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Prağ hüktimetinin tebliği: 

Münih anlaşmasından nıüteveıııt 
hadiselerin zar ure ti karşısında 

Polonya teklif lerin i kabulde muztar kaldık 

Silivride büyük bir hayvan 
sergisi açıldı 

Sergide 305 hayva 
teşhir edilmektedir 

Pra~. 1 (A.A) - BugUn saat 15.30 
da aşağıdaki resmi tebliğ neşredll
mlştlr: 

Çekoslovak cumhuriyeti hükfimetf, 
bu sabah Reisicumhurun riyaseti al

l 

Varşova, 1 (A.A.) - Hariciye na- ,_.,. ~~~miôi;;i!!'<~f;:::~.~:;:::~e:;: .. ;;,;s~İii~~;i~İiiiiiiii zırı Bek, bu akşam saat lG dıı Tes-
chen mıntakasınm Polonyaya avde-
tine dair radyoda söylediği bir nu
tukta ezcUmlc demiştir ki: 

tında toplanmıştır. 

Knbine, Teschen mıntnkasmın 

Polonyayn ter)tl için Varşova hUk\ı
m 1u.n uO ~ Ul tnr hll Ulti n o 
nu tetkik etmiş ve enternnsyonnl 
vazlyotln mUşkillfıtmı ve MUnllı an
laşmasından mUtevelllt hddlsatuı 
zaruretlerini gözönUnde bulundura
rak Polonya tekliflerini kabulde 
muztar kalmıştır. 

HUkt\met, bu elim kararı, siyası 
Partllertn mesul rlcall ne mutabık o
larak vermiştir. 

Vareova, ı (A.A.) - Bugün akşam 
Uzerı neşredllen resmi blr tebliğde, 
Çekoslovak. hUkt\metlnln Çekoslovak
yadakl Teıchen mıntakası hakkın
da Polonrnnın verdiği notayı tama
mlyle kabul ettiği mezkt\r mıntaka
nın lkl teşrinievvel saat 1 f de ka
dar Polonya askeri makamatına tes
llın edllmlş bulunacağı ve buraya 
lllllcavlr kısıQıların da gene Polonya
Ya on gQn içinde teslim edlleceğl bil
dirilmektedir. 

Dlter bazı kısımlarda yapılacak 
olan Pleblslt Ue amell meseleler ve 
saire teşkU edilen .blr komisyon ta
rafından iki hllkt\met arasında mll· 
zakere ve hallolunacaktır. 

hl Çekoslovak hUkt\metl polls ve ordu 
P z1metınde bulunan Polon7allılarla 

0 onyanın 11Yaal mevkunannı der· 
hal tahliye edeceklerdir. 

Polonya Bari iye Na7.tn Bek 

Harp sonu de\ letlerlnln milhfm 
imtihan gcçlrdlk1°rl ve hayatt men
faatleri korurnnk lçln cesaretle hn

?.. .. ! J p 

yoruz. 
1 Tcşrlnicvvel gUnU ~ok mUhfm bir 

luldfscye şahit olmaktndır: Eski bir .., ... 
Polonya toprağı anavatana avdet e
diyor. 

Bu münasebetle Polonyanın hari
ci siyasetinin esaoslarını hatırlat

mak isterim: 
Evvelsi gO.n blr mllletler cemiyeti 

(Sona:Sa.f,Sn.5J 

Macaris tan da Çekoslovakya
dan topraklarını istiyor 

Macar Başvekili radyoda bir nutuk söyliyerek dedi ki: 
" Adaleti m uzaller kılmak için hiçbir 

şeyden çeklomlyt-ceğlz ••• ,, 
Budapeşte, 1 (A.A.) - Macar Baş

vekili lmredf, bu akşam radyoda 
söyledlil bir nutukta, muslihane ve 
adllA.ne bir tarzı tesviyeyi birkaç sa
at içinde tahakkuk ettiren dört dev
let mllmesslllne beşeriyetin minnet
tar bulunduğunu beyan ettikten son
ı:a demiştir ki: 

Macaristan da diğer mllletlerln 
sevincine samimi olarak iştirak eder. 

Macaristan, MUnlh anlaşmasının bil
hassa kendi mukadderatına taallOk 
eden noktalarlyle alA.kadardır. MU
nih anlaşması Macaristan için de 
bU71lt bir muvaffakıyettfr. Dört btı
ytık devlet, Macarlstanın meşru 

menfaatlerini açıkça tanımışlardır. 

Bu vakıa istihfaf edllemez. 
tmredl, Macaristanın menfaatıe

(Sona: Sa. 6, sa. f) ' 
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Terbiye meaeleleri; Mil-: 

Yonerlikten yaka ailken •· 
elam, Tarihi fıkralar, Ço
culc, Roman, Sailılr bahi1• 

leri, Pariate nefea yanıı ve 
cliier yazılarla renkli re
simler ... 
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1 Devey - Hin es davası 1 
-117-

Dava durdura du 
Nevyork cınayet mahkemesi başrnüd

deiumumisi Devey üç sene mütemadi
yen uğraşarak hazırladığı vesikaları 

onaya koydu. Binesin suçluluğunu gös 
teren bu vesikaları teyit için elli 
kadar şahit dinlettı. Bunt.l:ıtt sohra Hl. 
nesin avukatı Striker müel:l:'lini mü
dafaa etti. Artık mahkemenin kar<ırını 
anlamak zamanı gelmit bıilun }Or
du. Muhakemeyı başındanberi takip e
denler Hinesin mücrımiyeti hakkında 
kanaat getirmişlerdi. Ortaya l:onan de. 
lilleri ve şahitleri yok farzctrneğe 
imkan görünmüyordu. 

;Bununla beraber davada mücrimlyıe. 
ti mevzuubahsolan adam alcnide bir 
in an dc~ildi. Yirmi beş ı;.enedertheri 
on milyon nüfuslu Nevyork ıehrinin 

mukadderatı üzerinde m!.ıhirn roller oy
namış bir kimseydi. Bundan ba~ka Hi-
'*n &zerinde Tammanny Hail reisi 

~k sıfatı da vardı. Tammanny Hall 
tı 

kta demo' rat partısi t kila. 
•k olduiundan bu tepil tın ı-e. 

isi olan Hines hakkında verilecek bir 
mahkumiyet kararının demokrat par
tisi için öüyifk bir sarsıntı ola:ağı da 
şüph"sızdi. Nihayet bu gangs~crler da· 
vasını gören mahkemenin reisi Pe. 
koranın da bu işte milhüti bir mevl.ii 
var<lı. Hinesih muhakemeden beraet 
kararı ile çıkması Pekotruun gelecek 
intıhabatta demokratlar namına cı.irn. 

hurreisi namı;edi olmasını temln ede
cekti. 'Buna mukabil Hine in nıahkQ
miyeti Nevyorkta cümhuriyet parti. 
sinin ka2anmalı na hızmet edecek, bu 
taktirde cümburreisi namztdi Devey 
olacaktı. Bu itibarla Devcy _ Hincs 
davası basit bir gangsterler meselesi 
t:ılmaktan çıkml§, Amerikayı idare e
den iki büyük v~ rakip siyasi parti
nirt mücadelesi şeklini almıştı. 

Bunun için Amerika efkfirıumumi _ 
yesi artık bu mühim davanın neti. 
cesini anlamak Uzere sabırsızlanma
ğa b şlamıştı. 

ı te efk 

bir heyecan geçirdiği sırada idi ki 
herkesi hayrete düşüren bir §ay}µ du
yulClu: 

Mahkeme reisi Pekora hiç beklen. 
miyen bir karar vermiı. Devey - Hines 
davasını durdurmuştu l 

Birdenbire bu şayiaya inanılamadı. 

Fakat daha sonra gelen itimada değer 

haberler bu gayianın doğruluğunu 

teyit etti. Bay Pekora gerçekten dava
yı durdurmuştu. Davanın bu suretle 

tevkif edilmiş olmasının sebebine ge
lince, bu da müddeiumumi Dev~yin 

Hincse karşı bitaraf c.ılmadığı, cUm. 

huriyet partisine mensup olan müd. 
deiumuminin ôettıokrat partisine 
mensup olan Binesin şahsına kıır§ı 
yaptığı takibatta siya i ihtirasata ka
p ldığı iddiası idil 

Tabii olarak bu karar tümhudyet 
partisi mnhaEilfndc b'ilyUk bir asabiyet 
uyandırdı. Her taraftan mUddeiumu
mi Deyeyin resttıl va2ifesini ifa husu. 
sundaki bitaraflığını iabat için deliller 

gösterildi. Bu arada 1937 senesinde 
Filadelfiya tehtinde yapılan a.dli tah
kikat bir misaldi. Filhakika o sene 

zarfında Filadelfiyada yine Tiiterya 
oyunları sahtekarhklan ve d'ğer gan
gsterler cinayetleri hakktnda geniş 

bir tahkikat aç lmıştı. 

ri heyetine (Bok Jury) adı veril
mİ§ti. On bir ay devam eden şiddet.. 

11 takibat ve tetl:ikattan sonra bu 
jüri heyeti bir mahkl1miyet karan 

vermiıti ki bununla tUrlU ıulistimallet 
den en büyük cinayetlere kadar varan 
ıuçla::dan mesul olmak üzere en ata
ğı 21 haydut reisi mahkQm ediliyor
du. O vakit bu mahkumlar listesinin 

içinde Filadelfiya belediye reisi Daviı 
Vilson da vardı 1 MilhkOmlar listesi 

tam 14 7 kt§iyi buluyordu ld bazdan 
FiladP.lfiya şehrinin en yUksek ıahsi. 

yetleri idi. 

Filadelfiya belediye reisinin mah
kOmiyeti sebebi ıütcrya oyununu 

gayri kanunt surette himaye etmek, 

bunun a.leyhlnde gikftyctte bülunanlan, 
ve tahkfkat heyetı huzurul"!da §ahitlik 

yapanları tehdtt eylemek, villif esin
de dikkatli olan polis ıneınurlan yer. 

!erinden kaldırarak ıuiistlmallere göz. 
yumacak adamlar getirmek gibi ttlıam· 

lar teşkil ediyordu. Ve herkei biliyor· 
du ki Filadelfiyada yapılan bu tahkL 

kat ve adli ta1dbat Nevyork cinayet 

mahkem~i bqmUddeiumumisl Deve. 

yln gangsterler aleyhinde açbğı ınU
cadelenin bir neticesi idi ve o vaktt 

mahkl1m edilmiı olan Filadelfiya hele-

cUıdhuriyet partı inin en ktiwetli bir 
ifıtibabat va1>1trsıyd1. Davis Vilson, 
climhuriyet partisine mensup olduğu 

gibi, Devey de o parti ıuasıhdan bu. 
lunuyordu. 

Devey adli '\'az:if esini ıra ederken, 
asta partizanlık yapmağt hatınndan bi. 
le geçlrımmi§tl. 

Bununla beraber, Deveyin bitaraflı
ğı hakkında ileri ıUrUlen bu tilrlU 
delillerin mahkeme reisi Pckora ü
rerinde tesir yaptığı anlaş·lamadı. O, 
verdiği kararda sablt görünUyor.du. Bu. 
nun üzerine Dcvey mahkeme reisi. 
ne bir talepname gönderdi. '.Bu talep

namesi ile Hineı aleyhinde'ki davanın 
cinayet mahkemeleri umumi heyeti
ne sevkedilmesini istedi. Bu taktirde 
Hinesin tnAbl:Qmiyetl hak~ında bir 
karar vermek içın ikinci bir jüri 
heyetinin intihabı Hiztmgf'lir. 

Fakat mahkeme reisi Pekoranın bu 
ta.lehe mul'afakat ôdeceği belli 1eğil. 

dir. Kanunen mesuliyeti kendi Uzerine 
'tarak davayı elinde tutmak ealahL 
yetl vatdır. 

itte btitUtı Amerika ctklnumutnl-
yesini heyecana düşüren bu bUyuk da
va bugün böyle bir vaziyet içinde 

bulunuyor. 1'undan sonra ne gibi in. 
ki~flar 2östercceği tabii antaııtamı.. 

o 
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Dünyanın gerile gerile kopacak hale um hu r 1 yet bay-
ıelen ıinirlcri bir gundc gevşedi. Tel- ı h } J J 
lJ telsiı ha.herler, onaııı;a yayılınca, ramı azır 1 { arı 
yüzler gilldU. Kaybolan ne§elere yine 
bvuşuıdu. Okullarda yapılacak kutla-

ŞL-ndi, herkes, arkada bırakilan uçu. ma programı bildirildi 
:rwna gülüm.siyerek bakıyor. Daha dUn, 
ona çevrilen gözlerin bebekleri k~rku 
ile büyümüştü. O uçurumun dibinde
ki kanlı 11Unı;u ormanına yuvarlana
cak insanlığın, halini bir düşt!nün l 

Çok §Ukilr artık bu kAbuslu ge~
dcn, aydmlık bir sabaha geçtik. 

Cumhuriyetin on beş!ncı yıldö

nUmUnUn hcır t.aruClıL ollhığu gibi 
kullür ınUonsosclerınac do parlalt 
bir surette kutlanması fcln okulla. -
rın acılma tarihi olan Uc teşrlnlov -
veldcn itibaren lınzırhklnra başlan • 
mnsı uygun görUlmUştUr, 

Cumhuriyetin on beşinci yıld6nU· 
mtlno tesndur eden hafta ilkokullar-

Yalnız., bUtUn bu gilrültülerden bc
rtlm tihninıt kurcalayan Lir ıne&ele 
1'-.ıı.ldı: "Bitler,, , ordularını ilk<Jnce 
manevra balıanesile toplayıp Çek ıU· dn bütün dcrslor Cumhuriyet ve A-
nırlanna yıgm•ştı. Sonra, rnane~ a bit. tntUrk lnkrlCıbına hasreaııecektlr. 
ao de tet'lıts edilmeyeceklerini aöy- Orta olrnllnrda, liselcı de, ilk öğ-
lodi. Bu haberin karanlık tarafı yok· retmcn vo crtık okullarında. 24 
tu. Hemen herkes tutuşan eteklerini t~şrluıcvveldco itibaren 27 teşrini -
topladı. Telefonlar l~ledi, geceler gün. evvele kaiar öğleden sonraları ders 
düzlere katıldı. Siperler kazıldı. Ka- gösterllmiyerek talebeye cumhur! -
zılan çukurlara askerler yığıldı. To~ yet ve AtntUrk inkılAbı mevzuları 
lar tabiye edildi. Seferberlikler illin e. hakkında konfcrnnsla.r verilecektir. 
dıldi. K6yler allakbullak oldu. Herşey, Bu konferanslnrda AtatUrhUn haya-
yUzüstU bırakılarak, asker1ik şubeleri- tı ve 1stiklA1 :MUcadeleslyle Cumhu-
no koşuldu. Bir kapıdan sivil girenler, rlyetln tecssllsilnde, lnkılfibın bUtun 
8te k:ıpıdan dişlerine kadar silihlan· safhalarındaki önderliği te.barUz et-
mış bir haLde üniformalı çıkıyorlardı. tlrllecek, Tl\rk lnlulAbmıu muhte-
Vapurlar seferlerini kestiler. Trenler, llh cepheleri, imparatorluk denin--
askeri idareler altına girdi. Paris, deki vaziyet lle mukayes~ edilerek 
Londra, gibi bUyUk merkezlerde <s.ğı- canlanclırılacalttır. 
naklar kazıldı. Hastaneler boşaltıldı. Kon feransl:ır okulun öğretmenle-
Mcktepl • uıaklara ta~ındı. Düşü- rl ve diğer mUtohnssı lar tarafından 
nün, ki yalnız Londradan uzaklaştrrı- verilecektir. 
latt rtıcktcp çocuklannın sayısı, beş Gene orln tedrisat mUesşeselerin-
yüz bindir, Hele Pans, belki de hava do tnltbe tarafından rnllsameroler 
akmlanna karşı korunma çaresizliğin. terti}l edllecektir. Ayni zamanda okul 
den büııbütün boşaltıldı. salonlarmda. 11. Pn.rtlsl tarafından 

Borsalar kapandı. Esham ve +nhvi- gönderilen veclzolcr, bUyUk hnrfler-
lit şubelerinde mali zelzeleler oldu. ıe yazılarak asılncnktJr. 
Piyasa, karıştı. Milletlerin iktisatli ha- Öf;retmenler okullarda olduğu gl-
yatını frlce uğratan acı bir clurgunluk, bl Halk Pnrtlsl tarafından kuruln-
ortalığı kapladı. cak halk kUrsllortnde do vazife aln-

. Dünyanın geçirdiği korkulu günle. caklnrdır. 
nn ~ne.vi zararları şöyle bir ~ana bı
rnk a bile, bu maddi urarlar acaba 
neye mal olmuştur? Bütün bu karışık
lık. taşınmaların, toplanmaların, sefer. 
b.erlil:lerin, pahası nedir? .. Her millet, 
sıyasal ufuklarda beliren kan bulut
ları vüzünden, ne sarfetti?. Ve bütün 
bunlara kim sebep oldu? .. 

Sınırfarın ötesinde yine bu yiizden 
zarara l\.ğrn;yah fertlerin knyıpları ta• 
b." •• 11 ıçınden çıkılrnn~ çapraşık şeylerdir. 
Fakat hadisenin devlet bütçelerir.dı-ki 
ı:.ararı, elbette kolayca ortaya konabl. 
lır. ltite hu zararı kim ödeyecek? Za
vallı milletler mi?. Onlann ne günahı 
var, ki? ••• 

~ön?ı istiyor, ki miiletler arasında 
~enı bır "and,, iç.llcrek durup durur
. en, tneııele çıkaran ve' herkesi ister 

~~e::er: masraflara oltanlar kimlerse, 

y okaullar Menfaatine 
Üzürn G·· ·· ı nu 

KaragUınrUk Yoksulları korumtı 
kurumu tarnfınclnn 9 10 38 , · - pazar 
gilnU sabnhtnn akşanı k d · • a a nr Toplm
pı dtş!ndn Bny Hen 1 1 ız n n ba~ındn 
bir Uzum gUnu , 0 cfl 
dlldtf,tnl haber ald o~ıceı:ıl tertip e-

ık. 1 oksuııar men 
fantlııe tertip edilen b 

u e~lcıı,.eye 
hnlkm sc,· s v11 ıettrnk d w 

c eceglnl u-
marız. 

---o -
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Gurclsfarıtlrıl.i orlnrırı 11111 
I l ' orını lesbil 

C' n htr taraftarı nırılıirıırrt ısreıı" 1 1 d . ı. d ,, • . "' şt r, Şlnı
ıue ha ar uurc111frlıuıne oörP AlıUik ka-

::aswıla 11.0fJO, Crıııııı ı;,ırcalırln C 00 ~ıncle 5.ô o olt ıal, n:cre 2~ orıo o .l !), ~-,. ucı :111 1111-
fııs il 1ıklt1n l.wr1111111 f,ftl(fır. 

günün b:rinde böyle bir manzara ile 
karş 1a"tı r val.ıt: 

- Daha neler ... Çıkıp ba una otJr 1 
Diye k rııı ındtıkint teltnihtle hulun. 
m:ı;:ı dJşilnecek olurı:a. sakın bulun. 
masın. Çünkii bu yeni tahatlık meto 
dunun iki kcl:me ile hülasas1 "bar:ı 
çrkm 1 olmak,, tır. Sh onlarla baia 
çıkamazınnız. Fakat başınlı:ın 6eıamc
tini isterseniz onları hnni hcıline hı. 
rakma<Ta azıcık olsun mecbursunuz. 

Hikmet MONIR 

ille Tedrisat 
lspekterlerinin Toplantısı 

tık tedrisat hıpoktcrlcrl dUn kUl • 
tur dlrekWrlU~Undc blr toplantı ynp

mışlardtr. Toplanttda pnznrtesl gU
nUndcn itibaren raallye~e bnşlıyacak 
olan ilk tedrisat m Uesseselerlnin 
çnlışmn \·azlyctl ctrnfındn görilşUl -

mU"tur. 
Bu yıl tspektcır ı , mıntnkalnrın • 

dald çalışma dunımuııu gUslcrcn bir 
yıllık çnlrşınn. tıICını '\'Ucut\n getire -
ccklerrllr. 

Sici.l itleri Direktörü 

KUlttlr Bnlrnulıı;ı sicil işleri cllrek
tt>rU Bny Hnslm şchrhnlzdckl tol -

kiki rınc de' nın cıtınclttodlr. DUn de 
Do lct mııtbna ındn mt>'J ul -olmu -
tur. 

Y nbancı Ve Azlık 
Okullarının· Kadroları 

Ecnebi ve elrnlllyct oltullnrınm 

orta. lmnmlnrına nlt ltndrolurı kUl -
tur btıl:ntıhr;ı nıU~clcr okul direk -
törlüğü tarafından hazırlnnnrak ls
tnnbul kllltllr dlrcl\törIUğUne bildi

rilmektedir. 1lk kısım kadroları da 
HnUmUzcleki ııa2urtcsl gLhıU tnmam
lnnnrnk tasdik edilmek lizcro ba -
knnlığa göndcrllet ltllr. 

---o---
Buğday Piyasası 

Bu hartn lccı ısına o rnuht~ıır '\"llti
yctlcrclon lstan bul ııt~·nsnsınn 2 9 no 
ton bu(;tlny, GtH; ton ntp:ı, 30 ton 
ınısır, 75 ton t:ıvanr, 30 ton tiftik, 
l4:i ton ~apak g~lınl1;1tlt, 

nul:dnr ptynsnsıııaa Mt;tşm<!ytm 

fiyatını la sotı1;1ln\• olmur;;tur. mı.zı 

mıntaknlnrda ve bu aradn Konya \'e 
ch·nrında. sürekli bir şekilde yn.ğnn 

J'nğınurlnr hnrnıan yeı•lerlnde bulu
hnn mahsullere son dcreco ıar:ır \'cr
tnlş, hnrmnnlnrı su bnım11~tır. Bu

nunla beraber bu haberler piyasayı 

knyda şayan hiç hl rendişeyc dUşUr
mt\mlşllr. ÇUnkU but?aay bu yıl bol

dur \'t'.I stok m!ktnn da ol.lukça ka-ı 
bnrık blı· yekun tutmaktadır. 

\ unanh bir kadının 
gizli işlettiği 

Bir kumar evi 
basıldı 

Emniyet ikinci şube memurları 
Bcyoğlundn lstlklô.l caddesinde Ana
dolu hanının 5 numarasında oturan 
Nataşn adında Yunanlı bir kadının 
gizli kuınnrhano işlettiğini haber al
mışlar, dUn gece nnt bir baskın yap
mışlardır. 

Memurlar Sami, Aleko, Mlşon, Ba
har, ıınır, IUımft, Vehbi, Hayim Ba
har, vo Ahmot Ak adın6a dokuz kişi
yi ku mnr oynnrl,en cUrUm Ustilndo 
yalrnlnmıı;;lnrc!ır. Ortadaki mnsndn 
birçok lnımnr fişleri ve ylizlerce Ura 
bulunmuştur. 

Mecellanos Davası 
Devam Ediyor 

Ispanyol Macellanos gemisi ile İ
talyan Kapoptno vapuru geı;en sene 
Çanakkale boğazında carpışmış, Ka
puı)ino 1ldığı yaralarla kısa bir za
mnn içinde batmıştı. Asliye ikinci ti
caret mahkemesinde balolan bu ka
zanın muhnkemeslne dUn de devam 
edilmiştir. Batnn geminin vekilleri 
semi hnmulcsfntn kıymetinin takdi
rini mnhkcmeden istemişler, mahke
me buhusueto. tarnr vermek ıcın bir 
chllvukur tnylnlnl muvafık sHrmUş, 
muhakemeyi başka bir gUne bırak
mıştır. 

Diğer taraftan gomıntn kıymetini 
takdir işiyle meşgul ehlivukuf ra -
kında raporunu tl\llhkeme heyetine 
verecektir. 

Bir Öğretmen Beraet Etti 

Sauıatyn ilkokul talebesinden Re
cebin l>oşma cotvello vurarak ölU
mUno sebep olmak suçundan ağır ce
zndn muhakeme olunnn 52 ncl mek
tep ba~mur.lllmf Pertcvln duruşması 
dUn b!tmlş, hakkında beraet ~ara
rı '\'P.rlJmlşUr. 

o 

Pazarlıksız salış 
Kanun dUn muvaffa
k ıyelle tatbik oıundu 

Pazarlıksız salış, dünden itibaren 
tatbik edllmeğe başlanmıştır. Tat • 
blkattn görillccek mUşkUlfLt YO ka -
ııuna. rl:ı)'ct etmeyenler olursa 
haklarında ya}lılacnk muamele şe

killeri tamnmlyle tcsblt edilm!ş hu
lunmaktndrr. 

Dun, belediye mUrettlşlerl, bele. 
diyo znlııtn dmlrlerl ve fktısat nıurn
klplerl şehrin nrnht<ıllf semtlerinde 
kanunun tntblkitıl sılcı bir kontrole 
tılbl tutınu lnrdır. Bu kontrol devam 
cCl~cek Ur. 

Knnunu tntlıike mecbur tutulan 
cımnf. OV\'elcle nhn21rlamış bulun • 
dttldnrınllnn Mc nıl!Şl<U1ılt çcknıc • 
nılşlordlr. 

ıı::,•velltl gUn bUtUn esnaf, eşyala
rının flyntınrını tcsblt etmiş bulun
duğu için dUn nıtlşl>UH\t çeltmenılş • 
lor, bu yUzc1en paznrhksız satış ka • 
nununn UU 1 tutulan ı'IUkl:nnların en 
fşlc>klerlndc hile lrnlabahk Olmnmıı,
tır. 
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Yüksek öğretmen 
okulu 

Yapılan genişleme ihtiyaca 
kafi görülmedi 

ŞehrJmlzde bulunan yüksek tedri
sat direktörU Bay Cevat dun Unl
verslte ve yüksek öğretmen okulu 
işleri etrafında tetkikler yapmıştır. 
YUksek öğretmen okulu taşındığı ye
ni binasında ancak ıo talebe fnzla 
alabilecek şeklide gentşlcyebilmlş

tlr. IInlbukl kültUr bnknnlığmın ka
rarı Uzorlne bu okulun kadrosunun 
on kişi değil, hlı; olmazsn. 15 kişi 

fnz1a. alabilecek bir genişlemeye tA
bl tutulması Uızımgclmektcdir. 

Bny Cevat, öğretmen okulunun 
genişletilmesi işiyle bizzat meşgul 

olmnktndır. Yakında olrnl teşkil~ • 
tında mllhfm bir değişme yapılacak· 
tır. DUtçc)·c buna alt tahsisat kon. 

muştur. 

A aysonbahar 
tarifesi 

Dün sabahtan itlba
reo tatbike başlandı 

Denizbankın Adalar - Anadolu -
Yalo\'11 hattı sonbahar tarifesi dün· 
den itibaren tatbike başlanmıştır. 
Yeni tarife ne cumartesi gilnlerl ge
ce köprUden bUtUn adalara sant 24. 
20 de bir vapur sefere lrnnulmuştur. 

Dundan başka Adalar ve Adalar. 
la Anadolu sahili arasınn mUtcnddlt 
posta1r iH\ve edilmiş, Kdıköy ve Bos 
tancı iskelelerine bUtUn vnpurlann 
tekmil hatlara tramvaylarla bağlan

tısı temin olunmuştur. 

Pazardan başka gUnlerde ise ta
rife şu surctlo tanzim olunmuştur: 

DUyUkadndnn köprllye snbah pos-

taları: 6.60 do (31 llkteşrlnden son
ra fH\vctcn 6.40), ikinci vapur: 7, U
çUncll vapur: 7.16, dördUncU vapur: 

7.60 "° Durgazdan 7.10 dur. Köprü
den Hk vapur 7, Adadan sonra vapur 
ise ıs,so dur. 

Akşıı.m postaları köprüden Adala
ra 18, 18.25, 19.10, 21.15 dedir. 

Pazar gUnlerl stıbah köprUden A
nadolu sahili ve DUyUkadaya: 8, 8. 

40, 9, 9.35, 10.45 de vapur vardır. 

Son vapur 21.10 dadır. 

Yalovndan 16.Sü de, pazar günleri 
ısc köprUden Ynlovaya 9.35, Valo

vndan köprüye 16.35 de vapur kal. 
kncaktır. 

o 

Metresini Vuran Bir Aşık 

Fatibto boyacı Mustafa isminde 
bir genç beraber oturdu~u metresi 

ŞUkrlyenln son gUulerde kendisin -

den yUz çevirmesine ve başlrnlarlylc 
dUşUp knlkmnsınn kızmış, evvelki 

cUn ŞUkrlycnın lslccnderpnşa mahnl· 
lcslndckl evine giderek bıcnkla blr
lrnç yerinden yarnlamıştır. 

Sol kalçası 11~ diğer blr~olt yerle
rinden nğır ynrnlnr nlan ŞUkrlte has

tahaneye knldrrılınıştır. Musta.rn bı
çağı ile birlikte yakalanmıştır. 

işacetlec: 
~-= ,,..,~ 

Pazarllk ve 
çarşı 

\'n7.an : Ssdrl Hrtem 
Güzel bir sonbahar rünilnün ber

raklığı ile 1staııbulu ıiıklı ve ılık bir 
hava gibi saran gün~ altında gözle
rım eski bir rüyayı arayarak uyandım. 
Bu rüya değildi, fakat bugün rüyaya 
benzeyen bir varmış bir yokmuştan 
başka birşcy değildir. "Pazarlık., tan 

bahsetmek istiyorum. 

"Pazarlık., deyince aklıma hep ço· 
cukluğum, Mahmutpaşayokuşu, Kapal 
çarşı gelir. 

Basradan BO$llaya kadar bir geniş 
hinterlandın ortasına kurulmuş olan 
bu çarşılardaki eşya insana hüzünle 
bakarlar, senelcrdenberi yanyana, ku. 
cak kucağa yaslanan kumaılar, elbi· 
aeler, saatler, çakılar, ve aklmrza ge• 
lebllen herıey bir aynlık saatinin 

gellıini beklerler 'Ve bu bekleımeden 
ürkenler: fakat kumaıları açan el bir 
daha onu geriye çevirmez, makasın 
kopardığı bir parça kfilı bir kar dün.. 

yasına, kah bir çöle gider:- Ve- bir da
ha geri dönmemenin hasreti sanlan 
bütün eıyalarda göre çarpardı. 

Cins, cins insanlar, acayip kıyafet
ler, redingotlu İstanbul efendileri, aL 
yah çarşaflarına bUrUnmilf şehir ka
dınlan, Bağdat çarşaflan altında bir 
hurma ve papagan hasretini if a:ie o-

den uzaktan gelmiş vilayetli hanımlar, 
kalpaltlı Çerkesler, Akelli Araplar, e. 
lifi plvarlı, top akıllı Anadolu cıra· 
f ı, abSni sarıklı, ince yUztn, mi ak ve 

hacıyağı kokusundan bir hava hale-
l ile birlikte dola~an orta yayll 

manifatura tacirleri bu çarşılarda gö. 
rilruntz bir hilznün matemini tutar 
gibi acı, acı konuşurlar. 

Kah bu hüzün onlan kavga ediyor

mu§ gibi hiddetlendirir. 

Alıtı ile satıcının gözleri biribiıine 

hışrmla bakar, ve bir daha birbirini 
görmemek istiyormuş gibi karşıla! • 
maktan çekinirler. 

Ben kaç defa bUyilk annemle bera
ber gittiğimiz dükkanlarda pazarlık 

esnasında bizi kollarımızdan tutup c~cL 
denin ortasına, mesela şahlanmış at -
larla koşan arabalann altına atrvere• 
ce'kler hissini ne kadar çok duydum. 

Çarşıya çıkmanın bir f ceaat oldu .. 
ğunu birkaç arıın basma ve yahut yün.. 
lü almak için Mahmutpaşaya gittiği
miz zaman hissederdim. 

Çünkü o gün eve bitkin ve sinirle
rim bozulmuş olarak dönerdim. 

Bitkindim, çünkü büyük annem QJir 
dükkana en aşağı dört defa uğrar, het 
defasında bir pazarlık rekoru tesiı 
ederdi. 

Yani birkaç arşın bez bana birkaç 
yüz l:ilometre yol yürümeğe mal olur. 

du. Çünkü yokuşu sayısını kaybede .. 
cek kadar mütemadiyen iner çrkar

dık. 

Sinirlerim bozulurdu, ~ünkU alıcı n 
satıcı edebiyatı hazan bir 'kavga mu• 
kaddemesi halinde başlardı. 

Malını satan .adam; sanki canından 
bir parçayı meseli ciğerini veya kalbi. 
ni veriyormuş gibi, hayınanır ve malt 

alan adam, kargısındakir.in bedeninden 
bir parçayı, mesela bacağını, gözUnU, 
kulai;Ttnı da istiyormuş gibi bir tavır 

takınır ve pazarlığın sonu bir zafer; 
ve harp neticesi gibi tesit olunurdu. 

Eski insanlara göre, çar~ının zevki 
çekişe, çeki~ pazarlıktı. Fakat, bu, 

işsizlerin, bol vakti olanların ve eğl~n. 
cc için hiçbir sporu beceremiycnlerın 
harcı idi • 

Tek piyasanın kurulması yolu bir 
de kanunla tahakkuk etti. Bazı mem· 
Jeketleri iptidai pazarlık 6eviyesinden 

te'k piyasaya iktısadi teşekküller sev

ketmiştir. 

Kavuk, cübbe, kafes, şalvar, çarp( 
gibi "pazarlık,, ta itiyatiarınıızın kad
rosundan silinmeğe mahkGmdur. 

~ lUJ ~ U iNi' al Yazılmız 
al ~@(fl)® Yazd1rmız 
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Tehlike 
Lik maçları 
başhyor -~· 

- M 1: M L ~ K I; T -~~ 
H ·A 8 E R.LERI ~;. ~ .. 

!azan: Sıdney Horıer -3&- '~'t•viten: H. Münir Bugün dörı statta 
müsabaka var 

Beynelmilel m e sleki 
tedrisat kongresi - Anlatayım. Fakat anlatmadan 1 

önce, sana, ona dair bir sual so
racağım Mister Brand l. Fakat bu 1 

ualiu cevabını düpedilz, yanı katık
sız 'ermeni isterim. 

- Buyur! 
- Sana soracağım sual şu: Slr 

Harkort Brus sana benim bir sabıka
lı olduğumu söyledi rol? 

- Tuhafsın be evldt! 
- Fakat sen benlm sualime dos-

doğru cevap ,·ereceğine söz verdin 
değll rol? 

- Nerede? 
- Mesele şurada ki, ben, bildiğim 

bu maliimatı Slr Harkort Brusa aç
mak nlyetlnclc değl11m. Buraya ge
çen seter gelişimde beni tevkif et
mek suretiyle ynptığr hata için ltlzar 
etmedikçe asla ... 

(Arkası yarm) 

ingiltere neye 
güveniyor 

1938 - 1939 futbol mevsimi esas i· 
tibarile bugün başlıyor. Bu seneki 
şampiyona karşılaşmaları için tanzim 
edilen fikstür mucibince lik maçları 

dün başlamıştır. 
lstanbulspor • Galatasaray B takım. 

lan TaJc:ıimde ve Vefa - Hilcil B ta
kımları da dün Beşiktaşta karşılaş -
mışlardır. 

Teknik genel direktörünün başkanlığında 
kongreye iştirak eden heyetimiz döndtl 

nlk ve ertlk genel dlrektörU B. RUJ
tUnün riyasetinde 25 kadar meslek 
mektepleri direktör ve öğretmenle

rinden mürekkep bir heyet ı,urak 

etmiştir. 

- Evet, verdim. Slr Harkort (Baı tarafı 2 incide) 

Bugün, Ta.kaim, Beşiktaş, Fener:bah. 
çe ve Süleymaniye sahalarında yapı

lacak olan karşılaşmalar şu §ekilde ter
tip olunmuştur: 

Mesleki tedrisat
ta zaman zaman 
"aki olan değişik

likler üzerinde fi
kir teatisinde bu
lunmak ve bu mev
zun dair esaslar ü
zerinde görüşmek 

Uzcre bir beynelmi
lel mesleki tedri
sat kongresi mev
cuttur. 

Kongre Berlfnde Kral tiyatrosun
da toplanmış ve mesalslnl burada 1-
fa etmiştir. Bu müddet zarfında da
vetlller muhtelif fabrikaları, meslek 
mekteplerini, bu münasebetle açılan 
sergileri gezmiş, tğzaz ve ikram edil
mişlerdir. Sergilerde Alman meslekt 
teknik ve tedrisatına alt altı ve ede· 
vat teşhir edilmiştir. 

Brus senin bana. bir sabıkalı olduğu- ne şüphemiz yok diyebilirim. Yani, ti
nu sBylemedl. Hakikaten sen bir sa- carctimizin !hemen hemen tabii tıuret

Taksim atadı: 

istanbulspor - Galatasaray A ta
kımları, aaat 13, hakem Tank özeren
gin, yan hakemleri Cahit ve Bahaettin 
Uluöz. 

bık alı mısın? 

- Söylemedi ise mesele yok. Fa
kat bu suall ;neden eorduğumun ee
beblni lzah edeyim. Ben bir zaman
danberl her sene Avrupaya gelirim. 
Gecen defn geldiğimde b~şıma bir iş 
geldi. Senl tanıdığım gibi burada. bi
risiyle tanıştım. Meğerse o antika
nın biriymiş. TilrlU ipte bezl varmış. 
;Beni de onun ortağı sanarak tevki! 
itttiler. Skotland Yarda götilrUldUm. 
rl'tt~at değil ml ?. 

. - Haklka.ten tuh&f. 

- Sana o ıuall neden sorduğuma 
pCU hayret etmiyorsun ya 1 

- Havr .•• Fa.kat şlmdl Sir Har

Mt ile aran lyl ya 1 
"~ 171 olmasa bile iyl olması IA.z.zm 

~·~ ·.:.:-~Al!, o halde gelip meseleyi 
~~'Alısın? 
~ ~-~:]{ayır, hayır ... Dedim ya ... Ben 

·fi.tafa asla yanaşmak istemem. Za
Uh :t>en, "Tehlike" nin kim olduğu
~u tesadüfen öğrendim ve bu sırrı 
'kendime saklıyncağım. Senin de iti
mat edilecek bir zat olmadığını bll
fteydfm: omin ol sana da söylemez
dim. 

- Fakat bana lUmat edebilirsin 
oğlum. Ve eğer dostluğumuza kıy -
met veriyorsan bana bir iyilik do ya
pabilirsin. 

- Sana 1y1llk yapmak isterim, 
Brandel! ... Söyle, ne gibi bir 1yllfk 
istiyorsun? 

- Benim bir gazeteci olduğumu 

J>lllrsln? 
- Evet. 

- Şu halde heyecanlı hnvadisle~'f'.. 
~e ne kadar kıymet verdiğimi fa!:ı
Jnfn edebUirsln. Şimdi senin bildi
gın bu havadisi, I...ondra şubeme bil
dirip de Amerilcndaki gazetelerime 
yazacak olsam, Jıilir misin, sana da 
ne kadar para temin etmiş olurum. 

- Ne kadar meseli\? 
- On bin dolar! 
- On bin dolara hayatımı tehll-

keye koyamam. 

- Fakat bu maınmatı senin verıll
#lnl kim bilecek? 

- Eğer "Tehlike" senin anlattığın 
~erecede herkesi tehdit eden bir a
C!am ise, korkmakta haklıyım değil 
tn.ı 1 r 
1 Brandel bunun Uzt!rinc bu mevzun 
:etiemmlyct vermeyorm uş gibi görlin
:mek istedi: 

f. - Sen blllrsin, eledi. Ben, sana sa
.. c• fikrimi söyledim. Jliç bir 
Wdmseyi kendi arzusu hilafına bir 
Sie sevketmek istemem. Eğer bu ha
~adisl, benim Londra şubeme bil • 
iırmekto kendin tein bir tehlike gö
:iilyorsan, söyleyecek başka bir sö -
zum yoktur. Yalnız şunu diyebilirim. 
Bir insan, C('mi)et için tehlikeli olan 
bir mahl l'cun nerde bulunduğundan 
ve kim olduğundan haberdar olur
sa, her halde aHUrndar makamlara 
hab r ' ıir... Yicdaııi vazife bu
dur. 

- Yani ııoll !ere .. 
- E' t. 
- l'.ı',.at gene de mahfuz kalaca-
ıma <'il in ol bilir mi) im. 
-z nn cleıim ki ol, biliısin. 

, bu ııo tacln tlphe etmei;e 
malı 1 ) oı~. • iha) t Sir Harkort 
Brus ile 1 göreceğiz. 

P k "LI il.. n d n tc>rC'clcl llt <'eliyor-
ın. 

- M le oı ela d il l\li t r Ilran
dc>l ! 

te ı.:ereyan edeceğini anlatmak istiyo-
rum. 
Yalnız ticaret gemilerimizin kolaylık-

la işliyeceğini kabul etmekle kalnuya
lım, 11914 dekinden daha fazla mikdar 
da yiyecek ntan hududları içinde de 
iddialar ~ldiğini hesaplamak la-

.mndır. 

Bir çok kimselerin tahminleri hilA
f ına "arak, İngiliz ziraati, bu.gün, 
1914 dekinden çok mahsul verir bir 
haldedir. 

Evet, ekim mesahası azalmıştır. Da 
ha az buğday yetiştiriyoruz. Fakat, 

Beykoz - Güneş A takımları, saat 
15, hakr.m Feridun Kılınç, yan hakem. 
lcri Ismail ve Şevki Çanka. 

Beşiktaş stadı: 

Vefa • Hilal A takımlan saat 13, 
hakem Necdet Gezen. Yan hakemle
ri Ekrem Ersoy ve Salahattin Özbay
kal. 

Süleymaniye • Topkapı A takımla. 
n saat 15, hakem Şazi Tezcan. Yan 
hakemleri Halit Özbaykal, Samim Ta
lu. 

Fener'bahçe stadı: 

Teknik ve l~rtlk Bu kongre her 
Genel Direktörü sene veya. her 1k1 

n. Rüştil senede blr ıctıma-
lar yapmaktadır. Bu içtimalar ilk ön
ce Belçilrnda l,iyej şehrinde ve daha 
sonraları Pariste, Barselonda, Roma
da olmuştur . 

Bu sene Almanyadakl toplantıya 

hemen bilt\in bUyük devletler dahil 
olmak Uzerc 40 kadar devlet iştirak 
etmiştir. Azaların hepsi umum mU
dUr ve muhtelif teknik tedrisata men 
sup kimselerdir. 

Türkiye, bu kongrenin resmt A.zası 
meyanında bulunduğundan hükO.met 
hesabına Ber11ndekl toplantıya. tek-

Heyetimiz Berllnden eonra Belçt
kaya. gitmiş, orada toplanan artistik 
sanatlar kongresine de iştirak et
miştir. Bu münasebetle burada da 
sergiler açılmış, bu sergiyi vücuda 
getiren mekteplere ve fabrikalara zi
yaretler yapılmıştır. 

Kongre gelecek sene Londrada. 
toplanmak uzere dağılmıştır. Bu 
kongreye iştirak eden heyete dahli 
teknik tedrisat öğretmenlerimiz zi
yaretlerden ziyadesiyle istifade ede
rek memleketimize dönmüş bulun
maktadır. 

yumurta, et 'Ve tıebze, meyve ve şeker 
istihsali !hayli artmıştır. Büyük harb
den evvelki zamana nisbetle bir milyon 
daha fazla sığIT ve ibir milyon daha 
fazla domuz var. 

Bit' çok hatalarımıza rağmen S<>n 
harbi Jı:azanmıştık. Bu kazalardan baş
lıcası, harbi iş işten geçmiş diyebile
ceğimiz bir zamana !kadar ciddi telak
ki etmemiş olmamızdrr. Yeni bir harb 
çıkacak olursa, b:ikumet ve millet, 
memleket bütün gayretini teşkilatlan
dırmakta vakit kaybetmiyecck olur. 

Fenerbahçc • Beşiktaş B takımları 

saat 13, hakem Kemal Halim. 

Fenerbahçe - Beşiktaş A takımları, 

&aat 15, hakem Nuri Bosut, yan ha. 
kemleri Liva ve Fahrettin Somer. 

Süleymaniye stadı : 

Anadoluhisar - Feneryılmaz B ta-

Sivas ta bir cinayet işlendi 
Hadiseye bir tarla meselesi sebep oldu 

sa, yine de kazanınz." 

P rofesör Lombart Geldi 
Eskişehir (Hususi) - Şehrin imar 

l(lluıdt:..\ ~-e:ın:ınaı ~pupa-zn !~ nr~ıd 
üzere davet olunan şehircilik mütehas 
sısr Profesör Lambert, dün gelmi§, 
tetkiklerine başlamıştır. 

kımları saat 9,45, hakem Nuri Bo. 
sut. 

Anadoluhisar - Feneryılmaz A takım
ları saat 11,30, hakem Rrfkı Aksay. 

Anadolu - Beylerbeyi A takımları 

saat 13,15, hakem Halit Galip Ezgü. 
Kasur.paşa • Galatagençler A takım· 

lan saat IS, hakem Eşref Tevfik. 

• • ı 

Siyas, (Hususi) - Sivasa bağlı 

Knyadibi nahiyesinin Damlı köyün. 
de oturmakta olan Ali ve lsmall 
oğlu :Mehmedin araları söylendiği 

ne göre bir tarla meselesinden açık 
bir vaziyette bulunmakta idi. lHl.dL 
senin vulm bulduğu gün do kBy el 
varında bulunan lıarmanltktakl zn. 
hlrelcrinln ynnmdn bulunan lsma. 
11 oğlu Mehmet akşam olup ortalık 
karardıktan sonra yatağını buğday. 
Iarın yanma sererek yorgun Yilcu. 
dUnU dinlendirmek Uzere uykusuna 
başlıyor. Ali ve yanma. clirüm ortağı 
olarak aldığı iki arkadaşı ile birlil{. 

te l\Ichmedl zaman, zaman takip et
mektedirler. Bugünlerde harmanda 
yattığım haber alıyorlar, Mehmet 
tatlı uylmsundn fken All ve iki ar. 
kadaşı Mehmedi böğründen bıçakla.. 
mak suretlle öldürüp savuşuyorlar. 
Sabahleyin cinayet haber almıyor. 

Adliye tahkikat elkoyarak cinayet 
faillerini yakalamak Uzere gltiştlğl 
tncelemo sonunda köyden Ali ve 
iki arkadaşını yakalıyarak tevkif 
ediyor. Gönderdiğim resim katll Ali 
ve arlrndaşlarıdır. 

YAYLALI Şehir pl~mm tıı.nzimine esas ola· 
cak halihazır haritanın üzerinde ya 
pılması lazım gelen tashihler ile gay
ri mcskiın sahada 120 hektarlık bir 
kısım arazinin haritalarının tanzimi 
işi de Dahiliye vekaleti imar heyetin· 
ce eksiltmeye konulduğu haber alm· 
mıştır. 

Birinci küme A ve B takımları mil. 
sabakaları her hafta Taksim, Fener
bahçe ve Beşiktaş stadlarrnda cumar
tesi ve pazar günleri, ikinci küme A 
ve B takımlan müsabakaları her haf. 
ta Siileymaniye stadında pazar gün. 
leri icra edilecektir. 

Lik maçlannm devam ettiği müd
det zarfında Taksim, Fenerbahçe ve 
Beşikta§ stadlarında tribün 50, du
huliye 25, Süleymaniye stadında u

mumi duhuliye 15 kuruş olarak tes
bit edilmiştir. 

uğlada güreşler 

Askere Davet 
Ileşiktnş Askel'lik ~ulıeı.inden: 

Her sene olduğu gi!J.i önümüz
deki ı lncfclteşrin 938 ayında dn h~
ııUz askere çağrılmamış ve çağırılılı
ğı halde sıhhi vesair lrnnuni sebep
lerle geriye bırakılmış veya gelmt. 
yerek bakayada lrnlmış yeya. nUfııs 

siciline geç kaydedilmiş veya vak
tlnde yaşıtları ile son yoklamaya 

gelmiyerek yoklama kaçağı vaziyo -
tinde kalmış Ye lıllil.hara. muayene -
lerl yaptıı·ılarak sınıflara. ayrılmış 

ve henüz csvkedilmemiş 316 doğu -
nımıdan 330 (dahil) doğumuna k:ı.

dar piyade sağlam lsHl.m vo 316 do
ğumundan 331 (dahil) doğumuna 

kadar sağlam g::ı.yri tslA.m, 316 do
ğumundan 332 (dahil) doğumuna 

kadar süvari, topçu, lstihkılm, muha
bere, demlryolu, müzika, nakliye. 

316 doğumundan 33 (dahil) doğu
muna lrndar hava, deniz, jandarma, 
harp sanayii, tank eratile 3 ay ve da-

ha ziyade havntebdili alarak şube em 
rino girmiş hava tebdili bitmiş erat
tan jandarma ve deniz sınıfrnm 14 
Birinciteşrln, di~er sınıfların 25 Bi
rincitcşrin 938 gllnünde mürettep ol
dukları birliklere sevklerine lıaşla-

Bir Kıskançlık Cinayetle 
Bitti 

Odemlş, - Burada müessif bir 
kıskançlık hAdlsesl olmuştur: 

Ödemişin Turgut mahallesinde 
Sayman solrnğındn oturan otuz yaş. 
larında Bn. Nafize evvelki gün e
vinde bulunduğu sırada kapısı vu. 
rulm..ıştur. Gene kadın kapıya çık. 
mış ve rençber Ali Murat oğlu Ali 
Canatanla lrnrşılaşmıştır. !kinci a
dı Cingöz olan bu adam, genç kadı_ 
na kendisine dört, beş tutun işçisi 
teda:ik etmesini söylemiştir. 

Gene kadın kapıd;ı. Ali Canatan
lıı görUştUğil sırada, kahvede bulun. 
nıakt'.l. olan kocası Ahmet oğlu Meh
met gelmiş ve hunları görüşürken 

görmUştUr. 

r~~..ıa bir Yaziyetin hazırladığı sah. 
nedı>n hiddetlenen kıskanç koca der
hal bağ bıçağını çıkararak Ali Ca_ 
na.tanın üzerine hücum etmiş, boğa. 
zı:ı fan tehlikeli surette yaralamış. 
tır. ~uçlu yalrnlanmış, yaralı da has 
tarıecle teclnvi altına alınmıştır. 

infilakta Yaralananlardan 
Biri Daha Öldü 

Dün, Beylerbeyi infiH'lkmdn yara
lananlardan birisi daha. ölmUş, bu 
suretle kurbanlar yedi ldşiyl bul
muştur. 

Diğer yaralıların sıhht vaziyetleri 
iyiliğe yUztutmuştur. Kaza etrafın 
da adliyece yapılan tahkikat llerle
mektedir. Tevkif olunan fabrikatör 
Hakkı ı;-işek, tahliye isteğinde bulun 
muş, rec!<ledllnıiştfr. 

ııacnktır. Çağrılan günde şube mer- Bu hafta SAKARYA Sinemasında 
kezinde bulunmaları, gelmeyenlerin 

, 
kanunun emrettiği hapis cezasile ce- Programa ilave olarak 
:ı:alandırılacakları 'e bunlardan he- I , b 1 H • t 1 i 
del 'ereceklerin jandarma. ve deniz "'em er ayn - 1 er f"Örüşmeler 
sınıfının 13 Dirinciteşrin, diğer smıf- \' c 2 mü tcsna film: 
ların 24 Birlnclteşrln akşamına ka- ClNGr:.NE PRENSES ı' ı DE:t\1Z KURTLARI 

A~NABEl.l.A • HENRY FO!'\DA GAnY COOPER _ G. R \FT 
dar lıl'lll'mclıal lıeclellerini YC'rmi:;; h·krnili renkli 1 
bulunın ıltırı '" bu rf nlcrden sonra 1 ~lulılııı ıhl:ır : Pro~r:ıııı:ı il.helen 1ı ft 
lıl'dl.'l \ermek isteyenl rln bedelleri· 

1
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nin alınmayacağı 110.n olunur. 

Hafta içinde Muğo 
lada yapılan pehll· 
'7an güreşlerine ait 
hiuğla hususi ınu 

habirimizin gönder· 
diği iki fotoğraf. 
Güre.sler pek heye 
canlı olmuş ve civar 

~~~!!~köylerden gelen bir 
: ok pehlivanlarla 

büyük bir seyirci 
kalabalığı önünde 
yapılmıştır. Muğ
lada gelecek hafta· 
lar içinde de civar 
köy pehlivanları ye
n i müsabakalar ya· 
pacakla.rdır. 

Arnavut Maksut 
MahkômOldu 

Geçenlerde Tariabaşında sebzeci 

Said adında bfrlsfnl, Arnavutluktan 

yeni gelen ve beş senedenberi ayrı o

turduğu karısı Erveheden kıskana

ralc sokak orttısında arkasından ko

' alnyarak tabanca ile beş yerinden 

vurup öldUren Arnavut Maksudun 

clirmll meşhut kanununa göre ağır 

ceza mahkemesinde yapılan muhake
mesi bitmiştir. 

Mal.sut, Türle ceza kanununun 

448 in ı maddesiyle 18 sene müd -

dctlo hnp e mahkum olmuş, fakat 

ağır tahrik gözönUnde tutularak 51 

inci fıkrayn göre üçte biri lndirllmlş

ti r. Duna r;öro Maksut 12 sene ha
p! ) t ı , öl n Snidin 'ere esin o 
de bin lira tazminat verecektir. 



ht:anbuı vilft.yetine bağlı Silivri ka. 
zumda dUn idarei hususiye tarafın
dan tertip edilen hayvan sergilerinden 
altıcısı açılnııştxr. Bu sergi, şimdiye ka
dar açılanlarm en bUyUğü olduğundan 
eaym Valimiz Üstündağ ile bele -
diye reis muavii Rauf,· muhasebeci Ke. 
mal, mektupçu Necati, bazı da.imi encü
men ha.lan bu sergiyi görmlye gitmi§
lerdir .Bu arada bo..,n de va.;dnn. 

Sa.bahleyb. ona doğru belediye bina
ımını önUnde sıralanan otomobiller, bir 
u sonra l\areket ettiler. Edirnekapı 
asfaltı Uzerinde gidiyorduk. Önde giden 
valimizi:ı otomobili Florya hizasında 
sola saptı. Birkaç dakika sonra Florya
da bir mUddettenbcri inşaati devam e
den yeni gazino ve lokantanın önün. 
de oto~obill~rdcn indik. Kırk üç bin li 
raya bır müteahhide ihale edilmiş bu
lmıan gazinonun mühim bir kısmı ya
pılmış bulunuyordu. Vali her tarafını 
&yn ayrı gezdi. Çok modern tesisatı 
tqıyacak olan gazino hakkında ga
Atecelilerıe diğer davetlilere etraflı i. 
Zllıat Verdi. loryanm müstakbel şekli 
etrafında plfuı üzerindeki çalışmaları 
anlattı. Bu arada gazinonun altında 
!nea edilen duvarları gayan.s kaplı ka
lelerin sahil boyunca imtidat edeceği
ni çok fena bir manzara arzed.en ahşap 
bara.kata.mı önUmü.zdeki sene kaldırı
lacağnu söyledi, Gazino ve loka:ıtanın 
~am. olduktan sonra Floryanm çok 
güzel bır bia kazanacağı, halkın bu sa. 
hadaki ihtiyacına cevap vereceği bunu 
Yakn_ıdaıı tetkik edenlerce pek çabuk 
takdır ediliyordu. 

Saat on bire doğru asfalt yola çık · 
tık. Otomobillerimiz bu tertemiz ve mo 
dem, yolda bizi o kad:ı. rrahat götürü
Yordu ki.... Bu gidişin saatlarca sür -
mesini t emenni edivorduk. Yollardvki 
sağır sollu çeşmelerin hepsi akıyordu. 
Hara.m~dcredeki çeşme başında bir an 
duruldu. 

Vali ~~yle diyordu : 
,, B 

- u çeşmeler eskiden akmıyor. 
d.u. Asfalt yol yapılınca hepsine su ge-
t .. " E" . ll 

kaç sene S<r.ITa Londra • lstanbul as
falt yolu üzerinde birbir yeşil sahalar 
mey ... ..ı l ..'l li .... a .• tıı ... ı .... . .ıyeve sey '"' - -Yib: celbi noktasından pek büyük bir 

.... Qıemmiyeti haiz bulunan asfalt yol ü
zerinde Silivriye kadar olan seyahati .. 
m1zi kısa bir zamanda tamamladık. Si 
littide Parti binasına indik. Trakya 
genel ispekteri General Kazım Dirik 
daha evvel Sili\Tiye gelmişti. Valimizi 
ve diğer 7.evatı pek büyük bir nezaketle 
karşılayan generalle muhtelif mevzua. 
la.r etrafnıda görüşmeler yapıldıktan 
aonra sofraya otu;-uldu, Silivri Parti 
b&§ka.nı umumi meclis azasından Bay 
Asım Engin orada:ı oraya koşarak mi• 
safirlerini ağırlıyordu .Bay Asnnın ha. 
~lattığı sofrada neşeli bir yemek ye-o 
dik .Saat bire geliyordu .Önde valimiz. 
le Generaı ve diğer davetliler Parti bi• 
;ıunı~an çıkıp hayvan sergisinin bu 
h:~ Y~re gittik. Burada Silivri 

1 
ıle cıvar köylerden gelen köylil .. 

er toplanmıc.1-1 s·ı· . . . . 
ıl.. • ı ıvrımn pazaryerının 

ltannı da, kendince, beni üzen, hu. 
surauzıuğa ıU "ki ru eyen, 6ebepsiz hoş-
ııub\ızluklarıııa hakim 1 k . . mim! b" o ma ıçın sa. 
r ~r gayret sarfediyor ve bu gay. 
et. ço kere pek tatlx ve zevkli neti

celer v_ererek bize nefse hakim olabilme 
nln mükifatını tattırıyordu. 

Belki &Ynlıgwın da .. 
ren bir ruh ıtıyat haline gi. 

tneselesi olduğunu, çocuk-
Jarmu hakkında ··k Jer alma mu enımcl haber. 

mızın bizi avutt ~ d .. 
Jemek 11znndı .. ugunu a soy. 
,.'D r. Suzanrn zihnindeki 

.A"ODtoncl,, sokağı __ , __ • . d ' unutuşun durgun 
.uuuı: ıçuı e yıkana k 

yı ana yavaş 
yav&f batıyordu. 

Amcrikada daha birka k 1 b . ç~ a~ 
ramnızı, ıştc bu gönül ve 'h· d 

zı ın u-
ruluflanna borçluyuz. Bu birk . 
• d h .. . aç ay ı. 
~m e, cm unıvcrsite talebe . . • 

sının zevK 
aldığı derslerimi bitirmek k b' a ıl ol. 
du, he~ de Fransaya başlamış bir ders 
ıencslnın ortasın.da dönmekte k 

1 n urtu. 
duk. Kalışımızın son bir fayda d 
.. ,p ik wraf sı a, 
. sı og kumpanyası,, nrn kurulu . 

şıle, başlangıcını takip edebilmem· 1 
d 

ız o. 
u. 
Daha ilk günlerde bu teşebbüsün 

Amerikada mesut neticeler vereceğini 
kestirmek kabildi. Hikeyin keşfi hak 
kında gazeteler öyle ilanlarla doluyor 
du, 1d kumpanyanın gezgin simsarla. 
rını, mağaza sahipleri pek hararetli 
bir surette 'karşıladılar. 

Makinelerin, Amcrikada binlerce ör. 
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Silivride dün çok muvaffak 
biı· hayvan ser.gisi açıldı 

Valimizin, kö~ kalkınması yolundaki on sene
lik hizmetleri büyük takdirlerle karşılandı 

Slllvrlde gtlzel bir ha) ram gUDii yaşandı 
etrafı tellerle çevrelenmiş. Her taraf 
bayraklarla süslenmi§ti. Bir otobüsle 
Istanbuldan giden itfaiye bandosu ser 
ginin medhalinde yer almıştı. Bando 
İstiklal mnr§ı çaldıktan sonra valimiz 
kısa bir nutuk söyliyerek dedi ki: 

''- İstanbul vilayetinin tertip etti· 
ği 10 ehli hayvan sergisinden altıncısı 
m bugü':l. burada açıyoruz Yıllarca ve
rilen emeklerin randımanını burada 
nazarı dikkatiniz.e vazediyoruz. ,, 

Bundan sonra Vali medhaldeki kor 
deHiyı kesti ve sergi gezilmiye başlan .. 
dı. Geniş sahayı srra sıra develer, bo • 
ğalar, beygirler kaplamıştı. Her hay
vanın boynunda aldığı dereceyi göste. 
ren yar.; lan muhtevi levhalar vardı. Sa .. 
bipleri de başlarında idi. Vali her hay 
vanın başında duruyor, anası, babası 
hakkında etraflı faahat alıyordu. Bay 
Üstündağ'm nazarı dikkatini çeken
ler Plenne cinsi damızlık boğalardı. Sa
hanın hemen dörtte üçünü de beınbe. 
yaz renklerile irili ufa.kir boğalarla de
veler dolduruyordu. 

Belediye .-eiı lm\lllvİni B. Rauf nutkunu okuyoı 

Vali, İstanbul vilayeti dahilinde 
böyle yüzlerce boğa yetiştirmenin ver
diği büyük ve yerinde bir haz içinde 
mest olmuş gibiydi. Çünkü kendisi bu
günkü neticeyi · almak için dokuz on 
sene evvel bu işe el koymuştu. Birçok 
müşküllerle mücadele etmişti. Bu bo. 
ğalar, bundan sonra derhal daha çok 
kıymet iktisap ediyordu. Çünkü Bul
garistan Plevne nesli boğa ihracını ya
sak etıniş bulunmaktadır. Fakat bu ya
sağı:ı artık bize bir zararı yoktur. 
Çünkü evvelce alınan damızlıklardan 
lstanbul vilayeti mmtakasmda yüzler
mcsini emrediyordu. Bu hayvanlar 
bugün Türk köylüsünün elindedir . 

Vali her haY.Vanı okşayor1 seviyor, 

gözünü çekenlerin satın alınarak Siliv. 
ride yeni tesis edilen depoya gönderil· 
mesii emrediyordu. Bu hayvanlar da 
depoda kışın bakılacak, sonra köylüye 
dağıtılacaktır. 

Serginin gezilmesi uzun sürdü. Son 
ra hazırlanan tribüne gidildi. Burada 
bir masa üzerine hayvan sahiplerine 
verilecek nakdi mükafat ile hediyeler 
sıralanmıştı. Vali, general K3.zmı Di
rik ve diğer davetliler oturduktan son
ra Bay Rauf hazırlanan kür -
süye çıktı. Istanbul husu.si idaresi
nin sarfettiği mesaiyi bütün tef errua• 
tiyle anlattı. Sessiz sada.sız bu işlerin 
nasıl neticelendiğini izah etti. 

Bay Rauf un muhtelif kısnnlara tef .. 
rik ederek anlattığı hulasai mesai da • 
kikalarca alkışlandı. General Kazını Di 
rik, bu izahatı büyUk bir dikkatle din .. 
liY.ordu. Bay Raufun sözleri bittikten 

Vali ve !general Kizmı Dirik bir Plevne ft>oğasr fölünü tetMlc ediyorlar 

Floryacla ıyapllmakta 

sonra, heyecana kapıldığı yüzünden 
belli oluyordu. Nihayet yerinde dura -
mıyarak kalktı. Bir dakika sonra kUr
süde idi. Generalin ağzından İstanbul 
idarei hususiyesinin mesaisini takdir 
eden §U sözleri işittik: 

- Vali arkadaşımın bu kadar geniş 
ölçüdeki köy kalkınmasIIlI perçinlemek 
jçin eşi olmıyacak bir tarzda fedakar. 
hk ettiğini görmekle bahtiyar oldum. 
Bir köylüyü bu kadar sarahatle göğsü
ne basan bir viHiyeti takdir etmeme
ye imkan yoktur. İstanbul vilayetinde 
sekiz sencdenberi köylü kalkınması i
~in sessiz sadasız bir çalı§lllanm de • 
Tam ettiğini şimdi öğreniyoruz. Bu ça 

lışmanm verdiği neticelerden dolayı bir 
bünyenin kardeşleri sıfatile lstanbul 
valisini, umumi meclis azalarını tekrar 
tebrik ederim. Bugünden çok mütehas 

· Düşünceleri Okuqa~ Makine 
Yazan: Andre Moruva 
neği bulunan ve bir tarafında mesela 
eczanede satılması Hizımgelen füiçlar 
sıralanırken; bir yanda fotoğraf ede
vatı, gramofon plakları bonmarşesi 

depolara .dağıtılması kararlaştırılmış. 

tı. Mister Drümmer, "fotoğrafçı nu _ 
sınız?,, şimdi de artık psikoğraf olu
nuz!,, tarzında levhaları yaptırıp ora. 
lara astırıyordu. 

Psikoğrafların henüz başka baş'ka 

serileri çıkanlmağa başlanmadığı hal. 
de, "Nevyork,, daki satışların haddi 
hesabı yoktu. Avrupadan bile hararet
li siparişler biribiri peşinden sökün 
ediyordu . 

ilk başlangıç günlerinde meseleyi 
biraz hiddet ve azıcık da itimatsızlık. 
1a karşılayan profesör Hikcy, sonra. 
lan, işin genişlediğini, önünde büyük 
menfaat ufuktan açıldığını görünce, 
k~n-ı:.,; tonlımrş ve biz, "V estmut .. 
tın " l'T1a ın bir ·<!ç hıfta önce, 
bana şöyle bir nutuk irat etmişti: 

- Azizim profesör Dümulen, size, 
ilkin hayret verecek, ibelki de incitici 
görünecek bir teklifte 'bulunacağım. 

-32-
Fakat sizi temin ederim, ki bu teklif, 
ciddiyetle tetkik edilmcğe değer • Mc-. 
sele şu: 
Kumpanyamızın ilanat kısmı amiri 

Drümmer, Fransadan üç haftadanberi, 
bizce hüviyetleri meçhul kimselerden 
sayısız mektuplar almaktadrr. Bun. 
larm hepsi de itimada layık itibar ve. 
sikalan gösteriyorlar ve sitin mem
leketinizde kurulacak psikoğraf satış 

merkezlerinin umumi acenteliğini isti. 
yorlar. Biz henüz kumpanyamızın A. 
merika hudutları dışındaki mesele
lerilc uğraşmağa başlamamıştık. Yal • 
nız İngiltere için bazı kararlar ver. 
dik. Fakat hiç şüphe yok, ki düşün
celeri okuyan makine Amerikada oldu. 
ğu kadar Avrupada da şöhttt ve mu. 
vaffaktyet kazanacak. 

Boşuna lafı uzatmamak için doğru
dan doğruya mevzua gireyim: Siz, 
sevgili dostum. Fransada kumpanya. 
mızın mümessili olmak ister misiniz?. 

Şaşa kalmıştım: 

- Ben mi? .. diyebildim. .. Fa~ az.iz 
mC$lektaşnn !>en, komisyoncu değiL .. 

Çeviren: H. S. G. 
Fransız edebiyat tarihi profesörüyüm ... 

Hikey: 
- Biliyorum.. biliyorum ki siz de 

benim gibi bir üniversite hocasxsmız .. 
Harcadığınız emeğin hedefi menfaat 
değildir. Bir ticaret işine atılmağı is. 
temezsiniz ... Ama, ben de, bir vakitler 
böyle düşünmüş, yapılan teklifleri mes
leğimle telif edememiştim. O zaman 
benim bu tereddütlerimi ilk manasız 

bulan sizdiniz.. Dahası var.. Siz bu 
makinenin ilk tecrübelerine kanşm:ış, 

te'kcmmülünde rol almıştınız... Sizin 
üzerinizde hala vicdan azaplanndan 
kurtulamadığım bazı denemeler yap • 
mıştım. Size karşı tamiri ihtiyacını 

duyduğum bazı kusurlarun oldu. Size 
bugün teklif ettiğim işin arkasında 

gerçekten bir setvet var ... 
Bugün Fransada ne kadar radyo ma. 

kineai var?.. Milyonlarca değ;l mi? .. 
Farzedelim, 1d ilk bet sene zarfında 

"yüz bin,, psikoğraf satılsın. Siz de 
teslim cdcrsinl.z, ki bu rakam, en aşa. 
ğı dereceden alınmıştır .. Makine başı. 
na tahminen bir dolar komisyon dilt-

sis oldum. Heyecanlandım· Bu)'iık Şe· 
f inıize e::ıı derin bağlılıklarımızı arı.e-. " 
der ve çok yaşayın arkadaşını:. deı:.m:. 

Valim.iz yolda giderken soz soyli 
• W• • ..._....:ı. etm;,.+.; Fakat 

yemıyecegını u=L .ı.u "'1"·· 
Tilrk köylülerinin a.rasmda yaratılan 
b • "inal ve .-nk degw erli sahneden o u onJ ~~ ... e 
da mütehassis olmuştu. Xendısını "f • 
rinden kalktığını gördük. Kürsilden 
§Öyle diyordu; 

''-Hak'lrnndaki ibu samimt ve gilzcl 
tezahür karşısında teşekküril bir borç 
teıô.kki edlyoıı.ım. Arkada.şml Bay Ra
uf benim on senelik vilıiyet haya~d~ 
k" k .. ıu kalkınmasmm muhasebesını 

ı oy . ik'in 
yaptı. Sayın General Kazım Dır. 
hakkımdaki sözlerine ~k teşekkfu" e
derim. Beni minnetle kendisine bağla
mıştır. Tebrik ve takdirleri, bana zah· 
metlerin bir müka.f atı yerine geç· 
ti. Serginin manzarasından ve verimin
den çok memnun bulu:ıuyorum." 

Generalin sözleri gibi valinin de hi· 
ta.besi çok alkışlandı. Btmdan sonra 
kaymakam Vakkas Ferit de misafirle
re ve köylülere hitaben bir nutuk BÖY" 
ledi. Srra tevzii mükafata geldi. Köylil. 
ler namına bir muhtar, mükilat kaza. .. 
nan hayvanların sahiplerine gümtil li
ralan tıkır. tıkır saydı. Bir de güzel 
nutuk söyledi. Bu hatip hayli alkışla.ıı 
dı. Bir kısım mükafat ve hediyeler ge 

neralle vali tarafından verildi. l'emiz 

olan 'gazino lbinaıı . 

çehreli, zclô bakı§lI Tür)[ köylilleri pa--. 
rayı aldıktan sonra deftere çok mun • 
tazam surette imzalarını atıyorlardı .• 
Bu, yeni hazflerle okuyup yamıanm 

köye tama.men girdiğinin bir delili i• 
di. Bundan on beş sene evvel ise bir 
ko"'yde okuyup yazma. bilenlerin par .. 
ınakla. gösterildiğini düşündüm· Harf 
inkılabmıızm ibüyüklüğü bir kere da .. 
ha tebarüz etti. 

Saat be.~ geliyordu. :?tfüki.fat tev. 
zii bitti Boğa deposu gezildi. Sonra ls .. 
tanbula dönmek üzere otomobillerimi .. 
zc bindik. On sene zarfında. vilıiyet vı 
idarei hususiyenin köy kalkınması ~ 
lundaki hizmetlerini ve damızlık bog& 
siyaseti hakkındaki yazılan yare: ya• 
zacağmı. 

YEKTA RAGIP ôNEN. 

tüğünü kabul edelim. Senede yüz b~ 
dolar eder ... Dedim ya, bir servet azıs 
profesörüm ... Bir servet!.. . 

Siz de çoluk çocuk &alıibisiniz Dil
mulcn... Onlann istikbalile alakadar 
böyle bir teklifi reddedebilir ~iniz?;· 
Onların önüne taliin çtkardıgı bır 
nasibi tcpmcğe bakkmız var mı? 
Bir karar vermeden önce Madam Dil
mulcnin de fikrini sorunuz, bir kere 
de ona .danışınız.... Sonra benim yap
tığım gibi, ilmi teşekküller namına 
size düşen hisseden bir pay a~
tan sizi kim menediyor? .. Hem, !bu ış. 
tc çalışmak için, mesleğinizden ayni. 

kürs.. ·· ·· bıralanaruza da manıza, un uzu 
hacet yok. Siz, yine derslerinize.~~.
vam eder, ve psikoğraf acentelıgını, 
namusuna, iktidarına güvendiğiniz bir 
Fransız müdüre havale edebilirsiniz. 
Toplanacak kar, iki kişi için bile faz
la sayılacak kadar çok olacaktır .. Şu.. 
nu da söyliyeyim, bu işte sizi de bi. 
zimle beraber görmek, bence o ka
dar: kuvvetli bir emeldir, ki bütün is· 
teklcrinizi ''Edvard Fork,, a şimdiden 
kabul ett.irmeğc bazmm. 

Profesör Hikeye, bakkmıdaki bu gil. 
zel dilşünüşlerinden dolayı teıckkür 
etmekten bqka bil'fC'Y yapamadım. 
Fakat Silzana bahsetmek hususundaki 
tcklüini hemen yerine getireceğimi 
de söyledim. Eve döner dönmez, 

,(Arka•• var) 





Bayan Yefsl Papalyaıi'nin B1ÇK1 ve DİKİŞ mektebi talebesi Selçuk 
8an'at mektebinde imtihan -verdikten 80nra şahadctnamelerinl ahmşlardır. 
M, Hason, M. Furtuna, H. K. Andrea didu, M. Desiprl. N. KA,akçu., F. Etre. 
nıidu, O. Salcotıu, L. K&ltakkıran, S. Çura, M. Tanural. 

ADRES: Beyo#hı .Kwnbaracı. Oama sokak, Mehmet Ali Aı>nrt:. No. 2. 

. Den iz :, .. :. 'levazım . Satın alma 
~ ·- ~ .~-- · -": K. o m ı s \/ c> n u · , · i ı a n ı a r ı -:. -':: .. _ · :-

1 - 13-9--938 tarihinde kapalı zarfla yapılan milnakasasmda tek.lif olunan 
fiyat fÜk•ek göl'illdüğünden 4-tıktqrin-938 tarihine raısthyan salı cünil aa
atho 14-30 da pazarlıkla eksiltmeye konulan 49470 adet ampulün tahmin edilen 

dcU .. 148S 3.06" liradır. 
2 - Muvakkat teminatı (1113) lira (98) kurut olup ıaı;tnamcıi her gUn lro

lnf.ayondan parasız olarak alınabilir. 
a - lateklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilindeki vesikalarla birlikte 

belli ıi1n " Matte Kasım paşada bulunan Komisyon Baıkanhfma ıp\ir~tlan. 
(6993) 

I - Ta.hının edilen bedeli 17232 lira 60 kuruş olan 154.000 kilo nohut 
:; - Teşrinevveı - 938 tarihine rastla yan pel'§embe günU saat ı 1.30 da kapa. 

ı.a.rfla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminatı 1292 Ura 45 kuruş olup p.rtnameei her gUn ko. 

lnilyondan alrnabillr. 

8 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahiUnde tanzim edecekle. 
~apalı t.eklit ınelrtuplarmı en geç bel ll gün ve saatten bir sa.at evveline kadar 

nnpaşada bulunan komisyon baş.kan lığına vermeleri. (6788) 

91( .............................. ~ 

Osküdar-Kadıköy ve 1 
Havalisi halk tram
vayları Türk anoninı 

şirketinden: 
İstanbul vali ve belediye reisliğinin vaki Calebi üzerine 

1-10-938 gunür den Lt:ıb - rsn 
lskeleyolu durağı Caddeboatam 
Caddeboatanı " Erenköy 
Şenyol ,, Çmardibi 

Olarak te~miye olunaeağındao sayın yoleularımrzm bilet 
taleplerini bu Jeni ilimlere göre yapımtlan rica olunur. 

... ,~:uoffq ! inci &ılh Hukuk Mahkem1-
-eıı: 

i:! Flen.:. ~lmo Yanisopulo varisi Aleksnn-
ro • sin ve sairenin müştereken mu-

tasarrif oldukları 2 N. hı 2100, 4 N. la 
HOO muhamnıen kıYtnetli BeyoAJund• Hü-
1eyinıığa ınahallesincle K lal k 11 d 
2 ve ' N. lu ha l . ar . so ~"ın a 
1 1 

ne crın tıı:nnını ızalcyı şuyu 
ç 0 artı~a~a konulrlu~undan 7-11-938 

pazartesi gunü saat 15 16 ... d Be ~• 
ı - 7• .aa ar Yve-
:u nıahkeınesi başkutipliıı.ince _ d 

ile satılacaktır. " muıa:se e 

payla,mıısından hariç kalırlar . 
6 - Şartname mahkcıne divanhanesin

de herkesin ıörebHecesi yere asılmıştır. 
Fazla malCımat almak isleyenlerin 933/26 
snyıs ı ile bıışkütiplıj'.lıne müracaat etmele
ri ilan olunur. 
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~~1~clkmM~u~~n~: rl~~~;;ii~~;~~;;;~;~;~;~ı~~i;;~~ 
.. ~.~:·z~:.~~~~~~:.~:;ı;:: ~~~ ~ fö ilıtı M@f i!!f "'1!" raflarına borçlu Çekırgede Molla Mustafa - -• -i- ı.I -lilıl • İııS;.i. lılliılııiill 
sokaj:;ında 21 numaralı evde Mustafa oğlu 
Nuri Palarozun 2220 lira borcundan dola
yı 15-1-93.t günü 450 - 451 oumualı 4 
sene vadeli bir kıt'a ipotek vesilı.ası il.o bi
rinci derece ve birinci aıra numarada 
merhun ııe paraya çevrilmesine karar ve
rilen Çekirgede Hildavendigdr camii soka
ğında tapunun cilt 3 sayfa 89 ada 995 par
sel 4 de kayıtlı bir kıt'a 6 masura sıcak sulu 
hamamlı evin 256 hissede merhun 112 his
senin açık nrtırına ile paraya çevrilmesi
ne karar verilmiştir. l\lezktl.r 256 hisseli 
gayri menkulün tamamına yeminli 3 ehli 
vukuf tarafından 7000 lira kıymet takdir 
edilmiştir. İşbu gayri menkuJiln Hüda
vendigılr camii aralığında kfiln olup 6 nu
maralı kapısından içeriye girildiğinde 
sağda altı tahta ve muşamba döşeli ilstfi 
tahta beyaz boyalı ve büyükçe pencereli 
sıvalarından bir kısmı bozuk bir oda sol 
tarafla ııyni evsafı haiz ikişer pencereIJ 
iki oda bir miktar çimento sofa biraz ile
ride bahçeye açılan iki kanatlı ufak bah
çe kapısı, hamam kısmına giden yol bir 
pencereli hela işbu kısımda hamam kısmı
na geçilince içi çini döşeli solda bir hela 
karşıda tabıını tahta çinili bir kiler sağ
da hamam kısmına girilince alt kısmı çini 
döşeli bir soğukluk ve tahminen iki bu
çuk masura sıcak suyu ve Gökdere 11D'UJ1-
dan temin edilmiş soğuk sulu hamam ve 
bu arada ufak bir gezinti mahalli alt ka
tın bahı,:eye açılan kapısından bahçeye çı
kılınca karşıda etrafı telle çevrili üstü çin
kolu ufak bir kümes 27!> metre murabbaı 
miktıırmdaki bahçesinde ufak n hamamı 
sıcak su cloldurulmakta olan çimento ba
yuz 4 ocak nar bir ufak armut bir asma 

birkaç gül ocağı ile sair çlçeklerl bulunan 
bahçede bulunup arka sokağa açılaa 8 
numaralı iki kanatlı harap kapı cihetinde 
içinde Gökdere suyu tavanı tahtalı tabanı 
çimentolu raf ve dolabı bulwıan ocaklı 
mutfak ve içinde kiracıya ait olduiu iddia 
olunıın altı çimento ve tavanı çinkolu i
çinde Gökdere suyu bulunan raflı dolaplı 
çamaşırlık 19 basamak muşamba döşeU 
merdivenden çıkılan üst katında merdiven 

1 - ld.:a.rem.ızın. Ecb.rne bqwuciü.r .lLlgU.De ba,gU lialJa@kl<ie p.rtaame ve 
projesi mucibince yaptırılacak buut depoau ft bekçi evi tupatı M ild il 
birden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli barut deposunun 3142.2'1 Ura Ye bekçi evfnhı 2182.08 U
ra ki, ceman 5304.35 lira ve muvakkattemtnatı 3tT.83 liradır. 

m - Eksiltme 14-1()-938 tarihi ne rastlıyan cuma gilnil su.t H de Ka
ba taşta levazım ve mubayaat şu besin deki alım komfayonunda ~· 

IV - Şartname ve projeler 27 ku rue bedel mukabilinde inhisv1'r umum 
müdürlüğü levazım ve mubayaat eube sile Edirne llqmtldilrlilğilnden Ye Baba' 
eski memurluğundan alınabilir. 

V- İsteklilerin kanunen kendilerinden '1"aDJ).u, vesaik ve yU7Aie f,5 gllven• 
me paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gUD ve saatte yukarda adı gr 
çen komisyona gelmeleri ilin olunur. (6891) 

I - Şartname ve projeleri mucibi ııce fdaremtlfn Kayseri bqmQdUrlUğtl 
binasında yaptırılacak kalorifer, tem.atı. eeptik, çukuru sarniç Te dinamo ile 
bina arasında yapılacak ispirto sabf depoa11 ve sundurma inşa.atı 'bir kUl b&
linde açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin keeif be deli 7660.~3 lira ve muvakbt teminatı 
574.53 liradır. 

m - Eksiltme 14-10-938 tarihi ne rastlıyan cuma gUnil sa.at 16 da Ka· 
b&tqta levazım ve mubayaat şubesin deki alım komisyonunda yapılacaktn'. 

IV - Şartname ve projeler 39 kuru ı bedel mukabilinde inhisarlar umum 
mUdUrli)ğU. levazım ve mubayaat ıube sile Kayseri bqmUdilrlilğUndall alını: 
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak, etmek is tiyenlerf n bir mukavele ile yaptıklan 
ia bedelinin on bin liradan aeağı olma ması ve kendileri bizzat mimar veya mU 
hendis olmadıklan takdirde f eiıııt ehli yet ve iktidar lan fnbJsarlar inşaat p· 
besince tanınmış bulunması ve eksilt me gUııUnden bir hafta evvel ~sarlar 
inşaat şubesinden fennl ehliyet vesikası alınalım llzımdı:r. 

VI - tsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve in§aat ıube
m.izden alacakları fenni ehliyet vesikası ve yüzde 7 ,5 güvenme parala.rile bir 
likte eksiltme için tayin edilen gOıı ve saatte yukarda adı ~ komisyona 

gelmeleri nan olunur. (6892) 

' 
l-;tanbul Beledi" esi· llaıı li.ı rı 

başında içinde Gökdere suyu bulunan bir Kadıköy halinde 51 numaralı dükkb 
teminat 

6,30 
10,80 
9 

pencereli bela ve ayrıca önünde Gökdere ,. " 53 " ,, 
suyu ile el yıkamak mahalli i1sl ka& odalan ,, ,, 4/23 ,. ,. 
sorası kAmilen muşamba döşell olup ta- ,,,, 3/ 2l 

lH, 
120 

150 11.25 
hanları ve tavanları tahtalı beyu boya ile " " " " 
tavanları boyalı bulunan 3 oda ve 3 oda- " •• 1/19 ,. ,. 120 9 
da ikişerden 6 penceresi bulunan balea Yuka:r:rda Semti ve senelik muhammen kiralan yazılı dükk~nlar 939 sene. 
harabiyete yiiz tutmuş bir vaziyette olduğu si Ma.ym sonuna kadar ayn ayn kiraya verilmek üzere açık arttrrmaya konul. 
müşahede edilen işbu gayri menkuliin Bur. muştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 
sa birinci icra memurluğu odasında ilk gösterilen ilk teminat makbuz veya mek tubile ber&ber 14-lo..-..938 Cuma gibıl 
artırmaaı 2-11-938 gününe rastlayan çar- t 14 bu-·,,_ Daimi Encümende bu lmın:ıalıdırlar. (B.) (6984) 
şanıba sOnO saat ıs den 15 e kadar ve it- saa ,. ....... _ 
bu IOlade artırma bedeli gayri menkulün 
muhammen kıymetinin yüzde 7«ltm1t be- Çift ~ Beher çiftin mWuımmen bedeli 
şiai bulmadılı takdirde e.a ... arbramn 385 Amlr ve Efrat irin 10,50 Lira 
teabhildtl baki kalmak IU'tiYle artı.rma ~ 

müddeti (15) gün daha uzatılarak 1'1-11-938 34 Fotin 5,50 ,, 
tarihine rastlayan perşembe sünil saat 13 itfaiye Amir ve etradma. lüzumu olan ve yukanda miktarları yazılı bulu. 
den 15 e kadar Bursa birinci icra memur- nan çizme ve futin açık eksiltmeye ko nuhnuştur. NUmunelerile şartnamesi 
lu~ odasında yapılacaktır. Levazrın Müdilrlil~de görülebilir. htekliler 2490 saYllı kanımda yamh vesi. 

Almak lsteyenl~rin satışa çık.arılan 112 ka ve 317 lira 21 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4-1~ 
hissesinin Y~~· yedi buçoiu ıü$belindeki -938 Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
pey akçelerını veya bQ miklar üzerine 
milli bir bankanın ıemi11at mektubwau irae (B.) (6S&) 
etmek suretiyle artırmaya iıJliı:ak edebile-
cekleri ve işbu ıayri menkul üzerindeki Karaağaç MUesaeısatı Buz fabrikası na libu.mu olan ve hepsine 629 lira :SS 
ipotek sahibi alacaklarla diler .alAka~rla- kuruş bedel tahmin edilen ~aft Perçin "İvisi Vt:Saire 63 k:ılem :malzeme açık 
rın bak iddia edenlerin bususıyle faız ve . ~ ' ~ v.. .-.nt 
masrafa dair olan iddialarını mübeyyin e~ıltm.eye _konulmuştur. Lıstesile şartnamesi Levaznn MUdürliiğünde e= .... e.. 
vesikalarını işbu ilin ıarihloden itibaren bılır. lsteklıler 2490 sayılı kanunda ya Zilı vesika ve 47 lira 22 kuruşluk ilk te. 
(20) sün içinde daire~ milracaaUa blldlr- minat makbuz veya mektubile beraber 17-10-938 Pazartesi günö saat 14 bW. 
meleri aks.i takdlrdıt hakları tapu. sie.llle- çukta Daimi Encümende bulunmalıdır ıar. ('TOl'd) 
riyle sahil olmadıkça satış bedelinin pay- -----------------------------~ 
.taşmasından hariç kalacakları ve artırma •ekil göndermeleri, daha fazla malQmat IAndan itibaren 10 siln sonra açık bulun-
11ilnlerinnıt almak iste-yenlerin biz:ııat bu. olmak isleyenlerin Bursa birinci icra dal-' durulacak şartnameyi letkik etmeleri lil.ıd
lunmaları veya kanunen muteber vesa.iklc rc si rıdl•kl 938/ 413 nııma.rıılı d°""Yadaki 1- mu llAe olunur. 

- KUUUNun kitap şeklinde roman &.elrl.k..saı -

.DôRDO'NC1" MAHK'OM DÖRDtrncit MAHK1™ - ----
1 - Artırma bedeli tabın' _ _..

1 
ı..~ 

ın onıı en &&.J• 
metin % 7S ini bulduğu takdirde ihale edi-

den şahsı da görüyordu. sıkıyordu. lleri doğru uz.anarak. elıinln. terei7Ja 
Kreyvinin ajzma bir toka.t vurd11! 

lecektir. Bulnnmadığı lakdi d 1 ~ in 
nilne ıelen 22-11-38 salı 1~, eil a . el IÜ-. ı .. n aynı saat-
te ıcra o unacak ve en çok t • 
edilecektir. ar ırana ıhnle 

2 - İhaleye kadar hlrıı..-- 1·,. 1. '--
l dl ·ı . '"' ., ma ıye, ...._ 
e Y?• vergı erı ~·e evkaf icar"iyle yirmi 
aenelık evkaf lavız bedeli ve tell"l" .. 
t . 1 . Mlk u 1) e muş-enye a ıtır. tarları dosya da 
zılıdır. · sın ya. 

3 - Arlırmala girmek isteyeni 
b 1 1 1. . .. er mn-

ammen >e< c ının yuzdc yedi bu.- k i 
b • 1 . 1 . ~u n s

clmc e tcmııınl a .ı,:csı vel a ulusaı bir ban-
kanın tcnıin:ıt ıncklulııınu getirmeleri ,art. 
tır. 

4 - Artırma be leli ıhnlcılcn iliba 
b Ü 

•. d 
1 

ren 
eş g ıı ıı,:ın e mıı ıl.cınc k:ı~nsını:ı Yatırıla-

caktır. Aksı lakd rde ihale bozul::ıraft rıır. 
kı fil :ıı ve 2. rıır ve ıi) nn •e fııiz bil:i lıü
küro nlınaı:aı. ıır. 

< ,,.c 
~ .. 
Q. Q. = c ... ,.. -· "'" ~= ,,,.. -ft q; 

~-~ -· ~ ııe fiil'-
~ .. OJ --- = 

Mark Peters kendisini tehdit eden şahsı gö
rür görmez hayrete dUştil. Bu, orta yailı bir kadın. 
dı ve Petersin ensesine tabanca namlu&u gibi tut
muş olduğu şey de bir şemsiye idi. 

Şemsiyenin dibindeki madent yUksUk, haki
katen bir tabancanın namlusundan duyulacak so. 
ğukluğu hissettirmişti. 

~etere birdenbire d~nerek kadını yakalamak 
istedi. Fakat ayni zamanda Conun halası Mis Trim 
Petersin kafasına şemsiye ile vurdu. 

Bu darbe o kadar ağırdı ki, şemsiyenin telle
r!nden bir kaçı eğrlld1, fakat Peterse tesir etme
mişti. Bununla beraber Mis Trim şemsiyeyi b.ıra
kıırak, pla.lcla birllkto yatak odasına koştu ve ka
pıyı kapamasiyle ktudi !çerden çevirmesi blr ol
du. 

::! Q. •;st 
:. ~ y l\Iark Peters birkaç defa gerileyerek kapıya :: = •• abandıysa da, bir tilrlll acmağa. muvaffak olamı-

5 - (2004) sayılı icra ve iflas kanunnn ;;· ~ 0J yordu. Buna rağmen, kapıya yüklenmelerinde de-
(126) ncı madde ine ıevrı an ıayri men- ., vam etti. İri vücuduyla., kapının aynalarından bl-
kuf üzerindeki ipotek sahibi al.ıraklılar ile C: risinl çatlattı. İtti. Kolun~ oradan aakarak idildi 
diler alacaklılar Mayri menkul üzerindeki C: - çevirdi ve kapıyı açtı. 
haklarını husmh le faiz \"'e masarife <tair ~ :J Şimdi sıra Condaydı. Lord Noel'e işaret verip 
olan iddialarını ispat irin il:ın gününden - -
itibren yirmi gün içinde l'\·rakı müshile- ı;:- onu yardıma çağırması llzımdı. Fakat az BGDra 
leriyle birlikle satı, memuruna müracaat - N vazloçtl. Lord Noel'i bu kadar sarpa sarmış blr lşe 

- Sersem, budala! diye haytırdı! 
Mark Petera bundan sonra. Corıa dö.adUll. u

man yüzünde korkunç bir sırıtış vardi. 
- Bu adamı buraya stkıştırıp da ağzmclaıı l&f 

almak isteyişlndekl maksadı uiaya:aı&J'Ol'aDl· O
nun ehemmiyeti olabllecek bir ıa.ı sö_yllyec:etfol aer 
den blllyordun? Anla.yalım. Ne oluyoruz. Yokııa bl• 
ze şaptaj mı yapacaklııı? 

Con, Petersfn )'11zUoe me711s bir tuırla babo 
yordu. Sonra, gözlerini Peterısiıı elindeki diktafon 
plılğına çevirdi. Kendl kencllae, "Bttttın ı&Jretlm 
boşa gitti" der gibi bir ball ..-ardı. 

Petersin gözlerinde vahşi bir ışık ya.Bdı. Kıza 
eoruyordu: 

- Kaç yaşındaam sen? 
Kız cevap vermedi. Peters onun yUzilDtl cU•· 

katle gözden geçlriyordg. 

- Senin ağzında bizim mahut dellnln ben....
llği var. gözlerin de tamameıs onu cOSlert" tam 
manaslyle onun kızı olabil~k bir JSeta stldktl· 
yorsun. X.macuı eeıı on11a kmam. llarpleJla & 
zı!.. 

Bu aözleı1 tttten Ambros Kf81'\'ba 'blrtea lt&J• 
kırarak 

etmelldlr. Aksi takdirde haklan tapu si- = - ıokmak lateml1ordu. Daha dolruau Peteralıa, ~rd 
cW JJe abll olmıyanJar satı~ı_1P!•r!:!a~smı11-. ___ ..;.. ___ L ____ ~~lll...dııı.....:MJıı.ı:.nlam..aı:ı.c...ııml~ü.ı~.Aa.n._bbialJı1Ub'---------.:__.-l!aw:a..ıl.laı:ııt..ıwu:aık..Jl!Allta.m~ıu:l:mır4JLL __ ;__;..;...__.ı:. 

- "Yok aanıa. wı wa Ma.rtle1 mi 1nıt 
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Türk Antrasiti 
Her. nt.'Vl soba ve cıcaklarda 'kullanılacak yegane kömürdür. 

Türk Antrasiti 
Size en ucuza mal olan yegane kömürdür. 

Vakit geçirmeksizin şimdiden tedarik ediniz 

1 Satr! merkezi: Galata (Yolcu Salonu KarJmnda) Tahir han 5 inci kat. 

- - · ·------• Telelon: 44915 

TürK 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

6 met keşide: 11 :Jirinciteşrin 938 dedir 

ıı 

' . 

İstanbul 4 ilncil İcra Memurlulundan 
9~81208!1 ıauılı doıuadan: 

İstanbul Balıkpazarı 50 No. lu malaza. 
da Jken halen Jkametgahı meçhul Naurn 
Yorgi ve şürek~~ı şirketi Azasından Yorgi 
kızı Vasilikf, oğlu Naum ve Yorgi kın Kle
opatraya; 

Yasll Yaslllyadfsin zimmetinizde alaca-\ 
ğı olan 1054 liranın temin tahsili zımnın- ·' 
da İstanbul asliye 2 nci ticaret mahkeme
sinin 13-5-938 tarih ve 938/105 sayılı ihti
yatı haciz kararı üzerine Beyoğlunda Bü
yük Parmak kapıda Panaya apartıman 3 
No. da mevcut emval ve eşyanız 13-5-938 
tarihinde haciz edilerek yedi emine tevdi 
edilmiş ve mezkur karara göre de Beyoğ
lunda Tophanede Defterdar mahallesinde 
Defterdar yokuşunda eski 61 No. lu bir 
kıt'a arsadan hissenize tapuya karar teb
Ii!ı edilmek suretiyle keza haclz vazedildi-

Yalnız evinizde değil 

Cebinizde bile 
IBD~ ŞDŞE 

NERViN 
Uykusuzluk - Sinir ağnlan - Asabi 
Oksüriikler - Baygmhk - Ba§dönme
si - Çarpıntı ve sinirden ileri gelen 

bütün rahataızlıklan 

iyi eder 

Çunkü ASPIRTN senererden6erl 

her türlü soğukafgrnlıklarma ve ao: 
nlara karşı tesiri şaşmaz 

olduOunu tsbat etmtştrr. 

- . 

bir nac;1 

AS P 1 R 1 N in tesirinden emin_ol ma_LlçTJ!ı 
lütfen E0 markasına dikkat ediniz, 

ğinden icra ve iflas kanununun 103 fincü ------------------------------Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Buru:lan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ilrra

miyelerie (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

maddesi mucibince yapılacak davetin 15 
gün müddetle ilanen icrasına İcra hAkimJi
ğince karar verildiğinden tarihi ilAndan 
itibaren tayin olunan müddet içinde dal-

reye gelip bu baptaki zabıt varaksını glk-ı 
meniz ve tetkik etmeniz lüzumu ilanen ve 
davet makamına kaim olunmak üzere bil

TURAN TİYATROSU 
Naşft, Semiha, M:Jşel 

varyetesi 
BUGUN 

fBllyük Yemin), 
GECE 

içimizde akıllı lclm1 ... 

46 DÖRDÜNCÜ MAHK'O'M 

- Evet, aziz dostum. Bu gördüğlln bayan Mis 
l\larpleydir. Yani sizin genç arkadaşınız, bizim es
ld lıiı· arkadaşımızın kızıdır. Yani, senin hayatına 
bir son vermeğe ahtetmiş olan adamın kızı! 

O akşam Kreyyin ikinci defa olarak bayıldı. 
l\Iarlt Pcters: 
- Korkak, zayıf, zavallı budala! diyordu. O

nunla uğraşmayın, Mis :Marplcy! O, böyle kendin
den geçmiş bir halde iken eminim daha bahtiyar
dır. Son zamanlnrda korku yüzünden kendisinin 
tlellye benzer lıir lıal aldığml- biliyorsunuz. 
Gene o yüzdendir ki, sizin elinize bu vesikayı 
nrecelt kadar budalaca bir har~kette bulunmak 
üzere sizinle beraber buraya geldi. 

- Budalaca bir hareket değil! 
"' Pcters, pHl.ğr kolunun altına alarak, eliyle ce-

binden bir sigar kutusu çıkardı: 
- Bir sigar içmekliğime müsaade eder misl

dz? dedi. 
Con, aldırmamazlılt kabilinden omuzlarını 

silkti. 
Peters daha ehlileşerek: 
- Baban nerde? diye sordu: .. 
Con, onun yilzüne biraz hayret ve daha çok 

nefretle b-ıkarnk: 
- Bnbar.ım ııerde olduğunu benim bileceği

me Jhtlmal •erroenlze şaşıyorum, dedi. 
- Fakat dtkJrnt edin, :Mis Marpley! Ben ap· 

dirilir. (V. P. 2646), 

._ KUUUNun kitap şeklinde roman tetriksaı -
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tal değilim. Sizin yaşınızda bir çocuk, bu işe yalnız 
başına giremez. Ambros Kreyvf.nl dlktafonla. 
faka lıastırmağı akıl edecek kadar keskin bir kur
n?.z olduğunuzu zannetmiyorum. Babanızın da, 
btitiln ı:lft.nlarını, sizden veya sizin gibi bir başka~ 
sından yardım görmedikçe tahakkuk ettireceğine 
kani değilim. Siz, izahı imkAnsız birçok vakalar 
cereyan etmiş olan "Eko" idarehanesinde istedi
ğiniz gibi serbestçe hareket ettiğiniz anlaşıldı. Siz 
Lüsycs Marpleyin suç ortağısınız. Buna katiyen 
eminim. Evet, siz onunla. bir hareket ediyorsunuz. 

Con soğuk bir tavırla cevap verdi: 
- Siz nasıl isterseniz, öyle düşünün! 
. L'.,akat, kalbi küt küt atıyordu. Mark Peter

si::ı omuzu üzerinden, görillen bUyUk .dolabın ka~ 

prsı 3·avaş yavaş açılıyordu. Sonra birdenbire şu 
ses işitildi: 

- Davranma? 

Hemen o dakikada. soğulc, madeni bir şey 
l\lark Pctcrsin ensesine yapışmıştı. Bu bir taban
canın namlusu olduğu hissini veriyordu. 

Mark Peters kımıldayamadı. Bu vaziyetteyken 
bir el, Mark Petersln kolunun altındaki diktafon 
pla.ğını aldı. 

Pcters gözUnUn kuyruğuylo. kn.rşala, şömine
nin lizcrlnde bir ayna. gördil ve aynada kendi ak
sine gözU 1Ilştl. 

Aynl zamanda arkasında. kendlelnl tehdit e-

-N = --c -L. 
RJ -a. 
fO .. ·-

.. $ehiıt'llgatroso 

\\\\\\\\\\\\\\\ 

~\\\\\;;~~\\\ 

1stik1Al caddesinde 
Şehir Tiyatrosu kome .. 
di kısmı: 2-10-938 pn· 
zar gündilZ gaat 15,SO 
<la; 2-10-938 pazar 
akşamı saat 20,30 da: 
fonlışlıklar lrnmedi$l 
3 perde. Yazan: V. 
Şckspir; Türkçesi: 

Avni Givda.. 

HALK OPERETİ 
Beyoğlunda eski Çağ
lı1yan, yeni Halk ope· 
·eti tiyatrosunda ba~ .. 
lıyor. Yeni kador -
Yeni müzik - Yeni 

operet - Yeni Bale ... 

Dr. Hafrz Cemal 
Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

Sahibi: ASIM US 

1'eşriyat MüdürU Refik A.. Sevengil . 
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V~Dnu~ A <dl ~ li1ri1 

İtalyan hikayesi 
Çeviren: 

va~ ~Clb 

Gervaso basitliği seven bir 
adamdı. Onun için de dünyada. 
yapayalnızdı. l{öşkünde hizmet· 
çisi ile beraber yaşardı. 

Hizmetçisi Klorinda, oldukça 
yaşlı bir kadındı. Oldukça da. 
çirkindi. Bununla beraber Ger
vaso: 

-Ben size yalnız benim boz
duğum yerleri dlizeltmeniz di· 
ye para vermiyorum, derdi. Si· 
zin bana sabahları "bonjur., ak
şamları "bonsuar,, demek ade
tiniz var da onun için.. Sonra, 
geceleri yatağımı düzeltirken 
uykumu getirmeye de dikkat e· 
diyorsunuz. 

Bir sabah Gcrvaso sütlü kah· 
ve ile kahvaltısını ediyordu. 
Baktı ona doğru beyaz bir kedi 
geliyor. Kedi başını kaldırmış, 
kuyruğunu da kaldırmış, ona 
doğru bakıyordu ve sanki: 

"Geleyim mi?,, diye soruyor
du: 

Gcrvaso: 
- Tanrı misafiri kovulmaz, 

dedi. Karnın mı aç? Vereyim 
yer misin? Al bakayım .. 

Kediye sütlü kahveye batı· 

rılmış bir lokma ekmek attı. 

Kedi evvela geri geri kaçtı, son
ra yaklaştı, dilini u1.attı. 

G1?rvaso: 
- Aferin ihtiyatlı davranı· 

yorsun, dedi. lnsnnlarn birden
bire yaklaşmaktan korkuyor • 
sun. 

Sonra Klorindaya döndü: 
- mmin bu kedi acaba? Bi· 

liyor musunuz? 
Kadm: 
~;:: l{cdilerin snhibi olmaz ki, 

rl"rii. Açık bir kapı buldular mı 

hemen içeri girerler, o evin sa· 
hibi de kedinin sahibi olur. 

Hakikaten de öyle idi. Biraz 
sonra bu beyaz kedi de onların 
olmuştu . .Şimdi bir sandalya
mn altına girnilş yatıyordu. 

Gervaso kediye bakarak: 
- Ne güzel bir vücut! diye 

hayran oluyordu. 
Bu vücudün eHlstikiyeti için· 

de kedi rahat bir karyolada i· 
miş gibi uyuyor .• 

Elini uzattı, kedinin vücudu· 
nu okşamağa başladı. Fakat 
parmakları bacağına dokunun
ca. hayvan birdenbire sıçradı bir 
pençe attı. 

Vay! Sen insanı da tırmala.ı
sın ha! Kedi "ben böyle el şa· 
kası sevmem .. der gibi frrladı, 
iskemlenin üzerine çıktı. 
Şimdi orada, iskemlenin ha· 

sırlarına pençelerini geçirmiş, 

tırmalıyor, hırlıyor, sonra es
niyor, geriniyordu. Sonra fırla· 
dı dışarı çıktı, bahçedeki bir a· 
ğaca tırmandı. 

- Acaba ağaçtaki yuvaları 
bozar mı. dersin. morinda? 

- Tabii, şimdi ilkbahar. Yu· 
vaları bozmak kedilerin adeti
dir. 

Gervaso, bir aralık kediyi yi· 
ne tuttu. Ayaklarını avucuna al· 
dı. Pamuk gibi şeyler. Fakat 
şöyle biraz oynatınca, si\Ti siv
ri tırnakları çıkıyordu. 

O zaman Gervaso: 
- Götilr, bu kediyi at mo

rinda ! dedi. 
Hizmetçi kadın itiraz etti: 
- Fakat bayım, biliyorsun~z, 

kediyi evden dışarı atmak u· 
ğursuzluk getirir. 

Gervaso şimdi kediye dön · 
müş. onunla konuşuyordu: 

- Gördün mu, insanların iş· 
te bazı böyle batıl iti· 
katlan var ki, senin sokaifa n· 
tılmana mfmi oluyor. S<!n şim· 

di gider, ağaçlarda kuşları bo· 
ğazlarsın, sonra gelirsin kanlı 
ayaklarında masanm üzerine 
çıkarsın .. 

Fakat mayıs sonu gelip ke
dide bir tuhaflık başlayınca 
Gervasoyu bir korkudur aldı, 
Hizmetçiye: 

- Klorinda, dedi, bu hayva· 
na bir şey oldu. Bak, bak şuna: 
Nasıl kaplan gibi geriniyor! 
Sesi de vahşi ~ir hayvan ulu· 
ma.sına benziyor. Vahşileşti bu 
kedi... 

- Yo! Vahşileştiği falan 
yok. Havalar sıcakla§mağa baş· 
ladı da ... 

- Sıcaktan kediye ne? 
- Öyledir, sıcaklar başlayın-

ca kedilerin de harareti artar ... 
- N'eyse, ama mutfaktan dı· 

şarı sall\'ermc sakın! 
morina güldü: 
- Öyleyse gelin, siz muha· 

fazaya talışın bakalım .. 
Kedi mütemadiyen oradan o· 

raya koşuyor, atlıyor, zıplıyor, 
ağaçlara, damlara tırmanıyor
au. :Mutfağın etrafını yeşil göz· 
lü, üç kara kedi sarmıştı. G1?r 
vrum da elinde bir sopa, müte· 
madiycn onları kovalıyordu. Fa 
kat bir türlü gittikleri yoktu .. 

İşte şimdi beyaz kedi de pen
cereden atladı. Hadi bütün kc· 
diler arkasından ... 

Aradan epey zaman geçmişti. 
Bir gün Klorinda: 

- Gelin bakın size ne göstc· 
rcceğim, dedi-. 

Kedi, bir köşeye kıvrılmış ya· 
tıyordu. Koynunda da beş ke
di yavrusu.. Adama, gözleri 
yaşlı yaşlı baktı, hiç kımılda· 
madı. Sanki: 

"Ey insan oğlu, anaya mer
hamet !,, demek istiyordu. 

Gervaso: 
- Ne? Ne yapacağız eimdi, 

Klorinda? diye sordu. 

Hizmetçi: 
- Gözleri açılmadan boğ • 

malı, yavrufarı. dedi. 
- Yo! Ben buna tahammül 

edemem .. 
- Peki ama ya ben size gös-. 

termcseydim bunları da, boğ-

saydım? 

- Demek yüreğin razı ol\ll"" 
du? 1 

Klorinda cevap vermedi, sa• 
dece "zavallı adam!,, der gibi,. 
Ierden başını salladı. 

Gervaso nihayet: 
- Peki, peki, dedi. Yalnız sa.• 

balı olsun da .. 
Ertesi sabah da kedi yavru• 

ları gözlerini açmışlardı. An,. 
neleri onları mütemadiyen ya. 
lıyor, arada sırada gözlerini 
adama çevirerek: 

'.Sen bana acrrsm değil mi! 
der gibi bakıyordu. 
Şimdi o beş kedi evin hakimi 

olmu§tu. Birkaç güne kadar da.4 

ha büyüyecekJer, annelerini 8.r" 

tık bırakacaklar, ve çocuk!~ 
gibi oyunlar oynamıya başlaya• 
caklardı. 

Gervaso: 
- Bak bele şunlara bak, fü04 

rinda, diyordu. Şu hayvanlar 
daha doğalı ne oldu, hayattan 
nasıl zevk alıyorlar! Ko§uyor
lar, sıçrıyorlar, birbirlerini ısr 
rıyorlar. Anneleri de onl~ 
hazla bakıyor! 

Bir defasında da G1?rvaso el• 
lerini yüzüne kapattı: 

- Allahım ! diye haykırd14 
Ben kedinin bu annelik hissin .. 
de bizim insan hayatımızın bir 
misalini görüyorum! 

Klorinda: 
- Mademki şimdi bunları 

artık boğmaya tahammül ed~ 
miyorsunuz. Başka bir şey ya• 
pm: Götürün hepsini uzak bir 
evin önüne bırakın. Her halde 
kendilerini besletecek bir yer 
bulurlar. Anneleri nasıl bir ka .. 
pı bulduysa, çocukları da bu• 
Jur elbet .. 

Buna da razı olmazsanız, hay; 
vanlara kendiniz bakarsınız. BC'" 
nim kedilerinize anne' ik edecelt 
halim yok! 

Bunun ilzerine Gcrvaso bu 
kedi alayından -Kiorinda öyle 
derdi - kurtulmanın çarelerini 
nramağa başladı. Hepsini bir 
den götürüp nlmıyacaktı. An .. 
nelerine acısını belli ctmemelt 
için yavruları ondan birer bi
rer uzaklaştıracaktı. 

(Sonu 7 inci &ayf ııda 
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URUN 
delik eiya9İ eabablan 

çı~ar gaıete 

riste nefea 
rışı ·yapıldı 
garip müsabaka
aonra dünya bir 
na daha basmış 

o'acak 

ciğerleri kuvvetli olan 
mtısaınk, suyun 4libin· 
yukan 2 dakikadan 

kalamamıtlanhr. Birinci· 
·'kıran•n, ayni samanda 

kadar ki dOnya reko
tutamam 31 aniye ziya

kırmqbr, 

se1~-er1! 

Ailenin en kü.çük 
"' çocugu 

Yaz.an: Fevzi Selen 

Bir çocuı;un karakteri hak" 
kında büküm verirken onun 
hangi içtimai §8.rtlar içinde ye
tişmiş olduğunu hesaba katmak 
filphem bir sarurettir. BiDıar 
• yetiştiği aile içindeki durumu 
bilyi1k ehemmiyeti bıiwdir. 0-
DUD, biricik, ilk yeya en kiiçtlk 
o1ması büyük bir mana tfAde 
eder. 

En küçük çocuklar bamlw.f' 
ka birer tipti.rler, Aile içinde 
kendilerinden önce bir kaç ço
cuk yetişmif, olgunlagmış, or
taya çıkmıştır. Bunlardan her 
biri doğduğu zaman evvelkile
re teveccüh edilen ali.kanın çok 
büyük bir kısmmı kendi tızerıe· 
rinde toplamı§ ve ötekilere na· 
aran fe.zla bir ihtimam ve şef· 
kat ortasında )'81J&D11Ştir. Fa
kat bu rahat ve mesut hayat an· 
cak kendisinden sonra )'elli bir 
çocuğun doğumuna kadar bey
le devam etmiıı ve bu yeni do
ğumla beraber o da bu geniş a
lik•nm mühim bir kısmını kay 
betmiştir. En kiiçilk çocukta t· 
ee le böyle değildir. O, doğduğu 
zaman diğerlerinden almıp ken· 
dine verilen bilyilk allka ve ih· 
timamı bir daha hiç kaybetmo
miş, büyüyüp yetiştiği halde e· 
beveyninin candan alikası ken· 
disini daima takip etmi~tir. Son 
ra (her şeyin en küçUğU sevilir) 

sözü herkesçe bilinen bir söz
dUr. Bunu yalnız ebeveyn değil. 
yakın ve uzak "bütün taa11Ukıı.t 
t.eıavlamıl ve böylece en kil • 
#, diğerlerine latihı olan aem 
p.tfslııi ilin etmfttir. 

Bilhaaa yaş ilerlemit olan 

ebeveyn çocuk yetiftirmek -
adetinin sona erdiğini ctaeOne-
rek bu 80D yavruya bambqka 
bir gözle bakar. Onun değeri 
ebeveyn için ötekilerden c;ok tır 
ttlndür. • Hemen her ebeveyn en küçük 
~ karp, ne derece tistUD 
bir tefka,t ve BeVgi g&lterdiği
ni işaret ederken bunun yalım 
bugünktl wya1 bayatnnmta 
böyle olmakla kalmadıinıı. ea
ki devirlerde ve bir çok meye
telerde ayni vaziyetin mevcut 
olduğunu da kaydetmek icap e
der. Gerek bizim büyük annele
rimbaen dinlediğimiz hikaye· 
lerde, gerek ba§ka milletlerin 
halk masallarında hemen daima 
fUDlan işitiriz: 

"Vaktile bir adamm ilç oflu 
varmış. Bir iş için en bllyiğü
nfl göndermiş. O btr teY beoeıe 
meden dönmtlf. İkinciahıl gön
dermiş. O da eli boş olarak den 
milş. Fakat en kUçUk olan a 
çUncUsUnU!, .. Bu tertip hikaye
ler, efsaneler o kadar çoktur ki .. 

(Devamı 7 nctde) 

DAYI BEYiN MARiFETLERİ : 

Buulan hatıranızda 
tutun! 

Yan11a: 
İstanbul için: 24222, Beyoğlu 

için: 44644, Kadıköy için: 
60020, tlsküdar için: 60625. 

Ycşilköy, Bakırköy, Bebek, 
'Taıabya, Büyükdcre, Fenerbah -
çe, Kandilli, Erenköy, Kartal, 
Bilyükada, HeyM1i, Burgu. Kı • 
nalı, için: Telefon muhabere me
muruna yangın demek Widir. 

Rami itfaiyesi: 22711. 
Deniz itfaiyesi: 36. 20. 
Beyuıt kulesi: 21996. Galata 

yangın "kulesi: 40060. 
Sıhhi imdat: 44998. Jılüddeiu

mumillk: 22290. Emniyet rnii
dilrlüğü: 24382. 

Nafia vekaleti htanbul elek • 
trik itleri umum midilrli.iğ\l 
Beyoğlu: 44801 • ktanbul: 
24378. 

Sular idaresi Beyolla: 44783, 
Befiktat: 40938. Cibali: 20222. 
Nuruomnaniye: 21708. Oüil· 
dar. Kadıköy: 60773. 

Havaga.a: htanbul: 24378. 
Kadıköy: 60790. Beyoilu: 44642 

TaUi-..-iPa: 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek 

ciheti: 36 - 101. Kad•k6y cihe.. 
tf: 60447. 

KURUN 
lstanbulun en ucuz ve 
en güzel gazetesidir 

l' 
ner, 
yeai:er •. 

,(Bat tarafı 8 incide) 

Şimdi kedi istiyenleri arama· 
ja bqlamıttı. Fakat kime mil 
racaat etse: 

- lst.emeyiz. kediden bol ne 
nr ! diyorlardı. 

O zaman Gervuo: 
- BilyllyUnceye kadar ant 

parumı ben veririm, diye bir 
teklifte bulunmağa bqladı. 

Bu sayede nihayet kedilerden 
biriııi verecek adam buldu. 
Şimdi dört yavru kedi kalmış
tı. Yine birblrlerlle oynuyorlar
dı. Anneleri de - Gervaao bu· 
na çok şqmııtı - yavruıarm· 
dan birinin eksildiğinin hiç 
farkına varmarnıt. öyle, öteki· 
ler oynarken hazla bakıyordu. 

O :r.aman Gervaso ikinci bir 
yavruyu daha birisine verdi . 
Anneleri yine o mesut halinden 
hiçbir şey kaybetmemişti. Yal
nız. yavrularından en sonun· 
cusu da gidince işin farkına var 
nuş gibi idi. Bir iki miyavla· 
dı, odada çocuklarmı arar gibi 
C!olaştı. Fakat bu da bir gil.nden 
fazla sUrmedi. 

Şimdi yine sandalyanm al· 
tında rahat rahat uyuyordu. 
Gervaso onun bu haline baka
rak: 

- Bu elastik! vUcudun gibi 
ilenin ne de elastiki bir ruhun 
varmış! diyordu. 

Bu dil§llncelerle, mazisini ha 
tirlamıya başladı. Kendisinin 
yalnız adam olmadan evvelki 
hayatı aklına geldi ve kendi 
kendine konuşmaya başladı: 

''Sevdiklerimizden aynlll"" 
ken bir f eliketfo karşılaştiğr 

mızı derhal anlanz. Kalan ha· 
tiralar, hayaller, o uzaklaşan 

sevgili kimsenin sesi, her da
kika bir parça kaybolur. Fa· 
kat bununla, ~u rahat rahat 
hayvandaki r-ibi bizdeki ıstırap 
da azalmaz. lc,:imizde esraren· 
giz bir kuvvet yükselir ve ··tz
den uzaklaşan o se.vglli kimse
nin hntrrasmı. h_ayalinl, sesini 
ister. Bu suretle zaman geçtik· 
~ ıstırap derinle~ir ve bütün 
havatı karan1ıı!a boi!ar. 

~ ;,,--

-----........ 
Kusmaiar nelerden ileri getfr:er 

BamnsııJıkları uyarken (ia· 
hal - amel) (inkıbaz - peklik) 
(kusma - kay) gibi haller gö
rilldUğUntl, bazan ishalle kur 
maıım, inkıbaz.la kusmanın bir
lllde olabileceğiııi uzun boylu 
aıılatmıttık-
Nuıl ki, ialıal ve lDklbu1ar 

bir çok .ebeplerdm Deri gell• 
yorlarea kumnalar da tıplu an
lara bemer. Her kmsmada mu • 
hakkak peklik veya une1 olma-
81 ıart değildir. Kuamaıarm ne
lerden Deri pldllderfni anla· 
malt için ınralanmaBJ doiru O

lur. 
1 - Midenin Utilıap. çıban, 

klnser gibi bazı hastalıklarla 

onlara ait eiddeW 11&11Cllardan 
ileri gelen kusmalar. Böyle kus 
malarda bazan kan ve cerahat. 
te bulunabilir. 

2 - Barsaklann Utihap, çr 
ban, kanser, apandisit. dUğtlm· 
lenme gibi hastalıklarla onlara 
aft §lddetli sancılardan ileri ge
len kusmalar. 

3 - Karaciğerin safra kesesi 
iltihabı, safra kesesi taşları gi
bi hastabklarile ıiddetll sancr 
larmda ve safra' 1'eseslnin her 
hangi bir ~bepten dolayı tı· 

kanmaslle husule gelen sanlık· 
lardaki kusmalar. 

-i - Bazı ateşli devam eden 

yumurtalık ve rahim iltihapl&
rile, gebelik "M Johusalık ]!um· 
ması gibi bazı kadın kytalıkla· 
rmda görU1ea kusmalar. 

15 - Buan kalp hutabklarm 
da görWen kusmalar. 

6 - lateri. ll&'utml gibi ba· 
a Bir baahkluiJe bunlardan 
llerl pim bq cl&ımelerl ve bq 
alnJarmda i&'lllen ın-ıar. 

1 - Menenjit, çiçek. grip. ti
fo. yılancık, kml, km•*, tt 
fUa glb1 çok gllrtlltWU ve pcklet-
11 ateaıe devam eden l&lgm .,... 
pıcı haetabk1arla sıtmada göı11· 
len k1J8malar. 

8 - :eopıaca, bronfit, zatllr" 
ree, zatUccem gibi bazı akciğer 
hutaWdarmda görillen kusma
lar. 

9 - Hariçten alman Belıir
lerden ileri gelen kusmalar 

10 - Kendi kendine zehirlen 
melerden ileri gelen kusmalar. 

11 - Uyku hastalığı ve be
yhı urlanndan ileri gelen kus
malar. 

12 - Mide ve barsak tenbel· 
ligi neticesi, hiBil olan inkıbaz
lard.akl kusmalar. 

13 - Bazı ate~Ji böbrek ve 
mesane lltihaplarlle Urcmi ya
ni idrardaki llrenin kana karış· 
masmdan ileri gelen kusmalar. 

14 - Hiç bir sebebe bağlı ol· 

Terbiye meselesi 
(Bat tarafı 2 incide) 

Din kitaplarının kaydettiği 

(Peygamber Yusuf) hiki.yesini, 
Yakubun bu en küçük çocuğuna 
karşı gösterdiği sonsuz sevgi 
yüzünden ba§layıp devam eden 
macerayı hepimiz hatırlanz. BU 
tiln bunlar en kUçilk çocuğun 

her zaman sosyetede hususi 
şartlar içinde yetiştiğini göste
rir. 

Bu geniş sevginin tesirile en 
küçük çocuklar her işte dajma 
büyiik yardımlar görürler. Yar
dımsız kalan di~er büyükler, 
her işlerini kendileri b&.!}$rmak 
mecburiyeti karşısında oldukça 
becerikli ve muvaffakıyetli ye· 
tişirlerken e11 kilGükler daima 
gördükleri bu yardrmlara ahşa, 
alışa. her yerde btlvtiklerin mü
zaheretini beklem~e b:t~larlar. 
Kendi işlerini yalnız gömıek i· 
Gin cesa.rettcrf ve nefislerine i
timatları yoktur. Cok naz erler 
ler ve mUzaheret ararlar. Ebe
veyn en kUr,tlklerin tUrln vesi· 
lelerle orta~ eıkan bece:rilrcıtz.. 
lfkJerlnl yuktm!a l.,aret ednen 
pnlf mnııattnln t.lrl1e mum 

kUçilklUğilne atfeder ve böylece 
onu mazur gösterirler. Bir za· 
man gelir. en küçük olmamn te
min ettiği bu bUyUk eefkati bu 
çocuklar istismar etmenin yolu· 
nu tutarlar. Ve bu suretle öte
ki büyük kardeşlere nuaran ha 
yatlarını daha rahat ve mesut 
bir hale getirmeğe başlarlar. 

Ebeveyn, küçüğe karşı beste· 
diği bUyUk sevginin tesirile 
kardeşler arasında çıkan ihti
lMlarda haklı, haksız ekseriya 
küçüğe taraftarlık ederler. O
nun yardımcısı kesilirler. Esa
sen kendilerinin ihmal edilmek
te olmasına muk:ı.bil küçUklcrin 
bir de her davada haklı çıkarıl· 
makta olduğunu gören büyiik 
kardeşler, en küçüğe karşı iç
lerinde bir kıskançlık duygusu 
ta'}rmağa başlarlar. Hele tUrfü 
vesHelerle en küçüğün vaziyeti 
diğerlerininki ile mukayese e
dilemiyecek kadar iyi ve rahat 
bir hale gelmişse bu kıskançlık 
)>ir düşmanlık duygusu halini 
almağa ba.~Ju. Ebeveynde ekse· 
riya onun her .kiirllk muvaffa· 
Jayetlııl milbaJlialı görmek, 

mıyan Wyadl kumn•lar. 
15 - Bazan. göz kulak ou

haplarmda görWeıı bat döllme
leri ve bat afn1armdan Deri 
gelen kwsmalar. 

16 - Çocuklarda hutal$ .. 
... &fbl herhangi _bir .... 
ten Deri pJen ln•mnıte. 

1 'I - Glnet çarpmaaı. dilalt. 
tramvay, tlmendifer, otomO'bn, 
tutmıemdan ileri gelen lmr 
malar. 

18 - Jfarfln ve buna bemer 
bazı i1&ç1uduı ileri gelen ıa.. 
malar. 

Kısa bir fikir verebilmek ı· 
çln yazılan bu on sekiz çeeft 
kusmayı birbirinden aneak 
doktor ayntedebillr ve ~ bir 
hastalığa bağlı obmyarak se
bepsiz. itiyat, hUllll8Dhk gibi 
basit sebeplerden ileri geldiği· 
ne dair kanaatin! blldirdiktm 
sonra alınacak tedbirler kolay
laşır. 

Burada 8. 12, H eayıda g&l
terilen bu bult kuamalara kar
ii icap eden tedblrlerln llelıdl 
kendine almabileeelf, diferle
rinde ille butalıklarm tekil ve 
devamma glSre doktonm clfrek· 
tlfi1e hareket edilmem çok ur 
gun olur. 

Bu bahse devam edeeetts
Dr. Neoaetffrt ATASAGUN 

bilytlk kardeşlerin kıskançlık 

ve dlişnıanlık duygularını kam• 
çılar. 

En ktlçUk, böyleee ailede dal
ma diğer bUyUk karde§Jerinfn 
ilstllnde bir mevki aiımt olma· 
nm verdiği bir tamah ve ihti
ras iç.inde bu mevkii elinde tut" 
mağa. ve ebeveynin mUzaheret 
ve yardmımı bet' an ham bu· 
lundurmasma çok dikkat ede
cektir. Bu vazlyetiıı bir an için 
bile sarsılmasma tahammUJ e
dem iyccek ve bövle bir vui:vet 

(Arkası prm) 

~ 
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R 7.TNDANCI KAPTAN 

Zehrayı kalbine dokunulmadan kur!Mını& öniinüze kim çıkana çıksın. 
boğazını ı kıverin 

tını bizi nasıl kurtaracak, anlatır 
mısınız? Çok ınerak edi yorum. 

Omuzumu okşadı: 
- Çok merak iyi tey değildir. On

lar işi rlnl yaparlarken biz de vazi
femizi yapalım. Yarahlar ne halde'> 
Biri ölUme yaklatmış, mu~ıumandır. 
Yanına git. Duasını yapın. Bizim için 
Allahtan şita dilesin. Obur dünyaya 

guçcn insanların duası kabul olu 
nur. 

• • • 

Ada bizi altı gün misafir etti. Al· 
tı gUrr Allahın insanlar lçlrı yarattığı 
yiyeceklerden bir lokma ağzımıza 

girmedi. ÖkUz gibi vücutlu gemi kap
tanı, gün geçtikçe eriyordu. 

-:ı:: -o::: 
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ZtNDANCI KAPTAN g 

öldürmek istediğim halde şimdi kor
kuyor, ben de dua ediyordum. 

- Allalnm .. Sen bize 7ardım et .. 
Diyordum. 
Sabah oluncaya kadar dua ettik. 

Fırtına bir saniye durmadan devam 
etti. 

Ambardaki blltUn mUslUmanlar 
namaz kılıyor, dua ediyorlardı. Öğle 
oldu. İkindi oldu. Dağlar gibi dalga
lar geminin her tarafını su içinde 
bırakıyordu. Bazan gemi tamamiyle 
su içinde kalıyor, sonra yarılan dal
&aların arasından Usta çıkıyorduk. 

lkincl giln de akşam olurken kor
kunç gök gürlemeleri başladı. GUver
tedekl eşyaların t•~sl denize dökül
müştU. 

Kaptan: 
- Ambarları kapayınız .• 
Emrini verdi. 
Şimdi dua unutulmuıtu. Herkes 

ağlayıp sızlanıyordu. 

Her dakika yeni yeni korkunç ha
vadisler alıyorduk: 

- Bir mUslUmanı dalgalar götUr
dU. 

- Bir hırlstlyan tayfa kamarasın
da boiuldu. 

Hepimiz, ölümQ bekliyorduk. Am· 
barlar su ile doluyordu. Yolculardan 
biri: 

- Burada kalmak ölilmlerln en fe
cllnl kabul etmek demektir. Haydi 
çocuklar yukarı çıkalım. 

isyan eder gibi bağırdılar: 
- Yukarı çıkan göz kırpmadan 

gider. Ölilraek burada öleıtm. 
Bu esnada UstümOzde korkunç bir 

çatırdı duyuldu. Yıldınm, geminin 
orta direğini parçalamıştı. Biraz 
sonra kıç bayrak gönderi de ayni A.· 
kıbete uğradı. 

Şimdi su elulr. oluk ambara dolu
yordu. Yarı belimize kadar ıu içinde 
kalmıştık. Herkes 'litrlblrtne sanla· 
rak yukarı çıkma7a utratıyorda. Fa-

kat biç kimsenin başkasına yardım 
edecek hail yoktu. 

GUverteye çıktıtım vakit, benden 
evvel çıkan birkaç yolcunun şuraya 
buraya yapışmış olduğunu gördUm. 

Sesler, can havliyle böjllren hay
van batmşlarını andırıyordu. Dal· 
galar, durmadan güvertede çalkanı
yor, insanları alıp derinliklerine gö

mUyordu. 

Tutacak bir yer bulamadığım I· 
çln aular{D içinde sürüklendim. DU· 
men başında dura nkaptanın ayakla
rına takılmam beni kurtardı. K P
tnn, zaten dümene tutunmuş, dalga
lara yem olmamak için gayret ıarfe· 
diyordu. 

lklncl bir yıldırım, gemiyi sarstı, 
tatırdattı. Kapta0ı homurdandı: 

- Puıla aandılı kopup &itti! 
Geminin başka puaıası da yok· 

tu. Şimdi, kör ata binmiş gibi idik. 
Nerede olduğumuzu, nereye gtdec ğl
mlzl kesUrmemlze lmkln yoktu. 

Kuvvetll bir şlmlJ k, sağ kalanla· 
rı haykırttı: 

- Kara.. Kara .. 
Diye batırdılar. 
Aydınlık, önUmtııde bir karaltı bu· 

lunduğunu göstermişti. Fakat bu, 
hakikaten kara mıydı? .. 

'UstUıte birkaç şimşek daha çak· 
tı. Artık karaltının kara olduğunda 
şüphe bırakmamıştı. Fakat akıntı 
gemiyi ellrtıklllyordu. Orta direği ol
mayan, mUblm bir kısmı )'Ildırımla 
parçalanarak geminin akıntıyı önle
mesine TmkAn yoktu. 

Kaptan emirler veriyordu: 
- Demir at .• 
}Ju da bir fayda vermedi. Otuı boJ 

nuzu eekllnde batmııtıt. Geml kum 
da teımemlıU. lltıtemactl1en ~alta· 
1a11ordu. Palamarın biri de kopmat
tu. Bir palamar u tllnde idik. Blrk&C 
dakika ıonra paJamann lklaclll de 
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kopunca kaptan sesinin blltün kuvve
tiyle batırdı: 

- Yolcular. gemi karaya düşüyor. 
Nerede ise paramparça olacak. İste-
7en denize atılsın, isteyen Akıbetine 
razı olsun .• 

MtıslUmanlarıııı çoğu kaptanın 
aöyledJtfnf anlamıyordu. Ben anla
dıklarımın bir kısmını tekrarlamak 
istedim. Fakat ağzımı açmaya vakit 
bulmadan gemi kayalara oarpmış, 

paramparça olmuştu. 

Gözgözfl görmez bJr karanlık var
dı. Şlmdl can acın ile inleyen, batı
ran yaraWarın sesı.A-ı yllkseliyordu: 

- Oluyorum .• 
- Kurtarın beni.. l 
- Allahını seven yok mu?. 
Dtyebllenler, kendilerini kurtar

maya utrap.blllyorlardı. Çok ağır 
yaralılar yalnız inllyorlardı. 

Bu hal bir saat kadar surdu. Ka
raya çıkabllenler toprağa serlllyor. 
Jardı. 

Kaptanımıza bir şey olmamıştı: 
- Saf kalanlar benim bulundu

tum tarafa gelsinler ... diye seslen
dı. 

Gemide -onunla yanyana bulundu
tum uz halde şimdi tA. uza~larda idi. 
ı· nim hiç bir tara.fım yaralanma
mıştı. Sapasatlamdım. Sesin geldiği 
tarafa ıllrtıklenerek yUrUdUm. 

- Hepimiz ıslanmışız .• ttşUyoruz. 
Birlblrlmlze sokulup oturalım. Sa
bah olunca bir çaresine bakarız. 

İçimizden bir çoğu yaralı fdl. On
lara bir 'ey yapılamadı. Bafırışları
Lı, can verişlerini, yUrekl• r parçala
yan haykırışlarını dinledik. 

Saat·~r uzadıkça uzuyor, bir tllrlU 
etraf afannı ordu. Korkunç deniz, 
b!.r ejderha gibi çırpınıyordu. 

Glln cWfu» msJer dafılrrkeJı llk l· 
llmtz ~bı saf k~ •. 1\lmln 6ldlllil
a1l ıtr.e.nmek oldu. 

Elli beş müslümandan on lklBI öl
milş, yedisi yaralı ldl. On sekiz hırls
tfyan tayfadan dokuzu Glmflş, Uçfl 
yaralı ldi. Blr papas, yaralıların ya
ralarını çamurla sıvadı. Kanları dur• 
durdu. Sonra ateş yakma çareleri a. 
ranmağa başlndı. Bunu da papas te
min etti. Bir mağaranın içinde bul· 
dutu taşları blrlblrlne çarparak çı
kan şerarelerle kuru ealıları tutuş
turdu. 

Ateşin ne bulunmaz bir nimet ol
duğunu orada anladım. Bir cennet 
bahçesine girer gibi etrafına toplan
dık. lsmmaktan doymuyorduk. 

Otıe oluyordu. Hiç birimizde bir 
lokma yiyecek yoktu. iki gUndllr kar 
nımız açtı. Her tarafımız kuruduk
tan sonra açlık, bUtUn dehşetini gös
terdi. 

- Bu adada hiç av hayvanı bu
lunmaz mı acaba? .• 

Bunu, papas söylUyordu. Hepimize 
talimat verdi: 

- Talihimize hava açtı. Deniz de 
sakinleşti. Elbet açı l tan bir gemi 
geçecek. Yelkenini görmek kAfl. o
nu buraya getlrmeğl bana bırakınız. 
Şimdi sizin yapacağınız iş, taş, ağaç 
ne bulursanız sllA.h yapıp adanın et
rarına dafılmak, tavşan, kuş ne bu· 
ıureanız öldUrmeğe çalışın. Eter bu
nu yapamazsanız blrlbirlmizl yiye
ceğiz. 

l'apas bizi; birlblrimizl ylyeceflz, 
dıye korkutup av temin etmemeğe 

sevkedlyordu, ama, hiç birimizde 
kımıldayacak kuvvet kalmamıştı. 

Bununla beraber yerlerlmtzden kal
kıp etrafa dafıldık. İçimizden biri 
bir av 7ap~a idi, muhakkak çlyçl7 
kendisi yiyecek, arkadaşlarına haber 
bile vermlyeceıttı, Fakat hlo birimiz 
blr şoy bulamadık. QllnkU. adada biz
den baekaltanlI yoktu. 

. , 

c: 

ı ,. 
"" i 3-< ., 
"2. 1 
'< z '!. o '3 

::::s e. 
c t 
o ~ : 
- = 
~ U) f 

CQc a. - 1 
.en t -· 3 • 
9: r- 5'= 

[ 
c. t CD ,. ~ ~ 
3 

N 
~ c: • "' c: .... 
~ Q. 

CD .. -CD 111 ~ -· 'C o 
~ ... 

~INDANCI XAPTAN '1 
BtısbUtün yorgun dQşenler, ferl&

rl uçuk gözlerlnl papasa dlklyor, on
dan nıedet umuyorlardı. 

Papas. her derde deva bulabilecek 
bir insan olduğunu anlatmak ister 
glbl canlı gözlerle bakıyor, düşUnü
yordu. Ne yorgun, ne de ao olduğu 

belliydJ. 

- Haydi, dedl. Deniz kenarına gi
dip birer avuç denk suyu için .• 

Hepimiz bir saniye durmadan sa
hlle hücum ettik. Sanki deniz çeki
lecek ve birer avuç su bulamayacak
tık. Blrlblrlmlzl iterek koşuyordu~ 
A vuçlannı dolduran tuzlu suyu mi
desine indirdi. Fakat eller, lkfncl de
fa denize uzanmadı. YUzlerlnl bu
ruşturan uzaklaşıyordu. İhtiyar blrl 
söyleniyordu: 

- Bildiğimiz deniz suyu.. Sanki 
ne oldufun'1 bilmiyorduk •• 

S~hilden dönenler, papasın otur
duğu tarafa gitmiyorlardı. Birer ta
rafa oeklllp boynunu bUküyordu. Bi
rer fıçı şarap içmiş glbl sızıyorlar

dı. 

O gece kimse blribiri lle konue
madan uyuduk. Açlıkla beraber yor
gunluk da vardı. 
galara yem olmamak için gayret sar-

Mııfara, az zamanda ısınmıştı. 1-
ki :ıı·t gün, açlığa fazla dayanama
yanlar erkenden uyanmış, etrafta do
la,ıyurlardı. Papas, kayaların UstUn
de dolaşıyor, denize, ba)fıyordu. 

Yanına yaklaştım: 

- Evllt, dedi. Bir tek ümit balık
ta kaldı. Ona bakıyorum. Eter balık 
da bulamazsak ölüp gideceğiz. 

l: tuklara hazin hazin baktı. Mırıl
danıyordu: 

- Umlt ölmez. Allah hiç beklen
meyen blr anda evll.tlarını kurtarır. 
TahammUl etmek lhım. tc;lnlzl klr
letm : iniz. Deyiniz, k1 Allah bizim 
bu halimizi göfib'or. 

Papaa hem söyltıyor, hem de dol .. 
ııyordu. Gözlerine baktım. Açlık, bir 
parça olsun yormamıştı. HattA daha 
fazla canllbk ve kuvvet verml9tl. · . 

- Ah bu insanlar, dl7e gene IÖT• 

lenmele batladı. Denizden korku• 
yorduk. Dalgalar bizi aldıp götilr
mesln dl7e Allaha yalvardık. tıta 
bize kara71 ihsan etti. Şimdi de ek
mek lıt17oruz. lnsdlıtın arzusu bh: 
dev atzı gibidir. Verdikçe 7Utar, ge. 
ne ister. gene ve gene ister. Do1111u 
insanlar •• 
Dudaklarmı gerdi. Acı acı gUldtı: 
- Tahammtll etmell. Allah bld 

tacrUbe edl1or. 

Yanından ayrılarak arkadatları• 

mın bulundufu tarafa gtdl7ordum~ 

Onların bize dofru 7enl blr Umltle 
geldiklerini gördUm. Klmblllr belki 
bir yiyecek bulıdufumuzu ıan17or

lardı. 

Papas ao insanları gUlUmseyerek 
karşıladı. Sonra yllzUnUn çlzgllerlnl 
gerdi. Hepimizi bu fellkete ınahkdm 
eden kendJsi imiş ve cezauuzı gOr• 
mek lstlyormut gibi: 

- Çamur yeylnlz .• dl7e batırdı., 
Sonra llAve ettl: 
- ıı:vet.. Çamur yeylİılz. Çamur da 

bir ite yaramalı. Karımıızı doldurun. 
Bu iti yaptıktan ıoııra. yiyecek bu
lamadıiJnız adada J.e kadar çalı çır
pı bulursanız bu pıeydana getlrlP.: 
yı~ınız, slzl kurtatacaktır. 

Kimsenin konuşmaya takati kal
mamış oldufu ıotn midir, toksa papa
sın her sGzUnU.A>lr keramet saydıkla
rı ftfn mi: 

- Odun 7I1ınları bizi nasıl kurta
racak.? dl7e:Borma4an datıldılar. 

Be~. sanki papasın muannl lmltl* 
gibi ondu ayrdmadım. Arkadql.,. 
rım gtıtıkten sonra sordum: 

- PafU efacH, ctedlln. 04uıa p.. 


