . onu 111ha7et Japonyayİ. meyletmek 

Ahmet "'iaoilu Cümhnriye .. e 1 ki A"- il L-L • -' ngılız harbıye neuretı namına rlt»l bir 10la ıBtUnnut deill ml • • ı ıyor •• 0 unp """" 7 .,... avam launarumda •Hlhtaama ·· 
pzdı!ı h!r ımka1e ıle de ~u teb-I nız biT taraftan ıörwek miiahue- ....ı.e wrllen luhat lcla 'a: dlr? 
lltden, Matbuat Umı1m MudUrlU- ye cirititiline kani ıibidir. fU '° ol Çin, "Japonp ile anlqmatı,, 
IU11tbı bınıu!ara aykırı hareket . . la muttur: en uypn çare saJlllaımt mıdll' ?. 

a.dKI • ted"t• • • la el D.lor taraftan Gıraun Sa1 • la 111 lnsilb ordueuna 4000000 •d'';::• 11 1 1 •1~~-~d·ç r "1 ur· vi1le ıöriitıük. Ahmet Alaoitu. lftlllb llruı fula para u...cu... Nitekim, bu ıidit de o ıidittir ... 
u .... manaamı ÇIAllT ı. __ , __ , • h ' -k-~ 1_. ı=•..!-Je çın; ......... _. 111-.... ..1_ ohlu.r..• 4han t Al il •n. a DUD ...-.•ıaJLnna&ıu aa.- • oaldır. Para YUl,etl elverlfll ., ... r-- .. -..u. •• 

_,. e ao 11 
"

11 vnce fU IU· rini bize ıu ıeklide bildirdi: lana, pleeek ~llarda daha ~ok fU ııralarda, Japonn, ottunma 
~• 1onı1or: Ağ il .... .1- L-- ucunda_.., can-abcı bir r•• bu. ,,.._tbd:at Modı..1•et1ıı·1n kend"ı - ao • ıanu~ vencegı .... np, AU"e&J&calclardır. r--n.,. ı.-ı,, - -in '--hıı dolıl m-•---d- da •-· --•-m L- 1r. lundu .. nror: Para vermek teklifi ... 

Çin Japonyadan para alır 

bunwı neticeai olarak clijer anlat .. 
malar dolacak, Japonya, Çinde 6-
ko•mlk bakqqdu ethette bir ai" 
fuz temin ,decektir. 

Diier taraftan Çin 
"Dokular 1AiMk1,, nı iıualamıt 
olan baıka devletlere de, ticaret .. 
lerini orada aerbeatçe yapabilme " 
leri içbı imkin bırakılmıyacak de
lildir. Onlar da gene .az çolı, 
Çhıi, kendi menfaatleri için bjr 
"açık kapı,, olarak kullanacaklar " 
dır. 

Fakat bundan kim emi11 olabi .. 
lir? 

Japon1a, ülkiitüaii daha belir-
mit bir ıurette ıönn.i• bat\adıl' 
Pati• itibarım, ... w. bir biç 
olabilir •• 

AJBl f4dlde, Maaçurl haldcıa • 
da da, "diler dnletleria tiearf 
.... ıaatleti içla ltir açık kapı,, r 
lac:alc denmftti ••• 

Buaün billwu. lııgilizler, çıka• 
nlmakta olaıı bir çok iüçllikler 
dola:rıılyle bu kapının beısıen b, • 
men kapapdıtrnı ıörüyorlar. 

• • • 

JapoDJ&Dm Uıak Şaddaki bu-o 
sünkü vaai1etl dikkat ıöziinclen 
uzak tutulmadığma ıöre, JÜDÜD 
diplomatlan tunu öğüt veri1or : 

Çinin, Milleder Cemiyetinde 
kalmaaı, himaye edilmeai, diier 
memleketlerin ticaret alakalarına 
kartı bir "açık kapı,, ol&rak mulia
faza olunapeıı iıteniyor1a, sür'atle 
lıareket~eklizlllldır. 

Japoıı7a, "Dokuzlar misakı,, na 
imza kOJDIUf oldulu halde,b~ 
deYletıı. birl91erek ona yardımda 
bahmmumdan hotlanmıyor. 

Çine ıatnrz kendiıl yardım «* 
mek lstl1or •• 

Hep bitlikte bir tedbir almak 
buaunda diler devletlerin kımıl • 
damıı bıısbkü gibi alır ıitaekte 
dn• ederte Çin, Japonyulll 
kollan ~ atdabilir. - H. ?.{. 

L.... k dllla; d lı h ,,_ 1~"" ' ..._ ... ı ~ .._ .. ,n D9Jaa&bna ıvre, J&• ·-, 
-ılD4lt ve en •• n en er an- d 1 • ___ ,_.._ M tbu t •-~ d-L·ı· · .1111 __ t.- Ve L-.. nla birP' .... - ..ayle di1or· 
1 Mr eseri ---L h "h ay m a~Qr. a • umqm aıılU& -.uı ıy• wretı, """" ~ • iNii- au. sv • ~---------•ıı 
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Nikbin ile bedbin 
Ahmet Karcan ve Mehmet Ta

iki arkadqblar. Birincui 
ın en nikb:n, öbürii ise en 

bin adamıdır. 
8ir gün biribirlerine tam Sü

niye ca.mnnın karfıamda 
İ harbiye nezaretin· n yükaek 

rlan l\ltmc!a raatladılar. 
.. - Nuılaın Karcan? 
.. -Çok iyi .. Ya sen Tamer? 
" -çok fena .• 

- Nereye gidiyorsun? 
- Bahkpazarına .. Birine bor· 

var, onu vermeğe gidiyorum. 
- Ali •. Ben de oraya ıidiyo• 
. Dükkanın kiraamı alacajım. 

- B·liyo muaun aklıma ne ıeli· 
• r karcan? Bu c!uTarm altmdan 

""' rken birdenbire duvar üstü· 
.. ze yıkılsa ... 
-Ve tesadüfen bize bir teY ol

da duvarıın içinden bir küp 
luıu altm çıksa ... 

.. - Fakat hükUmet derhal altın
ı ınüaadere etae ... 
- Bize de yüzde elli ikramiye 
rıe ... 
- Yolda paralan dütürüp kay· 
ıek... . 
- Arkac!an gelen bir bqka a• 

bu paraları bulup bize iade 

- iade edereken paranın bir 
~mı qıraa ... 
-Polis kendi!Jni qırırken gö
yakalua, ve paralan bize ıe

•erıe ... 
- Fakat eve vardıjımız zaman 
in yanmıt olduğunu göraek .• 
- Ev aİgortada olaa ve parala-

.. 'rteai günü bkır tıkır alaak ••• 
- it yalnız bt kadarla kal-
Yıp sevgili kanlarımız da atet· 
İçinde yama. •• 

t - Biz de kend:lerinden daha 
ç, dafıa lfinl, daha zensfri ltt 
dın bulup bunlarla evlensek. 
- Eh! Artık çok oluyoraun ! 

i ağzına bir yumnık vurur-

n . - Bu auretle bir türlü ditçiye 
dip çektirmeie ceearet edeme
t·ın ditim kendiliiinden düpe •• 
l'amer daha faz'ıa dayanama• 
'karcarun üatüne hücum etti. 

kendiaine mükabele et· 
lcte a,la geri kalmadı. Bir pa· 
dı bir gütültü koptu. Nihayet 
liıler yetittiler. Her ikisini ya
Yıp karakola ıötürdüler. 

Fakat aksiliğe bakm ki Kar-
111 Tamer kavga ederlerken o

ıeçmekte olan ihtiyar bir 
illa çarpblar. Zavallı kadm 
e düflü. Yanma yaklatanlar, 
diaini ölü buldular. 
Polis Hri arkadaıı yakalayıp 

la ıötürdü. Ve kendilerini 
• odaya hapaetti. Artık hiddet
leç.miıti. Söze ıene Tamer 

' Gördün mü batnnrza relen 
. ' l. 

"' iti o kadar büyültme canım. 
~ \u hidiaeden pek ili mem• 

bile kaldım. Bahaettiğim u· 
ditim dütütiiiü ıib! bu 1&· 

boYnum ainyordu, o da geç• 

' Fakat aormuyonun? Belim
fena halde zedelendim. 

~Bu bahane ile ça)lfbim da
~ en en az on bet ıün izin alır, 
•:_~de ael lreyfim istirahat eder-

' Ş.PD. da kayboldu. 
tu; Şal>kan zaten kendinin de

• Geçen hafta tiyatroda yan· 
~ defiftirildiiini ve bu f&P
~ ....... çok dar ıeldilüıi, 
~ •tnıaıa lcarar verdillni .ay-

1~_1111Jdm? Bu ıuretle ondan 
ııuıuı olQJIOnan. F em. mı?. 

- itimden geri kaldım. 
- Daha ne iatiyonun? Para ce-

binde kaldı. 
-Fakat sen de paranı alama· 

dın ya? 
-Ben bundan çok memnunum. 

Vakıa para alacaktım. Alacaktım 
amma parayı derhal bqka bir 
borca yatmnak' mecburiyetindey· 
dim. Ele geçirilen b:r parayı bq
ka bir yere vermenin ne kadar bü· 
yük bir iatirap olduiunu bilmiyor 
musun? 

Tamer hiddetden homurdandı. 
Her ne pahaama olursa olsun 
Karcana tekrar hücum edecekti. 
Fakat ajrıyan beli buna müsaade 
etmedi. 

-Of belim! 
-Bundan memnun olmalıaın • 

Üzerime bir daha hücum etaeydin 
belki batka bir yerin daha zedele
nirdi. 

- Sen hakikati görmüyorsun! 
Zavallı kadmı öldürdük. Şimdi 
kimbilir ne olacağız? EVTeli 
mahkemelere diifeceiiz. 

- Bu suretle meıhur oluruz. 
- En az on bet sene hapia •• 
- Daha dojruıu on bet sene 

istirahat. .• 
- Kimbilir? Belki de bizi a-

' urlar. 
- Belki de beraet. 
- Sen uyrkla !. ipi boynunda 

aörünce akim batına gelir. 
- Asılırken ipin kopabileceii

ni ve ölmekten kurtulabileceiim!
zi unutuyorsun! 

-Bqka bir ip takarlar. 
- O da kopabilir. 
- Gayet aailam bir ip bulur-

lar. 
-Bu sefer de sehpanın ayağı 

kırılır. 
- Yebi'cleWihltfit'dWD ayak,_... 

parlar. 
- Yer çökebilir. 
- Sağlam b!r yerde yaparlar. 
- Cellat ölebilir. 
- Batka bir cellat bulurlar. 
- O da ölebilir. 
Tamer hiddetinden titriyordu. 

Karcama hafif bir ralık çalıyor
du. 

Birdenbire kapı açıldı. içeriye 
b:r kaç adam ıirdi. Tamt:r: 

- Mahvolduk diye mırıldan· 
dı. Karcanm ağzmdan da: 

- Kurtuluyoruz galiıba ! Sözü 
çıktı. 

Adamlar Karcanın önünde 
durdular: 

- Tameri c!ava ediyor musu
nuz? diye sordular. Tamer Kar
candan önce cevap ver.di: 

- Elbette dava edecek! 
Fakat Karcan: 

- Hayır daT& etmiyorum. Ce· 
vabını verdi. Tamer daha fazla 
dayanamadı: 

- O halde ben kendiaini dava 
ediyorum dedi. 

Bana da komiser cevap verdi: 
- Karcana evveli. ıizin hücum 

ettiğiniz tahakkuk ettiii için dava 
edemezainiz. 

- Pek ili. Öyle ise bizi tnkif· I 
haneye gönderiniz. Biz ihtiyar ka
dına bililtizam çarparalc ölümüne 
sebep olduk. 

Bu sefer batka bir adam cevap 
verdi: 

- Ben belediye doktoruyum. 
ihtiyar kadmı muayene ett!m. Si· · 
zin çarpmanızdan bir kaç saniye 
enel kalp durmaamdan ölmilf. 

Komiser de ilive etti: 
- Serbeatliniz ! 
iki arbdq dlf&l'I çıktılar. Ba

ldcpuanna dolru yüriirbn ıene 
konuımaia hqladılar: · 
_ -G&rdün mü Karcuı? Nanri-

Bir altın 
madeni 

Bir atın dişlerinin 
eksik olması 

yUzUnden bulundu 
Avusturalya'daki Yellowdine 

altın madeni, yaşlı bir atın dört 
tane diti eksik olması yüzünden 
bulunmuıtur ! 

Bu at yirmi yıldan beri Avuı· 
turalyada altın madeni aramakta 
olan Çarli Palmer adlı 50 yaıla
rında bir lrlandalının malıdır. 

Çarli on yedi ıenedir bu atın sır• 
tında, Avuıtralyanm dağ, dere, 
tepe ve çöllerini dolaımaktaydı . 
Altın tarlatan bulmak için bütün 
Garbi Avuıtralyayı dolatmıflı. 

Günün birinde cebi meteliksiz, 
karnı da bomboı olarak S. Croaa 
ıehrine dütmüttü. Burada Whin
fela adlı bir arkadqı ona yardım 
ebnİf, madenciliğe mahsus takım- ! 
lar utın almıt ve şehrin 60 kilo
metre kadar cenubunda altın bu- 1 
lunmak ihtimali olduğunu da söy· I 
lem itti. 

Palmer dütündü tqındı. Fa
kat oralarda otlak meselesinin zor 
olacaiını hatırladı. Çünkü ' yqlı 
atmm dört tane diti eksikti, bera
berinde bir çok da yonca tqımak 
lazım ıelecekti. 

Bunun üzerine Heeney adlı bir 
-maden arayıcısı, Y ellowdine mm
takaaını tavıiye etti. Buraaı Pal
merin itine ıeliyordu çünkü bol 
çayırlıkları vardı. 

Ata yem tedarik etmek için ar
kadqlardan iane toplandı. Pal
mer de aöyleditimiz mmtakaya 
doiru yola çılctı. Buraya varınca, 
arqtıracaiı topraklan temizle
mek için üç hafta ufrqtı. Niba· 
yet b!r damara tesadüf etti ve 
banda da aıaıJWlirla "'ftlbl;; 
lakabını verdikleri altım buldu. 

Damarm Petini bırakmadı ve 
çok geçmeden bunun zengin bir 
ocak olabileceğini ketfetti. Bun
dan aonra kendisine yardım et· 
mit olan arkadatma giderek me
seleyi anlattı. Bu sefer Whinfela 
ile birlikte damara gittiler. Bera· 
berlerinde İsveçli iki kiti daha gö
türmütlerdi. 

Bu adamların dördü de müte
haasıs arayıcdardı. Bir iki iakan
dilden aonra Palmer kaza merke
zine kotarak milli emlakten olan 
bu topraklan kendi namma tem
lik ettirdi. Arkaaından da resmi 
bir arattırma ruhıatnameıi aldı. 

24 hektardan ibaret olan , bu 
toprağın timdi değeri yarım mil
yon lngil& lirasıdır. Palmer, ara· 
zisinde, atma yem tedarik için ia· 
ne vermit olan iki arkadaıı ile or· 
takdır. Madenin itletme imtiyazı 
yalanlarda kendisine verilecek
tir. T opraiı yarnn milyon liraya 
aatbktan bafka iıletme imtiyazı 
için büyük bir yekan alacaktır . 

Zenginlik ekaeriya ehemmi
yetaiz bir teaadüf e bağlı bulun
maktaymıt ! .. 

yen iflis etti. Cebimdeki parayı 
vermeğe mecburum. 

- Daha iyi ya diifürüp kaybe· 
debilirdin. Borc ödemek kadar 
büyük uadet olur mu? 

- Sen de para alıp başka yere 
verecekıin ! 

- Bu da bir tey ifade etmez. 
Borç vermek de saadet, alacak 
almak ta saadet. Bu iki saadet ba
na ayni zamanda gel'yor. 

- Ya kadm sektei kalpten öl
meaeydi de, kendisini biz öldür .. 
müt oluydık? 

- Bu ıuretle aynlmek mere 

/Çocuğunuz evlenirken .• 
Bir annenin kendi kendisine 
hitaben yazdığı bir mektub 

Oğlunuz büyüdüğü zaman O,ık 
olur1a ne yaparsınız? Gelininue 
kaı'fl nasıl bir 11aziyet ıalnnacaluı· 
naz? Bu aorgıılar laer annenin kar
ıılGfacafı en büyük muelelerJir. 

AıafıJa okuyacağınız 1atırlar 
ıimJi 21 yGfınJa olan bir annenin 
bundan yirmi yıl aonra okunmak 
üere kemli ıalaaına yamq oldu
ğu bir mektup .• Kadın bu mektubu 
aile aoalıatına talim etmİflİr. 

"Çok daha yqfanmıt olan sev
gili kendim: 

Bu mektubu otham R ••. üç buçuk 
J&tında ve etrafımda oynarken ya-
zıyorum. O, hayatımıztn sevinç 
~...,, ........... bl1&ıaealai 
ve meauliyetlerinin inkitaf aeyrini 
en derin bir ali.ka ile gözetlemek
teyiz. 

Ey çok daha yqlanm§ olan ken. 
dim, onun bu tatlı çağlarmı aca
ba hatırlryacak mısm? 

Bugünlerde sanılmıı olduiunu 
aanıyorum. R.... evleneceiini söy
ledi. Sen de seçmit oldutu kıza 
kartı bir kıskançlık ve kırgınlık 
duyuyoraun değil mi? 

Fakat rica ederim yapma .• Duy
gularının sana galebe çalmasına 1 
meydan verme! R .... nin Labasiyle 
kendi aranda olup biteni, ilk ev-1 
liliiin tatlı heyecanlarını habrla· 
yıver .•• 

R .... nin de ayni feyleri tatma-1 
~ınr istemiyor muıun? Sen (fAfır
dım ben diyeceğim) onu ne emek· 
lerle büyüttün, onunla oynadın, 
onu ara sıra azarladm, fakat ona 
vermiyeceğin bir tef var ... 

Eier· gelinini bir ıaaıp aayıyor· 
san; doirusu hakaızlık ediyoraun. 
Hatırlar mısın bilmem: Senin de 
kaynanan R ... nin babasına ali.kal 
göıtermekte ve üstüne başına bak· 

makta devam ettikçe ne kadar kı· 
zardın? Bunlarm hepsi geçti. Fa. 
kat önceleri aen ve kaynanan ne 
kadar aıkılmıt, kızmıt ve i.&zülmüt· 
tün üz? Bunun tekrarlanmaama 
meydan verme •. 

Neden bilerek ve utiyerek bq
ka bir kadmı, hele bu lcadm se
nin sevgili ollunun aeçtiğ: kimae 
ise, azıcık olaun incitmeli? (Hem 
de ayni zamanda kendini de incit· 
mit olacakaın. Bunu yapma. Dei
mez I) 

Eter otlunu daima kend; etek
liğinin kemerine bağlı olar.ık tuta-

bil~eiiui aanıyonan al~or. • 
sun.. 

Ancak bu evlenmenin, senin bü .. 
tün ilk aevgi ve terbiyenin bir 

neticeai olduiunu ve kend!nin ko. 
cane kartı olan duyıularm aynini 
gelininin de R .•• e kartı duymalm: 
o!duiunu ve böylelikle oğluna A· 

«u.et verdifini, aeni hazan f&fırlan 
meaelelere onun maruz kalacafı· 
nı takdir ettitin takdirde aana ~ 
ğüt için gelince ona ualu akıllı na· 
sibatler vermeie haztr bulununun. 
Kalbinde daima tefkat ve samimi· 
yet healiyecek olursan oilunun 1&• 

adetin~ eskiden uğrqbğın l'ibi 
boyu ,a kuvvetlendirirain .• 

Şimdi R •••. nin yüzüne d~ balrp 
da gijnün birinde koakoca bir a • 

dam olacağını gözümün öniine ıe
tirdikçe kendi kendime gG!üyC\-

rum. Sanıyorum ki ıen de doksan 
beşin-le böyle yapacakam.,. 

• • • 
Yukanlri mektuba LonJramn 

SunJay Elı.ıpra wazetainden al· 
dık ve buraya yazdılı. Analtfrn 
Milliyeti yoktur. Bu alat, eoren

aelJir. 
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Hililiahmere hizmet vicdan borcudur. 

Hililiahmeri unutma! O, senin şefkat ocağındwr. 
Hilaliahmere aza olmak vatan için bir kuvvettir. 
Hitaliahmere aza o'unuz. 

Yardımsızları sevindirirsiniz. 

olan genç bir karı kocanm ayrıl-ı 
mak istemelerine sebep olan kay• 
nanaları ortadan kalksaydı? 

- .? •••• 

- '·- • • • 
Artık ötesini siz tahmin edin! 

Murad SERTOCW. 
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nı Recep Peker. 18,30: Jimııutik, neler anlat ı " Bay;1n .Asade. 18,50: Bafifm uıi.ki. .ıyor ar• Futbol ve bisiklet 
müsabakaları 19,30: Haberler. ~9.40: Spor • E§ • 

ref Şefik. 20: Oııh·ueite namına Yunan isi kuvvetlerine men- mele ve konukeeverliii anlt' 

G. S. Warın kongreslı 
konfer~ı. Doçent Nuri Adil ( Se\'r -'P ve hududumuza •ılınan bir anlata bitiremiyo'flar ... 
'e Loıu) 20,30: Bayau Bedtiye ıeneral ve on iki zabit. dün "Mer· Serezden Drama, lıkeçe yolif' 
Tüzin Denıirca•· ıı,15: SGu haber· ain,, vapuri1le Çanakb.leden ıeh· ı le Dedeataca ıelmiıler, 0 rab' 
ı~r. 21,30: Radyo orke.truı. 'C: ri-.iıe ıeldiler. Bu hahe'fi dün b' 1 M d 1 Ji 
Radyo cu ,.~ ı.ngo orkettral41'1. ır motör e i il ide Moluva • 

venaittik. yu"ne . ıitmif, oradan da Babdf 
3 üncü kümelik maçları; Diler maçlar: 
-- ~ ~ - ..._........, ? - ızazı ~ -

17S Khı. MOSKOVA.1124 m. Sıfman askerler, Tepeiıatmda 
17,30: Sösler. 19,30: Senfonik 1.:ı..n.1. 11'- ._, 1• leye çıkmıılar ••. 

~~~ &:.oUJPb7ııu ote ıne iıunit ve 
Karagümrük: 4 Milli takımın 
Haliç : 2 antremanı 

Dün F enerbahçe ttadmda da 
mühim ka.rfılqmalar olmuttur. 

konaer. 22: Almaııea yayım. (Sutl • Yunaniıtandaki ailelerine mek.. Babakaleden Gülpınara, ort 
cevap). 23,05: rananr..a yayını. 24, ' • d tl la A y • • 1-,., 
05: leveççe yayım. r- tuplar yazmqlar, baiılan bu mek - an a ar yvacııa ııtmıt iP• 

Hakem Sad:nin idareainde ve 
BeıiktaJ Şeref atadmda oynanan 
bu maç ç.ok hararetli olmuttur. Bi· 
rinci devreyi Karaıümrükten 
Mahmut Ali ve Haliçten llha.mi 
tarafından atılan gollerle iki taraf 
1 - 1 benbere b!tirmiftir. Fakat 
ikinci devrede Karqümrük daha 
hakim bir oyunla rakibine 3 ıol 
daha atmıf, Haliçte bu devrede 
anc•k bir ıol atabilmif, ve maç 
4 - 2 Karagümrüğün ıalebea:Je 

~rt~·köy : 1 
Sümerspor : 1 

Şeref ıtadtnda yapılan bu ikin· 
ci maçm hakemi izzet Muhittin 
Apaktı. Ortaköylüler umumi ki • 
tipleri Enver:n vefatı dolayıaile 

!kırmızı beyaz formalarının ıöiüı 
Ierine ıiyah kurdeli.lar bailamıt
Jardı. !ki taraf mütevazin bir o • 
yundan sonra 1 - 1 berabere kal· 
dılar. 
iki tarafta iyi bir oyun oynadı. Bil 
huaa Ortaköyün sai müdafii ile, 
Sümeraporun ıoliç. sağ açıkları 

aağ içi ~ok muvaffakiyet ıöatenii
Jer. 

Evvell Vefa - Süleymaniye B 
takımları kartılatacalctı. Fakat 
her iki taraf ta ıelmed:iinden 
milQp ayıldılar. Vefa, Süleyma• 
niye birinci takımları huıuıl bir 
maç yaptılar. Vefa 4- O kazan -
dı. 

Beykoz B takımı gelmediğin • 
den lıtanbulıpor B t•knnı hük· 
men kazandı. Ayni takım Vefa 
ıenç takımı ile çarpıttı. 2 - O ye

823 Khz. BÜKREŞ 36' m. tuplarda ailelerinin ıivit elbiıe Ayvacıkta bayram dolayniyle ' 

13 15 G d lönd•-elerinı· ı·ıtemı"ıtı"r. kia sün lcalmqlar .. 
- ÜD ÜI pJÜ yayımı. 18 --

Dan. 19~ Haberler. 19,15: Daııeın Bir kıınn zabitler, burada ıi· Yü•batı Vuil)'UI, dedi ki: 
sürümU. ZO: Konferans. 2Q,20: Plak vil elbiee tedarik ederek aobklar- "Oradan otomobille Çanokk' 
20,45: Konferane. 21,0S Koro kon· da aerbeatçe ıezebilecek1erdir. leye ıittik. Çanakkaleden (M,r 
seri. 21,35: Söıler. 21,55: Balilıy· Batta Serez albncı fırka kuman- ıin) vapuriyle buraya geldik. St' 
ka orkeı1tra11. 22,IS Konıer. (na · d ,. __ 1 .a. - t 1 Di aaı u.uera .ruıapu opu °' · tün bu yolculuiqmuz ııruında I' 
kil).. JP.itri olduiu hat de hududumuza çı .. .l 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 nı. karak dün ,ehrimize ıelen Yunan rek Türk hükUmeti, ıerek fiiv 
18,45: Amele koroeu tarafmdan -L-lı"ı"nd " d....... ·· · · .... ._. ui kuvvetler 'bazitleri'l)İn isimleri 1UJ& 

1 en ıor upmuz ıyı nır 
k.oneer. 20,20: Gitar kouaeri. 20,50: 1 h k · ıunlarcbr: me eye er zaman mütefe kirı• 
Konferans. 21,20 Operetlerdeq par• ş· d" --•- · · d' 

1 t::.._ Mı"ralay Vlah- sun· es. Bı·nba- - ım 1 ne yapmaa nıyetin 
~.a ar. 22,50: Haberler. 23,10: UJ1re v. 
1 ·I · • k tı r--0 ara'.:• Manolı"ı, Bın" L--ı ıiniz? ~". agyerı çıngene or estraııı. 24: Plik ..,,_.. aı ·llHll>! 

Bundan sonra Fener bahçe ta • konseri. Zambetakiı Statiı, Binbatı Ren- - Burada kalınak iıtiyo,... 
kımlan. Moda, Üçyıldız takımla. Uluslar Arası ziraat ti• Alektaııdros, Yiqbqı Merkur- Atinaya dönmek kabil oluncd' 

n !Jdi. 

tiyle birer maç yaptılar. ve kazan· yu Vuilyua. Yüabqı Galavroa kadar, yani beraat veya aff IJllı' 
dılar. sergisinde Tftrklye Kottaatinoe, Yüzbaıı Stamakis huıl oluncıyadek burada kalae' 

Bundaıı eonra da miJJf takım Roma, 21 (A.A.) - Türkiye. Aroatodinoa, 1 inci mülazım Papa irz .. Bize - çok tükür_ her tiit' 
namzetleri antrenörle birlikte ba· nin Roma büyük elçiıi S.y H\ile· Arairo Hriafiı, 2 nci mülazım lü aerbettlik verildi. latediğiıoİJ 
zı antrenmanlar yapb]ar. Namzet· yin Rqıp, Uluslar Aruı ziraat Martinoa Koatantiniı, 2 nci mü· ıibi dolapbileceğiz. Ancak, iiot' 
lerden yalnız Avni, Yqar, Tutfü, aerıiaini ziyaret etmit ve daimtl' li.zım Galaiaakiı Haralavoa. 2 nci fo~yla dolq!IJ&k olmıyacağı r 
Feyzi, Niyazi, Şaban, Mahteıem, komite rei• •ekilirle azaları tara· mülazım Yorıiyadia Dimitri, 2 n- çin ıivil elbise edinecefiz. 
Sallbattin, Ali, Rebii, ve Raaih fmdan kartılannuttır. ci müllzım Delagramatikoa Niko- _Aileleriniz nerededir? 
vardı. Diierleri aelmemitlerdi. Rm vekili Ba L . n_ ·c1o loa. Ser d 

Çub ki d S 
1 wa uwpı p, B lard 'k" · ül4 -- Ga - ez e .. u u a por bir ___ ,_ ;_t _..J_L L:~:L el ·• un an ı ıncı m ~ • H 

.... wa ... ausnı& _,,_ çı l aaki l buld d - aber alıyor muawıuz? 
bayramı Y• aefa - 1diniz dmaiıtir Ba,. Hu" ti ·a ıtan a oimuıtur. -lıte bu~:n burava 1eldı·a: ... r 

Dün Çubuklu ahumda ._ __ . . Ra... ela '·-d" . • . . Çok küçilkken buradan anılmıt - d . ektu... " ·~ 
• ..,.. HYID llP 1UJ11 11ıııe t&t-n· 1 buld h" ki . ktu ze aır m p yazdık. Bazı).,· 

bahçe - Çubuklu idman yurtları le,·..; '--'--'el- dol•' y:::...ı..:_:_ tır. •.• a ıç meeaı JO. r •. 
• 

.1• .... 1n11 v.. •11 unu,,...... n.:ı-, ıı~nmıt Yunan zabıtlen- mız ıivil elbiae iatedik •• 
arumda hazırlanan ıpor ba---ı han ..,~ a• A"lel · · · 1 

1 • - cı zıraati menfaati namına ko- wı· .. epeL-·mdakı" "K::--:ı. Empı·r- - ı ennızı ne yapacakaını• 
kalabalık bir aeyirci 6nünde ya. -h-- •• 

11 
vat ~- B da --l-pılmıftır. ~ .)'llılcl~~ ...._.. ..... . #J,. otelinde g6rdUIC. tCendHeriy- - ura ..,_ oturun&k 

gını teyıt etlliıftır. le konuıtuk... müaade alahildiiimiz takdiri 
Saat ikide ıenç takımlar aaJıa. 

ya çıkmıılardır. Her iki takım da -o- Sıimmıt zabitler, dün öileden onlan da buraya ıetireceiiz .. 
Mecidiyeköyü ile Kefeliköy ara· güzel bir oyun aöıtermi,, rakiple- yeni maarif teşklJAb aonra, belki tam iki aaat ıazete- - Burada nu oturacakamız 1 

amda. ıidip gelms (25 kilometre) . d b . d h~ 1- cilerle konutmaktan 1..-· alama- - Yannclan batlıyarak patsl 
olarak yapılmıt ve Betiktattan rıne a a zıya e An.im olan Pa. Kültür Bakanlıiınm yapbiı ....., 1 d .. 1 .. lk '°" 

tabahçeliler güzel bir oyunla 2-0 yeni tefkilit proj•ine nuaran bu- dılar. Oturdukları alt kat odalara, yon ara 8
1

1 acagız. iter, üy 
Kirkor birinci, Süleymaniyeden A kazanmıılardır. ıünkü umumi müclürlüklenlen ıazetectlerin biri ıirip biri çıkı· karyolalı odalar tutacaiız. Tiirl"' 
ıop ikinci, Jirayı üçüncü, Limbo Bundan sonra birinci takmıJar bqka yeniden dört müdürlük ib • yordu.. ye hükameti ve Türk ahaliaiıtİf 
dördüncü, Galataaaraydan Mub • oyununa hqlanmıtttr. Patabah . aaı edileceketir • Zahitlerin hepainin üniformala. ıöaterdiii konukseverlik için ıı' ı. • b · · F b h d Gal' söylesek azdır ... Çok ı·yı· mu·-,11 
.m eııncı, ener a çe en ıp çe takımı sahaya fU tekilde çık • Bu umum müdÜl'tükler aüı.el rı üzerinde bulunuyor, oldukça. a- -
altıncı, Feneryılmazdan Dimitri Mlfbr. aan'atlar. beden terbiyMi, tru..t iır ve dütünceli bir tarzda ıazete· ıördük. 
yedinci, Taııat sekizinci, Aziz do- Mıutafa- Ahmet, Sülevrnan kt cilerle konuıuyorlardı. Ve General Anagnutopulofı r=-~-- .ı ·- me ep1er, ve baırm, yayım tube- •J 
jl\o\UiWlCU, Veaken onuncu ıelmit • - Hüıeyin, Sadettin, Hayri_ A- lericlir. Sereadeki alt,ncı fırka kuman- ''Türk - Yunan doatlujunun 111

1
' 

lerdir. Derece alanlara maclalye • li, Tarık, Şeref, Celil, Celil.. danlıfmda bulunmuf ıeneral A • Jetin kalbinde yerlqmit oldui" 
ler verilmi§lİr. Bundan aonra iki Birinci haftaym mütevazin bir Her umum müdürlülün lttaıa • napaatopulO. uzun boylu, tit ~ nu, buna halel ıetirmemek i~ 
haftada bir teıvtk müabakuı ya· oyundan aonra 1-1 beraberlikle bulda ıenit ıellhiyetli birer tefi manca, aaçları hafifçe dökülmüt, ıiyul mahiyette lairfey aöyley_.i' 
pGılacaktır. &iCmiftir. Jkinci haftaymda çok bulunacak, bunlar da daha vi.ai eamer ve yuvarlak yüzlü biridir. yeceğini,, anlahmfbr. 

alatasaraylı- tüzel bir oyun oynnıyan Pqabah- ::ı:~d~l.i bir müdüre baih ola. llulandujumuz odada, ıene 11tın- Yunanlstanla Bulga-

1 k 
çeliler rakiplerinin bir golüne mu· mıı kafile ara_.ndan topçu yüz • rlstan muallAktakl 

arın OngreSİ kabil 4 ıol atarak oyunu 5-2 ka- Bunların aayeainde ufak te:rler bqıaı Merkuryu Vuilyua bize 
Dün Galatuaray konıreai de zanmıtlardır. için merkezle muhabereye lüzum bQan ıencralia apmdan, hazan meseleleri ballet-

toplanmıı. Güneı klübü ile birlet· Hakem Bay Ahmet, oyunu çok kalmıyacak, tefler bu itleri bara. doirucl-.n dotrµya türkçe olarak mlyormuş ! . 
me meselesi uzun boylu söriifül.. güzel idare etmittir. da kendililclreinden yapaaklu. izahat verdi. Atina, 23 (A.A.) _ Yunaısi" 
mil§tür. Ve bu mesele kat'iyyetle Galatasaray- Anadolu dır. Hattl orta tedrieat maal. Yüzbatı VuilJ1U doiutta Se· tan ile Bulaariıtan aruında m~ 
!reddolunmuıtur. Yeni idare beye· ikinci küm f&Jnpİyonu Anado· linılerinin aicilleri de Maarif Mü- realidir. lyi türkçe konuıuyor. lakta bulunan ibtillflı meaeiel' 
tine: Reiı Profesör Etem, 2 nci lu ile dün Galatuaray birinci ta- dürlüklerinc:le tutulacaktl'f. Hem ıener•lin, hem arbdqlariy. rin halli için müzakereye ıirit~ 
remiie Tevfik Ali, umumi kltip- kmu, Taksim ıtadyomunda huau· le birlikte kendiainin, hududu- di~ine dair olan haberler, iyi~ 
liie Ounan Müeyyet, muluuipliie al bir çalt§ma yapmıılardır, Çok 107 ka~&kPI yakalandı 11NZ& ıirtiilderinden beri her sit·ı l6mat alan mahafilce tekzip ed

1 

Yusuf, veznedarlığa Mulib Bay. t':izel bir oyun oynıyan Anadolu Ankara, 21.,..(A.A.) _ Martm tikleri yerde ıördülderi iyi mua- mektedir. 

]ar büyük bir ekaeriyetle aeçilmit- takımı 3 - 2 majlüp olmuıtur. yedinci günündeıı itiharen "yi'fmi 
lerdir. Yeni idare heyetine muvaf· 
fakr;etler dileriz. Çankırıda ağaçlar birinci gününe kadar ıümriik mu· 

Hazin bir ölüm dlklllyor hafua te,kilitı tammchın biri 
Çankırı, 21 (A.A.) _ Bedelı' yaralı, olmak üzere 107 kaça~ı, 

Ortaköy Spor Yurdu umumi 28 kaçak h 
1katibi ve Anadolu Ajanmıın en belediye sandığmdan verilmek ü- ayvaıu, 21 tüfek, 6 ta-
eıki memurlarıından Bay Enver zere ziraat mektebi fidanbjıııdanl banca, 18000 defter •iıara kliı· 
müptela olduğu hutalrktan 20 1950 akuya ajacı ahnmıftr. Bu dı, 1400 kilo aümrük ve 400 kilo! 
Mart 935 Çar§amba günü öğle ü • afaçlann yeni yapılacak parklara 1 inhisar kaçağı, 2 kilo 300 ıranı 
zeri yefat etmiş ve Perıembe günü ve caddelere dikilmesi auretiyl~ morfin, 108 kilo balık ve bir ba.1 
Ortaköy camiinde cenaze namazı tehrin ıüzellqtirilmeai takarrür hkçı motörü yakalanmıtbr· 
kılınarak sporcu gençlerin elleri _e_tm_it_t_ir_. - -------
üzerine aile kabrine defnedilmit· bulunm~lur. 
tir. Kabrinin batında Spor Yurdu 

Comu meraıiminde Anadolu idare heyetinden Bay Faik tara • 
Ajammın, C. H. F. nin, ve Orta· fınd&n bir hitabe ıöylenımittir. 
köy spor y-Jrdunun çelenklerile ÇalıJkan ortaköylülerin keder-
500 kiıiden fazla bir · kalabalık lerine ittirak ederiz. 

ZAYi BERAT-Askeri tekaüt ma· 
aş cüzdanı beratını ıaJi ettim. Yeni • 
sini çıkaracafımdan esblııin hflkmU 
yoktur. 

. Alag 63Tcrbur1 B8lak 4 ün mil. 
t~kait birinci müldzfm IZZBT 

24 Mart Pazar akşamı saat 7 1/ıtan ge ce 2 1/ 2 kadar 
San'at hayatının bir hatıraıı olarak 

MAKSIM SALONUNDA 

Kemençeci Anastas 
Şerefine büyük bir Mr.ııikt ıi.goleti. verilecektir. . 

Progra.Jn: 1 - Deniz Kızı Eftalya ve Sadi 2 -
:sman Pehlivan ve zeybek dansları 3 - Mqhl1r 
~ıgan danaöıü (Badi) ve kendi kızı. 4-Tannunış 

büttin musikitlnuların iştiraldle saz. 5 - Saat 11 
de komik Nqit n arkadaşları. 

Olılti DliF;illii ii liiliiri i81iiil Üiii ilmi iiiiiifi 
Tenzilltlr ıidit - dönüt yolcu tarifeai ayni ıartlarla 

ziran 1935 •onuna kadar uzatıhııııtır. (1382) 



.~ 

p'f 

ı· 

22 MART - 1935 

inhisarlar U. Müdürlü(Jünden:I 
~ümune ve şartnamesi mucibince 2000 kilo demir tel satm alınacağın -

dan pazarlığa i~tirak edebilmek için 30 - 3 - 935 Cumartesi g~nü ~t 14 
tt % 7,50 gUvenmeleriyJe Cibalide Le vazım ve MUbayaat Şubeaıne müraca-
11tlarr. ''1372,, 
---:.. .......... .:........:.:..... ______ ~----~------------------------------

OXYMENTHOL r
....,_-.--..ıııııııııııııııııınıtııııııııııı •• , 

KiMYAGER 

ÖKSÜRÜK · , BOGAZ I HUSAMEDDiN --- ----------------1 ldrar, kan, kazurat ve ticaret tah· 
• ::',il ı:mınmınıuııımır.ı:ıııııııııııımnııııııııı:ıııumı illeri yapılır. Eminönü, Emlik ve 

A K B A 
Eytam Bankası kar~mndı fzı:et bey 

·ıı hanı. 
~· ı ~ırtPIJlııııııll~ıt11fllll!llltıı111nııııııımuııı." 

saçları dökülenlere ' 

HABER - ~1iwn Poslan 

..., 

genç 
güzel 

e 

i"'"'""'"""""'"''""'""'"" .. ___ .,, --·-_ .. o •• ..., 

; SATiE'de ı 
İ Bütün elektrik aletleri ) 
• • 1 

ıJ Veresıye ~ 
i ~ • Sahpazar, Topçulu caddeıi 428-436 :: 
= l 
'ı Beyoilu Ttinel meydanı Metrohan • Beyazıt l!lektrlk evi • \ 
\ Mu91kkithıae caddesi Kadıköy • Şirketi Hayriye iıkeleai g 

( 
OekUdar • Niıam cıddui 23 BUyUkada •e Beyotluada =--=-='i_ 

lıtiklll cıddeainde Karıman ge~ldl 
l mıfaıasile Şiılide Abmetbey ıokaj'ıada Şlnaai, Beyazıt ~ 

net Ye Betiktaşta tramYay durak mahallinde Begyan ~ 
ticaretb•nel~rinde utılmaktadır. ğ 

Ankarada A K B A kitap 
evin:n birinci tubeıi modern 
bir ıekilde Maarif Yeki.leli 
kar§ıaında açılmııtır. A KB A 
kitnp evleri her dilde kitap, 
ınecmua, l!Cazete ihtiyaçlarına 

cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı, gerek kırtasiyenizi 
'!n ucuz olarak A K B A kitap 
:?vlerinden tedarik edebilirai· 
niz. Devlet Matbaası kitapları 
ıe V AKIT in neşriyatının An· 
karada ıabf yeri A K B A ki· 
lap evleridir. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

mustahzaratından 

ı 
meydanında H•••n Fehmi, Kadık6yDnde Alhyol ajzında ~ 

1ıtllllt"tıflllffltttıtlll ....... 11tlllMtıtttttlll''tl11111!1lllt11111tlllllll11111lllllltı1111ıllııtı11111tlllllt11t1lllllltı11ıt1tlllll111ıtıtlllll111111tlıttı11111tlllMt~ 
.. 

~ ............................ .. 
KREM BALSAMIN 

KANZUK 
ile 

VüzU" GENE. 
_..,.. .. ,,. HARAIOLDU 

DAiMON 
Eıektrlk cep fener1erl 

Yeni icat oJarRk raranti 
400 metrelik mesafeyi ay
dınlatır. Fenerin tulü 23 
santimetredir. .Afıında· 

ki bUyUk cam )'11V&rlatı 

kriıtaldendir. 

çÜHI: 
EKSiR BALSAMiN 

KANZUK 
isimli 2 pheıeri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik müıtahzar
larıdır. 

POKER 
PLAY 

""'• 1Hça91111 
IUUAM"ADI" 

Satıt deposu: 
AKBA Merkezi Telefon 3137 
Birinci ıube ., 1761 
ikinci ıube: Saman Pazan 

Ötedenberi memleketimiz kibar 
aleminin takdirine mazhar ol • 
muıtur. 

Sofuzade Mehmed Emin • Ankara : Hüseyin Hüsnü • lzmir 
Hakklk zade Rahmi. Mersin : Tursun Etref .. Samsun 

'9 :111mllllllllUllHlllııımnmnıııımınnuıınımııı ınnıııı ııınııııııııııı • 
İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Mustahzarahndan 
kiralık köşkler 
Bakırköyünde Kaıtaltepe Saç .Eksiri 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın giizeltiğinin sihrini terki • 
binde saklıyan en ciddi ve §ayanı 
itimat markadır. Genç ve ihti • 
yar bütün kadınlar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tara
vetini arttırır. 

Büytık 

Meırutiyet caddesinde 13 diğe
ti 11 numaralı vasi bahçeleri her 

tarafa nezaretli elektrik, suyu 
ntükemmel biri 10 diğeri G odalı 

Komojen Kanzuk 
Saçlann dökülmeıine ve kepek· 

lenmeıine mani olur. Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuıakhiını temin 
eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır • 
Si•ilceleri tamamen izale eder. 
Trqtan ıonra cilde lltif bir M • 

Tayyare Piyangosu 
Komojen ıaçlarm köklerini 

kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen ıaçlarm gıdaaıdır, 

tabir renklerini bozmaz, lltif bir 
rayihaıı vardır. 

18 inci 7 ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

rinlik verir. 

havadar sanatoryom gibi kötk· 
lcr tamamen veya kısmeu ayrı 
l.yrı ucuz kiraya vrileceğinden 

Galatada Kredi Lione hankaıı 

Yanında Melek hanında 7 numa· 
raya müracaat. (4086) 

Komojen Kanzuk ~ ek.iri 
maruf eczanelerle; ıtrıyat mağa· 
zalarmda bulunur. 

Umumi deposu: 1nıiliz Kan • 
zuk eczanesi. Beyoğlu. Maruf paT• 
fümörilerde buluia&ll'. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 1.5.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramiyeler oe 50,000 liralık 
mükafat vardır . 
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rarak şeytanın açtığı deliği size gös- Maletesta yanında bulunan atlıları 
tereyim mi? diye sordu. göstt>rerek: 

Ragastnn: - Bu den diler de düellomuzda ha· 
- Bunu da görmeliyim,, pek mernk zır bulunacaklardır, dtdi. Sonra sor• 

ettim. diyerek lokantacının arkasrn- du: · 
dan gitti. J.okantacı bir fener yakl\l'ak - Bu yeri nasıl buluyorsunuz! 
granitlerin arasından oyulmu~ bir - Pek güzel •• 
merdh·enden inmeğe başladı. - Şimdi düellodan baeka yapacak 

- Mahzeniniz burası mı? işimiz yok. 
- E\'et, burasını mahzen gibi kul- Ragastan cevap vermeden kılıcını 

Janıyorum. Şarap burada dair.ta so- çekip siper aldı. 
ğuk ,.e taze kalır!.. _ 46 _ 

I.okantacı inmekte de\·am ediyor- SEZARIN ORDUGAHI 
du. l{uyu gibi bir yere vardılar. Bu Tivoli görüşmesinden biraz sonra, 
kuyunun ortasıncla ihtimıılki suların Sezar Borjfya tepeden tırnağa kadar 
ağır aı:rır sızmasından husule gelen çelik zırhtan yapılma bir harp elbi~e· 
''C kayanın içine doğru giden bir de- si giymi olduğu halde kendisinin eli
Jik Yardı. Muntaınm surette kazılmış ı le teker teker seçti~ ağır piyadeden 
olan bu delik bir çatal ''eya süpürge mürekkep bir İsviçre muhafız alayı 
sapı geni§Jiğindeydi. ile erkAnıharblyeslni teşkil eden yir· 

I.okantncı korku He kanşık bir ses- mi kadar Senyörü yanına alarak u-
le mmldandı: mumi hareket emrini verdi. 

-Bakınız, şeytanın ~atalı ite bura- . Dağların geçitleri ara.cıına yürüyen 
da toprağa \'Urdu~u belli cleğfl mi? kıt'alar bir takım kıvrıntılar hMıl e-

- Evet belli!.. den zırh kaptı bir yılana benziyordu. 
Ragastan bir taraftan da ku) unun En önde - kısa boylu, sakalh, tıknaz, 

içini deliğin yerini iyice göıdcn geçi- vahşi bakışlı kısa harbileriyle iki 
riyor<lu. Sonra kendi kendine gülüm- yüzlü kılıçları biribirine çarparak ö
siyerek: lüm şarkıları söyllyen iki alay bulu-

- Evet.. Çok tuhaf.. Şaşılacak şey.. nuyordu. 
diye s öylendi. Bunların nrkasından ~evik Kalab-

Loknntacı SC\inçle: ratılar tarafından durmadan kamçı-
- Dediğim doğru değil mi Senyör'! ]anan katırların çektiği taş gülle ,.e 

dedi.. yanar pasavra atan toplar geliyordu. 
Dundan sonra her ikisi de tekrar Bu topların iki tarafında iri cüsseli 

yul. ı"rya çıktılar. Raga.stan Monte- geniş sakallı .Almanlardan mürekkep 
forteye doğru baktı .. Bu sıradn Jan topçu efradı yürüyordu. 
.Maletesta ile üç dört atlının dört nal- Onların pe3isıra ise Sezarın FJindr 
la geldiğini gördü. Bir kaç dakika \ilıiyetindcn topladığı mızraklı as. 
sonra bunlar lokantaya vararak atla· l\erler geliyordu. Pek muhteşem olan 
rından indiler. Jan Maletesta Rngas· bu kıt'a yaprlacak ~arpten hiç tt>llı 
tam selU.mladr n: etmeksizin vakur ve' mağrur adımlar-

- Siıi bcldetmiş olduğumdan doln· la iJerliyorlardr. 
il kusuruma bakmayınız! .. dedi. Hu kıt'anın arkasından koma Ark-

- Merak etmeyiniz •• Gerçi biraz er- büzeü nlayr bulunuyordu. Daha geri· 
ken geldimse de vaktimi boş geçirmi· den ise Monoton bir sesle lsvlçre pr. 
yerek Cehennem boğan ile Kafa ka- kılan söyliyen ai'ır İsviçre piyadeleri 
yasının efsanesini öğrendim. geliY:orlardı ki Sezar at üzerinde ol· 
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tacı korkak bir tavırla etrafına ba • 
kındr. 

- lşte gece oluyor. Bunlan karan· 
lıkta anlatamıyacaftm için derhal 
başlamalıyım. 

- Niçin karanlıkta anlntama~ı • 
mz? •• 

Lokantacı bir istavroz çıkardı: 
- Çünkü geceleri §eytanın ,ismi 

aöylenlrse daima bir f etlket, mesela 
adam ölmek, kan dökUlmek gibi şey · 
ler olur. 

Ragastanın tüyleri ürperdi. Kade • 
hini bir yudumda boşaltarak: 

- Haydi bakalım. Başlayınız, de
di. 

Lokantacı efsaneye başladı: 
- Vak'a pek çok zaman e\'nl, .Al

ma hanedanının UçüncU Kontu olan 
U~UncU Fftip zamanında geçmiştir. 

Otuz, otuz beş yaşlarında olnn bu ıt· 

dam güçlü kuvvetli ve ce~ur olup 
hüsnü niyet sahibi idi. Cömertliği yü
zünden herke· tarafından sevlJdlfli 
gibi cesaretinden dolayı ela çok tnk -
dir edilirdi. 

O zamanlarda. milthl~ c~kiya sete
leri memleketi kasıp ka,·uruyorlardı. 
Bunlara vergi \'ermiyen, haraç gön
dermiyen bir tek SE-nyör knlm:ınuştı. 

Kont Filip hu ~eteJeri mnhvetmeğe 
karar nrmf~ ve mmııff:\k olmuştu. 
Yalnız içlerinden bir çete kaçabilmiş
ti. Bu da kırmızı Jak çetesiydi. Ona 
bu ismin vlrilmesine ~ebep hem sa.çı- ı 
nın sakahnrn kırmızt renkte otmnsı 

hem de dötiiğü hesapsız k:ın yüzün
den ellerinin ilelebet kızarmış bulun
masıydı. Kontun bu çeteyi imha için 
ettiği bütün teşebüsler bo~ gittiğin
den kırmızı .Jnk küstahlığı gittlk~e 
arttırıyordu. 

Bu esnadn Kont, meşhur bir baro
nun gayet gilzel bir kızı olan Beatris 
He nlendl. BUyijk bir dilğlin yapıldı. 
Biltiln Monteforte aha11sf acılcta ve
rfien ziyafete ~ağnldrlar. ·Yemeğin 
~onuna doğru genç kontes bütün sof-

raları dolaşarak alkışlamış fakat son 
sofraya geldiii zaman hi~ kimsenin 
tanımadığı bir adam birdenbire ayağa 
kalkmııtı. 

Genç Kontes, bu adamın bir istedi· 
ii var aanart'k: 

- Ne istiyorsunuz? •• diye 10rdu. 
Bunun üzerine meçhul adam: 

- Senden f evkallde hotlandım. 

Eğer karım olmağa raıı olmar.san 
Montt>forteyl yakıp yıkacağım. Söz
lerini söyledi. 

Kontes Beatrı. korkuıundan ba· 
ğırdı. Kocasite etrafındaki Senyörler 
bu h:ıydudu tepelemek i~in üzerine a· 
tılmak jstediler. Fakat ayni zamanda 
em kadar dağh. bitişik sofralardan 
fırtıynrak bu küstahın etrafını sardı
l:ır. Hançerlerini çekerek hem onun 
kaçmasına yardım ettiler ve hem de: 

- Yaşasın Kırmızı .Jakf. diye hafı· 
rakarak kendileri de ka~tıtar. 

Bu hldisenln verdiği heyecan he
nüz geçmeden bir gün uzaktan bir bo
ru sesi duyuldu. Bu komşu Baronlar. 
d:ın birinin gönderdiği bf r haberciy· 
di. Konta eski Viıigatlara ,,.nzer bir 
sürU vahıllerin bUtUn §imali 1ta1yu.yı 
sardıklarını bunlara ka1'§1 her Baron 
n Kontun askerlerini topladıklarını 
bildirdi. Kont da: 
ne(u :g.ii hshrdl etaoi ~hrdJu mmmm 

- Pek Ala haydi git, eni cönderen
lere üyle, yarın sabah şafakla. bera
ber elli mızraklımla yola çıkacağım .. 
dedi. 

Ertesi glin Jfont l'Uip eJJi mızrak· 
lıdan başka kılıch a kerleriyle bera • 
her bin kişilik hir ordu He yola ':tktı. 

Bir sene müddette Po ''c Adi.i ne
hirleri civarında dö,1iştü. Nih:.ıyet 
rnh~ileı· dnf;l!\rın öte tarafına püs. 
kilrtüldutcr. Kor.t Alma dn çoğu ölen 
nsıcerlerıyie beraber Montet'orteye 
döndü. Şehrin ~ki ~tosan:ı sa~ u 
~alim olarak nracağına çok sevini
yordu. Çünkü orada bulunduğu bir 
sene zarfında daima genç k:ırısıyle 
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Gizli bir çete Pavrs isminde bir zengini öl 
dürüp servetini elinden almak istiyor. Fakat ,et 
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Kırmızı Jakın .sözlerini aklından çı
karmaauşti. Fakat o kadar da kork
muyordu. Çünkü Montef orte o sıra
larda gayet sağlam ve ldeta zapto
Junmaz bir şehirdi. Çünkü her taraf
tan geçilmesi imklnsız kayalıklarla 
(evrili oldutu gibi şu gördUtünüz 
şimdiki boğaz da yoktu. Kont Monte
f orteye döndüğü zaman dehşetli bir 
f etiketle karplaştı Kırmızı Jak çete
si üç aydan beri Montef orteyi muha
sara etmişti. Bu üç ay .içinde ptoya 
kapanan Kontes; hiç bir taraftan yar-

. dım görmediği için teslim olmak üze

. reydi. 
Kont büyük bir ümitsizlik içindey-

di. Çünkü Monteforteyi koruyan tabii 
. 'f'asıtalar şimdi onun zaranna olarak 
düşmanın işine yarıyordu. Şehre yak
_laşmak mümkün olmuyordu. Çünkü 
me,·cut iki patikadan ayni zamanda 
üç kişiden fazla insan geçemiyordu 

Zavallı Kont eJJnden hiç bir şey 
gelmedifi halde şu bulunduğumuz 
yere gelip kansınm kapanmıt olduğu 
kaleye uzaktan bakarak aflıyordu. 

lAlknntanın bulunduğa yere çadırını 
kurdu ve ertesi günü yeni bir hücuma 
gr !.i, Fakat askerlerinin daha şehre 

~:ı'.laş·ıı:ıdan tlrer birer öleceklerini 
anladr. . 

K ntun emrinde bulunan Şövalye
. leı ~i! ctür, içinde kal'i bir netice ahn-
• rn"7·;:ı kerıcfisinden ayrılacakJannı 

sti. '' ilcr. Beatrisi taparcasına seven 
Filir Şövalyeleri dinledikten snnrn 

·İl'' 'har ctmeğe karar verdi:. 
Lokantacı burada durdu. 
Ragastan: 

· - Haydi azizim .. Pek pul anlatı
~ orsunuz dedi. 

Lokaniacı devam etti: 
"- J(ont Filip kansmda11 aynl

aıaktansa 81meğe razı oldu. 
Sof ok ve karanlık bir ceceydL 

Dondurucu bir rilıgi.r dağlann ara
mndan fiddetle esiyordu. Bir upk 
K!"tan ~dırntd,. • ..,. ~kmP,. 

Kont gecenin karan)ıimda yanın· 
da bir adamın oturmuş olduğu)\u gör
dü. Arkuma ince ipekli bir elbise gt. 
yen bu adam hiç bir şey söylemeden 
Kont Filibe tuhaf bir . gülüşle bakı-

yordu. . ,, •· 
Kont: . • 

- Sen kimsin? diye sordu. 
Bu adam bıyık altından gülerek 

her iki ayağını ocağın alevleri içine 
eoktu. Ayaklan yanmadıfı gibi Kont 
d~ bunlann sivri iki tırnaktşn ibaret 
olduğunu gördü. O zaman karşısmda· 
kinin nasıl bir mahhi.k olduğ:.'.lu an
Jıyarak korkusundan istavroz çıkardı. 

Bu halde titreyen şeytan: 
- Artık beni tanıdın değil mi? E

ğer bir daha istavroz çıkanrsan bura
dan savuşmağa mecbur olacağım gibi 
sen de genç karını bir daha görcmJ. 
yeceksin •• Güzel Beatris de Kırmızı 
Jakm eline geçecektir, dedi. 

Kont hl ddetinden dJşlerini gıcırda
tarak: 

- Sus% .. Sesini kes! dedi. 
Şeytan gülmeğe başladı ve: 

- Montef orteye girmek. Kırmızı 

Jakla çetesini mahvetmek, Beatrisi 
tekrar görmek ister misin? .. dedi. 

- Söyle! .. Benden ne istiyorsun? .• 
- Hiç bir şey!. Yahut hiç gibi bir 

şey! Kayaların arasından askerJcrin
le geçebilecek kadar bir boğaz açmak 
çaresini sana öğreteceğim .. Bu sayede 
hem çeteye baskın vererek mah•reder
sin hem de Mflntef orteye girip fl('atri
P.l kurtarırsın. 

- Söyle bunun için ne yapmak ı~. 
zımdır?. 

- Şu mukaveleyi imza edeceksin .• 
Ben de sana bir altın yüzük nrece
ğim. Parmağına takacaksın. Bu yü· 
zükle dokunduğun kayalar parçala· 
nır ve sana yol açıbr. On sene sunra 
bu yere gelerek yüzüğümü bana geri 
vereceksin .. Eğer vermezsen kann Be. 
atrls benim nlacaktır. Onu alıp ıötü
nco.etillf. 
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- Eğer verinem?. - Pek lll! Söziinde durduğunu gö-
-0 zaman yi1z0ğü alacafım ve on- rilyorum. Yüzüfilmü getirdin mi? de-

d&n sonraki hayatın benim olacaktır. di. 
Kabul ediyor musun? - işte alınız! 

- Kabul ediyorum. Bir hokka ka- Şeytan elini uzattı. Fakat dehşetle 
lem ver, klğıdı imzalayayım.. bağırarak gene geriye çekti. Çünkü 

- Şeytan imzayı tetkik ederek ki.- Kont gerçi mukaveleye uyarak yüzü· 
itdı katlayıp sakladı. Ve Kont Filibe ğii getirmişti. Fakat onu mukaddes 
altın yüzüğü verdi: • suyla dola bir kbenin içine koymuş-

- Gün ve saat hesabiyl~ daha doğ- to. 
rusu gece hesabiyle tam on sene!.. Mukavele mucibince şeytanın rü· 
Bunu iyi aklında tutl. Eğer unutur zfiğü almak için daha bet dakikalık 
veya ihmal edersen karışmam .. Beat. bir zamanı vardı. 
rlsin hayatı benim olur. dedikten son- Kont: 
ra korkunç bir kahkaha attıktan son- - Haydi alınız!. Sözünii tekrarla· 
ra gözden kayboldu. dı. 

Kont bir saniye kaybetmeden dı- Şeytan elini belki yirmi defa Kon· 
şanya fırladı. Boru çaldırarak aske- tun uzatmııt oldufu kbeye sokmak is
ri ve zabitleri topladı. Onlara hticum tedi. Ve her defasında müthiş bir çığ: 
edileceğini haber verdi. Herkes kon- hk kopararak geriye kaçtı. Çünkü eri· 
tun çıldırdığını sanıyordu. Lakin o mlş kurşun bizim elimizi nasıl yakar• 
kayalara dönerek elini uzattı. Dertıı> l sa mukaddes su da onunkini öylece 
sanki gökte binlerce nldırım gilrlU- yakıyordu. Nihayet kuvveti kesilmiı 
yormuş gibi müthiş bir taraka uu) ul- ve elleri parçalanmı§ olarak: 
du. Ba halden korkuya kapılan asker· - Ben mağlup oldum. diye haykır
ler bulunduktan yerden Monteforte- dı. ÇUnkU hakikaten Kont sözünde 
ye kadar kayaların parçalanıp düm- durmuş yüzüğü getirip şeytana ver· 
düz bir yol açılmış olduğunu gördü- mi§, fakat şeytan alamamıştı. 
Jer. Eskiden Sezann ordusu da şehre Şeytan ona karşı döndü: 
buradan hücum etmişti- Ye gene bu- - Evet mağlup oldum!. Fakat din-
radan geçmeğe mecburdur. le, intikamımı alacağım!. işte bakı 

Dalgın bir halde bulunan Raras- diyerek elindeki ~atalın sapı ile top· 
tan: rağa vurunca etraftaki kayalar sal· 

- Evet geçecektir de •• Sözlerini mı
nldandı. 

.. _ Kont Filip bu cehennem geçidi 
sayesinde şehre hücum ederek Kırmı· 
zı J ak çetesini baştan başa kılıçtan 

geçirdi. Şimdi kan kocanın sevincini 
düşünün. Bir kaç sene böylece büyük 
bir saadet içinde geÇti. Fakat meş'um 
ıcün yaklaşıyordu. Nihayet senenin 
bitmesine bir gtin kaldı. Kont Filip 
P~CPC>St4 ~ülar.J; :;üUA.~ .. uaun .mua 

konuştu. Ertesi günü akş:ımı yalnız 

başına olarak şimdi bulunduğumuz 
yere geldi. Gece yansı olunca Şe>:tan 
~dua $1karak: · 

landı, koptu, kınldı, o vakit bir hey· 
keltraşın elinden çıkmış gibi munta· 
zam bir insan kafMı hasıl oldu. Bu 
da Kont Filibin başı idi. 

Şeytan bağırdı: 

- Bu kayayı gördün mü? Şimdi· 

den sonra Alma hanedanının talihi 
bu heykele bağlıdır. Bu kaya yıkılın
ca bu taştan kala parçalanmca Al· 
ma hanedanı da mahvolacak v• Cl"HA. . 
·- utaill&c. llUIUCUI\"&' uvw. 

Şeytan bu sözleri söyleyip beddua 
ederek yerin altında kayboldu. 

Lokantacı JiikAyeyi bitirince: 
- 8Jh•d•ki ~im sapın' l'-" 'fit•. 


