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lzmirde çıkar, akşamcı ıiy sal gazetedir 

Bulgar'I r 
Almaııya'yı taklid ederek 

(Nöyi) muahedesini tan1ma· 
dıklarıııı ilan etmeğe karar 
''ermişlermiş. 
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l\f üzakereler akim kalırsa lngil
tere ne vazi yet alacaktır 

Kral Romanya mübi~·~-;tx ~m 
Yorgi topçu kıta· barlarında infilak oldu 

J)ou Ribentrop, Berline hareket etmeden evvel 
mesele lıakkında Lord ·edenden izahat istedi 

•• 

bu 
atını teftiş etti 

lstanbul, 28 
Jf'l) - Pari · 

taber veri-

ın öğren· 
göre, ln-
başb k -

. Baldvio, 
cumur 

anı Hitler'e 
ıek : üze:e 
D murabbası 

Ribentrob'a 
tektub tev-
miıtir. Bu 
bun mub-
ı ıizli tu· .Ll 
ta olup, 

Bek te k am üzeri Varşo· 
va'ya mUteveccihen hareket 
etmiştir. 

Japonya 
Şimali Çini işgale 

lıazı ı·lan ı yor 
Pekin, 28 (Radyo) - Ti

yençin'deki Japon askeri 
makamatınm selabiyettar bir 
rüknü: 

- Eğer Çin komünistleri 
Hopiyi iıgal ederse, Çin ile 
Japonya araaında bir aıkeri Kral Yorgi 
anlaımazhia sebebeb ola· Iataabul 28 (Özel) - Ati-

aa'dan haber veriliyor: mubafil bul 
de yalan-

caktır. Fon Libentrop Bitler' le Yun•11 ı, ... ı .. ,·1ı1.,ri V nr<W; o ..... .ı,""' Yunan topçu Ki aannı tenıı 
adar. 

dra 27 (Radyo)- Al
lıtaı delegeai Von Ri • 

p, buglln Berlin 'e ha
etmiıtir. Hareketinden 
Korinkofa'a giderek 

den tarafından kabul 

liranbot ile Lord Vikop ta Çin mabafili, Japoaya'nın etmit ve atıı talimlerini 
beraber bulunuyorlardı. Şimali Çia'i iııal içi• bir yaptırdıktan ıonra bilyilk ve 

Müzakerelerin ne gün bat· kızılların hareketini bahane kilçllk rltbedeki blitlln su· 
lıyacaiı hakkında henüz bir ıaymMından korkmaktadır· bayları topla,, arak uzun bir 
karar yoktur. Von Ribentro· lar. Ayni muhafil, emelleri, kretik yapmıttır. 
pun, gelecek Sah gOnO, Hit- Hopiydea kızılları tardet• Yunan orduıunua ekıik
ler'in cevabını hamilen gele· mek oldutunu söyleyen Ja- likleriai tetkik eden komiı-
ce,.i söyleniyor. Ç , yonun, harbiye nezaretine 

• pon 'Jarın, ti malt in de ta· 
Mllzakerelerin, Mayııtan umumi bir rapor vereceii 

raftar bularak istillyı kolay- ı ·1 ' tib' 'k evvel baılamıyacağını R6yter ve nıı tere ye m ım mı • 
ajıaıı haber veriyor. laıhracaiından endişe et- tarda mllbimmat lıımarlaaa-

Lord Eden, ond•n sonra mektedir. caiı haber veriliyor. 
ayni mevzu dahilinde Polonya .... -.. 

Dıt bakanı Kolonel Bek'Je p an Ameriken 
de kenuımuıtur. Kolonel 

konferan 
sı neler tetkik edecek 

-·-· 
a,arazi almak hırsıyla sulha ya· 
Şınamakta ve silahsız şehirleri 

lstanbul 28 (Özel) - Boy· 
noı Ayreste toplanacak olan 
Pan Amerikea konferansın· 
da Amerikanın eski dOnya 
ile olan ekonomik allkaları 
tesbit edilecek ve bu alika 
ve müaaaebetleri miltee11ir 
eden ahval tetkik olunduk· 
tan sonra, Amerikanın sulbü 
iblil edecek ahvale mani 
olabilmesi için bir formül 
aranacaktır . 

yakmakta devam ediyor 
bu notasında, ıulba amade 
bulunduğu halde, ıilihıız 
şehirleri bombardıman et· 
mekte ve masum balkı 61-
dürmekte devam eden lt~l
ya'oın, arazi almak ~ır.sıle 
sulha yanaımadı;ını bıldue-

k mütecavizi serbest 
KonferaD1ın, Ruzvelt'in baş· 

ce ve J 
bıraktıjından dolayı uluslar Ş 
kurumunu protesto edecek- d H 20 milyon mev uat ve 
f Söylendiğine göre, a-
~;~ imparatoru, loıiltere 61 milyon tasarruf var 
nezdinde de ayrıca teıebbil- Ankara, 28 (Ôzel) - Ev· 
satta bulunacakbr. velki giln toplanan lı ban· 
.:::=....:.:::::.:.:;__---:-. -- kası umumi heyeti, bankanın 

abe~ imparatoru Kem merı bir senelik faaliyet bıın~-
anbuı, 28 (Ôzel) _ Ha- (Kov) limanına döndft ıunu tasdik etmiıtir. u 

) blinçoya 1are, it bank11ın-
?1P•ratoru, uluslar soı· Londra, 28 ( .Radyo 

1 
d ki mevduat 20 ve taaarruf 

1 
• ıenel ıekreterliiine ı lnıiliz'Jerin yenı yapt(ı~ ar)ı l ha ıabı da 61 milyon liraya 

trılmek üıere bir nota (Kemmeri) vapuru, ov e kt d 
lamaktadar. imparator, limıaıaı cllamlıtllr. var•• 

1 ır. 

bankası M. Ruzvelt 

kanlaiında toplaaacaiı s6y
Jeniyor. 

Yeni tefrikamız : 

Kadın 

Korsanlar 
Pazartesi ıano 

~~~--------~-K ı·al, Kaı·ol, Romanya'nın müdafaa 
tertihatile bizzat meşgul oluyoı· 
Bilkreş, 28 ( Radyo ) -

Rom ny 'nrn ulus 1 müdafaa 
tertibatı ile fin nsel hususatı 
tetkik eylemek üzere parla· 
~ento azasından 24 kişilik 
bır heyet teşekkül etmiş ve 
derhal tetkikata başlaımştır. 

Romanya 'nm Fransa'dan 
külliyetli miktarda silah ve 
top ve ;mühimmat alması 

Kars'ta 
Yeniden bir zel

zele oldu 
lıtanbul 28 (Özel)-Kars· 

ta dlln tekrar hafif bir zel
zele ohnuıtur. DünkU zelıe
Jeden, yalnız harap olmuı 

t~d:; s4'1;~-~;&·106 ~
0

b1r
10

ile 
samaahiın tamamen yıkıldı· 
ğı bildirilmektedir. 

Fraosa'ya 
döndoler 

-~!'!1.'!.~l~ . Krala Karol 

Kral Karol, müdafaa ter· 
tibatile bizzat meıguldllr. 
Bnkreı 28 (Ôzel) - Aıkeri 

anbarlarda çıkan bit yanflD 
neticesinde milthiı infillklar 
olmut ve milyoalarca liralak 

Pariı 28 (Radyo) - De- mObimmat mabvolmuıtur. 
niz konferanıına ittirak et· lafillkın aebepleri hakkıa
miı olan Fraa111 deleıeleri da askeri makamat tarafın· 
bugtln Londra'dan dönmllt dan tetkikata batlanmıttar. 
ve Franıız deniı bakanı ta· Bunun için bazı kimaelerin 
rafından kabul otunmuıtur. tevkif edildikleri söyleniyor. 

(~---=-==-(_u_1_u_sa_ı __ n_ir_li_k_)_e_G __ ar_e_-_-__ - __ J 
Italya, toprak kazansa bile, 

bu, bir zafer değildir 
"Zafer" kelimHİ, ayaia dllıtU, iptizale uiradı. Biıim 

bildiiimize g6re "Zafer", atağı yukarı ayni ayardaki 
iki kuvvetin çarpıtmasından doiar ve kuvvetlerden 
biri tarafından kazanılır. otuz yaıında bir adamıu, bet 
yatında zavallı bir yavruyu tokatlama11, 01111 ki bir zafer 
sayılmaıaa, meseli Amerika'oın Karadağı matlfıb etmeai 
de bir şeref veremez. 

* • • 
ltalya, Halıteıiıtan'a sald1rdı. Senesini ııeçiyor. Tankı, tay• 

yareai, mllbimmatı, bol iaıesi, motörize edilmiı kuvvetleri 
ile timal ve cenup cephelerinde bet on avuç toprak aha· 
caya kadar buram buram terledi. Karnı aç, tDfenii kurıu•· 
ıuı, g6iıü açık Habeti nefer, bili çarpıııyor. Yolu yek, 
teıkilltı yok, 1ıeri irtibatı yok, tayyaresi yok, biç biç bir 
ıeyi yok. Aıkerlik tekniği bakımından, ltalyan orduıu, 
timdi Adiı·Ababa ıokaklarıncla dolıımah idi. Nitekim M. 
Mu11olini, geçen yıhn Marbnda, siyah 1ıömleklilere: 

- Gelecek yıl 16 Martta ben ıizi Adiı·Ababa'da alkıt· 
hyacaiıml 

Demiıti. Afrika'nın iptidai Habeıiıi, M. Mu1101ini'yi ya· 
laacı çıkardı. Adiı·Ababa, blll ve bill cepheye o kadar 
uzak ki, ltalyan orduH, mart martı kalkaa ancak aç ay 
ıonra yarabilir. Netekim ltalya, timdi Avrupanın kaıaa 
kaynatmaaıadan istifade ederek, bu iıi de b1rpıız ve kısaca 
halletmek istiyor. 

Netice ıudur: 
ltalya, belki toprak kazanacaktır. Fakat hakiki (Zafe· 

ri)a ylzllnil 16remiyecektir. Çtınkl\ lıtiz, ( Zafer )in ne de· 
mek olduiunu biliriz. 

GÖKÇE 
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> >D >AY co-a ~-c -Q -c --~-B~e-lç_i_k...:....a-·-n.-.itler;hütün ihtimalleri nazara alar 
Ma-.;a Kızıl Otelcileri mOşte·ordunun her ihtiyacını hszırlamışt 

ti --= ve =s Nak;;i:*ii.Mt ORAL • riler için tena bir o d h 1 d 4 ·ı t ·hı· at bugv day ve fı 
-84- .. k d. r u an ar arın a mı yon on ı ıy 

Baba Anri, zabıtanın elde ettig" i de- arar ver 
1 

rikalarda da milyonlaı·ca ton iptidai maddeler vard 
Belç;ka otelcileri, yep·ye· 

)j))erİ çürütmek ve og" Junu idamdan ni bir karar vermiıler ve Berlin - (Rer ) mıntaka· tamamen halleditmiş, harb rek h~zırlanm~t. ve h~ 
tatbikine de giriımiıleıdir. sanın Alman ordusu tarafın- esnasında gerek halkın ve ona gore temın eylemıı 

kurtarmak İ~İn plan düŞÜDÜ''Ordu Brüksel büyük otelcileri bir dan işgal edildiği gündenheri gerekse ordunun bol erzak E_rzaktan başka ~!~a01 b' J araya a-elerek uı:un müza- bütün Almanya'da yeni bir bulabilmesi, bütün teferruat nayı depolarında bulun 
- Bu kadar meyus olmak 

iyi değildir dostum; bazı de
fa en fena surette görünen 
lair itin, birdenbire iyiliğe yüz 
tuttuiu vakidir. Siz bu ci· 
betleri bizden iyi takdir eder· 
ıiniz, oğlunuz beJki de do· 
layııile lltu hidiseye iştirak 
etmiştir. O takdirde vaziyeti 
deiiıir ve cezası da hafif 
olur. Likin ne çare ki, hiç 
birşey söylemek istemiyor. 
Bir de onu dilsiıle yüzleştir· 
mek işi vardır. Herif onu 
tanımıyacak olursa o zaman 
mes'ıle bUsbütün başkalaşır 
değil mi yal Bunun için si
zin fazla müteessir olmanızı 
ben zait görüyorum. Metin 
olunuz. 

Emniyet direktörünün bu 
ıöıleri, (Baba Anri) nin kal
bine su ıerpti. Zavallı ihti
yar, geniş bir nefes alarak: 

- Evet haklısınız. Likin 
ne yapayımki evlad muhab
beti irademi çok sarsmıştır. 
Dediiiniz gibi dilsizle yüz· 
leıtirmek işi biıi hayli ten
vir edecek, bu meş'um sırrı 
meydana çıkaracak kadar 
önemlidir. Dilsiz, bize en 
değerli malumatı verecek 
bir adamdır. Likin sizi te· 
min ederim ki, dilsiz oğlumu 

- Bu tecrübeyi de yapa
caau Müsyü Anri! Ben de 
dediklerinizin tahakkuk et
mesini can ve gönülden le· 
menni ediyorum. 

Baba Anri derinden bir 
ah çekti ve aonra: 

- Ben oğlumun masumi-
yetinden ımmım. YalD1z 
timdi kendisini görmek 
milmkünmüdür?. 

Diye sordu. 
Emniyet direktörü, Baba 

Anriye heman şu cevabı 
verdi: 

- Vaktile Paris zabıta 
bidematında bu derece mu
vaffakiyetli işler görmüş olan 

ıiı gibi bir üstattan böyle 

bir müsaadenin deriğ edil

memesi için çok uğraşmak 
ıuretile zaptiye nazırından 

mezuniyet alabildim. Yeni 
bir emir verilinceye kadar 
bir sivil memurun buzurile 
her gün oğlunuzu ziyaret 
edebilirsiniz. Hatti isterse· 
niz timdi beraber, hapisha
neye gidebiliriz. Ben de bu
lunurdum. 

bu cevab, baba Anri'yi 
son derece memnun etmiıti. 
Eli•i emniyet direktörune uza
tarak: 

- Çok teşekkür ederim 
doıtum, biraz sonra ıızı 
makamınızda rahatsız ede
cetim. Yalnız birşey daha 
ıorayım: Oilumun tevkifin
de müıyü Tolbiyak'ın tesiri 
var mıdır? 

- Hayır siıi temin ederim 
ki hiçbir müdahalesi yoktur. 
Hatti kendisinin bu işle pt:k 
aı meıgul olduğunu bildiğim 
için ona kızıyordum bile .. 

Baba Anri; Emniyet direk· 
törlne tekrar teşekkür ede
rek kendi~ini k11pıya kadar 

uğurladıktan sonra gözyaş

larını sildi ve mümkün olduğu 
kadar kederini sakhyarak 
madam L6 Kont'la kızının 

beklemekte oldukları aalona 
döndü ve zoraki bir beta· 
şetle: 

- Müıterih olunuz ma· 
dam. Lüi, yanhılıkla tevkif 
edilmiş. Kendisi zaptiye ne
zaretinde ismimi verdiğinden 
ve beni orada herkes na· 
muıkir bir adam olmak 
üzere tanıdığında•, beni va· 
ziyetten haberdar etmek 
için bir zabıta memurunu 
buraya kadar öndermiılerdir. 
Şimdi zaptiye nezaretine gi
deceğim. Lüi'yi biraz sonra 
değilse itile, akıam llzeri 
size retirebilecejimi ilmid 
ediyorum. 

Lüi'nin niıanhıı madmaıel 
Terez, Baba Anri'nin teaelli 
veren bu sözleri üzerine ye· 
rinden fırladı ve ihtiyarın 

boynuna sarılarak: 
- Bana vermiş olduiu ıs

tıraptan dolayı kendisine kat· 
iyen g6cenmediiimi ve nze· 
rinde benim resmimden başka 
biç kimsenin resmini tatıma
mak ıartile onu evvelki gibi 
sevmekte olduğumu ve affet
tii!~~-!Otfen söyleyiniz. 

Bu sırada madam Lö Kont 
sevincinden aila.IJ!ağa baş
ladı. Baba Anri'ye gelince, 

oğlunun masum olduğuna 

kat'iyen kani bulunduğu hal· 

de, tamamen mutmain ola· 

mıyordu . Çünkü zabıtanın 

elde ettiği delilleri çürütmek 

ve oğlunu idamdan kurtar
mak çok zordu. 

Madam Lö Kont ve kızı 
madmazel Terez, müsyü An
ri' den izin istediler. ihtiyar 
Anri, kendilerini kapıya ka
dar teşyi ettikten sonra, me
lul ve mükedder bir halde 
salona d<Sndli. Oğlunun ha
yali gözü önünde tecessüm 
ediyordu. Birdenbire ağla
mağa başladı. Zaten buna 
çok ihtiyacı vardı. Zira ma
dam Lö Kontun yanında mü· 
kedder görünmemek için çok 
cebrinefs t tmişti. 

-Arka.~ıt·or -

kerelerden sonra şu esası hareket göze çarpmaktadır. ve gayri melhuz ihtimalit d~i ~add~ler~en dep~ 
tesbit etmişlerdir: Blitün Alman zabitleri değiımiş, nazarı dikkate alınmak su- mış ooemlı mıktarlar :vı 
oteller ftç kııma ayrılacak, ordu, bam-baıka bir manzara retile temin edilmi~tir. Al~aoya, harp esoa1ı 
her kısım için sabit bir ta- iktisap eylemiıtir. Hitler, harp hahnde Al- mermı, tllfenk ve to~ 
rife yapılacaktır. Bu tarife· Hitler, bilir ki, Alman man ordusunun bir senelik mak içi• de~olarında ıb 
deki fiatları indirmek yahut ordusunun a-alip relebilmesi erzak ihtiyacını, daima ihti· olarak 12 mılyon toa . 
yükseltmek ıiddetle memnu· için, bu ordunun, iyi yiyip yat olarak saklamakta ve den~ iptidai maddeler ı 
dur. Buna tetebbüs edecek içmesi ve bütün ihtiyaçları- bu erzak, her sene ye~i er· etmıı .b~l~n~yo.r. !"larp d 
olandan bin frank ceza ah- nın gilnü günöne temin zakla deiittirilmektedır. zemeıı ıçm ıptıdaı mad 
nacaktır. Hattı bir dostunu edilmeıile mümkün .. ür. iyi mal6mat alan mabafi- gönderen devletler arası 
yatırmak isterse fiatı indir· lıte bunun içindir ki, Al· Ihı verdiii teminata göre, birinci derecede lsveç ve 

meğe hakkı yoktur. Ya ta· man ordusunun iaşesi, mec- 1935 yılının son ayı zarfın· panya vard,ar. . 
rifeyi olduiu gibi tatbik buri askerlik ibdaı edildiği da tetkik olunan askeri am- Almanyayı ıdare . 
edecek veya parasız yatıra- ıiindenberi fevkalide bir barlar mevcudu, tamamen Hitler ye arkad1aş!arıh, b~r · ı· l kt d B · t"d • dde erı arı caktır. surette temin edilmiı bulu- gız ı tutu ma a ır. una ıp ı aı ma 

raömen, askeri ambarlarda tedarik etmek mecbu nuyo~ • d 
Hitler, bir barb vukuunda ihtiyat olarak 4 milyon ton tinde bulunduğundan ° Yeni tefı·ikamı7ı~ 

Kadın 

Korsanlar 
Pazartesi gOnO başhyor 

Alman ordusunun iaşe cibe· 1 buj'day bulunduiu bildiril· Almanya'nın uzun mil 
tinden ııkıntı çekmemesi mektedir. sürecek herhangi ~ir b 
ıçın, her tOrlü tedbirleri Almanya, harp esnasında tahammül edemiyecetini 
almıştır. Zaten iki yıl olu· • genel savaşta olduğu gibi- dikleri için, müstakbel 
yorki, Almanya'nın, genel mahsur bir halde kalarak tarda muhasım tarafa 
savafl• maruz kaldığı halin hiçbir taraftan ne iptidai zaman içinde kat'i dar 
tekerrür etmemesi ve erzak· maddeler ve ne de erzak endirebilecek ıekilde b 
sızhk çekmemesi meselesi alamıyacakmııf gibi düşüne· lanmakta ve bllttın t• 

~~~~~~~----................. H .. ~ ........ --~~~~~~~ 1 
lerini ltu kanaatle a 

Türkiye-Suriye daimi hudut komisyo- ıadır•••· • 

k Otomobil sah• nu Nisanda Adanada toplanaca ıeri okusuıı 
Suı·iyede yeni kaounuesa8i, Kont Martelin avdetinden 

Qnn.-o ·:lan j.orl~l.o.oaL: R,:ı~ ea'7PtP hnknmP.f~P. kRıuıtıldı 
Berut, (Özel) - Lübnan toplanarak hudut meıelele- gazete fevkalide komiserlik 

kanunu esacisi, Pariı'e giden rini görüıen Türkiye-Suriye emrile kapablmııtır. 
fevkallde komiser Kont Dö tlaimi hudut komisyonu, bu Bütnn gazeteler çok sıkı bir 
Martelin buraya avdetinden yıl da Nisan ayı içinde Ada· mürakabe altında tutulmak· 

(Zinet) 
Otomobil garajı açıhll 
Ismetpaşa ve F evıi 

bulvarları üzerindedir. ~ 

önce ilin edilmiyecektir. na'da toplanacaktır. Her iki tadır· 
Rabathk, emniyet, telll V 

bol su mükemmel kırı•~ 
nesi. Makinelerin benıioı dit• 
vesair içeriden tedarik ed ~ 
Garaj geceli gündnzlü ıCI 1" 
tır. G6rüımek arzu ede• _,t 
müdür lbrahim 'e m&rıc 

ilin edilecek bu kanunu hOkt\met bu komisyonda 
esasiye göre, her husu.ta toplanacak olan üyeleri şim
niecliı, iiyeleri önünde mem- diden teabit ederek yekdi
leket hesabını vermete mec- ğerlerine bildireceklerdir. 
bur tutulacaklardır. Haleb, ( Özel ) - Bu ay 

Gene ilin edilecek olan sonund11 F ranta hariciye 
bu yeni kanunuesaaiye göre nezaretinde Suriye mes' elesi 
hükumet, bat vezir de dahil hakkında yapılacak miizake
olduiu halde beı kiıiden ve relerde vatanileri ve hükii
meclis üyeleri de onbiri tayin meli temsil edecek olan 
ve yirmi ikisi millet tarafın- liderlerle iki vezir şark 

dan seçilmek üzere otuz üç ekıpresile Paris'e gidecek
kişiden mürekkep olacakt11. lerdir. Humus ve Halepten 

Berut ıiyasi mehafili şim- seçilen delegeler memleket
diki ıeçilen mebus heyetinin lerinden delegelere iltihak 
yerlerinde bırakılarak yalnız edeceklerdir. Bunların mas
onbir kişinin yeniden intihap rafları tamamen temin olun
edilerek meclise iıtirak ede- muştur. 
bilecekleri kanaatinde bulun- Halep (Özel)- Tenbihlere 
maktadırlar. ratmen hükumet aleyhinde 

Halep, ( Öze ) - Her yıl neşriyatta devam eden beı 

--~----------------~ 
Satılık motör 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 
..,otör satılıktır. Taliplerin 
idarebanemize müracaatlar1 
ilin olunur. etsinler. 

------•91•~·.._...... ... -
Dr. Kuk; Şimal kutbuıttJ 

hen keşettim diyor . -- ., .. 
Şimdi yetmiş yaşında bulunan kaşı 
elinden çalınan Şimal kntbuıı~11 

kendisine iade edileceğinden efll111 

anlatmış ve demittir .ki: oJf 
.. - Dört Eskimo ıle 'f ti 

Tele fon 
3151 Tayyare Sineması Telefon 

31sr 

Dr. Kuk isminde biri, 
1909 yıllnda şimal kutbunu 
keşfetmiş olduğunu iddia 
etmişti. Gene o sıralarda 
Peri adında bir baıkası, ku
tup noktaınna Amerika bay
rağmı dikmiş olduiunu söy

Jiyerek ortaya atıldı. Şöh

reti bu ikincisi kazandı. 
Kuk yalancılıkla itham edil
di. Aradan yirmi altı sene 
geçtikten sonra bu mes'ele 
yeniden canlandı. Kuk, ken
disinin o uman verdiii ma
ltimatın, ıimdi el e edilmiş 
olan bilgilere tevafuk etti· 
gını iddia ederek bunun 
tetkiki için Vaşington'daki 
arsıulusal coğrafya cemiye
tine müracaat etmittir. Pari· 
Soir sıazeteıinin bir muha
biri; Şikago'da Dr. Kuk ile 
ıörüımüştür. Bugün yetmit 
yaşında bir ihtiyar olan 
bu kA9if bütün maceraıını 

çıkmıştım. ikisi sey•b;f' 
devam edemiyerek ~~ il' 
döndü. Yanımda iki kı~• ~· 
yirmi altı köpek ve ik• tJI 
zak kalmıştı. Böylece :..~ 
devam ettim. Bunu anlıt ,,4' Bugün iki büyük film birden 

HARRY BAUR'UN Yeni Bir Şaheseri 

HAYAT ACILARI 
Dibi san'atkir bu büylik filmi ile kad1Dhğın psikolojisini tahlil 

etmiı ve san'atın kemalini göstermiştir 

Genel istek AJ • B La tamamen tllrkçe 
e 1 8L• sözln ve şarkılı 
hnyok Şark opereti 

••• 
AYRICA: Tftrkçe sözlo FOKS dftoya haberleri 

Seans saatleri: lJergOn 14,3() da başlar 

pek uzun olur. Kitab1 
... İ 

biltün tafsilitile bildi~d~i dl 
gibi, çok fed şartlar ~ç•~, .. 
yaşıyorduk. Yiyece;i11UJ u1'J 
rutulm'lf 11ğ1r etine kırıt ıt" 
ğımız mum yağından. i!'-'f•" 
ti. O zamanlar ıimdıkı •,o'" 
sıtalarla Kutb• gidilelll~ 
du. Kahramanlık lazıllt ·~, .. 

Sekıen sekiz arı det• 
11

, .. 

sine geldiiim zaman yo~~ 
luktan bitmiı bir baJde ~ 
Buna açlığı da ilive '-1 
Artık gözllm hayaller 
meie baıladı. 0•1 

topraklar ve dail•f 
-Veı•amı 4 ü11cü ttı 
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V • • • an Vapur Acentaıı BAŞDURAK ·-BugOukO gOnde Cenevrenin Pre@tij az~i, 
mOcadeleyi en son hadde kadar, yanı 
lınrba götürecek kadar kuvvetlidir 

Yozan: Prof. Dr. O. Nippold 
Dünya politikasına ait bü· ması ihtimali vardır, bu tak-

tUn mes'elelerdc, birçok in- dirde, milletler cemiyetinin 
sanl rın zayıf b fızalı olduk- zecri tedbirlerle hareket et· 
l rı dikk te değer bir key· mediği geçmişteki hadise· 
fiyettir. Onun için, tarihin lerde, bu mükellefiyetler ne 
verdiği derslerin benimsen- h ide idi, ualini ıormak 
memekte olm sına, hiç şa- mecburiyeti vardır. 
ılm malıdır. Eğer böyle ol- Tabiatile buna verilecek 

111amış ol aydı, buıüoldi gün· cevab, bunun cetice1inde 
de, prestij p litika ının ne millttler cemiyeti prestijinin 
demek olduju ve bu politi· mOteessir oJduiu şeklinde 
kının nereye varaca ı da olacaktır. Hep prestij ve 
lcavranmıt olurdu. prestijden baıka bir şey 

Bunun mis ileri pek uz k- yok! Şu kadar v r ki, bu 
ta değildir. Bunu anhyabil- prestij dolayısile ne millet
IDek için, Erental ile Ber- Jer cemiyeti yıkıldı ve ne 
hotold'un, güttükleri politi- de şimdi yıkılacaktır; fakat . 
kayı ve onun neticsinde Parolalar, tesirlerini yığın 
ağustos 1914 te düny bar- halindeki telkinlerle yapıyor
bınıo çıkını ıo sebeb olan lar. Netekim bu meselede 
bu Politikadan sakınmaları de b6yle oluyor. Cenevre ve 
~Çin 1913 ve 1914 te yapılan mili tler cemiyeti aza11 olan 
•kız.11,. hatırlamak kAfidir. birçok devletler balklarile 
. Bugün gene prestij poli· birlikte, bu parolanın teıiri 

tılcası güdillüyor. Fakat bu- albnda kalmışlardu. 
tıu gliden, kendiıine dDnya Bu hırs, tekmil ikazlara 
ulbu itimad edilmiı olan karşı duymamazlıktan geli· 

ftltrc:i, yani Milletler c~mi· necek dereceyi ve Milletler 

Yetidir! cemiyetinin hiç şilpbe yok 
Cenevre'de, Avrupa dı- k 

ki, hakiki dostları olan im
ftndaki birçok aolaımazlık· ıeler oldukları halde, ıulha 
Jırı, Milletler cemiyetinin iıaret ederek sakındmasını 
~Odıhale etmemesinin, pres· söyledikleri için, kendilerine 
tıjini kırmakta olduiu ileri sitem edilmesinden çekinil· 
•Orülmektetlir. Bundan do· 

layı da, Milletler Cemiyeti· :i:.e~:~u:r d!Jç:::eb~~ı;.;~~ 
hin, ltalya • Habeı anfaı· halindeki telkinlerdir! 
lDazhj'lna mildabalede, ve Ne kadar yazık ki, Mil· 
henı de zecri tedbirlerle Jetler cemiyetinin asıl vazi· 
lblidıhalede bulunması bu feıi ola&n., dünya sulbunun 
Preatiji icabı oldujıı ıöylen- kerunması iıi, arka plAna 
lllektedir. ahlı yor. 

Ayni preıtij, bu zecri ted- BuıDnkü günde, Cenevre-
birlerin, yeni bir barba bile d ı · 

b nia prestij azmi, miica e eyı 
•e ebiyet vermiş olsa, miim· en son hadde kadar, yani 
lca. n oldur· u kadar ıiddetli k k d k 
ta barba ıötürece a ar uv-
• 

1
' •urette tatbik ellilmeıini vetlidir. Bir harb çıkacak 1•tenıektedir. Eğer bu preıtij 

•rı ı olursa, Milletler cemiyetinin 
1 u '" yerine getirilmiyecek h' 

o Ur diinya ıulhuna azmet et-
'-

1
•, Milletler cemiyeti dd' d'I b · 

Ydı11d•cıkhr, diye bir manhk mekte olduiu i ıa e ı e ı-
• Ytl litlll lir mi? 
Po .', mektedir. Noye ZOrber Zaytung'dan hbkıtla prestij rol oy· '•1111 - ., k A 

hll .. ra atlayınca, hep ayni Olivier ... ,e şOre 8· 
d ' •nlarla karıılaıdmakta-

ır. sı Limited vapur 
Kendi f'k' 1 . . h le ı 1r er1nın arsına 1Pd1111 1 •• ıntı 1 ° •ı bu polıhkanın 

' 

~t•ıilleri, 9aıka hiçbir ey, 6 
bub ı reınedilderinden, bu
tde~· ıbetıerini de mülibaza 

a. 1Yorlar · 
l'fl ille ti · . 

hitı:ııet er cemıyetinin, ıulba 
deiiJ e~en bir politika ile 
Y•kıl~ ~ır harp neticeainde 
••bı ~•1111 Cenevre'de he· 

P •bın yok. 
rest' · 

hını 'J Politika11nın bür· 
l)'Q' ırı Iİbi, IDetodları da hep 
litika teylerdir. Böyle bir po· 

nın çok k ı· . 
roJıyı 'b . uvvet ı bır pa-
kim 1n·'ıı hyıc:ı vardır. Nite-

1 etler c · . 
höyle bir emıyehne de 
tur. Bu paPar

1
°1• bulunmuş -

._ ro a . ..P ._ 
•elltfiyetl . · . •at mü -

erı,. dır 

Bu Pırol b. '. 
k ı, ızım · · •dır luymetı· •çın o 
Yat ve ı ve bOtün ba-
le ırzulırımıı . . 

dıdar büyük bir ıçın k~ 
uya-ulır eaaı, ı 

cını t t ı.nuı, prestij ibtiya-
ı mın et . d. 

•Uiiıtimal . sın ıye, onun 
1 eddmeıi ve bir 
._~•dç d.iye kuUınılmaıı aley· 

•n edır. 
Çünkü· ~ 

llıtık .' eger bugün pakt 
Ilı' ellefıyetleri , milletler ce-

1Yttini b' 
I& n 1r mtldabıleıine 
.:_ıırıa ıösteriyoraa,ki bunun 

"etaadı bir barbıa patla-

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor-

d Tel . 2443 on. 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

" . TRANTIO " vapur1 l 5 
t LONDRA, HULL ve 

mar hl' d ANVERS'ten gelip ta ıye e 
bulunacak ye ayai zamanda 
HULL için yük alacaktır. 

.. THURSO ,, vapuru 22 
martta LIVERPO~L ve 
SVVENSEA'dan gelıp tab· 
liyetle bulunacak. . . 

Not: Vurut tarıblerı 

Der Zee ROYAL NEERLANDAts H At\1JOİ ~"ÜZBF_/r 
KUMPANYASI U~ 

& Co. "SATURNUS., vapuru el- s hh t E • 
OEUTSCHE LEVANTE LıNIE yevm limanımızda olup 28- } a zan esı 

11 

ANGORA ,, vapuru 26 3-36 da ANVERS, ROT
martta bekleniyor, ANVERS, TERDAM , AMSTERDAM 
HAMBURG ve BREMEN- ve HAMBURG limanları 
den yük çıkaracakbr. için yük alac ıktır. 

" AGUILA ,, vapuru 30 "HERCULES" vapuru 6-
martta bekleniyor, 4 nisana 4.36 da gelip 11-4-36 da 
kadar ANVERS, ROTTER- ANVERS, ROTTERDAM, 
DAM, HAMBURG ve BRE- AMSTERDAM ve HAM· 
MEN için yük al caktar. BURG limanları için yük 

AMERICAN EXPORT LINE alacaktır. 
"EXMORE,, vapuru 12 ni· u GANYMEDES" vapuru 

sanda bekleniyor, NEV- B·4·3' da beklenmekte olup 
YORK için yUk alacaktıf'. yükünli tahliyeden sonra BUR· 
D-S A-S SPANSKELINJEN GAS, VARNA ve KÔS-

OSLO TENCE limanları için yük 11 

BAYARD ,, motörü 11 aJacakbr. 
nisanda bekleniyor. HAYFA " GANYMEDES 

11 
vapuru 

ISKENDERIYE, DIEPPE ve 20-4·36 tarihinde gelip 
NORVEÇ limanlarma yük 25·4 36 tarihine kadar 
alacakbr. ANVERS, ROTTERDAM 

.. Vapurların isimleri, gel- AMSTERDAM ve HAM-
me tarihleri ve navlun tari- BURG limanları için ylik 
feleri hakkında bir taabbnde alacaktır. 
giritilmez.,. SVENSKA ORIENT 

Birinci Kordon, telefon Lf Nf EN 

•ıN•o•.lll.2~00111!7~-!!1211!!10081!'!'1P-• "ROLAND" moUSril 29-
0 O K T O R 3-36 tarihinde beklenmekte 

Ali Agô.lı olup yilkünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 

Çocuk Hastahkları COPENHAGE, DATZIG, 
Mütehassısı GDYNIA , GOTEBURG , 

'"inci Beyler Soka&• N . 68 OSLO ve ISKANDINAVY A 
Telefon 3452 

ksGrenler? Mut· 

laka (Okaml!ntol) 

ôkaOrOk tekerle- ~ 
rini t~crObe edi --.ııf 

ıiz .. ~ 
~ 
~ 

limanlara için ylik alacaktır. 
"ALGERIA" vapuru 14-4-

36 da beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZCG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVVA 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

11ARDEAL., vapuru 3-4-36 
da KÔSTENCE, GALAZ, 
BRAILA ve SULINA hare· 
ket edecektir. 

"ALBA JUL YA" vapuru 
16-4-36 da gelip 17-4-36 da 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

.. PELES., vapuru 21-5-36 
da gelip 13-5-56 da PiRE, 
MALTA, MARSILYA ve 
BARSELGNE hareket ede· 

Yalmz taze ıemi7. ve ucuz ilftç ve hı· 

vnlet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın balis Morina Bahk yağı hı 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzfilmVfö . 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhct 

Sın HAT EzANEsı 

(hmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRiKASI 

Tarafından mev5İm dolay11ilc yeni 
kumaşlar: 

çıkardığı 

SAGLAM 
ZARI~., 

\
7E UCUZDUR 

Yeni yaptıracaAmız elbiseler için bu mamulatı 
tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
· Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemaleuio Caddde8indc FAHRi KA DE
MiR or,L 

.. ALBA JUL YA" vapuru 
1·6·36 da beklenmekte olup 
8·6-36 da PiRE, MALTA, 
MARSIL YA ve BARSELO
NE için yilk alacaktır. 

Yolcu kabul eder . 

llindaki hareket tarihle· 
rile navlonlardaki d~tiıiklik
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafıilit 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ye Tabliye ıirketi binası 

Ali Rıza 
Mocellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34. 

arkasında FRATELLI SPER- caat edilmesi rica olunur. 
Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftıtftn bir mftı· 

bil tekeri olduğu 

00 unutmayınız. 

Co vapur acent.:.:a:.:.a;;..ın..;,;•....;m_B_r_a_-__ T_e_ı_ef_o_n_=_ 200_4_-_200 __ s_-_2_66_3 cektir. 
-=~~-------------

Kuvvetli mOıhil 

istiyenler Ş:.thap 

Sıhhaı sOrgftn ~ 
~ haplaranı Maruf lfJ 

ecza depolarından 
ve eczanelerden 

araıanlar. 

vapurların iıimleri üzerine 

değiıikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

~ •• 
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Bulga istan, Almanyayı taklit etmeğe ve (Nöyi) 
muahedesini tanımadığınıhildirmığe hazırlanıyor 

Faris guzeteleriniu Sofya aytarları, Bulgarisıanın miltemadiyen silah
landığını ve hududlara ağır toplar yerleştirdiğini yazıyorlar 

ı tnubul 28 (Özel) - Paris gazetelerinin Sofyadaki yasnl , çevenlerinio faaliye t içinde bulunduklarını ve 

özel aytarları, Bulgoristanın, mO.temadiyen ve gizlice Bulgaristanın, yakında Almanya'yı taklit ederek NOyyi 
ilGhlanmakta olduğunu "'e hudutlara ağır toplar yer- muahedesini tanımadığım ilılu edeceğini bildiriyorlar. 

le tirdiğini haber veriyorlar. Ayni aylarlar, Bulgar si- Bu haberler, Fransa'da iyi tesir bırakmamıştır. 

Venizelos 
törenle 

dün Giritte 
gömüldü 

(~enaze alayını 400 bin kişi takip 
etti. 600 çelenk vardı 

lstanbul 28 (Özel) - Mü- yüz Yunaniıtan'dan da yüz 
teveffa sabık Yunan başve· çelenk gönderilmişti. 
kili Veniıelos, dün Girid'in Hanya kiliıesinde dini 
Hanya viliyetinde gömül- muaıim yapıldıktan ıonra 
müıtür. Adanın muhtelif ceıed Halcpa'ya getirilmiş 
kazalarından 400 bin kişi 
Hanya'ya ııelmiş ve cenaze 
alayına iştirak eylemiştir. 

Bir top arabasına yüklenen 
ve bayraklarla sarılan cena
zeyi Veliaht, Harbiye Nazm, 
Venizelist Parti Lideri Sofu
Hs, Kara, Deniz kıt'aları üç 
bando ve binlerce halk ta· 
kip ediyordu. Girit'ten beş 

ve orada bir buçuk saat 

kadar teşhir edilmiş, mütea

kiben Venizeloı'un evi kar

ıısına yaptırılmış olan abi
denin altına gl>m\llmüştür. 
M. Sofuliı burada bir söylev 
vermiş ve Venizelos'un Yu
nanistan' a ya phiı iyilikler
den bahsetmiştir. _______ .__. ---------

Bitler dün gece 11 nci 
söylevini verdi 

--~-----------
.. 

Bir vagon üzerinden, amele; kara 
ve deniz askerlerine bitap etti 

lstanbul 28 (Özel) - Dün iimizi yerine ıetireceiiz, 29 
gece Krap fabrikalarında Martta bütün dünya benim 
bir vagon üzerinde 11 inci sembolik bir hareketimi gö · 
söylevini veren M. Hitlcr, rccek ve muazzam, birleşmiş 
ameleye, Kara ve Deniz ef· bir devlet karıııında kaldı-
radına bitap ederek, Almaa- iını anlayacaktır, demiştir. 
ya' oın şerefini korumak için Hitler'in nutku yüz binlerce 
elimizdeıa geleni yapacaiız, Alman tarafından dinlenmiş 
biz hak istiyoruz ve bu iıte- ve alkışlanmııtır. 

~-----------.-.~···--~--~~~---

Cenupta 
Şiddetli bir mu· 

harebe bekle-
• 

nıyor 

lstanbul 28 (Özel) - Ro
ma' dan ve Paris'ten verilen 
haberlere g&re, ltalyanlar 

şimal ve cenupta ilerlemek

tedirler. Şimalde iki kasaba 

daha zapdetmiılene de, ce
nupta Sasabaneyi aldıkları 
doiru değildir. 

Tevfik Roştü 
Flaoden "le konuştu 

lstanbul, 28 (Özel) - Pa
riı'te bulunan dıı işleri 
bakanımız doktor Tevfik 
Rüıtü Araı, dlin M. F1An
den 'le konuşmuştur. Flindcn, 
Sovyet bakanı M. Litvonof'u 
da kabul etmiştir. 

cağı ve bu barbınl Habeıiı
tanın mukadderatını tayin 
edeceği haber verilmektedir. 
Bu muharebeler, Vehip paşa 
nın ikinci bir V erdon yarat
tım dediii mıntakada · cerc• 
yan edeceiiaden, ltalyan'Jar 
için büyOk bir tehlikedir. 
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Büyük bir devlet Alman· 
yayı teşvik ediyormuş 

Paris gazeteleri, Almanyantn bar
ba hazırlandı~ını yazıyorlar 

lıtanbul 28 (Özel) - (Tan), manlar, yarın Göstence'den 
(Paris Suvar) ve {Entransi- bOyUk bir vapura biaecekler 

jaa) ıazeleleri, Almanya'n1n ve Romen suları dışına çık-
bıulıa baz1rlandığı ve bu hktaa ıonra Alman saylav 
huıuıta bilyUk bir devletten seçimi için reylerini kullana
yardım ve te,vik ıörmekte caklardar. lstanbul'daki Al-
olduğunu yazıyorlar. manlar'da Heraklea vapuru 

lstaDltul 28 {Ôzel) - Bük· ile kara sularımızdan üç mil 
reş'tea haber veriliyor: açıkta reylerini kullanacak-

Romanya' daki bütlin Al- lardır. 
------~--.... ·~•ı-..•~•1•·-.~--~------- ~ 

Dr. Kuk; şimal kutbu- l b •• •• ı 
DU ben keşfettim diyor o o usçu er 

- Başıarafı 2 inci sahijede -

sanıyordum. Fakat raaat 
aletlerimin dünyanın tepesi 
diye tayin etf ii yere gelince, 
ıimal kutbunun donmuş bir 
denizden başka birıcy olma· 
dıfıoı gördOm. iki gün kutupta 
kaldım, yüzlerce tarassutta 

· bulundum. Sonra geriye 
döndüm. Medeniyet alemine 
kavuıuncaya kadar çektiiim 
ıztırapları anlatmak mütklll
~dür. 1909 yılı Eyliilünün 
birinci günll Şetland adas1n
dan kalkan bir Flemenk 
vapuruna bindim.,, 

Bundan sonra kişif Peri· 
nin iddialannı ve kendisine 
göz ıöre g6re zulüm yapıl-

dıiını anlatmıı. artık haki
katın meydana çıkması 
zamanının geldiğine hükme· 
derek teıebbüılerde bulun· 
duğunu ıöylemiıtir. Son 
tayyare uçuılarile yapılan 

keşiflerden al1nan neticeler, 
o zaman yazdığı kitapta 
aynen bulunduj'u için kutbu 
kcıfettijfoin bununla sabit 
olacağını ümit ediyor. Elin
den çalınan ıimal kutbunun 
kendiıine iade edilecciine 
emin bulunuyor. 

Belediyeden şika-
yet ettiler 

Belediye; 16V asıf Çınar" 
caddesinin ıosaaı için oto· 
blisçillerdea telJerru yolile 
bir müddettenberi her ay 
bin beıyüz lira bir para 
almakta idi. Otobilsçüler, bu 
parayı veremiyeceklerini son 
gilnlerde yaptıkları bir lop
lanh ıonucunda tesbit etmiı
ler ve keyfiyeti belediyeye 
bildirmiılerdir. 

Otobllıçillerin iddia1ına 
göre, bu bildirim üzerine 
belediye kendilerine zorluk 
göstermeic baıladıiından, 
otobüsçüler birliii dün Baı
bakanımıza, Dahiliye Bakan
lığına, viliyete ve mülkiye 
müf ettişlerinc istida ile mü
racaat ederek belediyeden 
şikAyette bulunmuşlardır. 

Belediye, her otobüsçüden 
ayda otuz üçerler lira ala
cak ve bu para, şose hita
ma erinceye kadar verile
cekti. 

Otobüsçüler, bu parayı bir 
müddet vermişler ve fakat 
son zamanlarda artık vere• 
miyeceklcrini bildirmiılcrdir. 

SON DAKiKA: ........................... 
Bir Rus-Alnı.an harbı, ln-Yakında cenup cephesinde 

çok kanlı muharebeler ola-________ ...;.. ____________________ __ 
lzmir vilayeti defterd~rlığından: 

Çivicilerde 19 no. da komisyonculuk yapan Ömer Ka

nafani tarafından 931 takvim senesi muamelih için Mah
mudiye maliye şubesiae verile• kazanç beyannamesinin 
müstenidab bulunan musaddak defterleri tetkik edilmek 
üzere kendisi aranılmış isede lzmirden ayrılarak ecnebi 
memlekete gitmiş olması hasebile defterleri tetkik edile· 
memiştir. 2395 sayıh kazanç vergisi kanununu 86 ncı 

giltere' yi alakadar etmez 
--·--Roma gazeteleri, (Eden) in sulhu 

kundaklamakla olduğunu 
ileri sürüyorlar 

~ maddesi delaletilc 42 nci maddesi mucibince 15 gün zar· 
fında mezkur sene defterlerini ibraz etmesi aksi halinde 
defter ibrazından imtina etmiı telakki edilerek hakkında 

~ kanuni ahkam dairesinde muamele yapılacağı ilincn tebliğ 

lstanbul, 28 (Özel) - Londra'dan haber veriliyor: lngi· 
tere dış itler bakanı Lord Eden, bir Rus-Alman harbının 
logiltere'yi biç alAkadar etmediğini söylemiştir. Bu söz, Pa
ris'te derin akisler yapmııtır. 

Roma 1razeteleri, Lord Edcn'e hücum etmekte ve kendi· 
ıini sulhU kundaklamakla itham eylemektedirler. olunur. 814 
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Ott z Tabutlu Adıı 
Moris LöblanınEn Meraklı Romtıll 

• 
1'efri im ~ayısı : 81 

. ikinci kısım: MOcize taşı! · 
Şu halde .bu teşekkür işine 
bir nihayet vermelisin! daha 
doğrusu, bu faciada en bü
yük rolü oyoıyan şu küçük 
köpeie teşekkür llzımd1r. 
dedi . 
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Mucize ta~ı 

Tahtelbahir sakin denizin 
sularını yararak ileriliyorken 
Don Lüi, Stcfan ve Patrikle 
konuıuyerdu. Veronik ile otlu 
Fraasuva, yalınız bırakılmış
lardı. 

Doa Lüi: 
- Bu Voraki, ne cani ve 

sefil adam! detli. 
Patrik te : 
- Evet. fakat bu cana

varı elimize geirçmiıken ce· 
zasını vermeden salıverdiniz 
dedi . 

- Stefan, siz de bu fikir· 
de misiniz? 

· -Ben bu hususta benilz bir 
fikir biııl edemedim. Fran
ıuyayı kurtarmak, beni cid· 
den f azJa işıal etmiıti . 

- Maamafih, daha baıka 
bir hareket iıtiyorduıauz, 

sanırım. 

- Şüphe mi var! Bu 
adam sağ oldukça, Madam 

. Veronik ile otlu Franıuva 
emniyet altında değil de· 
mekdirler. 

- Pckili, bu emniyeti 
heman elde etmek için ne 
yapmak lizımdır? Adalete 
teslim etmek mi? 

- Evet. 
- Peklli.. Fakat adliye 

tahkikatını tamik edecek •e 
Veronik'in ismi etrafında 
binbir dedi·kodu olacak, 
Fransuva'nın da babasının 

kim olduju teabit edilecek. 
Ben bunu istemiyorum. 

Ben de iıtemomt, 

- Patrik'te: 
- Tabii b6yle bir ıeyi 

hiçbirimiz iıtemeyizl Dedi 
- Şu halde bir çare ka· 

byorl 
- Ne ıibi çare ? 
- Voraki'nin ölilmlif 

Derin bir sllkfıt hasıl oldu. 
Bu ıükGtu biraz ıonra Don 

Lüi bozdu. 
- Sevıili dostlarım dedi. 

Sizi burada muhavereye he· 
defsiı olarak tulmuı değilim. 
Şimdi ıiıe bir daha ıoruyo· 
rum: Vorski'nin ölüm ceza
ıına liyık bir canavar oldu· 
ğuna vicdanlarınız emin mi· 
dir?. 

Patrik ve Stcfan bir ara· 
da cevab verdiler: 

- Evet. Kat'i surette 
eminiz! Dediler. 

- Sualimi bir daha, 
baıka bir ıekilde tekrarlı
yorum. Vor·ski gibi bir adam 
karıııında naııl bir ceza 
dütünüyorsunuz? 

Patrik ve Stefan: 
- Ôlilm cezası dediler. 
Don Lüi: ' 
- Hacı! Dedi. Benim bü-

yük dilrbünümü 1retiriniı. 

emrini verdi. 
Fas'lı tayfa, kuvvetli bir 

dürbini önJerinc kurdu; Don 
LOi: 
. - Sarek adaau~dao benOz 
bir mil kadar uıuklaşmıı 
bulunuyoruz. Sahile ıu dür-

bün ile balcıDız . Bir k•) 
sahilden ayrılmı~ olsa f' 
rektir. Dedi. 

Patrik dürbünle sabili bİ11 

ara tırdı; sonra: 
~ Eveti Dedi. 
- Siz, Stef an nertd 

olduğunu gördünüz mü? 
Stefao: 

d" Evet.. Yalnız .. De 1 

- Başka ne var? 
- Sandalda bir kiti ~· 
Patrik'te: 
- •Evet, aade bir ~ 

var. Dedi. 
Stefan ve Patrik yerle~ 

otururlarken : 
- Bir kişi firar edif 

hiç tllpbeıiz Voraki ol•'' 
tır. Otto'yu öldilrdüğü •0 

şılıyor; dediler. 
Don Ltıi : 
- Eier Otto cürülJJ t' 

kiai öldiirmliıse. . dedi. 
- Neden?. 

- Fal ne diyor?. "J'''ı 
baç . üzerinde ölecek, "1 
de bir arkadaı taraf ıo~ 
iltlürülecekıin! 11 Oeotif 
mu? 

var. 

Fak at bu bir fal. 41 
Baıka delillerilJJ 

Ne ribi?. cı 
Adada bir yardııP 

varsa .• 
- Meseli kim?. 
- Otto. .. ayw 
- Siz oaa birıey '7 

mediniz, ki.. ~·' 
- Siz Vorski 'yi bekler yı 

ben Otto ile 16rüıtUOJ· ,~ı 
ıüratle anlamııtım. vor ıll 
rahibelerin elli bin fr•0

: 1,. 
ıeriki cürilmlerindea •• 
mııtı. 110 

Bunu naııl biliyo~~ril 
Vorakinin karısı ı;. 

ten öjrendim. lf 
- Şimdi mea'elefi .~;0, 

dım. Fakat Voraki'yi ö ,.,, 
mesini bu adama ,ısyle 
diniz aanırım. 

- Hayır. ıöylemıdiOJ · 
- Şu halde? .,~ 
- Otto zeki bir c•0'.~, 

Voraki'oin Ottoyu par• ~ttO 
aldüreceti tabii idi. 11;. . .. , 
bunu anladı; Vorıkıyı ııe-
üzerinde asılı bırakbr r' 
diıi, rahillelerin bütllD P:11 
laranı Vorskiye aid lı'~ 
metli ıeyleri alarak ~1~ 
yor! Allib onun da lif

1 

versin!. ·ıJe~' ı 
Üç erkek sustular, 16 d•,ıf 

nin önünde ıe11iı, 51 d•~ 
ve 111ız kalan Sarek • ,,ı• 
canlandı. Voraki ıi•': ,o· 
baiıra baiıra gilnabk 

1 

hunu veriyor. 

Hatime . ııSf 
Arkaıon'da güzel bıt b~' 

de rüzel bir villAoiD b~010~ 
sinde. V cronik sekiz i bU* 
istirahat ve saadet ile d•~' 
buton gllzelleşmiş, f,'f' 
ıençJeımiı oğlu f ra0 •

0 ue"~ 
gülerek bakıyordu. i fe 
kadın Stefan'a da •1°01&~ 
kilde bakıyor ve ınlUY _, 

Stef an'la araları ad• ıcrill' 
hud Sarek adası biler' oıtl' 
deki itirafla başhyaıı oJ61~1 · 
ıebet ve alika a~t~k ,f dlıf11 
meı bir alika babD1 

""' Devam• 


