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Sayısı her yerde S K9111ş 

Çındeki lıarekô.tı kat'i bir netice.ye bağlamak 
japon1Ja si1Jasi ve askeri mülıim bir karar 

Cenubi Çine asker 

•• uzere 
verdi: 

ihraç edildi 
Büyük devletlere birer tebliğ gönderildi 

Cenupta başlayan harekat Çinlilerin 
mühimmat yolunu kesmek içindir 

Beynelmilel kredi 
sistemleri 

lazao Asım Us 
Alman iktısat nazın doktor Funkun 

dünkü Istanbul gazetelerinde çıkan 
beyanatını dikkatle okuyanlar beyneL 
lllilel iktısadi hayatta kredi sisteminin 
t'tçirdiği inkılap hareketi üzerinde du
racaklardır. Zira bu devlet adamı Al
-~- k ...:-iz hcsa---.ıya tarafından memle e...... "'z 
bma açılması kararlaştınlını1 olan yu 
elli milyon marklık kredi itini izah e: 
derken 1931 tarihinde cihan ekononu 
bub · · ınilbadelc rant ılc başlayan yenı --1- bu prtlarm 
lr-6 .... rını hatrrlatmı§ ve 
tabii bir . . oJsrak pıiUctler :ıra. 

netıccaı ... . mal 
azada eski istikraz uıulil yenne 
~elesini kolaylaştırınak e~s~a 
da}'anan yeni kredi usulünden .~§ a 

• · dıg·rnr soyle-
tidilecck bi 1 bulunma 
lbi . r yo T"" kiye ile İn-

!tir. Diğer taraf tan ur . . 
Ciltere arasında dahi tatbik edıl~ış o. 
lan bu usul dairesinde Almanya ıle ı_n. 
tiltere arasında bir anlaşma yapıldıgı 
gib· A "ka ve Fransa 
. ı ~ımanya ile Arnerı 
~ Alnıanya arasında da yine bu esa.s 
l.lzerine ticaret anlaşması rnUzakerC6~
ne girişilmek üzere bulunduğunu, nı
bayet cenubu şarki Avrupası memle
ketleri ·1 Al ya arasında cereyan 

ı c man , d de 
ed~ek ti A .. badele işlenn e 
bu 

can mu _. . T've 
Usulden istifade edileçegını 1 a 

et:Jni • §tir. 

Milletler arasınaa eski istikraz usu
lUnün ne demek olduğunu biz Türk
ler herkesten daha iyi biliriz. osman
h devletinin in'larazınt mucip amiller
den biri olan bu istikraz usulil sade
ce devletin bütçe açığını kapatmak, 
harp ve saire gibi fevkalade rnasra_!lan 
k&:rıılamak, nihayet doğrudan dogr~· 
Ya istihlak gayesine tahsis edilmek u
%erc devlet hesa:bına ecnebi bankerle
rine borçlanmaktan ibaretti. İ_?1pa~: 
~Orluğun son devirlerinde cldugu ~bi 
ıatikraz suretile alınan paralar zahır
dc'ki maksattan ayn yerlere sarfedilir
di: nıcıscll ıimendifer yapacağız diye 
alınan milyonlar ile padişahların, ;eh: 
Zadelerin, sultanların keyif sürmelerı 
için Boğaziçi kıyılarında saraylar .yap
tırılırdı. Sonra alman paralan bırkaç 
nıisli faizle ödeyecek surette karışık 
birtakım hesap tuzakları ku~l~rdu. 
,.. mı k . "darA 1•1yasi adli ıstıklill 
.ıy1e e etın ı ı, ' 
bu tuzaklar arasında kaybolurdu. 

İşte Umumi Harbin sonunda Osman· 

ı ··ıct··ı·· zaman memleket 
ı saltanatı ço u u S & Sü ,> 

(Sonu: rr. '" • • 

ıoo Japon tayyarcslnln bombardımanı 

Japon tanarelerlnln ham bardnnanmclan Wr .--a, 
<Yazısı 4 nııcn de) 

Belediye seçimleri 
Birçok kazalarda kadın münte
hiplerin sayısı erkeklerden fazla 
Ankara, 13 (A.A.) - lJlus gazetesi 

Huglin birinci sayfasında çerçeve için
de "Belediye seçimleri., başlığı altın
da bir makale neşretmiştir. Bu makale 
de belediyeciliğin tarihçesi ve beledi
ye meclislerine düse:ı vazifeler tadat 
edildikten sonra son yapılan seçimler. 
de vata.nd~lardan hemen hepsinin rey 
}erini kullandıklarını ve müttcfika:ı c. 
H. P. ne rey verdikleri tebarüz ettiril
mekte ve makale ı;ıu suretle devam et-

mektedir: 
Memleketimizde 62 si vilayet, 367 si 

kaza ve 92 si nahiye, 23 ü köy bele -

Doktor Funk 
Sotyada 

S 
f a 12 (A.A.) - Alman ekono-

o y, b ·· ··ıd . ırı B Funk, ugun og e en nu naz , · 
buraya gelmiş ve istasyonda sonra 

Bulgar maliye nazın B. Gunof, ticaret 

n Nikiforof ve ziraat nazırı Ban
nazı 

kof tarafından karşılanmıştır. Türkiye 
elçisi ile Bulgar milli bankası direktö. 
rü de B. Funku karşıayanlar arasında 

bulunmuştur. 

B. Funk, kral sarayına giderek hu. 
susi defteri imzalamıştır. Yarın başve
kil B. Köseivanofu ziyaret edecektir. 

Sofya, 12 (A.A.) - Başvekil Köse
ivanof bu akşam doktor Funku kabul 
etmiştir. Görüıroe bir saatten fazla süı. 

diyesi olmak üzere 544 yerde belediye 
teşkilatı mevcuttur. Bu yerlerde otu
ran nüfusun miktarı 4.200.000 kişi 

olup bunlardan 1.386.000 ni intihap 
hakkını haimir. 

Çok yerlerde seçicilerb yüzde 80-90 
nı intihaba iştirak etmişler, Seyhanm 
Bahçe kazasında intihap hakkını haiz 
kadın ve erkek bütün vatand~lar se. 
çime i.atirak etmiş ve nisbet yüzde yü-

/ 
(Sona: Sa.~: Sü. 1) , 

' Veni tefrikamız 
Hayatı roman olan bdın 

Garbonun 
Sırrı!? ... 

1 
Kl<J~'flYAN P. T.Kt:rfON 1 

un esen esıas olmak üzere, mı-
ka mehazlere ve notlara da 

istinatla 

Yazan: 
MEHMED SELiM 

Uu enteresan mevzu; dÜn çıkan ilk 
!nsmm lhülaıaıile birlikte, 6 ıncı sa. 

yıfamızda •••• 
... -

Piyangoda o"' ldu" RugUnkU llAvemlz 
kazananlar Kati 1 Zmdııncı Kaptan isimli tarihi 

müştür. 

So;{ya, 12 (A.A.) - Beynine kan romammıza tahsis edilmiştir. 
Tam liste hücum ettiği için bu sabah şınnga ile Dokuz ve onuncu sayfa-

I 'kanı alınan Bulgar ordusu erkanı har. larumzda bulacaksımz 

L--~S~e•k•i•z•io•c•i•s•a•y•t•·a.
11-•z •. -' --· biye reisinin katili akıam kendine ~ ill••••••••••••••I 

gelmeden -Olmüştür. 

Belçika Kralı Pariste 
- .., _____ ..... _ _.------~-------------------------ıws----zw;--------~ıws-----

Babasının Konkord meydanındaki 
heykelinin küşat resminde bulundu 

Brükael, 12 (A.A.) - !Kral mai~ 
4 

ile birlikte saat 9.17 de Parise hare 
ket etmi§tir. 1 

Pa.ris, 12 (A.A.) - Diğer Fransız 
ve Belçika §ehirlerinden sonra Paris te 
bugün Fransanm dünkü dostu Kral 
Birinci Alberb hat.Irasmı tebcil etmek 
tedir. Bütün resmt daireler Fransız ve 
Belçika bayraklarile süslenmiştir. Biıt 
QC>k evlere iki memleketin bayrakları 
asıl.mıştır. 
Heykelin açılma merasimi saat 10.45 

de yapılacak ve merasime Kral Üçün
cü Leopold ile Valde kra.Uçe Elizabet,). 
Prenses de Piemon, Kont de Flandr.' 
reisicilmhur ve Fransa ve Belçika ri.J 
cali iştirak edecektir. Se:ı nehrinin ke 
narına Konkord meydanına dikilen bu 
heykel Kral Birinci Alberi seferi üni• 
forma ile at üzerinde temsil etmek-

(Sona: Sa. .t, SiJ. 4l 

Asfalt yolların 

1 
r 
ı 

Asfalt olarak inşasına karar verilip 

bir müteahhide havale edilen yollann 

yapılması etrafındaki hazırlıklar lb:ışla

nuştır. 

İlk olarak Sirkeciden belediyeye ka

dar olarak yapılacak kısım iizttindc 

havagazı §irlccti tarafından borular de
ği§tirilmektedir. Elektrik ve telefon i-

BelÇl][a Xrnlı Jıeopol(l ~ -
başlanıyor 

dareleri bOTU değiştimteyc lüzum gör. 
memişlerdir. 

Yolun asfalt dötcnmcsin.e yakında 

başlanacaktır. Yokuş olan 'kısma asfalt 
döşenmiyecek, buralara mozayik parke 
konacaktır. Çünkü asfalt yokuıta kay
maktadır. Nitekim GümÜ!6\JYU yoW
§Uilda da bir lasnn yere mozayilc par. 
kc döşenmektedir. 

Oluma görnıek nıerakı 
Hayatta olan hiçbir insan ölmek istemez. Fakat tekrar hay.ı& don

mek prtile ölümü görmek isteyenler oluyor. Romanyalı proıfCllÖ!r. Minovı· 
çi'nin on, on iki defa kendisini boğaraJ; yahut asarak ölümü gördükten 
sonra tekrar hayata avdet e.iişi gibi .• , 

İstanbulun tanınmış avukatlarından bin adliye sarayı henüz y•hfeJan 
evvel bir gün Sultanahmettc bir lokantada yemek yiyormUJ. Yutmak iste. 
diği lokma boğazında kalmış ve madeni birşey boğazına takılmış. Lokmayı 
geri çıkarmak istemiş, olma!Illş. O zaman iki dişi biribirine bağlayan biı: 
altın biriçin yerinden koparak !okma ile beraber b:>ğazına doğru indiğini 
anlamış. Daha fazla dursa boğulacağını düşünerek derhal yerinden kalk· 
mış. Zorlukla nefes alar:ık cıvada bulunan br operatörün muayenehanesi .. 
ne g:tmiş. El işarctile boğa:-ın~ tıkanan şeyi çıkarmasını rica etmiş. Am~ 
liyat masasına yatmrş. Kapanan gözleri namütenahi bir karanlık içinde 
kaynaşan yıldızlar arasına dalarak kendini kaybetmiş. ölümü bu şekilde 
görmüı. Bir müddet sonra Jerin bir nefesle ciğerlerinin dolduğunu hisse.. 
derek gözlerini açmış ... 

Meğer operatör uğraşırken zavallı !boğazına tı'kalan biriç nefes 
borusunu kapayara1c boğulmuşmuş. Derhal operatör lıogazından bir dehk 
açarak bir lastik ooru taktrtı§ıruş. Cigerlerini dolduran taze hava buradan 
giriyormuş 1 

Bu tarzda istemiycrek muvakkat bir ölüm tecrübesi geçiren kimseler 
olabilir. Fakat Romanyalı profesör gibi seve seve ölümü ~örmek isteyen 
ka~ kişi bulunabilir? 



Dünya tiorçlanıyor Günün AkDsıer - -~~--~ 
Bir tarzı besleyen 

·Fransa her hafta 1 m.ilyar açık vermekte ... zaaf 
VMA Nurettin ikide blr karşısıd 

çıkan anket muharriri meslektaşll 
rımızın bu iz'acından kurtulmak içlJ 
gUzel bir yol keşfetmiş. Kendisin' 
gelip de sual soranlara memnuniyet 
lo cevap veriyor, sonra o suallerin el' 

vabını blr de kendi sUtununda nef 
rediyor. nn vaziyette anketçi ark., 
daş, aldığı gUzel cevapların h eyecW 
niylegazetesine veya mecmuasıya gr 
lip ağır ağır makalesini hazırlarkellı 
blr de bakıyor ki, neşredeceği cevaP' 
lar başka gazetede çıkmış bile ... 

Geçen nisan ayında maliye nazın 

M. Marşando mecliste bulunduğu be
yanatında hazinenin 30 milyar frank 
açığı .olduğu söylemişti. 

Dckuz ayda 30 milyar, yani her üç 
ayda 1G milyar ve senede 40 milyar 
açık ... 

Bu rakamlar nisanda tesbit edildiği
ne göre, Çekoslovakya hadiselerinin 
neticesi olarak kısmi seferberlik gibi 
yapılan masraflar o zaman tahmin e
dilmemişti. 

Bununla beraber, açığı senede 40 
milyar olarak kabul etsek bilo Fran
sız maliyesinin kalkınma meselesinin 
ne kadar müşkül olduğu meydan.dadır. 

Senede kırk milyarlık a~ık nasıl o
luyor? Bu, birdenbire olan, gözlerimi-

zin önünde birdenbire açılan bir uçu
rum değildir. Bilakis, t1 1930 - 3.ı buh 
ram sıralarında bqlaımş olan, yavaş 

yavq bir heyelan.dır. 

1931 senesi aomıOOa hükfunetin mas
raf bütçesi 273 milyar 745 milyondu. 
Bu rakam, 1932 de 17 milyar, ertesi 
sene 11 milyar daha arttr. 1934, 35 

ve 36 senelerindeki faz)alık da 1937 
de 36 milyar fazlalaşıttak ve masraf 
bntçesinin yekO.nu 391 e yükseliyor .. 

1200 REÇETE 

1938 baımda ise 400 milyarı geçi
yoruz ve 40 milyarlık bir açık haber 

G~ırünen 

Okunan 

SQ)ylenıen 

T eşrinievvel geliyor, Cümruri
yet bayramımızı kutlamak için 

şimdiden ha.zrrlı:klara başlandı. Kuru. 
Iacak tak.larm temelleri açılıyor, ya
pılacak olanların resimleri, tenvir şe
killeri üzerin.de bunları daha güzelle.ş
tirmek ve daha cazip bir şekle sokmak 
içb göıiŞneler yapılıyç>r. Takların ya
pilmasile ala.kadar ol~ar candan ça.· 
lıgıyor, lbunlan yapacak olanlar daha 
iyisini meydana getirmek için bütün 
kuvvetlerini sarf ediyor. 

Cümhuriyetimizin on be§inci yılı::rı 

tesit için, hükUmetin, belediyen~ ce. 
maatlarm faaliyetleri arasında vatan
daşın da bu hususta gösterdiği takdi
re değer alakayı kuvvetlendirmek, 1s
tanbu!u kaplıya.:ı binaların.. mağazala
rın hiçbirini bu büyük gün şerefine süs 
silz bırakmamak için bu günden bazı 
tedbirlerin alınmasına lüzum görüldü. 
ğünü §Ul'ada işaret etmeği f aydah bu
luyorum. 

• • • 

B eş yıl evvel, Cümhuriyetimizin 
o:ıuncu yıldönümünü kutlar -

ken bazı yoksuzluklar ka~ısmda kal
mıştık. Bu, ihtikara yol açmak için 
ortaya atılmL~ı. Talebin fazlalığı kar
şısında piyasada ampul kalmadığı i\i· 
dia ediliyor, öbür taraftan bu ampul. 
ler ve ele~trik malzemesi değerinden 
fazla fiyatla satıhyordu. 
Vatandaşın kendi bayramı için gös

terdiği bu büyük tehalük ve arzu bir 
talmn gayri meşru kazanç1ara yol aç· 
mıştı. 

E~ hüyük bayram günümüze daha 
on yedi gün varken ay yıldızlarda kul
lanılan ve seri n<'.ılıı verilen küçük lam
balara duyları ile birlikte otuz lruruş 
isteniyor. Kontrplaktan kesilmiş 50 
santim boyunda boyalı bir ay yıldızın 
fiyatı 200 - 250 kuruş arasndadır. 
Daha cazip bir şekilde hazrrlanan lev
haların fiyatları ise on liradan başla. 
maktadır. 

Her vatandaş, kesesine uygun bir 
fiyatla bu bayrama ışıkla da iştiraki 
düşUnilrken, bu malzemeyi toptan it
hal cdenlP-rle. işlerin perake;:ıdesile uğ
raşanlarm da daha az kazanç ile ilcti
fa ederek umumi olan arzuların mey
dana gelmesine yardımlarım diferiır.. 
Satıcı ve yapıcı vatandaş ise bayramı 
namına, satıcı ve yapıcı ec:ıebi ise iş 
yaptığı ve para kazandığı bu memle
ket hesabına, bu günlerimi.,de kazanr,. 
hrım daha az tutmak fedakar1tğmda 
bulunmalıdır. O vakit görülecektir ki. 
nksız 'bir t!'1 kalmıyacak ve az ka
~ ·nçlı vatandaşm istediği mal7.emeyi 

Bütçe açığına karşı alınacak tek çare 
silah masrafını azaltmakla kabildiı~ 
Fransanın bütçesindeki açık senelerdenberi devam eden bir haldir ve birçok kabine

ler mali zorluklara çare bulamadıklan için devrilmiştir. Mali meseleler üzerinde mü
tehassıs bir kalem olan A. L. Jön imzası ile "Parisuar" gazete.sinde çıkan bir yazıda her 
vaziyet son safhası ile gözden geçirilmektedir .•. 
veriliyor. Demek oluyor ki, masraf Ba~langıçta bütçe ayda bir milyar 
bütçesi yedi sene içinde 160 milyar açık veriyordu. Bugün ise haftada bir 
fazlalaştı ve bu artışın 80 milyarı son milyara yakın. Biraz evvel de dediği. 
iki sene zarfındadır. miz gibi, bu rakamlara Avrupadaki 

Bununla beraber, birbirini takip e. son buhran münasebetile yapılan mas. 
den hükfunetler bu vaziyetin karşısın. raflar dahil değil. Mesela geçec. ay 
da hareketsiz kalmadılar. Bütçe açı- hazineden 4 milyar 225 milyıen frank 
ğmı kapatmaya çalıştclar. Hatta her çıkacağı tahmin edilmişti, halbuki bu. 
tiirlü siyasetlere giriştiler: Paranın nun üç misli masraf yapıldı, hazineden 
kıymetini düşürmek, yükseltmek, müs· 12 milyar 800 ınilyon frank alındı. 
takar tutmak, masrafı lasmak, sistem.. HESAP OYUNLARI 
li masraf yapmak, vergi ihdas etmek, 
varidata tekrar tekrar vergi koymak 
gibi siyasetleri tecrübe ettiler. 

Hasta bütçenin başına doktorun 
biri gitti biri geldi. Bu doktorlara her 
şeyi yapmak salahiyeti de verilmişti. 

üç sene zarfın.da bıt mütehassıslar tam 
1200 kanun layiıhasr, yani 1200 reçe
te verdiler. Fakat bu ilaçlar da neti~ 
vermedi ve buhran yükselmekte de-
vam etti. 

satan ve bu:ıları yapan müesseseler a· 
1ış verişin fazlalığı yüzünden daha zi
yade fayda göreceklerdir. 

* * * S eri namı verilen küçük 18.mba-
lar için maktu satış listelerinde 

görülen fiyat otuz kuruştur. Büyük 
müesseselerin seyyar satıcıları bu lis
telerdeki fiyatlardan yüzde otuz beş, 
kırk noksan.ile mal satıyorlar. Bu:ıu 
satarken de hem kendileri, hem malı. 
nı sattıkları müessese kazanıyor. 

Listelerde şenlik ve bayramlar için 
kullanılacak küçük ampul ve duylarm 
umumi olan fiyatlarından evvela bu 
yüzdelerle, seyyar satrccm kazancı
m bir ka!emde tenzil etmek, asıl sa· 
tıcıdan da küçük bir fedakarlık talep 
etmek bugünkü fiyatların yü?.de elliye 
yakın bir ucuzluk arzedeceğini göste
recektir. 

Bu, Cümhuriyet bayramı münasebe
tile evini tenvir etmek istiyen vatanda
şı bu tenviratı daha iyi ve daha cazip 
bir şekilde yapmağa teşvik edecektir. 

• • • 
G elelim, tahtadan yapılmış ay 

yıldızlara. Bunlar kontrplak. 
tandır. Uç, dört, beş milimetrelikleri 
vardır. Eğer bu ticaret ile iştigal eden 
müesseseler, talebin fazlalığı karşısın
da fiy!itlarını arttırmamış iseler, üç 
milimetre kalmlığnıda 120 x 140 eba· 
dı:ıda, yahut bundan daha az küçük 
kontrplakı perakende olarak 105, dört 
~ milimetrelikleri de 130, 150 kuru
şa satmaktadırlar. Bir kontrplaktan 
en aşağı altı ::ıy yıldız çıktığına göre. 
bunun tanesi 20 kuru~tan daha aşağı
ya gelmektedir. Kesme, ~çilik yıldızı 
aya rapteden, çıta ile bir kat boya i
çin de 20 kunı~tan fazla gitmez. Böy. 
le bir ay yıldız üzeri.:le 20 duy ilavesi 
işçiliğini koyarak tam iki buçuk lira 
istenmesi doğru mudur, bilmem? 

• • • 
B u arada kanuna uygun bir şe-

kilde bayrak tedariki arzusu da 
var. Onların fiyatlarında görülen fark· 
lar da nazarı dikkate almmağa değer. 
Sümerbank müesseseleri muayyen mev 
simlerde ucuzluk haftaları yaparlar. 

Bayrakları~ fiyatları bu müe~esede 
maktu olduğuna göre, Cümhuriyet bay 
ramı münascbetile bir bayram haftası 
yaparak ba~-ra.kları da bir miktar ten
zilat yaparak satması asıl bayrakları
mızı, elde edilmesine yardımı olac:ı:<
tır. 

• • • 
G örülüyor ki, bayram hazırlık-

Şimdi ne olacak? Hazine 40 milyar 
açık verdiyse, bu ne ile kapatılacak? 

Mesele bir defaya mahsus masraf 
olsaydı, Fransa bankasının altın mev
cudu fazlalaştırılır, avans alınır, bir 
çare bulunurdu. 

Fakat, sırf hC$ap vaziyetini kurtar
mak için yapılan bu ameliyeler yeni 
bir servet yaratmaz. Bir frank için 
ister 43 miligram altın kabul edilsin, 
ister 27 miligram. Memleketin serveti 
yine ayni kalacaktır. Bu, aa.dcce lbir 
hesap muamelmdir. Evet, kap ettiği 
taktirde yapılır, fakat bunu !bir hesap 
oyunundan başka bir§cy saymamak 
llzmıdtt. 

NATAMAM HAL ŞEKiLLERi 

Bu açık azaltılabilir mi? 
Hazinede muvazeneyi teı'kil etmek 

için kırk milyar kadar bir paraya ih
tiyaç olunca, bunu yalnız masrafı kıs. 
malda temin edeceğimizi ümit edeme
yiz. Şüphesiz, muktesit olmak lizmı

dır. Bu, faydalı birşcy.dir.. Fakat 'bu
gün tek bapna bir işe yaramaz. 

Yeni veL"giler mi ihdas etmeli? Fa. 
kat, açığı kapatmak için bütün vergL 
lerln iki misline çrkarılmasr lazım.gele

cektir. Esasen bu da muvaffak oluna
cak bir çare değildir, çünkü vergiler 
arttıkça istihsallerinin güçleştiği gö
rülmektedir. Öyle bir nokta var ki, 
M. Kayunun dediği gibi, o nokta ge
çildi mi, vergi kendi kendini yürüte
bilir. Birçok vergiler bugün bu nokta
da bulunmaktadır. 

DONYA BORÇLANIYOR 
O halde dahili isb"1craz mı akdetme. 

li~ 

Şüphesiz, bütün maliye nazırları bu
gün kendilerini buna mecbur görüyor
lar. 0, ciddl İngiltere bile istikraz ak. 
tediyor. Ruzveltin Amerikası fazla mik.. 
tarda kredi muamelelerine girişiyor. 

Hitlerin Almanyasına gelince, tahmin 
edildiğine göre, 1934 senesi sonıından 
geçen haziran nihayetine kadar, tam 
24 milyar mark istikraz etmiştir. (Bu 
da 300 milyar frank kadar bir para e
der.) 

Fakat, dahili istıK:raz da iyi bir yol 
değildir. 

Yeni bir dahili istikraz tertibi or
taya çıkarıldığı zaman hazine tarafrn. 
dan bir belleten neşrediliyor. Bunda: 
"istikrazda parlak bir şekilde muvaf. 
fak olundu,, deniliyor. Bu, "parlak bir 
§ekilde borç para aldım,, demekten 
başka birşey değildir. • 

Hakikaten, Fransada istikraz gittik-

çe ~ki kolaylığını kaybediyor. HükU
met daiınl varidat şeklindeki istikraz
dan vazgeçmiş ve "gayri müstakar 

borç,, yani en g:ıyri müstakar istikraz 
şekline daha büyük mikyasta başvuru. 
yor. Bundan başka, hükumet ekseriya 
istikraz tahvili sahiplerine istisnai is-
tifadeler gösteriyor. Mesela, sermaye
nin · itfası ve faizlerin tesviyesi hak
kında teminat veriyor. 

Bütün bunlar istikraz karşısındaki 

tereddütleri yenmek için değil mi? 

Hükumet ayda üç, dört milyar para 
bulmak mecburiyetinde kalır ve istik.. 
raz edeceği para 400 milyar kadar o-

lursa sermayelerin bu kadar büyük 
bir istikraz karşısında tereddüt etme
leri pek haklıdır. 

Hükumetin açığmr gözlerinin önün.. 
de ehram teklinde yükselir görüyor. 

lar ve hükumetin bir gün kuponları 

resmen kmnasmdan veya paranın tay. 
metini düşürmesinden korkuyorlar. 

Bu korku ile de sermayeler devlet 
elinde varidat haline girecek yer.de, 

yün çoraplarm içinde kalıyor. Bazıla
n da bu korku ile paralarını harice 
kaçırmak ve burada bulamadıkları em.. 

niyeti başka yerlerde aramak istiyor. 
lar. Son üç dört sene içinde Fransa.
dan çıkan sermayenin 80 milyardan 
fazla olduğu resmen bildirilmedi mi? 

PARA NiÇiN DOŞOROLOR? 

Bu vaziyet karşısında hükfunet Fran
sa bankasına müracaat meebmiyetin.. 
de kalıyor. Nitekim, son iki fus sene 

zarfında hükumet Fransa bankasm. 
dan 40 milyar frank borç almıştır. Bu, 

geniş bütçe (inflation) siya!'.etidir, ki 
bu yüzden iki sene içinde frangın üç 
defa kıymeti düşürüldü. 

Paranın kıymetini düşürmeye bir
çr.>k sebepler.den dolayı başvurulur. Fa
kat başlıca gaye borcun altın ağırlı. 

ğıru azaltmaktır. 1932 denberi hük<L 
metin borcu 273 milyardan 400 milyara 
çıkmıştır. Fakat 193-2 deki frank 65,5 

miligram altınlık Puenkare frangı idi. 
Bugünkü franklar ise 27 miligram al
tın üzerinedir. Bu suretle, borcun altrn 

olarak mikdan o nisbette azalnu:ı bu
l unu yor. Fakat borcun hakiki mahi. 
yeti yine ayni olarak kalıyor. 

Fakat, paranın kıymetini düşürme

ye yani iflastan iflasa gitmeye müte

madiyen devam edilemez. Esasen, pa
ranın kıymeti her defa .düşürüldükçe 

faydası gittikçe azalıyor, tehlikesi ÇO

ğahyor. Bu tehlikelerin başlıcası içti

mai tehlikelerdir. Çünkü, fiyatların 

tabii seyrinde bir nizamsızlık hasıl o
luyor. 

Nitekim, M. Daladiye 6 mayısta 
frangın sen defa olarak düşürüldiiğü

nü söylemişti ve bunu her iki meclis 
önünde son günlerde tekrar teyit et
miş bulunuyor. Bu suretle, İngiliz lL 

(Devamı 7 incide) 

Anketçi arkadaşlar böylece, IIlll' 

harrlrlere fazladan mevzu vermiş,,. . 
biF mevzuun TUrk matbuatında bit" 
den ziyade kerre basılmasını teın!O 
etmiş oluyorlar ki, bu da bir iştir· 
Yese dUşmeylp gene o eski minYal 
üzere tomar tomar suallerini, - keti' 
dl başlarına kendi Alemlerinde dil• 

1 

şUnilp yazmakta olan - masum nıtJ• 
harrlrlerin masaları önUne yağdır• 

makta devam etsinler. 

Vakit vakit muhtelif mevzular~ 
şahıslar etrafında bu çeşit suaııet 

sormağa çıkan gazetecilerden biri d• 
ben olduğum halde, bu usulü tenkl' 
de kalkışım tuhaf değil midir?. Yal• 
nız arada bir fark var: Ben sualleri• 
ml m Umkün olduğu kadar kısa ve al 
intihap edip, her görllştliğüru adamııı 
meşrebine göre de değiştiririm. Ys• 
nl onlar için dahi kurcalanacak bit 
mevzu haline getiririm. 

Sonra, kendilerini sıkboğaz etme• 
ylp imka.n ve milsaadelerl nisbetind• 
cevap vermelerini temine çalışırıIJJt 

Bu müsaade - eğer pek sıkıda de' 
ğilsem - bazan beş gtin, bazan da bit 
ay sürer. Fakat her ipte bezim var' 
dır. Piyasaya en aşağı beş on mevztl 
birden atmışımdır. Onlardan biri ge* 
riye vurduğu zaman diğerinin sırası 
gelmiştir. Ve elimde daima yazacalı 

bir şey bulunur. 
Anketler, mUlAkatlar münevver a.• 

damların rahatına bu derece musal
lat olamazdı ama. ne carekl mune~
verlerln de bu tarz konuşmaları be&' 
leyen bir zaafı veya mecburiyeti \·ar• 
dır. 

Gidersiniz; kendilerine hiç hatıra 
gelmedik bir sual sorarsınız ... CevaP 
verecek olsalar düşünmek ister. Ver• 
mek istemeseler, cehillerine hük· 
medileccğinden korkarlar; nihayet 
hiç olmazsa bir söz verirler. 

Bu suretle anket muharriri de, 
mesleğinin biraz daha eri olmak fır• 
satını bulduğu gibi, yarın rn.hatrnızı 
tekrar bozarken kullanmak için eline 
verdiğiniz silAhın şurasını burasını 

yoklamak Uzere sevinçle yanınızdan 
ayrılır • 

• • • 
Hayal Kısalığı 

İngiliz gazetelerinden birinin pek 
hususi kaynaktan aldığı bir havıı.dl
se bakılırsa, bugün kime verileceği 

kestirilemeyen "Sulh :MUlcdfatı" na 
az kalsın bir namzet daha çıknc::ı.k· 
mış. Hltler, Musolinl, Çemberlayn, 
Ruzvelt ve Beneş'den başka bir a· 
dam daha, son günlerin hn.rp ve sulh 
mücadelesine tam karışmak Uzcrey· 
ken ortalık sut limanlık olmuş. 

Bu adam Kayser Vilhelm'dir. 

Gecen ay ortalık enikonu karıştı· 
ğı zaman bazı nüfuzlu İngilizler sa. 
bık Kaysere gidip eski tcbealnrına 

(Sonu Sa. 3 Sü. 1) J 

ları işlerinde bu günden baş -
!ayan bir kazanç fazlalığı var. Geçe· 
cek günlerin bunları eksilteceği:ıe ka· 
ni olmadığım foin alakadarların bu 
işlerle me~"'tıl olmalarını temenniye şa 
yan buluyorum. 

KEF 
Çekoslovakyadaki son hldiseler üzerine ki:iylü kac110la.r Çeklerin milli blıramam Mazan"kin kal>ri baımda ~ Leh 

kerlerinin itgaJ ettikeri yerlerde yine köylü bir kadın General Malinovski ile ~ 
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Ana baba 
örnekleri 

Haziran sonlarında ve eylül biter .. 
kcıı.\biz, bocalar bir baba ve ana ör
ncğile kar§Jlaşmz. Bunların mektepte 
Çoeuklan vardır. Bu çocuklaır çalışma
tlll'§lar. ya ikmale kalm.rşlar, yahut da 
dönmüşlerdir. Mektebin semtine uğ
ra.ınayan analar, babalar, ellet~ bu 
felaketi bildiren Y.arneler varınca, ko
şup gelirler. Gerç.ek bir üzüntü için
dedirler. Çoğunun gözlerinde ıslak 
Panltılar da sezilir. Yalvarırlar, yaka
rırlar. Sanırlar ki nurr..ara denilen şey, 
h 

, . 
OCanm. kalemi ucundadır. 3 y~nne 
ist~e pekala ( s) verebilir. Bunlardan 
birine ıneram ~nlatmağa çalışan bir 
arkadaşzmın çektiği azabı gönnüş
tüın. • 

Uzaınrş traşının, ak telleri siyabm. 
dan çok olan bu talisiz adam: 

-..Ne olur efendim. merhamet edin 
de 'Yavrum.un bir senesi heder olma
srn ı 

Diyor, sesi, hali, bakışlarile yalva
ttyordu. 

Arkadaşını: . 

Kaçan hırsız 
Tabanca sesile vagona 

girince yakalandı 
Nihat adında. bir hırsız, evvelki ge

ce bir sinemaya gitmiş, dönüşte Sirke. 
cidc Antalya ambarından geçerken kar 
şıdaki aşçı Mehmedi:ı dükkanını gö
züne kestirmiştir. 

Pencereden içeriye giren sabıkalı 
hırsız, bir şey bulamamış, fakat ümi
dini kesmiyerek dükkanın su borula
rına tutunmak suretile dama çıkmış, 
oradan bitişikteki baka! Hüseyinin dü
ka:ıma inmiştir. Hırsızın bu sefer ta
lihi yaver gitmiş ve çekmecede tam 
103 lira bularak cebine indirmiştir. 

Ancak kaçarken bekçi tarafından 

farkedilen Nihat, durmamış bekçi de 
arkasından bir el silah atmıştır. 

Nihayet istasyondaki eski bir va. 
gonun içi:Jde yakayı ele veren Nih~. 
dün dördüncü asliye ceza mahkemesi
ne sevkolunmuştur. 

Mahkeme, hırsızın bakal dükkanına 
ne şekilde girdiği yolunda, yerinde bir 
keşif yapmağa karar vermiş, Nihadı 
tevkif etmiştir. " -

Türk - ltalyan 
ticaret anlaşması 
Anlaşma parafe edildi 
Birinci devresi !stanbu1da yapıldık

tan sonra ikinci devresi Ankarada ce
reyan eden Türk - 1 talya:ı ticaret mü 
zakereleri bitmiş, anlaşma parafe edil
miştir. 

Bu maksatla !talyadan memleketi. 
mizc gelmiş olan 1talyan ticaret heye
tinin bu gün şehrimize gelerek akşam 
memleketlerine dönmeleri kuvvetle 
muhtemeldir. 

Anla.'.ima:un metni bir kaç güne ka
dar Istanbul Türkofis direktörlüğüne 
ve diğer alakadar dairelere tebliğ olu
nacaktir. 

Türkofis, bu maksatla bir toplantı 
yaparak bütün ihracat tüccarlarını o
fise davet etmesi ve anlaşmanm metni 
hakkında iz.abat vermesi umuluyor. 
Anlaşmanın imza haberi dün bütün 

iktısadi ve mali mahafilde ve bilhassa 
alakadar ihracat tüccarları arasında 
son derece alaka ve memnuniyetle kar 
şılanmıştır. - Niçin bövle söylüyorsunuz? .. Bız 

nuınar'annı, ~bimizdeki paralar gibi 
tanı istiklalli sahibi değiliz. Numara, 
Çocuğunuzun bilgisine karşılık bir dir· 
henıdir. Ne vermişse onu alnuŞtll'• 

Cevabını verince biraz önce yalva
ran dil\nde lbeddu:ıarla .döndü. Yine 
bir ta'ktm babalar ve analar vardır, k.1 
tncktebe ders yılmm başladrğı günler
de gelirler. Hocalarla görüşürler. Bun
lar; kendi yavrulannın imtiyazlı doğ
duğuna inananlar.drr. İsterler, ki ço
cukJarr sınıfta ayn bir dikkat görsün-

Ziraat kongresi Bir kız kaçırma davası 

Raporlar ayın yirmisinde Kızını satan baba 
tamamen verilmiş olacak mahkum oldu 

ler a..,_ · · lar 
' J •4 ıtinalara kavuşsun • 
11.r iki' · de uı.cktepçiler için, bunların sı . 

hO§lanılacak tiplerden değildirler. Bız, 
ÇOCu~u ders yılr içinde yoklayan, o
nun ıahlak ve bilgi lbakırnrnclan ~e hal
de olduğunu iher av öğrenınege ge.. 
lenfori severiz. Me~lekette çoğal~ 
larnu istediğimiz ana baba tipi ıştc 
h\Inlardır. Evi, mektebe yardrJJlCI ya
pan, hocayı kendi emeğile destekle
Ycn, ÇOcuğun gizli taraflarını og.1 

~ettnenıe birlikte araştrran ana ba.ba, 
ıdeaı t b' . '1...-llibaşlı unsur-l er ıyerun en uÇ 

arnıdan 'Saydır. Ne yalnız rne.ktep, 
ne sad bi' yetışme-e ev, mükemmel r . 
ye Sahne olabilir. Kemal bunların bır-
le~~esinden doğar. şu halde çocuk 
sahıpl . k adan vaz-erı yalvarma ya arttı . f eçerek bari bu .doğru yola gırsc
er .. 

~tYınüırn aı0<nsıeırı 
. ( Ba~ tarafı 2 incide) 

önümüzdeki ayın ikisi:ıde Ankara -
da toplanacak olan büyük ziraat kon_ 
gresi hazırlıklarına devam edilmekte· 

dir. 
Kongreye, ticaret odasr, ticaret ve 

zahire borsası tarafında; ha.zırlanmış 
olan raporlar ayın 20 sbe doğru göIJto 
derilmiş bulunacaktır. 

Kongreye, memleketimizin tanmmış 
ziraat mütehassısları, çiftlik sahipleri 
davetlidir. Ayrıca kongrede hazrrla ... 
dtkları tez1eri müdafaa etmek üzere 
bir kısım ziraatçiler de çağınlmrşlar
dir. 

Aynca her h:ıtihsal ve ihraç madde-
1erimi7. ile bliyük ziraat programı ve 
sulama işleri hakkında bir broşür tan 
zim edilerek kongreye arzedilecektir. 
Ko~"'Teyi Başvekilimiz Celal Bayar ve. 
recekleri bir :ıuhık ile açacaklardır. 

Bir Namus Davası Bitti 
14 yaşı:ıda Todori çocuğu Mecidiye

köyUnde Dutlukta kandırıp ırzına geç
mek istiyen Şera.fettin, ağır ceza mah
kemesince bir sene hapse ve 2200 ku. 
ru~ harç ödemeğe mahkum edilmiştir. 

Kontrplak 
• • 

nızamnamesı 
hıtaben radyoda bir nutuk söyleme
~i.nı isteınck fikrinde imişler~ Har- Bugünden itibaren met 'iyet 
ın l:nlithiş bir fc1ıikct olacagını ve k" · d' 

~Ok az ZUfer imk~uI bulunduğunu mev 11ne git 1 
lnıan milletine lıatırlatrnusını sabıl{ K~ntrplak sanayiimizin inkişafı i<;in 

inıpa · . U M ratordnn rica edeccklernıış. iktıı::at Vekaeti Sanayı mum üc!ür-
MUnih konferansı bitmeden önce, Iüaü tarafından tanzim olunan kontr

lnsiltcre ve Fransa hükumetleri sa- l~k nizamnamesi r·U sabaht;:ın itiba
bık Kayserin fikrini almak yolunda ~en meriyct mevkiinc girmiş bulun. 

bazı tcşclı bUslcre geçmişler bile... maktadır. 
Hatta, nuzvolte ele ııunclan bahsetmiş 27 ma.ddeden müşteşekkil olan ni. 
ler Ve Amerika Hcisirunıhuru arka- zamnamenin esas noktaları şuniardır: 
daşıarının lıarelrntini tasvip etmiş. 1 _ Her kontrplak en az üç ağaç 

.A.ncak rnezkfır gazetede şayanı tabakasından mürekkep ve en az üç 
dikkat b'1r kayıt daha yar. Sabık im- milimetre kalınlığında olacaktır. 
l>arator her yemekten sonra anava- 2 _ Plaldarın en ve boyları santi
tan için dua edermiş. Son buhran metre ve kalınlıkları milimetre ile öl
esnasında gene iştahla yiyebildiği ye- çülür. En ve boy ölçülerinde bir san. 
lllekıerindon birinde demiş ki: timctreye kadar yanlrş payı kabııl o-

''Eğcr harp olursa, benim için bi~ lunur. 
teselli var. Allah, yirmi scnedcnberı 3 - Kontrpl5.k satışında esas olan 
ettiğim duaları kabul eyliyerek Ilo- nümuneler yapr~.kların kalınlığı, yapr~
henzollern tahtıııı iade edecek ve beş tmlışı, soyuluş tarzı ve saire gibi ima
senc sUrmcden oğlum bu tahta otura· liit tarzını gösteren tip nümunclericlir. 
Cak." 5 - Sanayi müfettişleri kıentrplak 

• ., • • • • • " • ~ ~. .. imal edilen rnahalleri ve buralarda 
sinı goru-Hayal kısalığının derece . .. bulunan kontrplaklan çalışma saatleri 

b . harbın dun· Yor musunuz? Yeni ır içinde her zaman kontrol edilebilir, ve 
Yayı çevireceği manzara i~inde taht 18 inci maddede gösterildiği gibi mu
kuracak dilzgUnce bir yer bulunm:- aycnc için nümun{" alabilirler. 

Çatalcanın Anarşa köyünden Rabia 
kızı .7.0rla kaçıran Ram.iz ile suç or -
takları Musa, Nazmi ve kızın babası 
Yusufun ağır cezadaki muhakemeleri 
nihayete ermiştir. 

Rabianı:ı üvey babası Yusuf, Rabi
ayı görüp aşık olan Ramizden 70 lira 
para almış ve buna mukabil kızını tar
laya göndererek yolda araba ile bek
liyen Ramize teslim etmiştir. Ramiz, 
arkadaşları Musa ve Nazmi ile Rabi. 
ayı bağlayarak arabaya atmışlar, fa
kat namusunu her şeyden üstün tutan 
kız, mütccavi7..lcrle mütemadiye::ı: bo
ğuşarak onları bıktrrmrş. en sonunda 
bir fırsatını bulup arabadan atlamış, 
üstü başı paramparça, vücudü çürük 
içinde yaya olarak köye dönmüştü. 

Suçlu Ramiz ile krzrnr yetmiş liraya 
satan baba, mahkemenin karama gö
re birer sene ha.pis cezası yemişlerdir, 
ancak Rabiayı evJmmek için kaçJTdık
larından ceza. altı aya indirilmiştir. 

Diğer suçlu Nazmi ile Musa da üçer 
aya mahkum olmuşlardir. 

o 

Otobüs Dedikodusundan 
Kopan Dava 

Ta:ı ga7..ctcsinde Ahmet Eminin yap
tığı neşriyat ile alevlen.en ve nihayet 
karşılıklı 13 dava açıldıktan sonra as
liye birinci ceza mahkemesine intikal 
cd~n otobüs dedikodusu davası mah
kemece birkaç ay evvel bitiril~iş ve 
kararı verilmişti. 

Mahkeme, Ahmet Emini, Sabri Sa
limi, Avni B:ıyeri ve Recai Nüzheti ha. 
pis ceza !arı ve para cc1.alan ile ma h
kiim etmiş. karar temyiz mahkemesi:ıe 
tasdik ic_;in gönderilmisti. 

Mnhkcmei temyiz karan tetkik etmiş 
Reen1 i\üzhet Baban ile disci Avni Ba
yrrin hapis cczalarmr tasdi.k etmiştir. 
Diğer larrıft:.ın Ahm('t Emin ve Sabri 
Salimin cezalarını nakzetmiş, evrakı 
geri yollamıı)lır. 

-- 0---

Ycnikapıda mendirek 

Deniz ticaret müdürlüğü, Fencrbah
~c, Bost~ncı ve Heybeliadada yaptrrdt
gı mc:~dırcklerden sonra bir de Yeni
kapr önünde bir mendirek yaptırma.Ta 
karar vermi~tir. c 

Esasen şehir planı:ıda, İstanbul li _ 
manınm Ycınika,ıda yapılması karar

laştırılmış olduğundan mendireğin in. 
ş:ıst bu husust:ı sarf edilecek faaliyetin 
ilk adrmı sayılmaktadır. 

Ondüle ma klneJerl 
:racağı gibi, sabık imparatorun og
lu böyle bir tahtı p;öremiyecek ka
da.r derin bir yerde L>ütiln sUIAlesiyle 
birlikte uykuya yatmış olmaz mı, 

Nizamnamenin bazı maddelerinde ta. Ondüle makinelerinin mühendis mek. 
dilat yapılması hcsusunda vekalete tebine ~önderilerek orada muayene e-

H1K:MET MÜ.SİR 

bazı istirhamatta bulunmak bere An- \ dilmelerine karar verilmi·tı'r F · 'l . ennı 

karaya gitmiş olan heyet, bugünlerde mahzuru görülen makinelerin kulla _ 

h 
. . d" k . ,, .şe rımıze onec;.c tır. nılmasına müsaade edilmiyeıcdl:tir. dersinilf. 

3 - KURUN 13 TEŞRtNtEVVE~ 1938 

Kanser hattası 
Konferanslar verirecek, 
broşü rler dağrtılacak 
Sıhhat ve Kültür Ba.ka::ılıklarınm 

müştereken üniversitede tesis ettikleri 
kanser konseyi dün ilk içtimalarmdan 
birini yapmıştır. 

Dilnkü toplantıda ikinciteşrinbı son 
haftasında yapılacak olan kanser haf
ta.sm.ın programı üzerinde tetkikler 
yapmıştır. 

Hafta içerisinde biri doktorlara, di
ğeri halka ait olmak üzere muhtelif 
toplantılar yapılacaktır. 

Toplantılarda kan.sere dair son keşif 
ler anlatıldığl gibi ayrıca broşürlerle 

kanser hakkında ne.,.crriyat yapılacaktır. 

---0'---
PoDlste 
Yanlış Kantar Yapan 

Baba Oğul 
Küçükpazarda Sandalcrlar caddesin

deki 83 numaralı kantarcı dükkanında 
çalışan Ali ve oğlu ibrahimin, ölçü
ler müfettişleri tarafından yapılan tet
kikte ölçüler kanununa muhalif kan
tar yaptıkları görülmü§ ve rba'ba oğlu 
yakalanmışlardır. 
MERDİVENDEN DVŞTtlLER -

Beş.iktaş Seyitnuri sokak 7 numarada 
oturan 7 yaşındaki Neriman kü~ilk kar
deşi Turhanı kucağına almış, evin 
merdivenlerinden inerken düşmüştür. 
Düşme neticesinde Neri.manın kolu kı
rılmış, Turhan da başından yaralanmış 
tır. Zabrta yaralı çocukları Şi~li has -

tanesine yatırmıştrr. 
YANGIN - Kadırga Hamam. cad.. 

desinde 14 numaralı evde, taraçaya 
serilen pamuklara kıvılcmı sıçraması 

yüzünden yangın çıkrnı~, ateş kapı 
perdelerine .de sirayet etmişse de, kom 
şular tarafından görülerek söndürül -

müştür. 
Mahmut jsminde birine ait bulunan 

evin, yanındaki lbaşka iki bina ile bir
likte Anadolu sigorta şirk~tine 15 
bin liraya sigortalı olduğu anlaşılmış, 
tahkikata başlanmıştır. 

iŞ YüZtiNDEN KAVGA - Kü
çükpazarda oturan şoför Süreyya ile 
şoför Celal aralarında, çıkan bir kavga 
neticesinde Küçükmustafapaşa.da iş bt. 
çağa dökülmüş, Celal bileğinden ağır 

surette yaralanmıştır. Yaralı Cerrah
paşa hastanesine yatırılmış, suçlu ya
kalanmıştır. 

KOLU KIRILDI - Balarköy Tah. 
sin sokağındaki 1 numaralı evde o. 
turan 16 yaşındaki 1stclyo Kostalos, 
Beyoğlu Suterazisinde ekmek almak i
çin koşarken dÜ§mÜŞ, sak kolu 'kml
mrştır. 

BAŞINDAN YARALANDI - Tak
sim Keresteci sokağında oturan Ha
san Konik, ayni evde Halit ve metresi 
Lüsi tarafından dövülmüı, :başından 
yaralanmıştır. 

: AR~LA YIP KAÇTI - Dün, öğ
le uzerı Çemberlitaş Vezir hanında
ki Alaettinin marangoz &tclycsinde 
çalrşan irfan ile Şahap arasmda kav
ga çıkmış, Şahap lrfaru demirle ba. 
§tndan yaralayarak kaçmıştır. 

. ~alk Dersleri Başlıyor 
Şıışh Halkevinden: 
Evimiz Halk dershaneleri ve kuralar 

şubesine kayıt başlamıştır. İı:teklilerin 
15 birinciteşrin tarihine kadar üç ta
ne vesika fotoğrafı ve hüviyet cüzdan
larile beraber her gün saat 17 den 20 
Ye kadar müracaatlaa. 

Afganlı Talebeler 
Şehrimizde bulunan misafir Efganlı 

talebeler dün Avrupaya hareket etmiş
lerdir. Talebe grupu yirmi yedi kişi. 
liktir. 

Davet 
Beşiktaş jimnastik klübü başkanlı

ğından: Vukubulan bazı istifalar dola
yısile idare heyetinin yeniden intiha. 
bı başkanlıkça lüzumlu görüldüğün

den müessis (asli) azanın 16 teşrini

evvel 938 pazar günü sabahı saat 10 
da Beşiktaşta Akaretlerde kain klüp 
merkezini te~rifler; ri::a olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - Yeniden idare heyeti intiha

bı. 

işacetlec: 
... 

Tren Erzincanda 
Yazan Sadri Ertem 

Ankaradan Yahşihana gelen ilk 1o. 
komotif rayların şark hududunu işa
ret emyordu. Bu hudut önündo heye
can duyanlar bugün bu mıntakanın 

çok gerilerde kaldığmt yine heyecan. 
la, zevkle hatırlıyor. 

Yahşıhandan şarka doğru ilerleyen 
ray, yalnız steple garp sahilleri ara
sında bir rabıta değil, kültür birliğinin 
tek çemberi olmuştur. Stepten akse
den her lokomr.::-tif düdüğü medeniyetin 
hamlelerini, ilerleme seyrini anlatan 
bir marştır. 

Ana.dolunun yol davasr 6adece iş a· 
da.mınr düşündüren bi:- hikaye degildi. 
Yol; edebiyatına, şiirine, folkloruna 
txpkr ölüm ve aşk gibi karışmıştr. 

Yol, step insanlarını bu kadar de
rinden sarmıştı. Trenin Sıvasa varı

şmı "Lozandan sonra,, bir z<»fer say
mamrz bunun içindir. 

Sıvasın .z~erini de geıride bıraktık. 
ilk lokomotif Erzincandadrr. Yarın Er
zincan da geride kalacaktır. Bu ilerle
yiş, yalnız medeni !bir hamlenin, bir e. 
kon~ik oluşun ifadesi değil, bir po
litik zaferin, müstakil siyasetin de 
sembolüdür. 

Yakın tarihin garabetleri içinde Tür
kiye şimendiferleri meselesi Tür{tiye.. 
nin meselesi olmaktan ziyade beynel
milel politikanın işi idi. Anadolu yay

lasında Kızıl Irmağr aşan sallilleırde 

şimendifer fiilen yapılamazdı. Erzin
cana varan tren eski tarihin ''Bir var
mış bir yokmu§., halini aldığına son 
vesikadır. 

ilk Tedrisatta Tam Numara 
· Orta tedrisat müess~lerinde tam 
cumara evvelki y1ldan itibaren on ola
rak tesbit edilmişti. Beş numara üze
rinde çalışan ilk tedrisat mliesseselerin 
de de tam numara on olacaktır. Bu hu
susta çalışmalara baslanmıştır. 

X abancı Diller Okulu 
Üniversite edebiynt fakültesine bağ

ır olarak çalişan yabancı diller okulu 
J 5 tcşrinievvcJden itibare:ı yeni tesi
satla kurulan Namıkpa.şa konağma ta. 
Bına.rak çalışmağa ba.şlayacaktır. 

Çocuk Bahçelerinde 
Çalışan Öğretmenler 

Yaz mevsiminde çocuk bahçelerinde 
çahşa.n öğretmenlerin alacakları üc -
retin ödenmesi içi:ı alakadarlara emir 
verilmiştir. 

lsmail Müştak 
Bir ameliyatı mütekaip 

Pariste vefat etti 
Pariste bir mUd

detten berii tedavi 
edilmekte olan Siirt 
saylavı lsmail Müş
tak Mayakon, ope
ratör Vensa:ı tara
fmda n kendisine ya 
pılan bir ameliyat 
ile dahi kurtulamı· 
yarak orada vefat 
etmiştir • 

!smnil Müştak 1298 de Tisalyada Ye 
::ıişchirde doğmuştur. Kendisi 59 ya
şında. bulunmakta idi. Merhum rüşti
ye ve idadi tahsillerini Halepte yap· 
mış 1314 te !stanbula gelerek mülki
ye mektebine girmiş ve üç sene sonra 
birincilikle mezun olmuştur. Bu derece 
ile çıkanların doğrudan doğruya alın. 
dığı gibi mabcyn katipliğile devlet hiz

metine girmiştir. 1908 Meşrutiyetin.in 
ilam Ü?.crinc aya:ı meclisi başkatipliği. 
ne tayin olun.muştur. lsmnil Müş
takın edebiyat hayatı Servetifü:rnn. 
da baıı1amrş, en çon Taninde olmak 

üzere memleket neşriyatının çoğunda 
yazı yazmıştır. Son dil inkıla -
bmdn çok çalışmış, beşinci büyük Mil 

Jet Meclisi intihabı:ı<ln Siirt mebuslu. 
ğuna seçilmişti. Bir çok tercüme eser
leri intişar etmiştir. 

İsmail Miiştak ile Türk matbuatı 
mülebariz bir siması:ıı kaybetmiş bu· 
lunuyor. Merhumun cenazesi ailesi 
tRrafmdan İstanbula naklolunacaktır. 
Ailesine tnziyeU~r nrzcderiz. 
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Cumhuriyetçiler tarafındaki gönüllülerden ilk 
kafile Fransız hududunda 

ltalyan gönüllüleri 20 ilkteşrinde 
Napolide bulunacak 

Roma, 12 (A.A.) - Ncşı;edilen res.. 
mr bir tebliğde bildirildiğine göre, 
.memleketlerine dönmek üzere bulunan 
İspanyadaki İtalyan lejyonerleri iki k.a. 
fileye ayrılacaklardır. 

Tebliide lejyonerlerin 20 ilkteşrinde 
Napolide bulunacakları teyit edilmek
tedir. Dört vapurla sevkedilecek o-

lan lejyonerlerin avdeti münasebetile 
kralın da hazır bulunacağı vatani bir 
nümayiş tertip edilecektir. 

Perpinyan, 12 (A.A.) - Cüınhuri. 

yetçiler tarafından Valerida cephesin. 
den geri alınan ilk ecnebi gönüllü mü.f. 

'rezeleri hudu.Oa gelmi~ler ve silah-
lıım alınmıttır. 

Burada Fransadan geçmeleri için 

,rerilecek rnüsaadenameyi beklemek. 
teclirler. 

Perpinyan, 12 (A.A.) - Gönüllüle. 
tin geri alınması işlerile meşgul olan 
beynelmilel komisyonun ilk dört res
tnı mümessili yarın Perpinyana gele
cektir. Komisyonun diğer 14 azası cu. 
lna günü burada beklenmektedir. 

Gönüllülerin Geronc ve Ripcll civa. 
nnda harekete hazır ve toplu bir hal
Üe bulundukları yarı resmi bir mem
badan bildirilmektedir. 

Burgmadamdan geçen İngilterenin 

&nelon sefiri Birçe gönüllülerin mu
harebe hatlarından geri çekildi~ini öğ
rendiğini, fak.at bu haberin resmen te
~ kabil olamadığını beyan etmiş
tir. 

Sefirin kanaatine göre, Ispanyada 
adil~ne bir tavassutta bulunulduğu 

taktirde harbi çabuk neticelendirmek 
kabil olacaktİr. 

FRANKOCULARIN YENİ 
MUV AFFAKIYETLERi 

Sahmanka, 12 (A.A.) - Franko u. 
mumi karargfilurun tebliğinde deniyor 
ki: 

K.ıtaaturuz dünkü salı günü de Eb
rc cephesinde yeni muvaffakıyetler ka
zanmış ve dil§manın birçok mevzile
rini ele geçirmiştir. 

100 esir aldık ve düşmana ağır za_ 
yiat verdirdik. Elimize geçen mevzi
lerden yalnız tek birinde 408 ölü 
saydık. 

9 ve 10 ilkteşrin tarihlerinde tayya
relerimiz Valensiya limanile Barse
lona ve diğer bazı şehirlerdeki askeri 
hedefleri müessir bir tarz.da bombar
dıman etmiştir. P<Ua:-tesi günü Kar
tejana limanına yaptığımız hava taar
ruzunda dü~manm iki torpito muhribi 
hasara uğramıştır. 

Osh, 12 (A.A.) - Norveç hüku
meti, cümhuriyetçi İspanyadan yaban
cı gönüllülerin çekilmesi işine nezaret 
edecek askeri kC>misyona iştirak et
mek üzere iki aza gö;:ıdermeğe davet 
edilmiştir. 

Finlandiya, İsveç, Danimarka, İngi
liz, Fransız, Letonya ve Iran delege
lerinden mUrekke-p olan bu beyneL 
milel komisyon 14-10 tarihinde Per
pignanda toplanacaktır. 

Belediye 
seçimleri 

ı .Beynelmilel kredi 
sistemeleri 

(Ust tarafı 1 inci de) 

Wı"btiımuıııtur. 
1 Ankarada 42.851 müntehipte:ı kırk 
bmi intihaba iştirak etmiş ,nisbet yüz
de 93 e ~ıkmıştır. 1stanbulda mevcut 
327 bin müntchibin 270 bini rey hak -
kını kullanmış, nisbet yUzde 80 ;:ıi geç
miştir. 

Izmir merkezinde 53439 seçiciden 48 
bini intihaba işti:-ak ettiğine göre nis
biet yüzde 90 nı mütecavizdir. 
Rakamların manalı ifadeleri ar~m

ila i:ıtihaba iştirak eden .kadınların ba
tı yerlerde ei.keklerden fazla oluşu ve 
medeni hak Ü7ıerinde yüksek alaka ve 
b'assasiyet göstermiş bulunması key
fiyeti bilhassa .ırayıt ve dikkate layik 
j-örillrnüştür. 
, Kastamonuda, Adanada, şark vila -
fetlerimizin bir çok kaza merkezlerin· 
le ka.dm mUntelıiplerin sayısı, erkek
h-e nazaran f azladn"· 
'. Bu devre btihabmda alman netice. 
ler arasında yine esaslı surette üzcrin
Be durulmağa layi.k noktalardan biri 
8e intih~bm memleketin her tarafında 
tir haftada ve ayni zamanda büyük bir 
lüklin ve intizam dabilbde yapılıp bit 
btlş olmasıdır. Milii iradeyi doğrudan 
~ya. temsil eden bir dereceli inti
liaplarm bilhassa nüfusu kesir ve sa
tiam geniş olan yerlerde tevlit etmesi 
llôit olan müşküllere hemen hiç bir 
tarafta tesadüf edilmemiştir. 
1 Bu :Jeticeler bir araya getirilip mu
byese edilirse, ifade ve manası şu o. 
lor: 
1 1 - Halkımız, Atatürk rejimine, 
eünıhuriyet kanunlarına ve C. H. par
tisine candan bağlıdır. 

2 - Milli ve mahalli davalar üzerin- 1 
ae çok hassas ve alci.kalıdır. 

3 - Hakimiyet ve iradesini şuurla 
'\re duygulu şekilde büyük bir vekar \•e 
intizam dahilinde kuIİanmıştır. 

4 - Yaba:ıcı memleketlerde, çok u· 
~n bir devre geçirmiş olmasına rağ
men bilhassa bir dereceli intihaplarda 
tiunun naziri bir misale tesadüf etmek 
\re onunla karşıla§tırıp mukayeseler 
yapmak jmkanı bulunamaz. 
. Her sahada olduğu gibi belde işlerin. 
de de reel ve mü~bet esaslara da ·ana:ı 
~tatürk inkrlabrnm feyizlerinden il -
L.m alan ve onun yüksek irade ve ida
·tıinıkn tam hir inan ile i::Janan hal-

ı~ en mühim bir davada yarattığı: 
~neticeyi RÜkranla knrc:ıla.rrı-ık ve bü
N.in \'atanda~lan hilrmctle selıimlame.k 
Y:> ~fcmi7.dfr. 

(Vst tarafı 1 inci de) 
böyle ai:ıklı ve felaketli bir halde bu
lunuyordu. 
imparatorluğun çöküntiisü altından 

çıkarak yeniden hayat bulan Cümh~ 
riyet TürkiyC'ili geçmişin bu ağır yük. 
lerinden kurtulmak için pek çok uğ

ra;u. Lozan konferansında ve ondan 
sonraki yıllarda imparatorluğun ala
caklıları ile çetin mücaddcler oldu. 
Nihayet senelik taksitleri üç buçuk 
milyondan beş yüz bin liraya kadar 
indirilen Düyunu Umumiyenin altmla 
değil, hatta kağıt dövizle ce değil, sa.. 
dece Türk malı ile ödenmesi alacak.. 
lılara kabul ettirildi. 

Devlet bütçesinin açığı kapanmak, 
yahut fevkalade masrafları karşılamak, 
hillaaa istihlak maksadına tahsis edil
mek üzere ecnebi sermayedarlardan 
yeni istikraz yapmağa gelince, Cüm• 
huriyet hülcUmeti bu kapıyı ebedi su.. 
r.ctte kapattı. Bugünkü milli siyaseti.. 
mize göre hariçten sadece şu şartlarla 
kredi alınabilir: 1 - Kredinin faizini 
fazlasile karşılayacak yeni istihsal ve 
imar işlerine tahsis etmek. 2 - Kre
di taksitlerini Türk ihracat mahsulleri 
ile ödemek. 

lngiltereden aldığımız on altı mil
yon sterliniik kredi işi bu es.:ısa da
yandığı gibi, Almanyanın açtığı yüz 
elli milyon marklık kredinin sarfı ve 
ödeme şartx da böyle olacaktır. Bu 
tarzda alman kredi memlekette yeni i. 
mar ve sanayileşme tesisatı vücuda 
getirmeye yarayacağından başka milli 
ihraç mahsullerinin istihsalini arttır

mak gibi bir hizmeti de vardır. Bu
nunla beraber, bu esaslar dairesinde 
iş yapmakta menfaat gören memleket. 
lcr Türkiyedeki muamelelerini geniş
letmcğe muvaffak olurlarsa buna hay
ret etmemek laZTmdır. 

Asnn US 

Mülhak kazalardaki 
se~fm 

İstanbul umumi medisi azalığı ıçın 
Yalova ve Silivride intihabat yapr!mrş, 
reykrin tasnifi neticesinde Yalo,·atlan 
kitapçı muallim Ahmet Halit Yaşar

oğlu ile meclisi umumi azasından ö~ 

mer Çam, Silivriden de C. H. ilçe yön 
kurulu ba§kanı ve daimi encümon aza
sından Asım Engin ile avukat Atıf 

Ödül'ün intihap edildikleri anlaşılnuş
tır. 

Bugün Çatalcada ve yarın da Şilede 
intihabat yapılacaktır. 

An"ara telefonu 

Kız san'at okul
ları n·da tayinler 

Ankara, 12 (Telefonla) - Ankara 
Ak~am erkek sanat okulu yardirektö
rü Sıtkı Ladik bölge sanat okulu yar. 
direktörlüğüne, Ankara ismetpa§a kız 
enstitüsünden Kamüran Evin İstanbul 
Üsküdar kız enstitüsüne, ayni enstitü
den Zekiye tlkesen, Mükerrem tkizer 
yardi:ektörliiklere, Elazığ Akşam kız 

sanat okulundan Nuriye kız enstitüsit 
direktörlüğüne, Üsküdar kız sanat o
kulundan Fesahat Ankara tsmetpaşa 

I 

kız enstitüsüne, İstanbul akşam kız 

sanat okulundan İhsan Taral m.ıntaka 
sanat okulu yardirektörlüğüne, Anka

ra İsmetpaşa kız enstitüsünden SabL 
ha Saygılı Üsküdar kız enstitüsüne, 
nakledilmi§lerdir. 

Sıvas akşam kız sanat okulundan 
Kadriye Şahin Ankara İsmetpa§a 'kız 

enstitüsünden Haver Oskay Buna Ne-

catibey Enstitüsünden Bakiye Koray. 
Edirne sanat okulu direktörü Ferit S'l
ner, Konya sanat okulu direktörü A
li Ru;a Gü:-kan terfi etmişlerdir. 

Gümrük memurlan 
arasında 

Ankara, 12 (Telefonla) - Ankara 
gümrük tetkik amiri Halil Buharalı 

Ankara gümrük müdürlüğüne, Anka
ra muayene memuru Salihattin Ertu
zun, Mudanya gümrük ambar memu
ru Emin Gürkan, Antalyadan Lütfi 

Genez, İstanbul gümrüğü · muayene 
memurluklarına, Nusaybin gümrük mu
ayene memuru Hikmet Okutan İzmir 
ithalat gümrüğü muayene memurluğu4 

na, Özalp gümrüğil idare memuru 
Hurşit Aysan Van gümrüğü veznedar
lığına, Karacabey gümrük idare me-

muru Avni Oğuz Giresun gümrük~
muru Neşat Yıldırran, İzmir ithalat 
giimrüğü muhasebe memurluklanna 
tayin olunmuşlardIT. 

İstanbul gümrüiU namzet memur. 
larından ihsan Aral, Melfilıat Aytuna, 
Cavide Tunay, Sadettin Turgut, MU. 
rüvvet Coşkunun asaletleri tasdik 
edilmiştir. 

Rüştü Aras geiiyor 
Hariciye vekili Bay Rü§'tii Aras bu. 

gün şehrimize gelecektir. 

Nafıa vekilinin tetkikatı 
Ankara, 12 (Telefonla) - Nafia ve

kili ikinciteşrin içinde açılacak Erzin-

can hattı töreninde bulunduktan aonra
0 

doğu vilayetlerinde bir tetkik seyahati 
yapacaktır. 

Denize düşen eşyalar 
hakkında 

Ankara, 12 (Telefonla) - Mani
festo<la yazılı olup da denize düştüğü 
iddia edilen e§yalann gemi süvarisinin 
veya kaptanın vesair alakadar zevatın 

imzalarının ve gemi mühürünün zabıt 
varakasmda mevcut olması kararlaştr-

rılnuştrr. Bu esas haricinde yapılacak 
müracaatlar r: azarı itibara..alınnııyacağı 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Resmi binalarm duvar 
resimleri 

Ankara, 12 (Telefonla) - DC"llet 
bütçesinden yaptırılacak binalarda bu. 
lundurulacak mozayik yahut yağlıbo-

ya yerli duvar resimlerinin memleket:
te dikilecek abide ve heykel işlerini 

tetkik etmek üzere kurulan jüri tara.. 
frndan tetkiki estetik bakımından fay. 
dalı göriilmiiştür. Vekiller heyetinin 
bu husustaki kararı alakalılara b:ldi
rilmiştir. 

Zelzele yerinde inşaat 
Ankara, 12 (Telefonla) - Kır§ehir 

zelzele mıntakasındaki yapı faaliye
tinin usta ve ameleleri çoğaltılmak su
retile takviyesi kararlaşmıştır. Yapıl _ 
r.ıakta olan 1080 ev cümhuriyet bay
ramında tamamlanacaktır. 

KLORETIL KOLONYALARIN 
GUMRüK RESMİ 

Ankara, 12 (Telefonla) - Kl'o:.-ofil 
kolonyalı adlı müstahzarın gümrük 
resminin yüzde 25 den yüzde 50 ye 
çıkarılarak birinci sınıfa ıcçi~si 

'kararlaıtırıl.mıştxr. 

Çin deki 
Tokyo, 12 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, Japon ordusu ve do. 
nanması Şantung vilayeti sahilleri bo
yunca cenubi Çine karşı askeri baro. 
kata başlamııtır. 

Siyast mahafü e beyan olunduğuna 
göre uzun zamandanberi derpiş edi
len Kanton taarruzu bu suretle başla
mıştır. 

Honkong, 12 (A.A.) - Elli bin Ja
pon askeri Kenlung - Kanton §imen
difer hattı isti.kametinde ilerliyerek 
Honkongdan Kantona malzeme nakle
dilmesine mani olmak iizere Biasbay 
havalisinde karaya çikanlmıştır. 

Kıtalar, Honkong hududunun 50 ki
lo~tre şimalinde karaya çıkanlmJ1lar. 
dır. 

Mülteciler İngiliz arazisine akın et
meye başlamışlardır. Am.syin şimalin,.. 

de karaya asker çıkarılmaya teıe-llbüs 

edilmiş ise de, henüz bu hususta ma-
1\imat alınamamıştır. 

Tokyo. 12 (A.A.) - Bahriye neza. 
reti, Çinin cenubunda karaya çıkan • 
lan krtalarm hedefi Kanton olduğunu 
saklamaktadır. 

NEŞRimtLEN RESMİ TEl3LiOE 
GöRE 

Tokyo, 12 (A.A.) - Domei ajan. 
sx bildiriyor: 

Japon umumi karargahı tarafından 

neıre<lilen bir tebliğe göre, saat be§-

Belçika Krall 
(Üst tarafı 1 inci de) 

tedir. Heykelb altında ıu ibare yazılL 
dır: 

"Bu heykel, Belçikalıların asil kr&· 
lı Albere karşı ınin:ıettar kalan Fran
sa tarafından dikilmi§tir.,, 

Kral'" .,CSıleri 
Paris, 12 (A,A.) - Babası Birinci 

Albert adma Konkord meydanında di· 
kilen a.hidenin küşat resmi:ıde nutuk 
söyliyen Belçika kralı Üçüncü Leopold 
e7.CÜmle dem.iştir ki: 

HUldmıet merlceaiııin göbeğinde bu 
tbideyi dikmekle Fransa. Belçikalıla
rın tam kalplerinin hissettikleri bir 
jest yapmıştır. Memleketimizb: ve ai
lemin hissiyatına tercüman olarak, 
Fransız milletine derin minnettarbk 
hislerimizi sunarım. 

Kral Albert, sulh ve muhadenetin 
hüküm sürmesine taraftardı. Garba Av 
rup8.!1m bir geçit noktasında bulunan 
Belçikanm vazifesi de sulh ve uzlq • 
dn-m.adır. Bu vazifesini görebilmek i-
çin Belçika milleti, tam istiklalini mu
hafaza. etmelidir.Fakat istiklal politika 
sı, bir çekilme ve bir infirad politikası 
demek değildir. Böyle bir politika, ne 
yakm bir mazinin şanlı hatırMmı, .:ıe 
de birlikte cesaretle iktihıı.m edilen im· 
tihanların yadını inkar eder. Belçika, 
ancak, bütün halkı::ım en derin arzu
sunu teşkil eden sulh idealine hizmet 
emelindedir. Sulha vasıl olabilmek için 
ve onu semereli bir hale koymak hu. 
susunda çare ise, ancak milletler ara
sında karşılı!<h itimatla elde edilecek 
olan eko:ı.omik hakikatinin taharrisi 
yolunda yürümektir. Bunun için gayri 
müsbet ve kısır bir ideolojiye hizmet et 
meğe değil. fakat dünyanın kalkınma
sına ve onun ahe:ıkli bir surette inki
şafına engel olan çetrefil meselelere 
pratik hal suretleri bulmağa. gayret 
etmeliyiz.,. 

Kral Albert. daha iyi bir zamanm 
geleceğine inanarak şöyle diyor: 

''Istikbalin mazideki gayretlerL"l bir 
semeresi halinde tecelli cdebilmNi ve 
dünyanın mukadderatını takip eyliye
bilmesi için, insanların sulh içinde ça
lışmaları ve milletler arasında dostluli 
ve muhade:let hislPrini hüküm sürdU. 
ğünü hissetmeleri liznndrr. Böyle bir 
sulh mefkut iken. terakki imkaru yok
tur. Milletler ic;in saadet de mümkUn 
değildir ... 

Bu sözler Belçikanm ve ayni zaman. 
da. Fransanm ideali:'ıj göstermektedir. 

harekat 
te Çinin cenup sahilinde karaya ~ 
rılmış elan kıtalar fimdi dahile doğrtl 
ilerlemc:ktedir. Her nefere gaz maske' 
gi verilmiştir. 

AskeTi mahfellerde Çinlilerin on lıtı 
dar obüs attıktan sonra ricat etmeit 
ba§ladıkları beyan edilmektedir. Jr 
pon kıtalan Suta~nun §8rkmda ki" 
raya çıkarılmışlardır. ' 

Şimdi şimali garbi istikam.etinde Lı 
lerlemektedirler. 

JAPON SlY ASETlNDE DEG1Şl1'• 
LtK OLMIYACAK 

Tokyo, 12 (A.A.) - Hariciye ıır 

zareti bu sabah, İngiltere, Ameriklt 
Portekiz, Almanya, İtalya ve Franll 
hükumetlerine bir tebliğ göndererek. 
Çinin cenubunda yapılan hareketle~ 
ecnebi devletlerin menfaatlerine- ria
y-et etmek prensibini takip eden Ja.paO 
siyasetinde hiçbir .deği§iklik huıul• 
getirmiyeceğini bildirmiıtir. 

Bu tebliğ ile bilhassa İngilteredo 
husule gelen endişeleri izale etm~ 
istenildiği söylenmektedir. 

Tebliğde bilhassa şöyle denilmekte
dir: 

"Çinin cenubunda yapılan bareklt 
aa1icee Çin kuvvetlerinin erzak ve cer 
hane yolunu kesmek ve Japonya ale1" 
hin.deki entrikala.-m mühim mer'ke:dr 
rini tahrip etmek gayesini istihdaf e
den askeri mahiyette hareketlerded 
ibarettir. 

Şimdiye kadar Japonya tarafmdaO 
takip edilen ve ecnebi devletlerin meJlıt 
faatlerine riayet etmekten ibaret olası 
aiya.&ette bir deği§iklik olı:myacakttr. 

Şimdiki harekat esnasında .bu meO" 
faatlerin haleldar olmaması için bOttıO 
gayretler sarfedilecektir. Diğer ~ 
!etlerin de japonyanın hakild mak
satlarını anlıyarak her türlü nalıot 

hadiselere mani olmak isin Japon kı• 
talarile birlikte çalr~caklan ümit e
dilmektedir.,, 

Bombardıma> tayyaresi f~ 
Şanghay, 12 (A.A.) - .Taponlat• 

cenup Çingsine Japon ~tı ~· 
llll). Çinmer için tam bir sürpriz tef)Pl 
ettiğini bildiriyorlar. 

Ja.po:lyanm Han.kovun sulrutunda.Jt 
evvel cenup ,Çininde de harekita bal' 
laması, Japon mahafillerinc göre, Ja• 
ponyanm mali, askert ve iktısa.dt meıı· 
balarının tükenmemiş olduğunu göe. 
termektedir· 

ı~----------------~------------
Piyango bitti 

Tayyare piyankosunun altııKt keti.
desi dün bitirilmiştir. 20000 lira 23390 
numaraya, 10.0C>O lira 19339 numara• 
ya çıkmıştır. Hiç ikramiye kazanma • 
yan biletler birer lira teselli mük1fa.. 
tx alacaklardır. 

200.000 lirayı kazananlar belli ol-
mu§tur. BunlaT, Bursada Fidan haruı:
da Nesim Baharın çırağı Ya.scf, izmir
de sarraf Ü'zümoğlu Jczef, Çatalca 
cezaevinde jandarma Mehmet ve ü~ 
arka.cla§t, Taksimde Sıraselvilerde Ner
mindir. 

izmirde kasap Ali, Zingal Jirketi 
bekçisi Sabri, Trabzon gümrük muha.. 
faza memunı Kemal, Y eniköyde Şe
kerci Manola 40.000 lira, Aydın Ker· 
mencik hava kurumu başkanı Hilııeyiıı 

-v~ iki arkadaş,, tütün gümrüğünde 
komisyoncu Yorgi, Kadıköyde Moda 
caddesin.de Haticeye 25000 lira, Mani. 
sacla tütüncü Caviıde 20000 lira, b .. 
mirde boyacı Mehmet Ali ve ortağı 
ile Kütahyada Cürnnuriyet kahvesinde 

ı Sa.bri. A'khiaarda lokantacı Sa.it, Tak-
1iimde Firu:ı:ağada 113 numarada Ra· 
6İm, Muğla dağ alayı 'birinci b<Sliik 
yürbqısı Hilmi, Sürasld mağazumda 
tezgahtar Avayoya on bet bin lira, 
Kurtulu9ta Yavanali aokağında Alek.. 
sandrla <>rtağına ve Beylrozda Standanl 
kumpanyasında İbrahime on bin lira 
çıkmıştır. 

SAKAR\rA SINEMASI 

,,,.-
1 

Haftanın en güzel ve en zengin programı 
MARTHA EGGERTHi RONALD COLMAN 

Paul 1-lörbiger \ 
SARI ZAMBAK 

Filminde ..• 
A,k. müzik •• e:üRI ~rlnlar . 

1 ·-· · 

Madeleine Caroll 
Zehda Mahkumları 

İ.htiras... Ser2üzeet ..• 
-- - - - - _... .. - _· _ ___:;_ ___ :-_ ----
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T iMDE 

..WB Y~PRA.~ 
Eser ve 
müessir 

\'ozan : Nıynzı Ahme t 
Son senelerde en çok neşredilen e

se,., hatırat, yahut seyahat kitapl~
rıdır. Yirminci asırda hakikate verı
lcn ehemmiyetin bunda tesiri olduğu 
ınuhnkknktır. 

Maamnfih bu. eskiden de vardı. "lia. 
kiki hayattan alınan aşk ve macera ro· 
ınanı .. denirken, romanın uydurma oı: 
ınadı<Tı anlatılmak istenirdi. Böyleler. 
için .?Eser ve MUcssir .. diye bir de ta· 

bir var. 
Burada bunun güzel bir misalini ~·e

receğiz. Eser, Molyerin meşhur Bunu: \ 
ve Jantiyomuclur. Müessir de Devlc~ı 1 
0.~manıyenin l"ra..-ısa sefiri Müteferrık 
Su1eyman Ağa. 

Süleyman Ağa. sarny boStancılığı~ 
dan yctişmışti. Yirmi kişilik bir m~ı
Yet ile Fra"sava giden Süleyman Ag~. 
Ya fevkalade wıhtirnm gösterildi. Mu· 
teferrika On dördüncü Luiye dördün· 
cU Mehmedın namci humayunun~ ta~ 
dim edecekti. Ynlnız bu vazife sıya.~ı 
idi. Onun içm Fransızlar. Fra:ısayı ku· 
<:Uk gösterecek bir harekette bulunma· 
ınak için icap eden tedbirleri atmışlar. 
dı. 

I\ab 1 ·· .. Sen3ermen şatosunun 
u gunu b'"t .. n 

ınctha'i fevkali de süslc:ıani~. u u 
rical bJvük iiniformalarını giymişler-
di. • 

Krnt. .. mü bir taht uz.erine otur 
gu ş ·ı · arlayan 

~uş, başına elmas ve incı en _P b"'tün 
b~r taç giymi~i. Süleylllan aga, u 
bu debdebe v~ tantanaya aldmnıya -
rak S<'rbestre tahtın basanıaıarma çık· 

" · · kralın aya-
rnış. mektubu vermek ıçı:-ı .. 
ğa kalkınnsmı beklemişti. Luının aya. 
.va kalı d - ··ru'"ncc mektubu ver 
~ tma ıgmı go . . 
miş, maiyeti ile geri çekilrnıştı. 

· d · FraIJSa icra 
Bu ağır bir muamele l 1

• . • 
h haşmetinin tesirini görnıck ıstiyor· 
du. 

S.. hareketi. Fra.:lsız 
ul<'yrnan ağanın d rdı Kra· 

cdebi"atınn bir eser kazan 
1 

• • 

l 
J • a Jantiyo-

nı nrzusu ile Molycr surJUV tl . 
nıu hazn l:ıdı ve Fransızlar. a.za.me crı 
ne dokunan kabul reszni:ıin intıkamını 
Piyesle almı§ olu)•orlardı. --------- --- . liamam(•ı!arın seçim 

13 
. . d }larnamcılar 

u ayın on yedısın e . intihabatı 
Ccnıiyeti yeni idare heyet1 

Yapılacaktır. . .. hal 
Eski heyet hanıanUarın ~u. ışın~ en; 

lcdemed· - · · · "stifa etınıştı. ıgı ıçın 1 b" .. ki} 
heyet, bilhassa bu i§le esaslı ır ş. · 
<le tnesgul olacaktır. 

Resmi 
Son kad 

ilk okullarda 100 para için 

o dün bildirildi 
Bir sabıkalı arkadaşım 
bıçaklayarak öldürdü 
İzmir, (Kurun) - Fevzi Pata bul

varında yeni müzayede bedestarunda 

1.stanbulun kültür işleri etrafı:ıda 
Bakanlığa izahat vermek üzere Anka
raya giden kültür cilrektöril Bay Tev
fik Kut, dün ı:chrimiT.C dönmüştür. 

Tevfik Kut beraberinde resmi ilk o. 
kulların ikinci kadrolarilc ekalliyet ve 
ecnebi okullarına ait kadı oları da "be
raber getirmiştir. 

Resmi ilk okulların kadrosu:ıu oku· 
yuculanmızıı veriyoruz: 

Şclıir dahilinde nal.-illcr 

1 

man Beyoğlu 5 i.:ıciye, İstanbul 24 ten 
Mcdıha İstanbul 45 inciye, Istanbul 45 
ten Saniye lstnnbul 15 inciye, İstanbul 
45 ten Dürdane İstanbul 25 inciye, Üs 
küdar 29 da:ı Turhan Üsküdar 33 ün
ciiye. f'skildar 32 den Doğan Usküdar 
24 de, Eyüp 3 7 den Kemal Kadıköy 6 
mcıya, Beyoğlu 2 den Muhtar İstanbul 
44 üncüye, lstanb'Ul 15 ten Seniha Is-

"Sulha inanallm,, 
Fakat gaflete düşmiyelim Üsküdar 23 üncü okuldan Edibe ls

tanbul 58 inci okula. Üsküdar 48 den • 
Remzi üsküdar 28 üncüye, lstanbul ı m~:1~~'/Z':'l'llgl~ 
52 den &driye Beyoğlu 48 inciye, !s
tanbu!da..ı Sabriye Istanbul 52 inciye, 
Bakırköy ikinciden Atiye Beyoğlu 10 
uncuya, İstanbul 58 den Huriye Bakır 
köy 2 inciye, Kadıköy 12 den Hatice 
lstanbul 5 inciye, Bayazıt 5 ten Mch· 
pare Kadıköy 12 inciye, Beyoğlu 13 
ten Naditle Beşiktaş 18 inciye, Beşik. 
ta§ 18 den Zahide Beyoğlu 13 üncüye. 
Jstanbul 29 dan Nesime Bcf;iktaş 53 ün 
cüye. Beşiktaş 26 dan Fikret İstanbul 
29 uncuyn. Beyoğiu 10 dan Mesrure 
Bcşikt::ış5 O inciyi!. Beykoz 40 rncıdan 
l\1uht.P.rem Bcşilttaş 26 ı:ıcı okuluna. 
Beyoğlu 3 üncüden Ncmide Beyoğlu 
44 üncüye, Beykoz 42 den Melahat Be
yoğlu 1 inciye, Beyoğlu 4 ten Samiye 
Beşiktaş 20 inciye. Eyüp 36 dan Fah· 
ri Beyoğlu 4 üncüye, İstanbul 3 üncü
den Hayrün:ıisa İstanbul 31 inciye, üs 
küdar 13 ten Hikmet İstanbul 55 ıncı 
okula, Beşiktaş 19 dan Mebrure lcıtan 
bul 3 üncüye, Kadıköy 6 mcı okuldan 
Naime Beyoğlu 11 inciye, Üsküdar 21 
nciden Hayri Kadıköy 6 ı::eıya, Kar
tal merkez okulundan :Cftade Üskü
dar 13 üncüye, Burgaz adadan Mustn. 
fa. Beykoz 42 inciye. Beyoğlu 10 dan 
Refia İstanbul 44 de, Beşiktaş 46 dan 
Muazzez İstanbul 61 inciye, Kartal -
Maltepe 2 inci okulda:1 İlyas Beyoğlu 
9 uncu, Beyoğlu Okmeydanı yatıdan 
Zekiye tstanıbul 58 inci okula, Yalova 
merkez okulundan Fazıl Maltepe ikin
ciye, Beyoğlu 7 den Azmi İstanbul 54 
Uncilye, Beyoğlu 11 den Müzeyyc:ı Be
yoğlu 1 inciye, Eyüp 36 dan Şadan İs
tanbul 17 inciye, 1st~nbul 46 dan Me
liha BeşiktM 50 incıyc. E.ı 'ar koy 1 
den Kfunılc Ycflılkoy mcrk v. Eyüp 
36 dan Fahri lstanbul 61 i'.ldye. Be· 
şikt.:ış 19 dan Adnlet Be iktaş 38 in. 
ciye. Çapa 31 den Mebrure Beyoğlu 12 
inciye. Beykoz Anado!u fenerinden Ne
sime Beyoğlu 1 inciye, 1stanbul 36 dan 
Fatma Beyoğlu 7 ye, fstn..wıbul 22 den 
Rükneddin Bcsiktaş 34 Uncüye, Yeşil· 
köyden Ali İstanbul 1 inci yatı okulu
na, Usküdar 48 den Ziya Üsküdar 22 
inci okula, ÜskUd:ı.r 22 den Hilnnet f's 
kUdar 48 inciye. Beykoz 42 den • "eri-

İngilizce "Di Pi
yupıl,. gazetesi dip
lomatik muhabiri
nin yazdığına gö. 
re, İngiliz Başve

kili B. Çember
layn, Noel yortu
suna kadar Garbi 
A vnıpada bir "Dört 
ler Misakı,, vücu 
da getirebileceği. 

ni ümit ediyorsa 
da, bütün mesul 

Yazan: Andre '1oru va 
"ddetli bir iştah taşıyor ve yeğ:nleri 

şı d • . . b"' . 1 
gibi ttocasını aldatma ıgı ıc;ın ·.ıyu < 

b
. üzüntü duyuyordu. 
ır - O · f"l Zavallı kaynanacıgım... nun ı.: ı 

mini dinlerken pek çok :ıcındım. Bana 
.. 

1 
eliyor, ki eğer bu kadın, şu yap 

oy e g ahl~k·' l l 
ka 

~ insan a ı.e uz a~ ın . 
rna ve r 

kabil olmayan aziı:e tavırları 
masıkı asa daha hoş ve daha sevimli 
ta nnı ı • • 
bir varlık olurdu ... Bu kaaar şıddet ve 

i akarlık sanki neden? .. Hakikati her 
r y ald "l ··k · ·ıı kesten iyi bil:liği h e ~ o,, gı erı 
bütün kusurl:!rdan b:ri "mü:ıezzeh,. 

östermek gayretine ne lüzum var? .. 
g Bu meseleye dair Süzanla o l(<ıdar 
çok konuştuk, ki karım, nihayet be 
nim de doğn: bulduğum şu nazariye 

yi ortaya attı: 
- Annem, pek namuslu ve fazilet

li bir kadın olarak yaşadı Fakat ge
rek amcam ··Narsis,, , gerek yosma 
yeğeni "Jakl:n,. gibi hovarda ve çap. 
kın bir ömür sürenlere karşı şi,ddetli 
bir imrenme beslemekten de kendini 
alamıyordu. Hele bunlann kendi aile. 
sinden olu§la:ı, ayni §artlar içinde ye-

B. Çcmberlayn 
nazırlarına mem

leketin .nücadele kuvvetlerini ve hava 
hücumları.'la karşı müdafaasını ~aha 
sağlamla~tırmak yolunda talimat ver
miştir. 

Diğer ~ir tabirle, kabineyi şu meal. 
de bir sözle ikaz etmi~ oluyor; ''Sul
ha itimad edelim, falrat hiçbir zaman 
gaflete c!tişmiyelim.,, 

Hava kuvvetlerinin iki misline ibla
ğı tayyare toplarının imaline hız ver
mek, gelecek iki sene içinde yüz ka
dar yeni :ı-.arp gemisini denize indir
mek ve kad nlardan mürekkep yardım
cı kuvve•le vücuda getirmek mukarrer
dir. 

Son buhran esnasında İngiltere hü. 
ktimeti, meınleketin bombardıman tay. 
yareleri:ı:! karşı müdafaa te§kilatında 

büyük bir zaaf görmüştilr. Onun için 
yeniden 'l..a;.ı fabrikala:- tayyare topu 
yapmağa btşlayacaktır. 

Silfihlarclaki bu tezayüt, §imdiye ka
dar tnhsis olunan yüz milyonlarca 5ter
linc ilaveten 400 milyon sterline daha 
m l olacal:trr. 

r kat, yalnız para, top ve tayyare 
İn ilte .. enin scla:netini temine 'kafi gö. 
rulmiıyor. 

Müdafaa işinde ynrdımı dokunacak 
vatanda l:ıra da ihtiyaç hasıl oluyor. 
Şmdilik İngiltere ic;in, büyük bir or
du lazım değilse de, hava hücumuna 
karşı koymak, yangın töııdünnek, sı
ğınak inşa etmek, ilk sıhhi yardım
larda bulunma!: gibi işlere muavenet 
edeceic yetiştirilmiş gençlere ihtiyaç 
vardır. Dunun için yakında ciddi ted
birler alınacaktır. 

tişmeleri bu imrenmeyi arttırıyor, 

istese kendisinin de onlar gibi yapa
bileccgini dU:ünmek, cektiği mahru. 
miyetin acısını kntmerlendiriyordu. Se. 
ni temin ederim ki Deni, işin püf nok. 
tası işte budur... Annem, faziletinin 
kendisini mahkum ettiği mahrumiyet
lerden ötürü ıztırap çekiyor. Akraba. 
lannın çapkınlıklarını inkar ile de ken. 
di m:ıhrumiyetinin acısını dindiri
yor. 

Bu m lıal:eme, (h:~bir fena maksat 
gütmeden söyl:.iyorum .. ) bana o kadar 
in:e ve o k .. dur val:ıfane göründü ki 
bu nazariyenin izahını dinlerken, ka
rımın kendi için 'cl.i hissiyata tercü. 
man olup olmadııını gayri ihtiyari dü. 
ründiım. Bu düşünü.il, psil::cğrafla uğ-

raşmanın bir yadigarı sayab:Jirsiniz. 
Çiınkü düşünceleri okuyan makine, 
onu kullan:ınları da kanşık bir hayal 
ve ihtimal cihanına ntan bir alet
tir. 

G:rçi birbirimizin dü§ünüşlerini öğ. 
renm.kle, hayatımızı daha düzgün ve 
daha kolay sürülür bir hale koyama. 

tanbul 27 inciye, İstanbul 27 de:ı. Ne· 
zihe Istanbul 10 uncuya. 

Ta§nJ öğretmenlerinden tcıy;n 

edilenler 

bir cinayet olmuş, 
Fanti Kazım a.dın
da bir sabıkalı, 
yüz para kahve 
parası yüzünden 
kahveci Malatyalı 
sabıkalı Ahmcdi 
bıçakla beş yerin.. 
den yaralıyarak öl
dürmüştür. Cina
yet şöyle olmuş. 

Fanti Kazım tur: 
Fanti Kazım, 

Kayseri mimar Sinan okulu öğret
meni Seher Beyoğlu 21 i.:ıciye, Koca
hendek lsmetpa.şa okulundan Seher 
Ozınan Beykoz Anadolu feneri, Bulga
ristan Long okulu öğretmeni Hatice 
Çapa 31 inciye, Kırıkkale ilk okulun
dan Mezu!le Beykoz 42 inciye, İzmir 
Burnuvadan !rfan Bakırköy ı inci o
kula. Kırklareli Lüleburgaz 22 inci il
çesi köy öğretmeni Abdullah Istanbul 
22 inci okula, Bursa merkez 11 eylUl 
okulu öğretmeni Ataca Akbay Beşik
taş 18 inciye. Çanakkale - Ayvacık
Büyiikçekmcce baB cğretmeni Arif Hik 
met Kartal J{urtköyiine, Giresundan 
Mediha Burgazada öğretmenliğine, 
Burandan Uıle Şahinpaşa öğretmeni 
Belkis Beyko?. 40 ıncıya, Gircsundan 
Mihriye Beşiktaş, 46 mcıya, Erzurum 
merkez okulundan Memnune ve Naz -
miye Çatalca İhsa!liye öğretmenliğine, 
Kalecik 2 inci okul öğretmeni Nakied
din Kurfalı yatı okuluna, lzmir Alsan· 
caktan Muazzez Fatih 15 inciye, Zo!l.
guldaktan Kemal Beykoz Ömerli kö
yüne, Manisadan Selami Şile merkez 
1 inciye, orta okul öğretme:ılerinden 
Cemal Silh.Ti orta okula. ı Temmuz
dan Fatma İstanbul 3 üncüye, Mani
sadan Meliha Hacıköy 35 inciye, Bolu 
Mudurnu okulundan Haydar Eyüp 36 
mcıya, Niğdeden tnviye Beyoğlu 63 
üncüye tayi:ı edilmişlerdir. 

fazla sarhoş olarak müzayede bedes
tanına gitmiş, orada kahveci Ahmcde 
rastlanuştır. Ahmet: 

Öğretmenlerin Gelen 
Tahsisatı 

llk tedrisat öğretmenlerinin mwen 
bedelleri ve kıdem zamları üzerine son 
bir karar verilmi§, bu karar tatbik 
mevkiine konmuştur. 938 eylftlünden 
itibaren halen vazife görmekte olu öğ 
retmenlere ayda beş lira olmak üzere 
mesken tahsisatı kabul edilmiştir. 

Yine 938 eylulünden itibaren 937 
yılında kıdem görmüş olan öğretmen· 
lerin zamları da meske:ı tahsisatlarlle 
birlikte te~inisanidcn itibaren ödcn
mcğe b~l:ınacaktır. Eski mesken tah
sisatlarile kıdem zamları şimdilik ve
rilmiyecektir. 

HugilnkU toplttntı 
Bugün saat on beşte şehir meclisi sa. 

Jonunda valinin başkanlığında cüm
huriyet bayramı hazırlıkları için bir 
toplantı yapılacaktır. Bu toplan~a 

kaymakamlar, parti kaza reisleri, Halk
evi Başkanları bulunacaktır. 

İstanbul komutanlığı tarafından ha. 
zırlanan geçitresmi programı: ile 
Halkevlerinin programlan gözden ge. 
çirileccktir. 

Çeviren: H. S. O. 
mıştık. Nitekim, !Pmdi kayr.anamm i
çindeki sırları öğrendikte.'l sonra o-• 
nu~ ~ztırahını azaltır ümidile, düşünce. 
lerını okuduğumu söylemeği, zavallı 
kadını riyakar yaşamak azabından kur • 
tarmağı tasarladığım olurdu. Fakat 
hemen her defasında büyük bir hayret 
ve nefrete uğruyordum. Çünkü yıllar 

bu çehreye riya maskesini pek sağlam 
olarak yapıştırmıştı. 

Kaynanamla, kaynatanun dilJüncele
rinde rastladığım iki noktayı da not 
edeceğim. Çünkü hemen herkesin dü
şünce filmlerinde muhakkak bu iki nok. 
ta vardı. Bu noktalardan biri şudur: 

Düşünceleri c·kunan adam, daima ken
disinin daha asil ve daha yük9Ck bir 
hayat kabiliyeti ile yaratıldığına 'kani

dir. İşlediği hataların biricik mcsulü, 
kaderle talidir ve ilk fırsatta !bambaş
ka bir yap.yrş yolu tutmak ister. Bu 
hal, en ihtiyar yaf)ardakilerde bile var. 

ikinci ve daha korkunç nokta, aıi: 
ve ihtiraalanna engel olanlann ölümle. 

rini pek kolaylıkla isteyi§!eridir. 
(Arkuı var) 

- Kahve parası yüz para borcun 
vardı. Onu veri 

Demiş, fakat Kazım: 

- Var mı bana yan bakan. Diye
rek Ahmede meydan okumuştur. 

Ağır küfürlerle birbirine hücum e
den sabıkalılar, bıçaklanru çekmişler

dir. Daha kuvvetli olan :Kazım, sarl10~ 
olduğu halde Ahmedi altına almış, bet 
yerinden bıçakla yaralamıştır. 

Pıelis memunı, B. Abdullah yetişe

rek Fanti Kazımı:ı elinden bıçağını al· 
nuş, kendisini yakalamıştır. Yaralı 

nakledildiği memleket hastanesinde öl
müştür. Kazmı adliyeye verilmiştir. 
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içki Aleminden Sonra 
tzmir - i~cşmclik caddesinde ka. 

vuncu Hasarun dükkanına pazar günU 
Şaban ve Zıpzıp Abdi, Refik ve Hüs.. 
nü isminde dört kişi toplanarak dük· 
linm arka tarafındaki odada içki iç.

miılcrdir. 
Kavuncu Hasan içmemi.§tir. Şaban 

ve Refik bir müddet içtikten scnra. 
bıralcıp gitmişlerdir. 

Odada Hüsnü ve Abdi kalarak içki.. 
ye devam etmişlerdir. Aradan 'bir ınüd 
det geçtikten sonra kavuncu Hasan 

• oda kapısını açıp bakmış ve iki5lni fe
na ve ahlaka mugayir bir vaziyette 
görmü,1tür. 

Hasan bunu görünce fena halde kız. 
mış, Zıpzıp A'bdiye derhal çıkıp gitme.. 
sini söylemiştir. Abdi (gitmem) de

yince Hasan kavun kesmeğc maılıaus 

sustalı çakı ile Abdiyi kalbi üzerinden. 
ve müteaddit yerlerincen yaralıyarak 
kaçmıştır. 

Hüsnü de bu vakadan sonra kor. 
karak dü'kkandan ayrılmıştır. Yarah 
Abdi ise dükkanın önündeki meydana 
ka.dar sürünerek çıkabilmiş ve orada 
düşüp kalmıştır. 

Zıpzıp Abdiyi bir don bir ıömlek 
ve yaralı vaziyette :gören polisler (se
ni 'kim vurdu) diye SOTm~raa d .. 
Abdi sadece: 

- Beni bir erkek vurdu., 

~vabını vermiş ve başka birteY aöy .. 
lemcmiştir. Maamafih, zabıta tahkik&. 
tını yapmış, vuranın kavuncu Hasan 
olduğunu anlamış, Hasanı evinde ya
kalamıştır. Zıpzıp Abdi hastaneye kal

dınlmışbr. 

Dört Kamyon Fırtınaya 
Tutuldu 

Giresun, - Geçen fırtınada, EğTi.. 
belin boyun noktasında Ş. Karahisara 
gitmekte olan dört kamyon birdenbire 
kar - tipi fırtınasına tutulmuş, kam· 
yonlardan biri güçlükle geri dönebil
miş, diğe;leri onda saplanıp kalmı§
lardır. 

Oraya yakın bulunan jandarma ka· 
rak.olundaki jandarmalarımız derhal im 
dada koşarak kamyonlarda bulunan ve 
donmak tehlikesine manız 60 yolcuyu 
sırtlarında kara.kol binasına tqryarak 
kurtarmışlardır. 

Kendilerine sıca1c çay iltram ede.. 
rek ısınmalarını ve açılmasını ternill 
etmişlerdir. 

Yolculardan ölüm tehlikesi geçiren 
iki ihtiyarı ilk srhhi t~rlerlc kurta
ran jandarmamız, yolcular üzerinde 
derin bir minnet hissi uyanchımı>r
drr. Fırtına dindikten sonra ~ 
ve kamyonlar sağ salim yoıı.ma de
vam etmi§lcrdi.r. 
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DÜN ÇIKAN lLK KISMlN 

HULASASI: 
ilahi Kadın diye de amlan Is. 

ıcçli yıldız Greta Garbo, insan
i.ardan 1\ll{'(JT, öyle kolay kolay 
~rtada görünmez. Mesela, Amc· 
rikac'U:ı bir gece kendi filmi gös
te1iilen bir sinemaya gizlice gel· 
miş, geldiği duyulunca Trendisi
ııi görmesinler, diye pala.s, pan. 
dı1'0.'J 'knçmıştı. Halbuki o ta • 
rihtcn on lcii.sıtr sene önce Stok
holmilc berber dülclcanmda mii.1 
tcrüeri salnmlarkcn, sonra bir 
ticarethanede satıcılık ve şapka 
modeTliği ederken hiç te böyle 
değildi. Girgindi, sok"Ulgandı. 
Her yıldı:: gibi bu yıldıztn da le
hinde, aletJhinde olanUır d-0lu -
dur. AletJhindcki bir seyirci, o. 
nu aoğuk buluyor, sürekli bir 
esmrcngi::lilc yapmacıklığı v.s. 
ile ya§(ldığım ileri siirüyor, lc

hinde1.'i seyirci de onun tQbii ca 
zfbcsilc mcs7ııır ol<luğwm. ken
disine bayldığını söylüyor ve i§
tc d.cı•amlrı: 

G arbo hoşlarına gitmiyen 

insa.nlarm mevcut olabilmesini, 
aklım almıyor. Bence o:ıun ta. 
rafından oynanan bir aşk sah
nesinin bütün temsil eğretiliği
ni unutturduğunu. herkes his· 
setmek gerektir. Garbonu.::ı: ma
kine karşısında film eşlerine 

bahşettiği o her ı;,eyi berraklllJ]
tzran nüva.zişli okşayı.::Jı ile bir 
def acık olsun. lrucaklanmağa, 

hangi erkek can abnaz! Tekrar 
tekrar, onun bütün hn .... ;etle.
rinde sahici ibir :ıoples yer etti
ği hissindeyim. Na.zarımda Gar 
bo, saf ve pürüzsüz olu.sun, ter
temiz oluşun timsalidir. O, asla 
çirkin bir jeste, p.şağıhk bir 
harekete müsait olamıyacak o
lan kadındır. O. kadından daha 
fazla bir şeydir, bir hulyadır. 

Ve bu cephesi uzun, dokunul -
ması imkftnsız olduğundandır 

ki, ke:ıdisini Holivuttaki bütün 
kudretlerden daha kuvvetli gös
termiştir. Orada bir yıldız ömrü 
umumiyetle 5 sene kadar sürer. 
ken, o, filmde temsil faaliyeti
nin 14 üncü senesinde biricik, e
rişilmemiş, rakip tehdidinden 
masun, ebedi ayni şey olandır, 
Garbodur! 

Bu Garbo lehindeki si:ı€ma 

seyircisinin sözlerine göre de. 
kaçışı devamlı bir esrarengizlik 
yapmacıklığına hamletmek yer
siz! 

Ve aksine! 
Ve şimdi bir ihtimal daha, ya 

işin içyüzü her ikfsinin de aksi
neyse, bu her ikisinin de aksi 
ne? 

Şu, bu, ~öyle böyle v. s. ara.~r 
tırmalarla, mevzuu daha başlan 
gıçta bu istikamette yürlitmek
tense, bu bahsi burada bu ka. 
darla kesip, sapmak daha yo
lunda olacak gibi .. Hele belirti
len iki görüşten herhangi biri
sinin veya her ikisinin de de
ğil de, bir Uçüncü, dördüncü ve
ya bcşi:ıcisinin isabetinde karar 
kılmakta okuya!lları serbest bı. 
l"kkmak, belki de daha yolunda 
olacağına göre! .. 

Hiç değilse sonuna değin! 
Yazan da okuyan gibi, mevzu 

un safha saflıa açılması sonunu 
bekleyip, mUtalea ve mülahaza
sını o zaman açığa vurursa, da-

Hayatı Roman OTan Kadın; 
....- ,,_, ~ -

Tutkun 
erkeğin 

olduğu artist bir 
sarıldı! boynuna 

Greta, o zaman henüz 14 yaşında bir kızdı. 
Brisson kendisine: - Küçük, dedi, haydi 

J•• ' mamanın yanına uon . 

Grcta Garbonım Ho7ivuda ayal; bast1{jı :::aman çe7;ilmiş i1k res
mi. Arlaı.:ıııula, ortada rcjisörii Jlavrils Ştillcrüı mii.tchal;

kim çehresi ... 

ha iyi olacak her halde, eğer 

açığa vurmak istiyeceği bir mü
talcn ve müliıhnzası varsa? 

Ve mademki mevzuu bu isti
kamette yürütmek istemiyor, 
işte burada bu yolda:ı sapıyor! 

Nereye? 
Bir yan sokağa! 
Birbakıma bu sapış da, o fs

tikamete doğru dolambaçlı yoL 
dan bir adım atıştır! Çünkü .. 

Saptığı yan sokak, sonraları 

- tıa.hi kadın - denilen 14 ya
şındaki kızın, bu noktadan da 
üzerinde durulabilecek bir hfi -
<lisesi g~e:ı bir yan sokaktır! 

Greta Loviza Güstafsson, 
Stokholmde 7 Kron haftalıkla 

çalıştığı berber dükkanında müş 
terileri maharetle tıra.s eder ·ıe 

onlara güler yüz göstererek, üs
telik haftclığı kadar da bahşiş 
alırken, bir sanatkara tutkundu. 
Bu artist, operet mugannisi Da
nimarkalı Brissondu. Dükkan 
te:ıhalaştıkça, patronlJ' Artur F. 
Ekengrenin karısını bir köşeye 
çeker, kendisine tutkun olduğu 
bu adamrn resimlerini gösterir
di. Şen, cürctli kız, erkeğe mi 
tutkundu, yoksa bu sahasmd:ı 

şöhretli sanatkara mı? O:ıu ken 
disi de tahlil edemiyordu ga. 
liba! 

Her neyse, i§tc o zamanlarda 
bir akşam Mozebakke tiyatrosu 
nun artistlerin girip çıkmasına 
mahsus kapı!!!ma sokuldu, ora -
da dar ve dönem~li merdiven 
basamağında durdu. Tutkun ol-

duğu artistle burada ka~ılaş • 
ması mümkündü. Resimleri:ıi 

istediği zaman ve istediği ka· 
dar seyre daldığı Brissonu, gö
recekti. Görüp yakından seyre. 
dccek

0

ti! 

Merdiven basamaklarında de
ğil de belki, daha içerde! . 

Ya da gerisin geı~ dönmek ro 
runda kalarak dışarda! 

Fakat, dönemeçli merdive:ı 
basamaklarında karşıla:şt1lar. 

Ka~ıl:ıştılar da :ıesi? Çarpıştı· 
lar! 

Berber kalfası kız, cüretkardı 
ama bu karşılaşma değil de çar
pışma Ü7.erine şaşalamıştı. Müt· 
hiş surette ürkınü.jtü. Ancak bu 
hal, pek kısa sürdü. Çarçabuk 
kendini tophyan kız, Brissona 
iştiyakla sarıldı. 

Operet mugannisi, neye uğ -
radığını anlıyamamıştı. Önce, 
kız boynu:ıa. sarılınca, vaziyeti 
kavradı. Kendisi, Stokholmde 
küçük çağda kızların bu şek:J. 
de hayranlık tezahürlerine alış

kmdı. Greta, o kadarla kalını -
yarak, fırsat bu fırsat, artisti 
şappadak öpecekti de! Brisson, 
göz aşinalığı olduğu kızı yavaş
ça kendisinden ayırdı, onu.-ı is
tekli kollan arasından sıyrıl -
dı: 

- Ne yapıyorsun, küçük? 
Kız. usulca da olsa böyle iti. 

lince, tutuklaştı, hiç bir şey söy 
liyemedi. sustu. Kaç filminin 
kaç sahnesinde sevgi ihtirasım 

u~taca a:ılabnasmı enikunu bi -

len yıldız, öerlier lialf ası iken i
fadelendirişin daha hayliden 
hayliye acemisiydi. Brisson için 
içinden duyduklarını dile gcti -
remedi, tutkunluğunu sözle de 
anlatınası:ıı beceremedi. 

Ya artist? 
Erkek, gayetle ciddi davran

öı. Kızın omuzunu, saçlarını ok
şıyarak: 

- HayJi, dedi, küçük Greta, 
eve dön! Mamanın yanına dön. 
men ıazım şimdi! 

Ve kendi:ıi reddedilmiş hisse
den küçük kız, kös kös evinin 
yolunu tuttu ... 

Ne istihfaf! 
Bir kulağı çekilmediği kalmış 

tı adeta! 
Küçük kız. ha! 
Halbuki 14 yaşında, iş güç 

sahibi koskoca kımı ! 

Bu yaştayken babası ölüve -
rince, annesine ve kızkardeşine 
bakmak işini, ailesi:ıi geçindir
mek işini üzerine alan ve bu ~i 
başaran o <!eğil miydi? O. kü -
çük kız! 

Sonra da tutkun olduğu a
dam, kendisini adam hesabına 

koymıyarak, hiç mi hiç yüzver. 
miyerek annesini:ıı yanına dön
mesi lazım geldiğini söylemekle 
onu kırmıştı! 

Tutkun olduğu artist erkeğin 
bu muamelesi, kabacaydr doğru 
su, onu ba.ska türlü azarlamak, 
terslemekten de beterdi! / 

Buna Garbonun inkisara uğ. 
radığı ilk aşkıdır, denilebilir 
mi? 

Ya Mavrits Stiller! 

Onu bütün yeryüzünce anıl -
mış yıldız yapan, onu - İlahi 

kadın - laştıran erkek 

.Meşhur rejisör! 

18 yaşı:.daki Gretaya, haya
tında ilk giydiği kürkü hediye 
etmiş olan adam! 

Gerçi Gretanin onu arayıp 

bulunması, onun peşinde koşma 
sı bir bakıma yıldızlık işile ala
kadardı ve öteki de o:ıunla re
jisör sıfatile alakalandı, ama ... 

T~ışma ilerledikçe, araların
da bir içten yakmlaşma, ka.r§ı
lıklı bir içten yakmlaşmanm a. 
dma aşk denilen nevi canlanına
dığı iddia olu:ıabilse bile isbat 
edilebilir mi? 

(Arlıxısı vardır) 

Zenci ''Allah,, ın kadın peygamberi 
Amerikadaki zencileri:ı Alln.

hı sayılan İlahi Baba bu gün 
kendisine 1ngilterede bir kadın 
peygamber bulmuş bulunuyor. 

Misis Goys NiY'..ıton isminde
ki bu kadın Londradaki bir 
semti:ı belediye reisinin karı • 
sıdır. Misis Coys ilahi baba di· 
ninin bilhassa iş hayatında çok 
faydalJ neticeler verdiğini iddia 
etmekte ve herkese bu dine gir. 
meleri tavsiyesinde bulunm~k

tadır. 

.Misis Coys: 

1 Ertesi günden itibaren tica -
retha.:ıe arı kovanı gibi işleme
ğe başladı. Bunun sırrını yalnız 
ben biliyorum. Çünkü, ilahi ba. 
banın dininde dualar ettim, Al
lahtan müşteri istedim ... 

Fakat, biraz ihtiyatlı dav-
ranmam lazım geldiği:ıi sonra· 
dan anladım. Çünkü, fazla dua 

• ettiğim bir gün mağazaya beş 

yüze yakın müşteri geldi. Satış 
memurlarım başa çıkamadılar .. 

Misis Coys Niyuton bu gün 
çok zengin bir ticarethane sahi
bidir. Kendisi:ıe bu serveti ka. 

YUGOSLAVYA MEKTUBU 

Bir kız genç bir 
rahibi kaçırdı! 

Seksan beş yaşında ud çalan gönlü şen bi' 
ihtiyar - Yüz bınlerce lirasını bulan bit 

kadına 40 kuruş bahşiş veren İngiliz ! 
Bosna ha valisinin en meş

hur küçük kasabalarından birisi 
rKamengrad'dır. Bu kasabanm 
müslüman halkı gayet çalışkan· 
dır. Meseli ke:ıdi gayretile, ken
di terile kasabalarında güzel bir 
mektep yapmI§lardır. Son .za -
manlarda kasabanm tamaıniyle 
çölanüş ve harap olmuş camisi
ni de yeniden inşa etmişlerdir. 
Camiyi, Bosnanm Fatihi, Fatih 
Sultan Mehmet ~ ~ttirm.iş
tir. Eski camiden dört çökük 
duvarla, çok güzel ve Türk mi
mari üslübunda gayet ince işlen 
miş mihrap katmıştır. Kasaba
lılar bu tarihl mimberi esas
lı bir surette tamir ederek cami
yi yeniden inşa etmişlerdir. 

Şim<li cami okadar güzel olmuş
tur ki, on<lan güzelini hiç bir 
Bosna kasabasında bulmak ka -
bil değildir. 

Caminlı masrafı 300.000 di • 
narı bulmuştur. Dahili tezyina
tı bitmek üzeredir. Tamir edi
len tarihi mimber de bitince, ca
minin merasimle cemaata açıl -
ması kararlaştırılmıştır. Cami 
kasabanın eteğinde bulunmak -
tadır. Rivayetlere göre, caminiı:ı 
bulunduğu yerden, Fatih Sul • 
tan Mehmet 1453 teki muhare
beyi seyretmiştir. Muharebeyi 
kazanın.ca da Fatih burada bir 
cami inşa ettirmiştir. 

Camini::ıı resmi küşatı için bu. 
rada bUyUk hazırlıklar devam 
etmektedir. Halk son on se:ıe 
zarfında vuku bulan scnlikler 
arasında büyüğünün bu cami 11 

nin resmi küşadı olacağını um
maktadır. 

Ayni gü:ıde kasabada at ya
rı.~ları da yapılacaktır. Bosna 
ha valisinin en iyi hayvanları bu 
yarışlarda iştirak edecektir. 

Bu şenlikleri tertip eden he
yet, Belgrad, Saraybosna ve di
ğer şehirlerden ileri gelen şah
siyetleri, cemiyetler ve dini ma
kamları, başr:ıda bulunanlara 
trende yüme elli tenzilat temin 
ederek, davet etmiştir. 

Kli8cden kaçan rahip! 

Güzel Bosnada birçok mana.s· 
tır da vardır.Geçen gece Tuzla
daki manastırın rahipleri derin 
uykudayken, manastırın, 400 
·senelik tarihinde göıiilmemiş 
bir hadise olmuştur. 

Bu manastırdaki genç ve ya
kışıklı bir rahip, Tuzlanın en 
güzel kızlarında birisiyle kaç -

mıştır. 

Kızın babası Tuzlanın ileri ge· 
len memurlarında.:ı biridir. A
şıklar geceyarısı kiminin habe
ri olmadan kaçmışlardır. İki 
genç trene binmiş, Bord kasa
basına doğru yola çıkmıştır. 

Genç rahibin Tuzla. güzelioe 
karşı beslediği aşkından son za
manlarda Tuzlada. bahsedilme -
ğe başlanmı~tır. Aşıklar bir kaç 
defa gece geç vakit kasabanın 
kuytu bir yerinde görülmüştür. 
Fakat kimse, genç rahibkı aşkı 
uğrunda rahip elbisesini çıkar
mağa, manastırdan ebediyen 
kaçmağa kadar ileri gedeceği -
ni tahmin etmemiştir. 

Rahip Pero 30 yaşındadır, ve 
kasabadaki papaz kilisesinin ta-

tadırlar. Bu aşk macerası -
rengiz bir surette başlaınıttJI 
Deniliyor ki. iki geoç biribirlıl' 
rini ilk defa bir merasimde ~ 
dükleri zaman, sevmişlerdir. 

llk önce mektuplaştılar, f:JfJfl 
ra da gizlice buluşma.ğa. ba.şla ' 
mışlardır. 

O gece bütün manastır dl' 
rin uykudayken, rahip Pero, bit 
hırsız gibi manastırdan saVUfl' 
yor, sevgilisinb beklediği ye1' 
koşuyor. 

Rahip Pero ve genç Mira 'Dil' 
firan küçük Boşnyak kasaba • 
sm<la kıyamet kopmuştur. öl' 
renildiğine göre genç i.şıldat 
Voyvodmaya kaçmıştır. Perf 
kendisbe orada bir iş arayacak" 
tır. Pero ve Mira nikilılarmı ki' 
lisede değil belediyede kıyaca.r.. 
lardır. 

Gönlü .JCn bir whtiyar 'l'ü.rU 

Ocak kasabasında oturan A• 
tif çavuş seksenbeş yaşında o1' 
makla beraber gayet mahiranl 
utu çalar, gfuel Boşnak sevdt 
şarkıları söyler. lhtiyarm ku • 
lakJarı gayet hassas. sesi gaye& 
güzel ve berrak kalmıştır. 

Bütün söylediği şarkılarl. 

ke:ıdisine mahsus bir hususiyet 
vermi.§tir. Sesini nasıl muhafa• 
za ettiyse, şen havaları ve güzel 
eski Türk şarkılarını da hiC} 
unutmamıştır. 

Kendisi hayatını şöyle anla .. 
byor: 

- Seksen beş yaşrndayı:ı:n. 

sesiın de var: işte bütib varlJ-1 
ğım budur. 

"Canını sıkıldı mr. oğulları .. 
mı, torunlarımı etrafımda toP"' 
Iıyarak onlarla şarkr söylerim..... 

Bu yaşta ~kı söyleyen ili" 
tiyarın çok sağlam, çok din!Q 
bir vücudu vardır. Nekadar sağ.ı 
lam, nekadar dinç olduğu ğös.ı 
termek için bazan çarşıda. par 
maklarıyla çıplak ayaklarınm 

baş parmaklarını tutar, bir Ç1!" 

buğun üzerbden öbür tarafına 
sıçrar, arka.s~da bir de şarla 
töylcr!. 

Yüz bittlcrce liradan. 4.0 
1cıtnı§ bah.,.~! 

Dalmaçyada.. Hvar eehriD-' 
de yaşıyan Mariya Mongula i5" 
minde fakir bir kadın parkta 
600.000 dinar bulmuştur. Çan • 
tayı parkta ge7.erken bir sıra
nın altında görmüş. almış ve 
hiç açmadan polis mcrkezioa 
götürmüştür. Çanta açıldığı za.a 
man içinde bir yığın İngiliz lir&4 
sı çıkmıştır. Kadın ve polis har, 
retten dona kalmışlardır. 

Ayni zamanda "Palas otelin
de" bir İngiliz doktoru, kaybet,. 
tiği paradan artık ümidi:ıi ke .. 
serek, saçlarını yoluyordu. 

- Misal i~te ben ~diyor. İlahi 
babanmı:ı dinini öğrendim, çok 
doğru buldum ve tatbike başla
dım. Bu dine olan imanla derhal 

ticari biri..~ gtr~ Ye iflfıs et 
mek üzere bulunan bir ticaretha 
neyi sntın n1dr.., ..• 

zandıran dinin müessisi zenciler rih hocasıdır. 

Fakat lskoçyalı doktor aldaır 
mıştr. Çantasındaki evraktan 
bu paranın İngiliz doktoruna aıe 
it olduğunu meydana çıkmı:ş,. 

bir polis otele giderek doktoru 
merkeze çağırmıştır. Doktol't 
kaybettiği parayı tekrar görünı
ce sevinçte:ı ne yapaeağmı biJ.e 
miyordu. Fakat namuslu kadr 
na karşı minnettarlığını g~ 
mek için, cüzdanmr açmış ve bt.a 
çok fa.kir çok namuslu kadına. 

ancak 20 dinar, (bizim pa,ra. 
mızla 40 kuruş) kadar bir bab4 
şiş vermiştir,. • 

ilahım ziyaret etmek için ya- Yine aşıklar birbirlerinin tah
kmda Amerikaya gidecek"tir. minen iki senedenberi tanımak.-
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Tehlike 
ıı:.rn: Sidney Horıer - 46 - Ceviren: H. Münir 

"" 
Fakat bu sOzlerlne karşı aldıkları 

;arip cevap şu oldu: 
- Şimdl polise telefon ettim. 
-Neden? . 
Halinden bir uşak olduğu anlaşı

lan soluk yUzlU adam onların yUzUne 
a!al afal bakıyordu. Str Harkort ye
niden sordu: 

- Söylediğimizi işitmedin mi 1 Mis
ter Jardeni görmek istiyoruz. Kendi
si eTde mi, değil mi? 

Adam bu sefer garip bir tarzda 
CUldU. 

Fakat onun bu hali, Slr Harkor
tun sinirine dokunmuştu. Hiddetle 

:raaksına sarıldı. 

- Buraya bak, diyordu. SözUme 
cevap verecek misin, vcrmiyecck mi
sin? 

Adam sindi: 
- Evet, dedi. mvdedir. (Sonra ay

nı BözU tekrar ederek) Şimdi polise 
telefon ettim. 

- Polise niçin telefon ediyorsun? 
- Buyurun, gözlerinizle görUn. 
Soluk yUzlU a.dam önde, ötekiler 

arkada yUrUyorlardı. 
Slr Harkort Brus, Brandele döne .. 

rek: 
- Bu adam ya deli, dedi, yahut da 

btt el'de büyük bir felAket olmuş .•• 
Brandel bu sözden kastedilen ma

nan anlıyarak: 
- Yani dedi Jardene bir şey ol-

duğunu sö~lem~k istiyorsun değil 
Ini? 

- Eh, aşağı yukarı öyle ... 
Bu sırada merdivenleri yarıya ka

dar çıkmışlardı. Birinci kata geldi
ler ve soluk yUzlU adam bir kapının 
6nUnde durdu: 

- Buradan ayrılarak eYime gittim 
Ben aşağıdaki sokakta oturuyorum. 
-Akşam yemeğinden sonra daima 

eve mi gt-dersln? 1 
- Evet crendm. 
- Pekt\l~, sonra niçin geri geldin? 
- Sebebi var. Haftalığımı burada ~ 

unutmuşum. Kimse çalmasın diye 
geldim. EvlncPst katında küçUk biri 
odam var. öte beriml oraya sakla-

rım. 

- Pek~ld, bu odaya niçin geldin? 

- Merdivenlerden inerken bir fnll-
tl işittim. Acaba Mister Jardcn has
talandı mı diyordum. Sonra onu bu 
halde buldum ... Zavallı adamcağız!. 
Evet bu hnlde .. . 

- !çeriye girdiğin zaman Mister ! 
Jarden ölmUş ınUydU? 

- Bakamadım efendim. Korku-

yordum. 
- Bu :ıa.dlse, bizim buraya gelme

mizden ne kadar evvel cereyan et-

ti? 
- Bir iki dakika evvel... lşte onun 

için şaşkın bir haldeydim. Öyle şa
şırmıştım ki, ne söyledlğlmt, ne yap
tığımı bilmeyordum. 

- Bununla beraber polise telefon 
etmeği akıl ede bilmişsin? 

- Evet efendim. Akıl ede bilmişim. 
Rüyada gibi idim. 

- Pekt\lA., Morlson; sokak kapısı 
çaTınryor. Her halde polis gelmiştir. 

Git aç. 
- BaşUstUne efendim! 

Morlson dışarıya çıkınca, Brandel 
de mevkiint terkettl ve Sir Harkor-

ta: 
- Sana bir şey söyllyeyim mi? de-

di. Bu Jardenln bana anlattıklarının 
yalan olmadığına bir kere daha inan-

- Burada, d&dl. mış bulunuyorum; ne dersin? 
Fakat sesinde öyle bir vazıyet var- - E-.·et, haklısın? Yalnız öte berl-

dı kl, Drandelln tUyJcrl ürperdi. ye elini sUrme? 
Slr Uarkort · 
- PekA.H\, diyerek kapıyı ittl ve Brandel bir masanın Uıerhıdeki 

Drandele kendisini taklP etmesini 1- kAğıtlan karıştırmaktaydı. Sir Har-
şaret etti. kortun sözUnU pek dinlemeksizin: 

Evlenmekte yeni 
bir usul 

Geçenlerde Amerikan cümhurrei.ai 
Ruzveltin küçük oğlu evlendiği zaman, 
nikahını memleketin en eski 'kilise
sinde kıydmnışt:t. 

Bunu, bilhassa. kansı istemişti. Çün-
kü, bu suretle evlilik hayatlannm 
mesut geçeceğine kanidi. 

Bun.dan sonra lngiltcrede evlenen 
bir çift de nikah m~imini memle
ketin en eski kilisesinde yaptınruşlar
dr. 

Y alruz, güvey daha ileri gitmiş, bu 
on ıikinci asır kilisesine girerken, o 
zamanki adeti tatbik etmiş: N"'.ışanlrsı
nr kucağına alarak içeri ao1mıuştu.. 

Bunun da İngiltercde bir adet ola.. 
cağından bahsediliyor.du. Nitekim bu
gün daha başka yerlerde de yeni ev
lenenler bu usulü tatbik etmeye baş. 

lamışlardır. Resimde lbu suretle evle. 
nen yeni bir çift -görülüyor. 

Brandel arkadaşının peşine takıl- - Fakat, dedi. Burada. bir telgraf 
gtrmez orada var. Ona da bakmıyacak mıyız? ----------------

<lı. Fakat odaya. girer t iş Sir Harkort te1grart:ıki yazıya ba- R A O V O 
korkun" bir facianın cereyan e m 

" karnk: 
olduğunu derhal sezdi. . birkaÇ adım yti- - Bu bir şifre olacak, dedi. Yam-

Slr Harkort Brus d" uzerine ma alıp mUdilrlycte kadar götUre-
rUdtikten sonra, bir ccse ın d Ut h 1 d AKŞı\M NEŞR/l'ATI: yJm. Delki ora a m e assıs ar c-esiltnlştl. . Snnt lS,30 Dnns musikisi (Pliık). 19 

resi geçtı. Son- şifre edebllirler... Haydi bakalım, Spor musahabeleri: Eşref Şefik. 19,30 Kn-
Acı bir sessizlik deV si işitildi: mademki işe başladın; bitir. Daha rışık musikisi (Pliık). 19,55 Borsa haber-

ra. Sir Harkortun kalın se luk yUzlU başka dikkati calip şey var mı ora- leri. 20 Sant ayarı, Nihnl Asım n nrkadaş-
- ÖlmUş' (DoğrulUP 60 farı tnrafından Türk musikisi Te hnlk şnr-

adama döne.rek) Buraya gelsene ~e~. da? kılnrı. 20,40 Ajnns hnbcrlcrf. 20,47 Omer 
doğru yUru- - Hnyır. Oteki kdğıtıarın hepsi Hızn Doğrul tnrnfınd:ın nrapca söylev. 21 
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Dünya 
borçlanıyor 

.. <Bat maEı 2 mc:icJe > 
raaı: 179 frank olaralc blmaJcta devam 
edecek. 

SiLAH MASRAFLARI 
Par.mm laymetini düşürmek §Cltlin

deki çare de ortadan kallctiğma göre 
maU k;alkmma için ne yapılacak? 

Eneli !U iki rakama lbakalmı: 
1938 bütçesinde umumi . hizmetler 

tahsisatı 27 milyar :frank, ayni !bütçe
de (eylül sonunda yapılan kısmi ac
ferbcrlik masrafı hariç olmak üzere) 
milli müdafaa tahsisat:I: 28 milyar 
frank Yek\Uı: 55 milyar. 

Esasen hakiki masraflardan aşağı o. 
lan bu iki tahsisata mukabil varidat 
60 milyar olarak gösterilmiştir. De
mek oluyor lci, yalnız fbu iki masraf 
hemen ihcmen bütün varidatı karşılı
yor. 

O halde yapılacak tek şey, masrafı 

fazlalaştrrmaktrr diye büküm verme
miz icap etmiyor mu? Ayni zamanda, 
A vrupanm .aıatıianma masrafı alt:mda 
iki büklüın olduğu ve bütçe meselesi
nin maliycciJcrdea %iyade diplomatlara 
ve devlet adılm1arma dayanan !tir ~ 
halini aldığx göriilmüyor mu? 

Şüphem ~ A"tt'llpa niıayet _.. 
larıru azaltmağa amt"3ffak o~ !bir

çok bütçelcır tirdenbirc ~ 
bulacak değillerdir. Çüokü, bagün tank 
veya top yaptzı fabriblamı igilıe!'i 
o zaman jpiz:lc::re yaıxhm dairelerinin 
ki~eleri önünde bi~, 

Fakat bu harp fbika]annın ~ne 
o zaman &ulh iP lıçin salapm ıf'abrik
lar koymak nbildir. ·Bmıanla hem d'".ın
ya, hem de milli iktisadiyat ı-aıaı•ıış 

olacakt:Ir .. 

Garip BiT Dava. 
lzmir (Kurun). - Şehitler mahalle

sinde bir Taka olma§tur. Ncvrca ~ 
da 2 S yaşında bir ~ polis ka.t:ıko
luna müracaatla kebapçı Sami ismin
de birisi traıf.mdan zorla evinden alı

narak kendi evine götürüldüğünü, ora
da hapeedilcrelc üç gün aJılconulchiğu
nu, nihayet CTin deniz tarafındaki pen
ceresinden denize atılmak suretile yü.. 
Z<: yüze kurtulduğunu aöylemiştir. 

Sami, ya:kalanmış, tahkikatta valr:a.. 
run uydurma olduğu anla§ılıru§tir. Sa
minin ötcdcnbcri bu '.kadınla münase
beti bulunduğu, evleneceğini söyliye
rek bdmı, nzasile evine götürdüğü, 

üç gün geçtiği halde kendisile evlen.. 
mek için lüçbir ~bbüste bulunma
dığmr görünce dcnir.c atılarak yulcan
da """'?.ılan vakayx uydurduğu anlaşıL 
r. 

Soluk yUzlll uşak ona. hesap pusulaları? Snnt ny:ırı: 1 - Stüdyo cnzb:ındı. 2 - Çi-
cı·· u: Slr Harkort: d'd n geliyo- - Onları da alalım. gan musikisi. 21,30 Safiye Te arkndaşları ::,ami hakkında takibata lüzum olma. 

- Ben,- Skotıand Yar :myorsan nu sırada içeriye uzun boylu bir tnrnfınclan Türk musikisi Te hnlk şarkıla- dığma adli~e 'karar verilmiştir. 
ruın. Bu cinayete dair ne adam girmişti. Polis Müfettişi Rov- rı. 22,20 Jfa,·a raporu. 22,23 Snz lıe:reli: --:--::-=-:-----------
bana 

1 
Beşiktaş llnlkevi namına: Fehmi idaresin- • • ?ümr_ükl~r Umum Müdürü B. .Mnlımul 

an at... . ş ilerliyerek Iings! de. 22,50 Son hnberler 'VC ertesi günün Nedım Gunduz:ılp dün de lctkiklerı·ne d _ 
Brandel de vavaş ya' a Slr Harkort: programı. 23 Sant nyan, tstikHil ma-ı, · e 

Si 
• ~aklaşmıştı. ) •y ''~m ~tmıştir. n. l\l:ıhmuı Nedim, G:ıl:ıt" 

r llarkortun .... ·anına " Uld .. ğU (Arkası l"ar son.. g k b 1 . " " dU u umru · şu e erıni gezmiştir. 

Jardcnln tabanca ile öl r b d"" -------~--::---=--~-=-=--:----::---:-----:-----------------. l · ek ro u 
görülUyordu tlzerlndek ıp Şambrmkal~lneisnbctedcnYcrlkan 1ürklye Cumhuriyet Merkez Bankası 8 / 10 / 1988 vaziyeti 

lira 

Tıp Bleminde 

Teksif edilmiş gDoet 
şuaı ile tedavi 

Gerek Sovyctler Bir.liğindCt gerelC 
birçok< diğer memlclretlc'Ide, tdıaif e
dilmiş güneş şuaım ik:ul}alm>ak için 
müteaddit teşebbüsler yapılmq '9'C mub. 
telif sebeple:r lbu tecrübelerin muvaf
fakıyetle sona crebilmesine ~ ol

muştu. 

1934 senesind:, Tcodozya Fizyotera-
pi enstitüsü, güneş şualannın tclalili 
için ihrak noktası uzun mesafeıdc bu
lunan hususi bir reflektör vücuda '&'C .. 
tirmek suretile meseleyi halletmi§ ve 
ou usulün tatbikine muvaffak olmuş
tur. 

Bunun üzerine, cilt, kemik, mafsal 
ve pcrifcri sinirleri hastalıklarırun tıe'k.. 
sif edilmiş güneş şuaı ile tedavisi, Kı
mrun muhtelif şehirlerinde ve Bur
yato - Mongolidc Ulan - Ude şcbrindc 
t.atbi:k edilmiştir_ 

Bu tedavi usulü ile, biih.assa clczc
marun ve gerek !basit g.crek 1anmzI 
lüpüs şeklinde iher türlü cilt~ 
nin tedavisinde lbiıtrassa 1J11'ilmnmıcl 
netieclcı: almıın~ Teksif ~ gü.ı 
ncş ~ çok tcSki de oka, kuru "V'!C

ya Y2! lbc:r t'ütlü en ~ ebJt;ıı ııayı 

rniilı:ehhı .. l sunett.:ı ~· 
Teksif edilmiş giincş ~ tıı:daıW. 

ıromatizmada, veıemde, Ja:mik TC mat. 
sal hastalılclarmda yüzde 90 ~ 
de iyi nctn:elc:r vetmift'iı <D..çcılo~ 
himdir. 

Sinirlerdeki hastaliklarm ayni um1 
ile tedavisinde de !iy.i 'ftl mii!A>et ~ 
cc niSbcti, yüzde 82 gibi yi!lmck biı: 

ra'kamg~. 
Şurasmt çok cntc.resan olamk ay .. 

dedcfön ki, güneş §U3lan ile tcıa-i. 
ziyanın camdan geçerek içeri girdiii 
bir oda dahilinde de tmbı'k edilebil-o 
mcktcdir. Kmmda ve :Buıyato - :M<m .. 
golide yapılan tecrübeler, bunu çıolt 
iyi is'bat eylemiştir. Bundan baş'ka, 
muhtelif artritkr ile ckzema~ lapn 
45 derece soğukta tcdavisi:qc teşebbüs 
olunmuş ve lbu da muKemmel netice. 

ler vermiştir. 
Teksif c.dilmiş güneş şualarının tatı

lik ısahası dahlı şimdiden ~ geni§ 
bir mahiyet ahmş ise de, Sovyet mim· 
lerl halen mevcut imkanların çok a.. 
!a:k ibir k:rsmmdan ancak istifade o. 
luna.'bildiği ikaıraatindedir1cr. 

Bn filimler, bu yeni tedavi usul~ 
nün daha geniş bir saha&. trtbilci için 
araştırmaianna ve tecrübelerine dur • 
madan devam eylemektedir. 

(Tatı1) 

m;GON KALKACAK VAPUHI.An 
(Erwruın - 12 Knraclenize), (Uğur -

930 h:miıc). (Su~ - 16 'Mndnnynyo), ("()1-
sen - 18 nnrtın:ı) kalknc:ıklır. 

GELLCEK YAJ>URLAR 
(Ege - 15 Knradcnizden), (Su~ - '16 

Muclnnyndnn), .(Snndct - 8 Ayv111ıttao); 
gelecektir. 
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Uşağın sesi işitildi: l bu halde 
- Ben diyordu. Onu Sl ~ ..a ~ 17 157 851 :!4.133.890.00 .. ret 1 • • - • • 

buldum. Hiç elimi surmediIIl· ze ~c. • • • 16.634.265.00 DlıQU ._.., ...-... -
15.000.000.09 

I noillcrc11in kal'i lıir ültimatoma f~ 
bw:cucn notasında tcsbit edilen Jıatla c:e
l:ilmcl:liöimi: 'için verdi{ji mıılıletin hita.
mınclanbcri 36 saat geçmi~ bulıwmaktadır. 
IJu mütldet -ar{ ında cenup Jırıdııl/arımı:da 
silôlı palla:ıamıştır. Fakat ııa:i11ct bütıın 
cidıli11elini nııılıafa:a ctnıeklt'dir. 

Yemın ederim kl elimi surmcdi~· uraldıJc. • • • l.Zt3.55.l.OO 41.081.700.06 A.dl "tnıwu. r.: -

Burada hlc bir şeye el sUrülmem ş- ~deld Mubbl"- • • Bum.il • • ; ~ ~ ,• ~ 2.712.234.1 ı 
6.000.000.00 8.712.234.11 

tir. l'tlrll ~: • 1.189.30:>.oı 1.189.305.01 

Sir llarkort, Brandele dönerek: Barlft91d aı~lrterı 
- Brandel, dedi. Şu lrnpıda durur &.ıtlll taıı ldlorr-1 9 oa• sı ı 

:ın usun? &.ıtıaa ta!lrilt ııatıO ...-.ı 
Brandcl derhal kapıya doğru yUrU- •rilllet· ~ 

Yerck orada vazıyet aldı. - otl• dr"1sl• " 
Sir Harkort uşağı sorguya çek- ıdlrlDI tıaldJ•l•rt • • • • ..-n• .ıı9iUerl& 

lllekte devam etti: 
- Söyle bakalım. BiıtUn blldiklc-

fI Şe .. ·dcn evvel 
rint anlatacaksın. er " 
senin adlll nedir? 

- Corc ; • orlson ! ,, 

d ki isln uşaklık mı. 
- Dura n · hl 

E . t Esas itibariyle oda z-

~ht• ~ıe.o enakJ oaktt,.. 

... -·•ıfL. 
Kanunun 6 - 8 lnci mad· 
o.ıer:tıı• ~rltkaıı HaziD

1 ı.a.r-
f'JD daJI Hkl tedf yat. 

kaf!dat ~JI 

11utn• tı011olan. • • • 

12.730 .038 .. 'l.'l 
1.47:;.67 

l 1 .654.9:'>0.97 

ı 58.7 48.003.00 

tr;.137.60-2.00 

24.302.46!1.97 

143.610.001.00~ 

7:;,05:;_444 .381 

l'-4&11Udeld au.aı..u.r. 

Deruhte edil• ..... ~ 
Kanunun ~ lncl madde

ıertne tH11lwı bUlM tanı. 
daa nld tedll*t. 
o.ruhte tdll• ..... Mklll• 

t58.7·l8.r>63.oo 

15-137.602.00 

~ • • • .. 143610 
ltarp11'J t•m•z• altla olarü · .961.00 

U&Yeten t.d&TQle ....u. 19 000 . .000.00 
ReukGIU •uka!ım lll..._ 91& ,... 
a.....u,_11n ..... 
Oh1ıl r.uaı...... .., i, 

M..000.000.00 100.610.00J .00 
16.129.57'.?.28 

2.014.37 

Reisicıımlııır Ga::i Jtustafa Kemal Paşa 
lleyeti Vekile ile Sıuclırindc mulıabcresl 
neticesiııdc !Jüuıık Millet Jllcclisinl derhal 

içtimaa davet etmiştir. 

Oün kü hnvn 
Yurtta ha' :ı, Doğu Anadolunun şiın.?I 

ve Knraclcniz kısmında ) er ) er hulutlu, clı· 
ğer Jıulgclcrde uımınıi) etle acık gccmiş, 
rüzs:ırlar snrlıl istikamette hafı{ hu,.,.cttc 
esmiştir. !sı:ınhulcla lın\"a açık gecmıs, ruz 
sür sakin gecnıiştir. S:ınt 14 de hn' n taz
yiki iG4 milimetre idi. Suhunct c-:: .luksek 
güneşte 55,0 gölgede 2:1,7 ve en duşuk 10.2 
snntiE{rat kaydedilmişt_i_r. _____ _ 

- '\ e ... ~ t falc tefek diğer 
mctçisiyiın. I• akn u 
işler de gBrUyoruııı. 
. - Mister Jardcnin yanında çalışı-

r<~~ı1 MJl•tlef • • • • 

SAllAlll " raJıY1.l&t ~': 
\Dertıbt• edil• enam .u. 

' l dyeetn lr&J'fllıl1 .... .. 

500.000.00 
74.:>55.444.38 

A.ltmaı tah~ kabil dlMwlw 
01ı- d~···· .. .,._,. 
'1:1lr111C lııekt,..... . • . . . ......... _._._._ ·-·- 44.6~.818.56 •U.6".UU~.~2.03 

86.442.036.59 
/Jc~iktaş lcra :Memurlıığundan: 

yordun değil mi? 
- E,·et. 
- Bu akşam Mister Jardenln ye-

meğini sen mi getirdin?·· 

~talıTtllt ltib&ı't bymetl4 

ı aer-..t eM&a " tıd.Ult 

-Evet. 

".,...111.rı 

nasıl- Hnzlncyo kı n vadeli ın·am 
A IU. H ıtf,"1• lt!u'lM 

39.461.4.48.48 

6.768.ö2.'1.85 46.22D.972.3S 

- Mister Jarden, o zaman 
<1 ı? . H t falııyf'llf ll9er1M 17.248.759.91 

_ Fe,·knlade iyi idi efcndım. n - __..,... 4.500.000.00 

7.747.500.00 
2.'l0.208.5.'l 

9.271 .051 .38 

tA. istahının yeriude olduğuna dair lıtDttıllf 13.315.920.25 367'.52f.r>36.91 

bir ~Uktc yaptı, gUlilşmUştük. , . _ • ..._ :J67.a:!4.i.:16.D1 - - - ------- --..2.... ______ __;t Temmm 1938 tıırilıin'Cfen Hibaren: lskonto haddi % 4 Afhn hrtne llTllftt ~ s ' ~~~~~~~~~~~~==~....:....:..:.:.:.:.::_...:.::~....:..:..:.::..:_~~~~~-

Bir horctnn dolayı tnhlı hncıe alınıp 
parnya çevrilmesine knrnr Terilen üç. ıı
det maron renldi kolluk lıir adet bnvogau 
ocnğl ve sair eşynnın 15 T. evvel 938 tari
lıine rasUnynn cumartesi günü saat 11 den 
sant 13 c kooıır Beşiktnşta B:ıl-:ıtp:ıznnnda 
bilmüzaycdc ye acık nrlınna surcliyle sa
tılacaktır. Yüzde yetmiş beşini bnlmııdı
;p takdirde ikinci artmnası 17-W-938 ta
nö!nc rnstl:ıy:ın pnzartcsi günü nl ni s:ıııt
te :ıyni mahalde s:ıtılııcn'ktır. Taliplerin 
yevmi mcı:kOr ve saatle mahallinde h zır 
bulmıncak memunın:ı mUrnc!ıol c1Jemclcrı 
i1nn ()lmmr. l{V'. 'l". ~, / 



Tayyare piyangosunun dünkü keşidesinde kazananlar 
Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Tek kollu Cemal gişesi derhal ödiyecektir 

No. 
1 
47 
48 
63 
107 
130 
1~ 

188 
201 
227 
316 
389 
435 
467 
471 
541 
581 
604 
620 
722 
739 
741 
765 
771 
794 
801 
814 
b23 
626 
877 
84..1 
943 

1092 
156 
200 
273 
308 
315 
369 
383 
384: 
4.01 
414 
430 
463 
520 
621. 
668 
708 
726 . 

803 
848 
891 
892 
947 

94S 
94:4: 
973 

2002 
83 
280 
325 
443 

500 
529 
572 
752 
824 
858 
917 
900 
939 

3019 
38 
61 
69 
57 
83 
143 
221 
225 
2M 
200 
298 
369 
479 
481 
581 

4 6M 
741 
S83 
886 
892 
90S 
964 
972 
982 

4114: 
126 
23t 
at 

Lira 
500 
70 
70 
70 
40 

500 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
70 
40 
50 
40 
40 

200 
40 

200 
70 

500 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
70 

1000 
70 
40 
40 
50 
70 
40 
70 
40 
40 
40 
70 
fi() 

40 
50 
50 
50 
40 
50 
40 

40 
40 
70 
50 
70 

500 
40 
70 
40 

500 
50 
50 
40 
40 
40 

1000 
50 
50 
40 
40 
50 
40 

500 
50 
40 

500 
40 

500 
40 
50 
70 
70 
40 
40 
4.0 
70 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
70 
40 
50 
40 

1000 

No. 
326 
392 
4P5 
429 
433 
481 
592 
600 
625 
632 
655 
685 
722 
760 
775 
831 
901 
032 
940 
958 

5002 
80 
93 
101 
124 
128 
16'> 
187 
206 
24.0 
285 
302 
357 
388 
405 
412 
413 
517 
eb3 
685 
822 
885 
950 
957 
961 

6000 
50 
117 
no 
236 
276 
297 
314 
315 
339 
340 
347 
351 
364 
4Cl8 
4471 

499 
518 
578 
645 
646 
58 
690 
707 
768 
810 
809 
821 . 
830 
927 
982 
986 

7085 
149 
161 
188 
~64 

386 
409 
501 
M2 
670 
7144 
729 
7b'i 
869 
924 

8049 
89 
115 
160 
1713 
199 
309 
363 

Lira 1 
40 

40 ı 
70 
40 \1 
40 

40 \ 
40 
50 

1500 
500 
40 
40 
50 
50 
40 
50 
40 
40 

100 
50 
50 
40 
40 

200 
200 
500 
70 
40 
70 
40 
40 

500 
40 
40 
40 

500 
40 
40 

500 
50 

500 
50 
70 

500 
50 

rioo 
40 

"° 40 
404 
40 

1500 
40 
70 
40 
50 
40 
50 
40 
40 

500 
50 
40 
40 
50 
40 

500 
4.0 
50 
40 
40 
70 
50 
f>(} 

70 
70 
50 
40 

500 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 

No. 
402 
414 
4431 
453 
463 
470 
519 
516 
653 
677 
709 
755 
766 
810 
S3D 
892 
937 
954 
983 

9113 
123 
127 
156 
217 
284-
,38 
444 
445 
488 
527 
689 
757 
SBO 
899 
971 

10001 
39 
45 
60 
70 
96 
103 
111 
:19 
168 
221 
225 
268 
299 
318 
317 • 
387 
389 
393 
457 
4588 
464 
465 
466 
513 
727 
835 
915 
979 

11018 
123 
128 
185 
189 
221 
233 
238 
245 
283 
310 
324 
347 
367 
467 
491 
573 
582 
656 
712 
71ı5 

760 
823 

70 83~ 

500 939 
500 12016 
40 22 
50 46 
50 138 
50 142 
40 152 
40 162 
40 167 
70 181 

500 194 
40 215 
40 227 

Lira 
40 
40 
40 

500 
40 
40 

. 70 
10 

1000 
200 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 

500 
500 
40 
40 
40 
70 
70 
40 
40 
40 
50 

200 
40 
50 
40 
70 

"° 50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

200 
40 
50 
40 
40 
70 
40 

500 
70 
50 
50 

200 
50 

500 
50 
50 
40 
40 
50 

1000 
4.0 

500 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
50 
70 
70 
40 
40 
50 

1000 
50 
50 

440 
70 
70 
50 
40 
40 

500 
50 
40 

500 
70 

No. 
248 
264 
276 
303 
357 
370 
300 
411 
469 
531 
663 
668 
724 
881 
894 

13128 
191 
235 
Z39 
402 
465 
702 
710 
744 
751 
79444 
852 
004 
907 
930 
931 
9488 
969 

14006 
52 
175 
171 
249 
272 
312 
384 
462 
550 
557 
608 
615 
667 
789 
705 
803 
854 
927 
942 
15075 
84 
Jl7 
13ô 
180 
2244 
29~ 

317 
352 
546 

550 
552 
567 
570 
590 
fi91 
621 
84S 
920 
943 
950 
957 
965 
991 

16017 
74 
165 
269 
312 
S52 
372 
413 
422 
4i2 
486 
514 
5·M 
704 
713 
761 
775 
824 
839 

17077 
94.2 
114 
152 
311 

Lira l 40 
70 
50 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
70 

500 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
40 

500 
70 

500 
40 
70 
40 
50 

500 
50 
40 
70 
40 
40 
40 

200 
50 
70 

500 
50 
40 
40 
50 

500 
50 
40 

200 
500 

40 
70 
40 
40 
70 
70 
40 
50 
00 
40 
40 
50 
50 

1000 
40 
40 
50 
40 

500 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
50 
70 
50 
40 
40 
50 
50 
40 

500 
40 
70 

200 
50 
70 
40 
50 
50 

500 
70 

No. 
3i1 
513 
574 
379 
695 
621 
6Z1 
648 
766 50 
780 
849 
962 
983 

18027 
29 
66 
77 

236 
252 
371 
468 
MO 
551 
572 
612 
602 
684 
692 
741 
811 
833 
BM 
854: 
862 
960 

19021 
42 
60 
75 

101 
115 
121 
122 
20'l 
246 
249 
.2ô8 
275 
339 
348 
349 
418 
441 
464 
503 
536 
565 
659 
753 
797 
814. 

20018 

42 
104: 
115 
117 
152 
162 
198 
233 
262 
266 

~ 

34-7 
885 
,36 
447 
549 
620 • 

ti30 
651 
6fj5 

755 
soo 
860 
870 
@84. 
890 
891 
{)25 
928 
929 

40 974 
40 2ltJ02 
40 . 24 
50 47 
40 63 
40 67 

500 74 
500 136 
m Jb5 

Lira 
500 

40 
70 
40 
40 
50 
40 
40 

40 
40 

500 
40 

500 
500 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
15() 

50 
70 

200 
500 
500 
50 
40 
70 
10 
70 
50 

500 
50 . 

000 
50 

200 
-!O 
40 
50 
70 
50 
m 

500 
50 
40 

10000 
70 
70 
40 
40 
!50 
50 

1000 
500 
50 
40 

500 
50 
40 
40 
70 
40 

200 
40 
40 
50 
40' 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
70 
~ 
4-0 
50 
40 
40 

200 
70 

500 
40 
40 
40 
şo 

50 
40 
70 
50 
4.0 
40 
40 

200 
30 

No. 
179 
208 
232 
:soo 
824: 
330 
242 
351 
440 
441 
492 
522 
M6 
58'1 
ffl8 
629 
685 
701 
7U 
&13 
866 

22l83 
~32 

241 
~52 

281 
297 
3C2 
314 
318 
382 
417 ! 
54.5 i 
562 ' 
664: 
-;os' 
785 
885 
899 
974 

23001 , 
14 
~ 

35 
55 
74 

ll8 
120 
121 
136 
190 ı 
238 ' 
264 

1 

276 
299 
3241 
372 
891 
403 
471 
492 ' 
507 

517 . 
525 
559 
639 
645 
770 
783 

990 \ 
24026 

64 
66 

137 : 
!40 
185 
231 
242 
245 
287 
311 
365 
374 
~s 

395 
402 
405 
417 
485 
540 
550 
563 ı· .... 

564 
579 
601 1 

698 
730 

1 

:~ 
25070 

149 

Ura 
500 

' 40 
500 
!50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 

1 40 
40 
40 
50 

~ 50 
ı 40 
1 

·'200 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4-0 
40 
40 

. bO 
1 50 

50 
500 
40 
40 
50 
40 
70 
50 

. 50 
500 
40 
50 

1000 
50 

500 
50 
40 
70 
~o 

500 
500 
4.0 
50 

200 
50 

500 
200 
500 

50 
'"70 
70 
50 
40 
50 
50 
50 
40 
40 

500 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
70 

500 
70 
50 
40 
40 
70 
40 
40 
70 

No. 
188 
277 
829 
340 
~ 
379 

392 
4.62 
470 
t\21 
525 
526 
530 
538 
652 
678 
694 
743 
792 
8815 
006 
976 

26000 
60 
101 
141 
8 8 
16 1 
257 
291 
3688 
384 
394 
390 
426 
496 
499 
506 
509 
6608 
611 
694 
834 . 

859 
846 1 

872 
896 
930 

27076 
101 
150 
214 
219 
256 
276 ı 

281 
2883 
2S9 ( 

299 
322 
348 

381 \ 

476 
480 
481 . 
509 
516 
572 
619 
62 o 
633 
631 

\ 
700 ·, 

ws 
731 
782 
771 

2t:sCı27 

6G 
78 
se 
108 
166 
170 
265 
298 
3(i o 
326 
32 
H5 
471 
501 
532 
585 
588 
591 
603 
608 
695 
776 
791 

-

Lira 
200 
200 

1 40 
40 

500 
500 

50 
40 
40 
40 
70 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
70 
70 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
70 
40 

600 
,40 
'40 
70 
40 
40 
40 
40 

200 
50 
40 

, 10 
40 
40 
50 
70 

t40 

~o 
40 
.fO 
40 

1000 
40 
40 

1 40 
40 

~ 
00 

140 
500 
50 
70 
40 
70 
40 

, 70 
70 
'40 
50 
40 
40 
40 
r40 
200 
200 
40 
50 
40 
·10 
50 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 

40 
750 
50 
40 
50 
50 
70 
50 

' 40 
500 
40 
40 
40 
70 

No. 
794 
824 
853 
BM 
879 
8896 
914 
952 

29002 
118 
122 
143 
201 
238 
2~2 

271 
272 
284 
358 
365 
458 
~96 

524 
617 
618 

1 

624 : 
727 

1 

746 . 
'186 
836 
872 
898 
931 ı 
947 ı 
950 1 

30000 1 

ı 

3 
12 
23 
36 i 
138 
180 
225 
205 , 
295 \ 
297 , 
298 1 
312 
318 
"'2ı:; 1 ...... , 
396 1 
404 
421 
512 
540 
598 
613 
629 
632 
629 
695 r 

761 \ 
852 
894 . 

1 

31000 \ 
16 1 

71 \ 

'i'5 ' 77 l 
126 t 

184 
369 
531 
551 
6{ 
655 
672 
~52 

789 
790 
s-n 
907 
9]1 1 
920 1 

946 
{171 

32133 
207 
217 
225 

303 
324 
3.1)88 
36~ 

240 
390 
383 
392 , 
~92 

515 

Lira 
70 
50 

'40 
70 
70 
70 
10 
50 
40 
40 
70 

200 
70 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
70 
50 
,oo 
GO 
'50 

40 
40 

' 50 
40 
50 
50 
50 
40 
50 

1 50 
~ 40 
140 
1 

. 50 
1 50 
50 

500 
70 

1 70 
ı 50 

70 

'40 
l 40 
. 50 

50 
50 

500 
40 
50 

500 
40 

. 40 

l40 
4!) 

ı 40 
140 
' 50 
1 40 
• 40 
J 5 

\~ 
50 
70 
50 
40 
40 
ro 

9 40 
40 
40 
50 

200 
500 
500 
40 
50 
40 
4.0 
50 
50 

1 10 
40 
40 
70 
40 
50 
40 

500 
20000 

200 
40 
40 
40 

No. 
517 
569 
642 
655 
690 
712 
742 
783 
791 
810 
932 
938 
959 
996 

S3009 
18 
33 
35 
113 
115 
162 
2lZ 
231 
309 
315 
322 
425 
476 
503 
507 
508 
575 
675 
703 
719 
761 
762 

34028 
66 
92 ! 
1l0

1 

133 

272 
293 
34-5 
875 
389 

418 
4l9 
436 
441 
402 
493 
603 
(>()7 

635 
680 

6881 
763 
'179 
801 
818 
815 

P.13 
927 
953 
969 

35U25 
28 
124 
133 
166 
222' 

246; 
264 
297 
323 
330 
50 
31 
401 
41 
~33 . 
494 
582 
5Y2 
59 
660 
728 
817 
b22 
862 
883 
~43 

960 
36118 

1
: 
M'l' 

Lira 
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UDl Zehra. .• Seni kru:ırJiı-
- nnıyor -

/1 
1ıar değil rni? •4 ~ • 1 ., 

- Kaçırdı ar.. k göğsUne 
• f knrısını daha to 

,1 usu 1. ile yaziyctl 
bastırdı. Dlr'·nc ke ıme 1 

S a· anlattı. onr · in glzlcnmen IA-
ı:;irndi, dedi, sen . 

- .,. .i kurtarxnnYa gldcceğım. 
zım .. Deniz ;;.inı Yusuf, ben do 

_ Den de geleCOb 
ğ' ' 'yar.dım cdec~ ım. bUtun işler bozu-

scn geltrsen ö .. 
- Kimseye g run-

lur. Burada ı;iılcn .. 

me.. d 1 r Hızlı hızlı 
1'"azla. konuşanıa ı a ·. ld Ya Yaş\ 

ak sesleri d u~ u u. 
yUrUyen ny t ıt\slı konuşmalar 
olmakla beraber e ~ 

da vardı. dan ay-
- Geliyorlar Zehra .. nura 

rılma.. bırak-
Yusu!, Zehrayı bir kenara 'bi 

tıkta.n sonra hiç bir şey olmamış gııı 
d S sler kene ne yU rUmcğe başla ı . c 

yaklaşınca onlara doğru gitti ve sor-

du: ? 
l ,...... Bir şoy mi arıyorsunuz.~ 

Dört esirci birden Yusurun etrn· 

fını sarmıştı: 
- Sand ığı kim açtı? .. tllyo sordu-

lar. - • -· .. .., 
_ No sandığı ?·· 
_ Dizim sundıkln rdan biri atıl-

mış.. .., 
_ Gemide mı· · 

_ Başka nerede açılablllrdl? 
,...... Dir yanlışlık olacak .. 

Yusur, soğukk:ınlılığını kaybetme-

·. 

lanızı v.ersin., Gel, haydi bize gemiyi 

\gezdir .. 
i - Neresini gezeceksiniz? ı 

- Her tarafını .. 
Diri arkadaşına sordu: 
- Kendisi çıkmış olmasın? •• 
- No kadar hayvanca lAf söylUyor-

ıı n. ]{endi başımı. nasıl çıkabilirdi. 

Ueın kapı tekrar kaııaumıştı. 
- Demek bizi takip edenler Yar\ 
- Gemiden çıktılar mı acaba? •• 
- Bunu öğrenmeliyiz .. 
Gene Yusufa dönclUlcr: 
- Diz burnyn geldikten sonra sc-

midc>u kimse cıktı mı?. 
- Görmedim .. Yalnız bir aralık 

ıE<'S duydum. Dikkat ettim. Kimseler 
görmedim. 

- Ses nereden geldi. 
~ .. \ - J(ıç tarartan .• 

Hep birden o tarafa doğru gltttler. 

Yusuf: 
- Fnknt, clocli, orada nöbetçi var. 

Delki nöbctı:inin sesiydi. 

Eslrcllerden biri hep Yusufun yU
zUne bakıyordu. Ali beyin adamı ol
ct:ığunu dalın kayıkta iken tanıyan 

)'usııf, yliztinU bu adama göslermc
ı:ıck için bütlin gayretini sarrcdiyor, 
fakat daima onunla yUzyUze gellyor-
1du. 

Hlrl: 
- MnhYolduk .. 
l>iyo söylenirken, Yusufun tanıdı· 

ı j!ı ona yaklaştı ve yaraşça bir şe) ter 

f"5ıldndı. 

den ccYaP yeriyordu . 
b k sö,·lc kim açtı snndrğı? .. 

Bu fısıltı kısa hlr mli<ldct içinde 
münakaşa halini almıştı. J{oııu.;ma 

uzadı. Dlr köşeye çekilerek konuştu

lar. 

-Ça u J • 
1 - Bu gemide hiç bir sandık açı -

Kabahat bende ki, ot adan ay
maz.. onun frin nöbeti bırakmak 
rıldım. "' i 

i ·'um Şimdi kaptan ben istem yor.u • 
kovacak .• 
L. - XaDu.ıwl "9 Naia '1e Allah b .. 

Yusuf, fırtınanın kopmak tızcre 

o!dıığunu anlıyordu. Uznlndeki bir 
tf'k piştovdan haşka hlr şey yoktu. 
0.12Ullltl ulr adamı üldilrür, /:ahu.t 1 .. . 
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5 6 ~INOANCI KAPTAN 

' tanla Ahmet reısı görmek, başına 

gelenleri onlara anlatmak istiyordu. 
Gemi kap.tanı Cezalr uzaktan görü

nünce Yusufu çağırdı: 
- Yusuf reis ,dedi. Senin birçok 

maceralarını duydum. lyi bir denizci 
oldu{;unu biliyorum. l'nlnız Zindan
cı Kaptan benim dtlşmanımdır. Seni 
ona teslim edemem. 

- Beni bırakmıyncalt mısın? •• 
- Hayır Yusuf.. Ji'akat sana bir 

şer yaıımıra<:ağıııı. Benim misıı firiııı 
kalacaksın. Dirlrnç sene sonra gemi
de iyi hlr vazife de Yerlrim. Tabii o 
'ııkto kndıır her şeyi unutursun. 

- Kanlan, benden hiç bir ıarar 
sörmezsln. Bana çok hllyUk iyilik 
yaptın. Hen artık denizcilikten vaz
geçip kaybolan çocuğumu arıynca
sım. 

- S(•ııi Zindancı Kaptanın çok 
sc,·dlğlnl bilirim. O, bir vakit benim 
semiınl sormuş, bUtUn eşyalarımı al
mıştı. Seni esir etmekle onclnn inti
kam almış oln<'ağım. Şahini serbest 
bırakıyorum. Zindancı Kaptanı gör
sün. Söylesin .. 

Sou söz, Yusufun içine su serpmiş
ti. Zindancı J<aptan belki kendisini 
kurtarır ı. Yalnız De~lzl bulmak U
mldl kalmıyordu. 

Knpt.nna çol<: yah·arclı. Zindancı 
](aptnnı sörmi.rcceğinl söyledi. Kap
tan bunları dinlemiyordu bile: 

- Hoşuna kendini yorınn. derli. Se
ni, Zindancı Kaptanın intikamı için 
burada htılıınduracağım. Bom Şahi
n:, Cczairdckl işlerimiz bittikten son

ra serbest bırakacağım .• 
- Cczalrdcn sonra nereye gfclece

~lz? .. 
- Jspanyaya ... 
Yusuf, kaptana son bir trıkllt yap

tı : 

- J.:aJ,> Lıuı, dedi, t abm b1 edccliin , 

ki karıuıı cauıııı h...ı.u..ı.1 t>ı:H ,, •Hum. 
- Her halde .. 

- Donizcilcr mert fııs,rnlardır. Deni, 
çocuguınu aramaya bırak .. Soz \eri
yorum, tiınicliml kestiğim 'akit ge
ne senin gemine gelip dti maııların 
llo cnrpışacağım. En tchliltell jşleri 

bnua bırak. l{nrımı sann e
manet edoyiııı. Gcmıdo kalsın. Şa

hin <le burada kalsın .. Hen gide) im. 
l{nptaıı dlişUııdU. 

- Delki clöııcr, uclld düııeuı m. ln
ti kam nJacağıın kimsolcr 'ar. Çocu
ğumu ararken birçok du mania çar
ııışacnğııu. llepsl ile yalnız bn ıma 
,;arpışacağun. Biç bir arkadaşım 

yok ... 
-Tokrnr gelmese söz yeriyor ınu· 

sun? .. 
- Söz veri~ orum. Karımı da bu· 

rnda bırakmaya razı oluyorum. 
- Zindancı Kaptanı görecek mi· 

sin? .. 
- Eğer görme dersen onu da gör

mem. 
- Hayır .. Zindancı l~nptnıu gör. 

Ona her şeyi söyle ... Do kı, bir gUn 
ben de bli) ilk lııtiknmımı ninen ım .. 
l), cesur bir denizcidir. Snnn ~ nrclım 
ecler. Çocuğunu çabuk bulur, bana 
da çabU}{ gelirsin. 

- Seni ispanyada mı bulacağım? 
- Ben her sene Cezairc, Tunusa 

gelirim. Bana her yerde Aygır kap
tan derler. Hayret mi ettin? .. Ayr;ı
ru lıcıızemiyorum değil mi? Öyle .. 
mı .. Eh .. Ne yapalım. Denizcilere hep 
fena isim takarlar. Belki bir gUn sa
n :ı da Kör J( nııtan elerler. En elli bi· 
raz kızacaksın, sonra alışır. ın. Be· 
ııtm için Aygır kaptan deycn b'trlnln 
i~kembeslni deşmiştlm. Sonra çok 
pişman oldum. O ı;Undcn sonra şöh
rt'tim arttı. Benim ne iyi adam otdu
iuı.u u gDrUyorsu.ıı desil mi?.. Sana 
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~l l(o:) 11q-ep •ıplvırıo vpmuv ı. 
'"n•ımınttvq •p.ıvqmv ep 1111q-1~ 

·npuntnp e.!ıp .. ı mı.:ıvd11l 
ea etJnaJmıreı 3111mn1..<'8 VMU .ııq 
eaeo ·npınn.<n an eu vq'8:>V -

•np.ıo..<n.ınıtnıo 

nnpn:>'QA •yuµeme: ·np.ıo.&:ıııs.ıvs 

•-w.ıqez 

~.( 119<( l[Vg ·-...ıqez -
\ ~'JIOA ıel(e.ntq .ııq ~J111tPUJt>WX 

"1t>11eıses •.tra \ 
..,. .... ..&ıqez ··v.ı~ -
ı:aa.ınos 1t1111Vıq nıına "JpWf 

•ıl 11111e.n.nq mnın~n:>11A 1P9111TI> 
... ql1t)I ·'QpsQO :nıuv11Vq m111t.ıqez 

-ıı~· wpw.rq ~ 
~ 1lpıpl8(I JUJll9uatl Pil 'ılıuo~ 
,.. nao :ıroG 111tp9.ıqez •.nrpal( ~ 

·ıvze111epJ,2 1tp 1I'8p'8111.nJ1.11l'JI PTU 
ıııea 'Jnlnl~ ·rı11:vl[l(1rqnm nJnpıo wı 

lllPP ... puı.qq mmo ~o.< SJGea l 
'Atımı•• m.< 1ll1lltnWl9Z ı- l 

.aı.. 119'Jl.ı&l.ıet>JS n.ılOP w.nqw• ~ 
... 1llO 9\)141puH f."IAl ·~ 

,,,~mnm ep J88m 
-.. eımqeı evµe.< wı>.<wJ -UUung 

lçlerlııde ne oldulunu anlamak lda 
açmı,ıı. 

Yuauf: 1 

- Ses du7augun Y&mı" geı.. Gedlll 
\cin acele etm17orda. Km& bk ara 
ile Ud ıilAJı aeel dUJ"UDe& tasla 4• 
ramayıp dışarı fırlamıotz, 

Şahin, tam YakUnde J118tlıfmJtt;I. 

tlç arkadaş, arkalarından duydukla-
rı sesle ne7e uiradıklannı anlamı-
7a vakit bulmadaa blrlnln daha caa- ~ 

aız yere aertlclllhıl gGrcllller. 
Slmdl Yuaufla Sahin iki dUşmaa

la bqbqa kalllllllardı. Fakat gemi
nin muhtellf 19rlerhlden sesler gel
mete başlamıştL 

Ealrcller, bata cıkamı7acaklarmı 
anladılar. Canlarım lı:•rtarmaktaa 

başka çare 7oktu. 
Şahin bunu anl&mJfb: 
- Kaçmak için çabalama11n. T ... 

Um olmazsanız ikiniz de Olecekalnlz. 
Uykudan uyanan tayfalar, kıtta 

nöbet bekleyen tayfa bağırışmanın 

seldlll yere vardıkları vakit tkl eslr· 
el Yuıufla Şahine teslim olmuşlar
dı. 

- Ne oluyor. Ne Yar?~ 
:ruauf: 
- Bir te1 yok.. dedi. 
Şahine döndU: 
- Kaptana götUreUm bunnrn •• 
- Göttırellm. 

Kaptan, elllb 1e&lertyle uyanmr• 
tJ: 

- Ne oldu, allAb atan kimdir? •• 
- Esirciler .. Yakaladık .. 
- Eılrcller mi! .• 

· - işte gördtı#11ntlz adamlar .• 
- Bunlar e1trcl midir? .. 
- Hem alçak: eelrcUer .. tklslnl öl• 

dUr.dUk .. 
' - Kim öldUrdllT. • 

Şahini lpret ederek: 
- Biz., 

~tel l[V'Oil'lttıV '4<aıastm 

dfPJI wnıdul{ •vaııu ·rpzısuv11 mı 

•P na ·npuo<tnp ıA'lml(ı::> ı.ı'8!ııa 

.. 6 tPJHJQ'UJVlJnl{ ıısuu ı.\luqaz 

'.ımqaueızı.s epaJatı apuı~ı uıaıma.S 

.ııq ı:>uvq11A, ·ıp • .ntA eua.i a1111q L 
·np 

•JOAD(O ~ıma'UZ'U[ UVUI'UZ vıumına 
"tll'8dVl{ IUl~8dUl{ 
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-o epanuo nzoo ·ıpvuqvd'8l( l'Ull'U.!I 
"ıııvın ıun• 11~1 l('8urtdvl( ıJ'ld'l}J 

·rpn8U111:mı lll'nıqı:) '8tuq 0n 
ıtıll lJQa ·nl(e:>epaAq'lm ep 1unma11 
ıq .. tl•:>vlımv.ıvı.ınl( ı.<v.ıqez 'l{V:>'I( 
-OA.1(11111 .ıwt111td 11Bl'DCl 9pJJPll1fl O 
't'Pı•m•ı1111m 1"111191 uµen:>.ıJ911[ 

·np.ıo.<n 

1qepe qqquaı w.lvm~~ ı.<v.ıqo~ 
•t •11 •.ıumqt.<vcıv11 Jlwctel[ &N ·ıp'lt 
aq 8'•111~n 11•.1111 .ıaq tnıJnın.x. 

·npıo~eq a.<e.ıqe:) JJq 
110 IQ.< unnpvl( 6ue.I wpmJıtı ~ 

"llp.ro.lrı'8.< ept11~l mJıpU111 epıvq 

.qq lll"eCl. 8t1DIJO.I µeısıp 'v.rqaz 
~ ... il. 

"qtımtJ'T 
'lpwr.ıoz rtrvif 

111 eı.ouıq ~ •evun9& "Ipnp 
'1Wll ıcns nep 119p.11a "ttpıo.<ıp121 '8..f'8.ı 
-o s.n.<n111 "'"2 mc '•~P nzn .ııq 
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;.:.~ıa., dan kltlJi kamarasına aı
Jlrba .J'-.b 

- Jlllk• 11111' ,....... Tar.. Bana 
allMde MIDt ama da geUreylm. de
di. 1 

Ona ...._ eaıllJ .. Denizde idL 

~- D..-. :ae mle plm!.P.f. Onu 
damı ..... ' •••ilk. 
~:ı - .:r...ı. cJecU. M!MbJrlarm ICtncle 

blr~JQk... 

- N..ı. Dellb JOk ast. 
- :YolE •• tktelut de aotmı.. 
Y11nf, itte o Taklt 88Jldelecll. Bap 

4Gncltl. Gazlerl karardı. KendblJ l3a· 
hinin kollan aruma bıraktı. 

' .. 
Sahin, kapta.na blttbı mesele)'I 

~ anlatın•~ Gem1 ıeMblu!n bareket 
\ eW. Yun! ile Zehrap bir tamara 

Yerildi. 
- Ah Tunf- TuaulUD oılı:mak ı .. 

tem.11oram. J'akat aıaa sOyllyemez. 
41m. 

- Ketlı:I cıkmUIQdlk Zehra.. 
- Bealm Blhlllmtl c!tnlemezdln tf, 

:ruaf .• 
- Zehra, ben Delllulı yaşıyamam1 

Onu n..,-e gOt1lrdller aeaba ! et 

- &87lnll1orıar mıT .• 
, - Bllmlyoru, dt1orlar. 

T11nf, Zehra7a Alt beyden hlo 
bahsetmemlftl. Zaten ealrcller de A· 
U be71 atnıarma a1m17orlardı: 

- Bts Zehra71 utm aldık .. Ki mfn 
lı:açırdıtmı bUmlJC>l'D,. ~ 

Gemi Cea.ın 7&klafı7ord11. Yu.suf 
brarmı ••mlftl. Zehn.71 bir ,... 
bırakacak, tekrar Tan.an dttlltıp ne.. 
alsl UIJMaktl. 

.,-anı )(cmün PY•lZlııdancı KQıt 

tmnur ~l l{'lm~w ıJudul{ 'Jun.T. 
·ıpaı:)J ısvmaud11l{ cııp~iJ v;,.\w1ol( 
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5' / ZINDANCl'XAPTAJf ............................. -....-. 
ralıyablllrdl. Sonra kendini müda
faa edecek tek llJ&hı kalmıyacaktı. 

Kendlıtne 4oln 1aklaşı7orlardl. 

Rlo teıat Mert ıöetermedl. Btrt ıor-
i 4a: 

- Senin aclrn nedir?. 
- Bana Kor Outon derler, 
- Dotna llG7Je.. 
- Talan 187Jameit biç sevmem .• ' 
- ll'rallan mnın T. 
-l'raumm .. 
Tanıdıfl adam ;yaklaştı: 
- Talan 118yltlyonun. dedi, enin 

&dm Yuinıftar. Zindancı Kaptanın a
,damı Yutaf .. 

Yusuf bir kahkaha attı: 
- Slı 11l7a mı ıor11onunul? 
- llaı sOstln de harpte kör oldu. 

,Ali be7 de o valı:lt 7aralanmııtı. Bu
nu çok iyi tan17orum. 

- Ne Zindancı Xapt&D, ne ele Ali 
beJi taıunm. Yalııu Zbldancı Kap. 
tan admı duydum. 

- Ona llertee blll7or. Denizci olup 
Zindancı Kaftanı 4unnayan yolı:. 

l'akat lllD J'&l&D .01ıı1orsun. 
- Yalan 88711yonam ne olac&kT. 
- Ne oıacatını ıörlnttn .. 
BlrtblrJertne bakıftr1ar. Uzerlne a

tılacaklardı. 

Yaauf, dratle blr adım geri çekil
cliye Plttcmanu oettı: 

- Yertnlıde durun yoksa ateş e-
4erfm. 

- Ta kendisi.. Yuauf .. 
- llYet. Yaıufum. Ne lsUyorsunuz. 

bil caınm als oeteceblnlz. Hır

aar. llYH bir Jıadmı lı:~ırmanrn ne 
demek oldutunu ölreteeellm size .. 

- Demet Zehrayı sandıktan 1en 
cıtardmT •• 

- Bft oıtar4n:D, •• 
Dert 8lllnl. ı..,tıaJertaden 1'111'!11-

aqa 40nmtıııer41ı Hiç ummadıklan 

~ 

bır anda baoıarına gelen bu 
Uzerlerlne aldıkları çok mUhi 
f e7I yapt.ırm17acaktı. Hele Ali 
adamı, efendlılne karşı ıenele 

terdltt aadakaUnln tam mUk 
• alacakken artık yUzytıze gel 

cet bir lt 1apryordu. Onun 1 
mek, muvaffak olamamaktan 
iyi leli. 

Yavaşça elini pl9tovuna gö 
ken Yusuf, okun yaydan çı 

anladı. Vakit geçirmeden sil 
ıısındakl adamın gl5ğaUne bo 

Durgun bir gece idi. Bunal 
haYa vardı. Birçok tayfalar 
ıann içinde, gUvertenln uc t 
rında uyumu,ıardı. Slllh adi. 
lukta mUthlt bir uğultu halin 
lllırken Yusuf, iki adımda keD 
arka tarafa fırlatmıtJtı. 

Uç esirci hançerlerini çekere 
dılar. Etrafını sarmışlardı. K 
imk!nı olmadığı gtbl mUdafa& 
ta11 da yoktu. Fazla olarak bir 
1örme7eD Yuauf, tıç hançerll a 
mUcadele e4ecektt. toierfndeıt 
ntıa plftonau cekUllnl gOrtın 
men onun Uzerlne atılarak ke 
ne doğrulan ele bir yumruk lD 
Kortan bota cltmlt. fakat 111&11 
Iamıştı. Tek gözlU Yusuf, esirci 
yumrukla 7ere nrdlkten sonra 
ler11le bolutmaya batladı. G 
saplamak lıteyen bançerll bl 
biletinden yakalamıı. adamı 
sola döndUrUp UçUncU ve dö 
düşmandan korunmaya çalış 
Bu hal, bertt bir fkl saniye d 
re bilirdi. 

- Geliyorum relı! .. 
Diye bir 1e1 gtırledl. 

Da, Sabinin ıeıl 141. 
Sabin, dört eılrclnln dıtan 

lanın r:ttrttnce yavaşça yertnd 
lı7arak ıanchkları yanına k 



İstanbul Komutanbğı 
Sahnalma Komisvonu ilanlsrı 

BeşlklaJ l"al;.ıf Akarlar idaresinden: 

KlllAI.IK AJ>AllTJMAN VE DÜKKAN 

7l/2 numnrıılı apartımnn ve 15, 20, 21,, 

Komutanlık karargiıhında bulooa.n ı 
~balar ~~ ett~rileceğinden p~
lrgı 15 bırmcitc.~rın 938 cumartesı gu- ı 
nu saat 10 da Ft:ldıklıda komutanlık 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerinin belli gün ve saatte ko-
0" lllisyona gelmeleri. (7400) 
Jı' • • • 
1" Nakliye ve motörlü birlikler okulu 

için bir tane torna tezgahı, bir ma.k
kap tezgahı. bir tane zımpara tezgahı 
8~tı:ı alınacağından pazarlığı 19 birin
cıte..srin 938 çarşamba günU saat 11,30 
da Fındıklıda komutanlık satın nlma 

~ " konıisyonundıı yapılacaktır. 
rS" lsteklilerinin belli giln ve saatte ko· 

•ıpl 

ull 
uı-.ı 
JfEJ 
u;a 
.lllııt 

d1!1{ 

pueı 

n911J 
·nP 

na 
nll9 

nstı 

·ıtJ 

~ 

aı' 
biIJl 
'.Ali; 

lerc' 
kAff 
eıeıf 
ıçt' 

an • 

göttSt 
çıkı' 
bıJlS 
şalt' 
ıucJ 
r ~,ı 
tar~ 
esJ, 

lln4• 
end• 

misyona gelmeleri. (7401) 

• • • 
Komutanlığa bağlı birlikler için 

lOOOo kilo kırmızı mercimek satı:ı alı
nacağından pazarlığı ıs birinciteşrin 
938 cumartesi günü saat 11 de Fındık
lıda komutanlık sntm alma komisyo
nunda Yapılacaktır. 

_Isteklilerin belli gün ve saatte ko. 
mısyo:ta gelmeleri. (7402) 

• • • 
lstanbul komutanlığı birliklerindeki 

erat için 3000 kilo kuru üzUm, 3000 ki
lo ZCrdali, 3000 kilo kuru erik evsafı 
dah·r ~ 1 ınde satın alınacağından pazarlı· 
gı 15 birinciteşrin 938 cumartesi günü 
saat 10.30 da komutanlık satı:ı alma 
kom· ısyonunda yapılacaktır. 

.!steklilerin belli gün ve saatte ko -
nıısyona gelmeleri. {7403) 

• • • 
İhale günü talibi çıkmayan Haydar

P~a hastanesinin ihtiyacı olan 1825 
k~l~ tercyağınL, pazarlıkla ihalesi 19 
bırınciteşrin 938 çıırşamba günü saat 
l0.30 da yapılacaktır. Muhammen tu· 
tarı 2281 lira 25 kuruştur.• 1lk temi. 
natı 172 liradrr Rartnamesi her gün 
konıisyonda görUl~bilir. 

isteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya rnektuplarile 2490 sayılı kanu.:ı~ 
2 ve 3 üncü maddelerinde yaz.ılı vesı
kaJnrHe beraber i:ıale giinil vakti mu· 
ayyeninde Fındıklıda komutanlık sa
tın alına komisyonuna gelmeleri. 

(7404) 

• • • 
İhale günü talibi çıJcmryan. GümUş

suYU hasta.."'lesinin ihtiyacr olan 1400 
kilo tereyağının pazarlıkla ihalesi 19 
~lrincitc~rin 938 çar~aınba günü ssa~ 

1 
O da Yapılacaktır. Muhammen tutarı 
75o liradır. İlk teminatı 132 liradır. 

Şartnamesi her gün koııUsyonda görü
lebilir. 

lsteklilerinin ilk teminat makbuz ve. 
Ya Incktuplnrile 2490 sayılı ka:mnun 2 
Ve 3 ij "k . ncü maddelcrjnde yazılı vcsı a-
larııe beraber ihale gilnil vakti muay· 
Yen· ınde Fındıklıda komutanlık satın 
nlına komisyonum:. gelmeleri. (7405) 

o\' "" • 

Deniz harp akadem:sinde yaptrrıla· 
Cak larniratın arık eksiltme ile ihalesi 
14 b• • ~ 10 
d ll"inciteşriu 938 cuma günü saat 
da Yapılacaktır Muhammen ke§if be
~i 250 liradır~ tik teminatı 19 lira· 
. · Şartnamesi inşaat şubesinden ve

l"ilebilir. 

!stckliJerinin ilk teminat makbuz 
;e;a rnektuplnı ile 2490 sayılı k~nun~ 
l e 3. maddelerinde yazılı vesıkalarr 
~ Ve ihale gilnündt!n sekiz g[in evvel 

Natra fen müdürlüklerinden alacakla· 
l'~. ehliyet vesikalar!lc bcrı:ber belli 
g"ün ve saatte I<'mdıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(6958) 
• • • 

Nakliye ve ru~törlU birlikler okulun
da Yaptırılacak tamiratın açık eksilt· 
rne He ihalesi 14 biı inci teşrin 938 cu· 
rna giinU saat 10,30 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 350 liradır. 
lJk teminatı 27 liradır. Şartname ve· 
Sairesi inşaat eubesinden \"erilebilir. 
İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve· 
Ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde ynzuı vesikalar!· 
le ve i'ıale güniinden sekiz gün evvel 
Nafıa feu miidürlüklerindcn alınmış 
ehliyet vesika!arilc beraber Fındıklı· 
da komutanlık ~atınalma komisyonu· 
na et•laL (G:ilf 

• • • 
!'ec!eıt subay okulupdn ren tatbikat 

okulunun tahliye ettiği kısım tamir et
tirileceğinden a~ık eksiltme ile ihalesi 

14 biriociteşrin ~38 cuma gUnn saat 
ıı de yapılacaktı~. Muhammen kc§Ü 
bedeli J364 lira 24 kuru~tur. tık te -
minatı 253 liradır. Şart.!Jnmcsi bedeli 
mukabilinde insaat r;ıubcsinden verile
bilir. ld~tklileri:Jin ilk teminat mak
buz v~ya mektur!arile 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 ınr.r1ılelerir.de yazılı ve
siktt ~ıı.rile ihaıe gUıjUnden sekiz gUn 
evve: ~afsa fen rnüdürl'ili.lerinden a
Jacaklan vesikalE rilc beraoeı belli gün 
ve saar.tP. Fındık' da komutanlık satın 
alma koınisyo· una gelmeleri. (6960) 

• • • 
33. tümen askerlik dairesinin Seli

miycde ott.IrduJu binayı ~çevelcrile 
camlan yaptınl&cağmdan açık eksilt· 
mc ile ~halesi 17 birfa ~Jteşrln 938 pa
zartesi g~inü saat 10 da Japılnrnktır. 
Muhammen keaif bedeli 1 \•1 Jil'a 80 ku 
ruştur. j!k tem·natı 14 Jırndır. 

tst~ıdlleı !nin :.ık teminat makbuz 
\'eya m • .J.:hıplar:ic 2490 :; ... y,Jı kanunun 
2 ve 3 ~ndvPlerinde yaz.:ı Vi'Sikalarile 
ihale güniinder. tıır hafta e:vveJ nafıa 
müdürlillocrmc'!ru almr.ıır; ehlıyet ve· 
sikalar!le bera '>Er belli ~Un \"e saatte 
Fındıklıda komrtanlık ı:ı-ıtın .ı 'ma ko. 
misyonuna ı;,c 1mi"!eri. (6Qı.\) 

• • • 
Istall:uı r.om ıtanlığı tirlikleri hay 

\'anatı:ın.ı ·!lt.y;.c1 için :1\Jn.ı vO kilo 
yulaf ea:.ır. alm~caktır. Kapah zarfla 
ihalesı 17 oirindteşrin 9:.;s ruzartesi 
günü daat 10.30 da ya'"Jılac .lıt.r Mu· 
haınmcn tutarı <.:6800 ıirndır. İlk te -
mlnatı &!'illi !ırncır. Şartnan.esi 234 
kuruş rr.uka bilinac verilebir.r. 

tsteklilerinln ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplnrile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale gUnü ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıda komutanlık sa· 
tın alma komisyonuna ,·ermeleri. 

(6963) 
• • * 

24, 28 numarıılı dükklinlar nrık artırma su
retiyle kirayn '·erilecc~indcn isteklilerin 
22 T. evvel !138 eumıırlesi r;ünu saat on üce 
kııdnr Bcşiktnşto Akaretlerde 54 numarada 
Mütevelli kaymakamlığına müracııat etme
leri. (V. P. 2725) 

lslanb11l ikinci icra Dairulndtn: 
General Şükrfi karısı JorJet'e ait olup 

Osm:ınlı Il:ınknsınn ol:ın borcundan dolayı 
pnnıyn <;evrilmesine karar verilen Te ta
m:ımınn (4800) Jirn kıymet takdir edilen 
G:ılat:ıdn Yenicnmi mahallesinde Fermcne
cHer soknAındn eski ,.e yeni 48 kapı No. hı 
kl\rgir odası olaJl dükkfinın on altıda dört 
hissesi açık nrttırmnyn konulmuştur. 

HUDUDt;: Dir t:mıh Petro dükknnı bir 
t:ır:ıfı Diklo meyh:ıncsi bir lnrnfı lehi der
ya diğer tarafı yol ile mahduttur. 

EVSAFI: Deden dU\·nrları kürgır içerisi 
ahşap ve zemin ile beraber d5rt kattAn 
mürekkep lınrap ve muhtacı tamirdir. 

ZEMiN KAT: Cephesi istor kepenkli Te 
cnmckıinlı ve zemini toprnk deniz cihetine 
demir kırma kepenkli ve camcktını Tnr
dır. 

nfnlNCI KAT: Ba:r:ı nksnmı açık ahşap 
dö5cme ve hır sofa. 

lKlNCI l\AT: Ahşap kirişli ve döşemeli 
bir sora. 

eçüNCO KAT: Bu sofa li:r:erlnde ahşap 
lıölıne ile ayrılmış kapısız bir oda ile so
knk cephc-;i tarafından zemini çinko bir 
tcr:ıs ve deniz cephesinde ise :ıhşap üstli 
ftııh·eniz sac öllülü diller Jılr teras \"ardır. 
l\:ıtlJr fa\nnsızdır. Elektrik tesisatı meT
cuttur. 

Her tUrıu ya.nıklaı.r, kan çıbanlan. trq yaralan, memei iltihaplan w 
çatlakları, koltuk altı çıbanlan, dolama, akneler çocukların ve bDY.il 
!erin her tllrlll deri lltihaplan. ' 

'VlROZA en çabuk ve en emin bir surette teaal'f eder. 

P. T.T. VllAyet MOdllrlDğOndeo: 
1-11-10-938 tarihinde eksiltmesi yapılmak Ur.ere Kunın gazmsinhl. 

26-9-938 ve 3, 6, 9 birincite§rin 938 glblü nü.shalnrile ilan edilen 961 lira. 6' 
kuruş keşif bedelli Arnavutköy P.T.T. merkez binası ta.miri talip zuhur etme
diğinden 25-10-938 salı giln.U eaat 13dc pazarlığı yapılmak 11zere talik edil· 
miştir. 

2-Isteklilerin izahat almak tl7aeP.T.T. viliyet mildürlilğn Jdart kalem len
zmı kısınma "Çalışma günle.rinde,, ve 938 ticaret odası ve pazarlık gilnllndeın 
sekiz g\b evvel nafıa mildürlüğilnden alaca.klan ehliyet vesika.lan ve teminat 
makbuzlarile pazarlık gilnUnde komisYona müracaatları. (7386) 

Maraş Belediye Relsllğloden: 
iki defa gazetelerle ilan edilen Maraş idro elektrik santralı tekrar pe.r.ar

lıkla münakasaya ($ıkanlmıştır. na.ndaki şerait yine aynidir. Yalnız Jreşifteld 
inşaat kısmiyle mlhaniki kısımlan içi:ı hem toptan !hem de ayn ayn tekUfleır 
ka.bul edilecektir. 

lnşaat kısmının bedeli 7718 lira 34 kuruş ve mihanDd kmmm bedeli i8e 
3400(){1 lira 20 kuru§hır. Taliplerin teşrinievvel.in yirmi dördüncU pazartAlll 
günü saat on beşte toplanacak belediye cacllmenine mtJ.racaatlan ilin olumır, 

(7111) 

D.~~/et Demrryo//arı ve Limanları işlrtme 
: _ ~ Umum idaresi illinları .,... 

l\lFS \HASI: (120) metre murnbbnıdır. 
Yukarda r;üo;terilcn gayri menkul hissesi 

17-11-938 tarihine müs:ıdif perşembe sünli 
s:ıat (10) dan (12) ye kadar İstanbul ikin
ci icrn dnircsindc nçık arttırma ile salı
locnktır. O gün verilen son bedel muham
men kıvmetin ~ 75 ini bulmazsa arttırma 
on beş .. sün cfııh:ı temdit edilerek 2-12-938 9 uncu ]§letme MWiilr~: 
tnrlhlne mü'Sadir cuma günü ayni molıol ve Ista.::ıbul - K. Çekme<:e banliyö kısım kıs tarifesi 15-10-1938 tarihinden 
sa:ıtte icra kılınacnk ikinci nrttınnodn en itibaren mer:iyet mcvkiine girecektir. 
ço'• arltırnna ihale edileceklir. Cep tarifeleri gişelerde satılmaktadır. 

nu g:ıyri menkule nit şartname 7-11-938 Fazla tafsilat için istasyonlara. müracaat edilmesi rici olmrur. (7408) 
tarihinden itibaren he~esln g6rebi~csl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fcin icro dlvnnh:ıncslnde açık bulııdurulıı
c:ıl,tır. 

İpotek s:ıhibi alncnklılnrln diğer alMm
dnrların sa) ri menkul üzerindeki h:ıkl:ırı
nı, huc;usiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsblteleriyle yirmi 

33. TUmcn birlikleri hayvanatı için giin içinde dairemize bildirmeleri aksi tok- ı _ Şartname ve nümunesi mucibince satın alm.a.cak 90.000 metre kırmm 
400.000 kilo yulaf satın alınacaktır. dinle lapu sicillindc mukayyet olmıyanla- çizgili lranaviç.e 3-10-938 tarihinde ihale edilemediği:ıden yeniden ve pazar. 
({ ap:ılı zarfla ihalesi 17 birinciteşrin rın satış bedelinin pnyl:ışmasından barlc hk usulile eksiltmeye konmU§tur. 

bırakılacaklnn ve talip olanların hisseye inatl 
938 pazartesi günü saat 11 de yapıla- musip muhammen kıymetin % 715 u nis- 11- Muhammen bedeli 9,25 lcunış hesabile 832.5 lira ve muvakkat tem 
caktır. Muhammen tutarı 20800 lira· betinde pey akresl vermeleri ,·cya milli bir 624,38 liradır. 
dır. llk teminatı 1560 liradır. Şartna- bııııkıının lemirıat mektubunu ibraz etmelc- m - Eksiltme 21-10-938 tarihine rasthyan cuma gllnü saat 15 de Ka .. 
mesi her gUn komisyonda görülebilir. rf ve foı.Ia mnlıimııt ıılmıık isli:renlcrln her be.taşta levazım ve mUbayaat eubeslndeki aJmı komisyommda yapılacaktır· 
t t kl.l · · "lk t i t kb zaman 934/597G numarıı ile dairemize mfi-8 e ı erının ı em na ma uz ve· ıv _ Şartnameler parasız olarak her giln sözU geçen §tlbede.:t almabnece-

rııcont edebilecekleri ilan olunur. 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun (V. P. 2720> ği gibi nllmune de görülebilir. 
2 ve 3. maddelerinde yazılı vesikala- v - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yilule 7,5 g(lven-
rile ber:ıbcr ihale güı lı ıh lr cıa.ıtindcn • ' wn:ım i me paralarile birlikte yulmrdn adı geçen komisyona gelmeleri ilB.:t olunur. 
en az bir saat C\'\"clınc kadar teklif ınuk bılinde inşaat §UbcsindC'n alma· (7433) 
m~~~arını ~ndıklıda kore Janlık bil~ r -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
satıaahna komisyonuna \'Cı melcri. lsteklllcrinin ilk teminat mnkbuz ve Z A Y l Z A Y 1 

Aksaray Has fırın nrnlıacısı (3320) "ıcil 9171918 senesinde Şemsülmekltip mek· 

• • • 
(6D6t.) ya mektııplnrile 2490 sayılı kanunun mımnradıı T:ıhir o~lu Zh·nnın ehliyeti ve tehi 5 inci sınıfından aldığım tasdiknamefl 

tstanbulda yaptırılacnk olan beş 
2 \'C 3 maddelerinde yazılı vesikalarilc lıayvonlnrının kan kCıltıdı ile SO çuvıılhk lr- kaybettim. Yenisini alacağımdıın eskisinin 
ihale gütıündcn sekiz gün evvel nafıa s:ıliyc cüzdnnını kaybettim. Getireni mem- hiikmü yoktur. - Tahir Ahmet Türker. 

parça garaj ve hangarın kapalı zarf· 
la ihalesi 19 hirincitcşrin 9:38 çnrsam· 
ba günü saat l 1 de yapılacaktır. Mu· 
hammen keı;if bedelleri mecmuu 
]6i071 lira fJ7 kuruştur. İlk teminatı 
9603 liradır. Şartnamesi 836 kuruş 

fen mUdürlUklcrindcn alacakları vesi· nun edeceğim. (V. P. 2724)) 
kalarilc beraber ihn!e günü ihale saa
tinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· 
tanlık satmalma komisyonuna verme· 
lcri. (6965) 

ZAYl 
!13S - 935 senesi Da,·utpaşa orta 01'0-

hınd:ın nldıilıın diplomamı zayi ettim. Ye
nisini alacnAımdıın hükmn yoktur - Rcm:i 

(Y. P. 2723) 

Z AY 1 
Eczacı mektebinden çJkardıJım hüTi)"e

timi knybeltim. Yeniıılnl çıkı:ıracağımdaD 
hükmü yoktur. - 11,.8 l'ıısuf A,ıksö:. 

(V. P. 2722~ 
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- lçmcklc mcşguldUn değil ml? 
- BnŞlrn bir işim l oktu ki ... 
- Bu mektupta ne yazılı olduğunu blllyor mu. 

sun? 

- llnyır bilmiyorum. Bilmek de istemem ..• 
- J<'llndcrs bunu -;nna ne \'nklt \"Ordi. 
- Ilu ismi biç Işltme1tm. 
Lord Noel a::lnmııı kolunu sarsarak: 
- Ne zaman \'erdi sann, CCYap versene ... 
- Bu sabah ... O, ben Ye bir arkadaşım daha 

vnrdı. Dann bir mektup, öteki arkndnşınıa iki mek
tup verildi. 

- ötclı:i arkadaşın iki :nektubu nereye gö. 
tUrdU? 

- Vallnlıl bilmem ki... Nereye götUrdUğ!l s!ze 
olduğu kadar bnıın da meçhul. 

Con yarnşca: 

- lylsl mi derhal harcltet cdc,llın, dedi. 

Lord Noel, mclıtubu getiren adamın yakasını 
bıraktı ve Can ile birlikte hazırl4narnk bir taksiye 
binip yola çılı:tılar. 

Hagard sokağmnı başında taksiden indiler. 
l 4 numaralı O\'in pordcslz pencerelerinden birin
de "Satılıktır' 'levhası görUlüyordu. Umumi man
zarası, içerisinde senelerce kimsenin oturmadığı 
tesirini uyandırmnktay-dı. 

Kirli ve kırık bir taş merdivenden çıkarak 
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Sonra, çarçabuk: 
- Dur, dur ... Veriyorum. Fakat yukarı kadar 

çıkayım ki para getireyim. 
Du sırada apartımanın kapıcısı eliiıt çantası

na atarak eski bir yarım sterlinlik banknot çı

kardı: 
- Ben vereyim erendim, dedi. Siz, sonra bana 

-verirsiniz ... 
Yarım sterlin kendisine verildi \C adam mek

tubu uzattı. Sonra bir saniye bilo orada kalmak· 

sızın caddeyi boylndı. 
Can zarfı açtı. lçerlslndeld lt!ğıda dikkatle 

baktı. Sonra kendi kendine manalı blr tnrzda ba.
~ını sallıyarnk yukarı, halasının yanına çıktı. 

Halnsmn bir şey söylemedi. Ye bir müddet 
sonra, halasına, bir rnndevuyn gidece~lnl söyllyct 
rck c\'den ayrıldı. I<:lminle buluşacağını bildir· 
meyordu. J< .. nkat Con, onun nereye gideceğini blll
yordu. 

Yarım saat sonra da, ı .. ord Noel geldi. Con o
na bir bardak çay ikram etti. Ve az önce gelen 
mektubu gösterdi. 

Mektupta kurşun kalemle vo iri harflerle şu 
yazılar yazılı idi: 

"Bir diktafon pi.Ağı milzayede ile satılıktD'· 
Yalnız peşin para alınır. Du mektubu gct.tren .. 
dam, geceleyin saat onda tekrar gelecıek ve mtısa
ycdenJn nere<le yııpılncağını blldirccelrtlr." 
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Uğurlu adı, yüzlerce talihlinin gönüllerinde yer eden 
• 

Vatandaşlarına Refah, s ervet ve saadet dağıtıyor · 

,,~,, 
t•.: 
·~ 

Gelişi g üze 1 seçi 1 en şu fotoğraf 1 ar, on un zen g in ettik 1 erin in binde biri b i 1 e değ ild ir ... 

M E L 
Bu defa 

40 
da • • 

Bay Arife vernıiştir. (Arzusu 

- R V 1 
teşhir edilmemiştir) •• • 

uzerıne 

15.000 1 r 1 
Sultan Hamamında Suraski Mağazasında 
Bay O V A Y O ' ya kazandırmakla 

Büyük ikramiye 
Çıkan ikramiyeler 

dağıtmak rekorunu kırdı. 
a rzu ları üzerine teşhir edilmez. 

M UI 
Eminönü Meydanının açılması münasebetile 
lstanbul iş Bankası karşısında 
(115) numaraya taşonmış'{Ç:ır. 

Kiralık kapalı yftzme havuzu gazino 
ve milştemllatı Ü~ . 

a 

D Ank:aranm kışlık eğlence yeri ihtiyacını k8.I'§ıiayacak ola:ı çocuk sarayı 

caddesinde çocuk esirgeme kurumu taraf nidan inşa ettirilen 25 metre uzunluk 

9 metre genişlik ve 1,70 ila 3,50 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzu l'9 e o·. ı ·· ~: . n d ~ n •• 
gazino, ve müştemilatı kiraya '\o'Crılecektir. 4L.-1' ~ 1 

ihalesi 20-10-938 perşembe gün il saat 15 t e A:ıkarada çocuk esirgeme 1 1 - tik, orta ve li1e ku nnlanna yabh ve yahsıZy kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve daha fazla 

1 
2 - isteyenlere mektel>in kayıt §Vtlarmı bildiren tarifname parasız s önderilir. 

malumat almak istiyenlerin kurum hesap işleri direktörlüğüne müracaat et- Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 

meleri. (7233) ••••••••••••••
1

•••••••• 

"""~ ..,,. ..._ 1 
- .KURUN un ..kJtan seklinde .romAn tefrl.ksaı - . 
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Lorıl Noel yazıyı Okuyunca: 
- Du Flinders'dir, dedi. 
- Fakat ifadesine bakılırsa başkalarını da 

cal;ıracnğı anlaşılıyor. Zira plAğm müzayede ile 
ıatılacağmı bildiriyor. 

-Tabii değil mi ya? .. Eğer bir talip olursa, 
o mnzayede olmaz. Acaba diğer ~alipler kimlerdir 
dersiniz? ller halde biri Mark Petersdlr. 

- Diğeri de belki babamdır. 

- Flindersln senin babanı tanıyacağını ,.e 
nerde olduğunu bileceğini zannetmiyorum. Fakat 
senin baban onun nerdc bulunacağını muhakkak 
blllr. Her ne hal ise, bu mektubu balana gösterdin 
mi? 

- Hayır, göstermedim. Gösterecek olsaydım, 
gene endişeye başlıyncnktı. Denim son zamanlar
da hayatımı tehlikeye koyarcasına oraya buraya 

atılışım, onu kil.fi derecede Uzmektedir. 
- Her halde bu müzayedeye gltmlycceksin, 

değtl mi? 
- Niçin gitmlyeyim. O pHik bana her halde 

lAzım. 

- Dırak şu işi ben göreyim. 
- Fakat benim gitmem lıtzım. 
- PekA.lA ... Hiç olmazsa ben de seninle bera-

tiel' geleyim. 
- Olabilir . Yalnız bende fazla para yok. 
- Ben bir miktar para b'ltlabilirlm ama, kA.ll 
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geleceğini zannetmiyorum. Pcters her cihetten bi
zi yaya bırakacaktır. Yani biz, elimizdeki bUtun 
şeyleri satarak Yeya rehine koyar ak para toplasak.ı 
gene de Mark Petersln ileri sUreceğl parayı bula, 
mayız. 

- Şu halde plll.!;"l Mark Petcrs alacak? 
- Hayır, muhakak onun alması IAzımgelme:ı:. 

Den Flinderse bnşkn bir muamelede bulunacağım. 

- Tehdit mi? .. 
- Ona benzer bir şey ... Eğer iyi blr dayak ye-

mek istemezse, plfl.ğı bize verir. 
Gece saat onda gelecek adamı sabırsızlıkla: 

bekliyorlardı. On buçukta, beklenllen adam geıJ 
di. Öyle sarhoştu ki, ayakta zor duruyordu. Faka~ 
yeniden yarım sterlin istcmeği akıl cdemlyccekl 
kadar da sarhoş değlldl. 

Yarım sterlini alarak bir mektup verdi. 
Du defa mektubu getiren adamı bırakmadı 

lar. Con mektubu açrdursun, Lord Noel adamın 

koluna yapışmıştı. Sıkı sıkı tutuyordu. 
Con, zarfın içinde kUçUk bir ktığıt parcas~ 

buldu. Kt\ğıt parçasmın Uzerinde şu adres yazılı 
idi: 

HAGART SOKAÔINDA NO. 74. KAPIYI l KJ 
DEFA VURUNUZ .. 

Con sordu: 
- Bunu yarım saat önco neden gctlrınedin? 
- Meşguldüm. 

- = N -
- .:c -c -.. m -a. 
m ..., ·-

13-10-938 P~cmbe 
akşamı saat 20,30 da 
Y ANLIŞLJKLAR 

KOMEDYASI 
3 perde .. 

Ya:an: V. Şekspir 
Türkçesi: Avnl Gir1da 

TIJRAN TiYATROSU 
Hnlk s:ın'atk!in Naşit, 
OKUYUCU : SEMİHA 

l\lişel varyetesi ... 
Theguidos Akrobat 

num:ırnsı •• 
KA'NLl GÖMLEK 
Vodvil S perde ... 
SOLO, VARYETE 

IIALK OPERETi 
Beyoğlu Halk Opereti 
Tiyatrosunda (Eski 
Çağla)·an) M. Yesari 
ve Seyfettin Asalın 
hazırladıklan (KINA 
GECESİ) ile yakında 

başlıyor._ 

---------~~--~~-----
Z A Y l 

Sahlbi bu1undu~rum 40.t5 sayılı ltamyo
net pliıkası :ın) i olmuştur. Yenisini alaca
~ımdnn hükmü l"Oktur. - Tevfik Tansal. 
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Sah ibi: ASIM US 
Neşriyat Müdürü RefJk A . Sewıngil 


