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Rus-Japon Münasebatı Fena aşıyor 
Belçika 

- - x: ~ - .,,. ı **' 

Rus-japon siyasal münaseha-
tı gergin bir haldedir 

lusal müdafaa 
·şterile ıneşgul 

japoıılar, Rus hudutlarına top ve mühimmat sevk edi
yorlar.Sovyeı protesto uotasıııa lıeuUz cevab veı·mediler 

BrUksel 27 (Radyo) - Bel
ç.il'ta'nın ulu 1 müdafaası 
için alınacak yeni tedbirleri 
tetkik ve müıakere etmek 
üz.ere 20 saylav ve 11 as· 
keri ek perden müteşekkil 
bir komisyon teşkil edilecek 
ve uzun müddet çalışacaktır. 
Bu komiyonun teşkili hak
kındaki iradci krali yarın 

çıkacaktır. 

lstınbul, 27 (Öz.el) - Pa
ri 'ten ahnan on haberlere 
göre, Japonya ile Rusya ara· 
ındıki iy al münasebat, 
ıittikçc gerginleşmektedir. 
Japonlar, Rus topraklarına 
tecavüz ettikleri halde mes'u
liyeti Ruslara yükletmekle· 
dirler 

latan.bul 27 (Özel) - Japon
: rıa, askeri b zırhklara baş· 
adakları ve Manç.uri budut-
l~rına külliyetli top ve mü
buıımat sevkettikleri söyle
niyor. 
Rusy 'nın Tokyo sefiri, Hi

rota'nın verdiği protesto no-

O\'}' el 

hiçbir v k'a olmamııtır. 
lstaobul, 27 ( Ôıel ) -

Moskov 'dan verilen habere 
göre, dUn sabah Sovyet 

Mançuko hududun.la bir 
hadise olmuş, bir Japon 
kıt'ası Sovyet sınmnı aşarak 
hudud muhafızlarına ateş 
açmışlar ve vukua gelen 
çarpışmada bir zabit ile bir 
asker ölü bırakarak kaç

ımşl rdır. 

(lvarileri 
kanlığma giderek, Japon ve 

Mançuko a kerlerinin Sov
yet hududuna geçmelerini ve 
bir Sovyet karakoluna ateş 
açmalarını protesto etmiştir. 
Elçi, askeri makamahn, bu-

- Devamı dördüncü salıif ede -

•·•. 
Mateın kalkıyor . 

Londra 26 ( Radyo ) -
Kral 8 inci Edvard'ın anası 
kraliçe Meri, logiltere ailei 

kralisi ilo yakından ve uz.ak-

tan münasebettar olmıyan
lardan b şka bütün İngiliz 
ulusunun Nisandan itibaren 
müteveffa kr 1 Corç için 
tutmakta oldukları matemi 
kaldırabileceklerini bildir-

miştir. 

~------·. --------
Alman yayı mağlftp ede-

cek kuvvet yokmuş 
-------..... -·~-~---~-

ispanya komünistliğe 

doğru mu gidiyor? - -
Bazı köylerde mağazalar yağma edil 
di, seylaplar da ortalığı alt-fist etti 

ispanya ihtillilcileri 

Madrit 27 (Radyo)- lspan- lunmuşlardır. Kostoera'da 
ya'nın birçok kasabalarında 
anormal vaıiyetler devam 
ediyor. Atayor köyünde bir 
çok kimseler mağazalara hü· 
cum ederek yağmalarda bu-

Rüştü Aras 
Dün akşam l1a· 

J'is'e vardı 

zabıta ile işsizler arasında 

arbedeler olmuştur. Her iki 

taraftan yaralılar vardır. 

Madrit 27 (Radyo)- Ku d 
Kivir nehri taşmış ve civar· 

Japon'Jar, öğleden sonra 
65 kişilik bir müfreze ile 
hududu tekrar aşmışlar ve 
beraberlerinde getirdikleri 

mitralyözlerle budud muha-

Görinğ, Alman milletinin, kur 
tuluş savaşında bir kül 'halin-

deki bütün köyleri sular al

tında bırakmıştır. Sular, do· 
kuz metreye kadar yüksel

ıniştir. Üçbin beşyUz kişi 
açıkta k lmıştır. Bunlar, 

Amerika-ispanya ergi bina

sında iskan edilmişlerdir . 

Zarar çok büyüktür. ------
fııları üzerine ve yakın oir kara-

kola ateş etmeğe başlamış

lardır. Bir saat süren çar
pışma neticesinde Sovyet 
askerlerinin aldıiı tedbirlerle 

de huluoduğunu söyluyor Beues 
.Fı·aıısa'ıııu yeni seti· 

rirıi kabul etti 

Japon neferleri Japon'lar püskürtülmüştür. 
~a ~ hakkında bükii•etini Her iki taraf da zayiat ver· 

b a erdar etmiştir. Rusya'nın miştir. 
h: ~otaya ne cevap vereceği lstanbul 27 (Özel) - Mos-

~liı belli değildir. kova'dan bildiriliyor i 

ba u.~ hudutlarında Çarşam- Sovyet Rusya'nın Tokyo 
gunkü hadiselerden başka büyük elçisi Japo~_:>ış ba-

-------· •. 
Milyonlara baliğ olau 

bir suiistin1al 
Prağda (bank~:- asa) adnıdal i 

bankadan aşırılan paralar _ 
General Gôring 

Bertin, 26 (Radyo} - Ge

nearl Göring, intihabat mü· bıtrağ 26 (Radyo) - Za- llanka direktörünün kaçtıgı 
ka ~k ıneıııurları, bugün (Ban· h berile karşılaş.aııştır •. e: 
bab aıa)d irtikap olunduğu bankada on sekızb. mı.ı.Y;. Ami ı·al Fişer 
k ;r verilen suiistimal bak- kron derecesinde ır suna ı· 
ın a tetkikat yaparken mal keşfedilmi tir. (:ebelilttauktau geçti 

ita ~ ........ _. • • t a .CebelUttarık, 26 (Radyo) -

Ya, a, · razı· temını ız ıı~· · ( Küin Eliıabet ) dritnavtı, 

d 
amiral (Fişer) i hamilen bu-

rı n a bulunuyormuş radın geçmiş ve laııiliz su· 
larıoa gitmek üzere yoluna 

Üütüıı d ,r)etle;d~;~iyade ltalyanıu ..:d~ev:.:.am~ey:...le_m_:iş_tir_. __ _ 
mevcud devletler arasında 

arazi ye i hti )'acı va ı·nıış araziye en çok muhtaç bir 

1 J oına, 26 ( Radyo ) - ltalya'nın; 310 bin 364 metre devlet varsa, o da ltalya 
~aly içişler bakanı muavini murabbaı arazi üıerinde 4.3 devleti olduiunu ve bundan 
~n~or (Gido) bu ün içişler milyon 558 nüfusu beıledı- dolayı kendi kuvvetile arazi 
l a anlığının Udcesini par- 2'ini ve beher metre mura~- temin etmek ııtırarında kal-
.. tneııtoya tevdi ederken baına 140 nüfus isabet ettı-one ı· d d dıjını beyan eylemiştir. 

111 1 bir söylev vermiı vo &ini s6y1Uyerek Uoya 
8 

nasebetile (Şarton) da bir 
söylev vermiş ve Almau or
dusunun Hitler'le olan sıkı 
rabıtasını anlattıktan sonra, 

Alman milletinin, kurtuluş 

savaşında bir kül baliode 

bulunduğunu ve Hitler'in 
büyük icraaah karşısında 

Almanya'yı mağlup edecek 
hiçbir kuvvet mevcud olma
dığını beyan etmiştir. ..... -~ 

Ru 'laı· 

lngiltere'yi ınuaheze 
ediyorlar 

Moskova, 26 ( Radyo ) -
Rus iyasal mabafili, lngil-

Prag, 26 (Radyo) - Çe
koslovakya cumur başkam 
M. Benes, bugün Fransa'nın 

yeni sefirini kabul etmiş ve 

itimadnamesini almıştır. 

Tevfik Rüştü Aras ile M. 
Litvinof, bu2ün Londra'dan 
buraya gelmişlerdir. lstas- ~ 
yonda Fransa dış bakanlığı 
genel direktörü, M. Flanden 
adına kendilerini karşıla

mıştır. 

Tcvf ik llOştn Aras 

Paris, 27 (Radyo) - Tür
kiye ve Rusya dıı bakanları 

(,_~::-_< __ ıu_s_a_ı _o_i_rı_i_k_)_e_G_ö_r_e ~-----~' 
tere'nin takib ettiii siyasetle 
Almanya'ya yüz verdiği ve Jzmiı·'in tek nıete)İğİllİD ba ka 
harita intaç edecek olan yeni yere harcannıasıııı istemeyiz! 
uzlaşmalann arkasında sak- Çeşme ılıcalarmı, ya 2örmüş, ya duymuş unuzdur. Ça· 
lanmak istediii kanaatinde muru, sıcak suları, denizi, kumsalı ile, mükemmel bir yeri. 
bulunuyorlar. Zengin memleketlerde olsa, bilmem neye çevirirler. Burası 

Ayni mahafil, Ruıya'nıo, Çeşme belediyesine bağlıdır. Bu belediye ise, sağmal 
dij'er sulhperver devletler 1 inek ıi~i, ı~ıcayı istism~r eder, riisumun1.1, varidatını toplar, 

gibi uluslar kurumuna bağ- fakat bır aıaç olsun dıkmez. 
ladıtı ihoitlerin, zail olduğunu Ilıcalılar da belediyeye, vilayete başvurmuılar, "Bizi lıu-
aörmelde milteessir olduk- dudunuıa alın!,, Diyorlar. Belediye azalarından bazıları, 
lannı söyliyorlar. _ buna taraftar imişler, düşündük ve dedik ki: 

(" - Olabilir amma, bakalım lzmir'liler buna taraftar mı? 
Yeni te rikamız: 80 kilometre ötede ve arada başka bir kaza hududu 

Kadın 

Korsanlar 

(Urla) bulunan bir yerin Ilıcaları, biıim hududumuza nasıl 
girebilir? lzmir halkının, fakir, yoksul şehir işçilerinin alın 
teri döke döke verdikleri paralar, Çeşme Ilıcalarının ısla
hına nasıl sarf edilebilir?. 

Onun yllztinil görtnler, birkaç zengin ile birkaç yabancı ... 
dan 6teye i•çmiyor. Bir fakire sorsanız (Çeıme nerede?} 

Pozartc i grınn başlıyor dc1tniı, size bel"i de Manis yolunu g8sterir. Ancak dev-
- Lütfen çcvirirıi.:; -
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Baba Anri, 
olduğudu 

diye 

--·-
-~31- m Almanlar, Bismarkın bir sözünü kômlerı yazıyoruz 
og umun masum nazarı dikkate alarak Rusya ile 
ishal edeceğim, biı-leşme~e karar vermişler 
bağıl'·dı ... 

Vekalet emrine alınan memurları ll 
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H yır, bilakis herşeyi sıl ettim. O gece kendisile 
ve h tta bedahet derecesin- söyleşmiş ve fakat onu tu
de malüm olan şeyleri bile tamayıp kaçırmış o)anmemur
inkar etti. O kadınla mua- larımızdan Piyedoş, dün ge
refe i olmadıimı iddia etti ce kendi ini görünc"e derhal 
durdu. Cin yetin vukubuldu- tanımıştır. 
- u köşkten toplayıp ta ge- Baba Aori, hayretle: 
tirdiğimiz mektup zarflarını - Piyedoş mu? Demek 
bu sabah tetkik ederken, tahminimde aldanmamışım, 
birisinin üzerinde kendi el Piyedoş, maiyetimde uzun 
yazısını tanıdım. müddet hizmet etmiş ve 

Müsyü A ıi, acı bir te· benden pek çok iyJikler 
bessümle: görmüş olan Piyedoş oğ-

- Bu da bir vesika sayı- lumu tevkif etti ha! 
labilir a.. - Evet, oğlunuzu tevkif 

Emniyet direktörü, Baba eden Piyedoş'tur. Fakat bir 
Anri'nin bu sözü üzerine: az evvel de söylemiş oldu-

- Fakat oğlunuzun (Mon ğum veçhile, tevkif ettiii 
tabur) sokağında ikamet adamın kim olduğunu bilmi-

yordu. Netekim bunu anla-
eylediji haneyi muayene dığı dakikadaoberi elim bir 
eylediğim zaman, daha mü-
h

. istirap içinde kıvranıyor. 
ım vesikalarda buldum. Şu Baba Anri, direktörün bu 

kadar ki, daha fazlR ıstırap teminatı üzerine dediki: 
duyarsanız diye işin teferrü- _ O halde Piyedoş'la 
tını İz.ah etmek istemiyor- konuşmak isterim. Taharri-

dum. M. Anri, şurasını da yatımda bana herhalde 
rzedeyim ki, oğlunuz, araba muaveneti dokunur. Ben, 

ile zaptiye nezaretine geti- {Lüi) nin masumiyetini iıbat 
rilirkcn, para vadederek edebileceiimi kuvvetle ümid 
memurumuzu ikna etmek ediyorum. istintak henüz 
istemiş, buna muvaffak ola- bitmedi ya!. 
mayınca memurumuza ta· - Bilakis henüz başla-
banca çekerek onu öldür- mışbr. Oğlunuz, dün akşam 
meğe kalkışmış ve bu işi de saat 23 te hapishaneye gir-
beceremeyince kendi ken- diği için bu sabah istintak 
dini öldürmek teşebbüsünde edilemiyecektir. Siz de esa-
bulunmuştur. sen bunu takdir edersiniz, 

maahaza zaptiye nazırı va· 
Baba Anri, emniyet di- ziyetten haberdar editdiii 

rekttirünUn bu sözlerini dik- iç.in, belki de istintakın tes-
katle dinliyordu. Birkaç sa- riine emir verecektir. 
niye düşündü ve sonra: - Demek ki, oğlumun ka-

- Betbaht çocuk, demek til olduğunu bugün bütün 
ki ne yapacaiını biJmiyecek Paris gazeteleri yazacak ve 
bir haJe gelmiı! Bir taraftan şu anda bitişik salonda bek
namusunun payimala olduğu, liyen 'zavallı nişanlısiJe kayın 
diğer tuaftan tapınırcasına validesi de bu gazeteleri o-
sevdiği nişanlısının ıstırabını koyacak ha ! Söylediğiniz· 
düşünliyordu, tabii masum deliler kimilen Lüi'nin aley-
olduğu için şaşırdı .. hiodedir. Bu sebeple zavallı 

Evet Müsyü direktör! Siıi gencin idama mahkum ol
temin ederim ki, oilum Lüi, ması yüzde yüz muhakkak
tamamen masumdur. Hemde tır. Efkaraumumiyede kendi
bunu, ben .size ıspat ede- sinin aleyhin de olduğu içil) 
ceğim.. zavalh genç kendisini layı· 

Er;nniyet direktörü, Baba kile müdafaa edemiyecektir. 
Anri'oin bu ısrarına karşı Halbuki izi temin ederim 
hayret duyuyor ve fakat ki (Lüi) katil deiildir ve 

olamaz. 
zavallı ihtiyarın ıstırabını (Baba Anri), bu sözleri 
düşünerek sesini çıkarmıyordu, 
yalnız dedi ki: ıöyledikten sonra hüngür 

hüngür ajlamağa baılamıftı. 
- Ben de bunu candan Emniyet direktörü, zavallı 

temenni ederim. Fakat oğ· vaziyetini takdir ettiği için 
lunuzun masumiyetini isbat çok müteessir olmuıtu. 
edebileceğinizi pek ümid Bundan dolayı biran evvel 

m 1 edemem. Zira cinayetin fer- (Baba Anri) nin yanından 
pı dassında gece yarısından ayrılmak istiyordu. Elini ken· 
1 sonra köşke gelen adamın disine uzatarak dedi ki: 

ılü 

ki 
1 

kendisi olduğun kanaat ha- -Arkasıvar-

let vergileridir ki, memleketin başka - yerlerinde harcana· 
bilir. Yoksa, bir şehre aid rüsum, ne Çeşme ılıcalarına 
sarfedilebilir, nede baıka yere?. 

ştı 

58 
Ş~birde yol lazım, kaldırım lazım, lağım teai ah IAzım, 

la tenvırah artırmak, yetimler yuvasını kuvvetlendirmek, te· 

ik ! mizliği temin etmek lazım .. Hülba, (Lazım) şeyleri sıraya 
kil 1 koyar ak, büyük bir silsile çıkar. Bu, lzmir balkının, varJıklı 
cd 

4 
ve yoksul halkının birleştiği bir noktadır. 

n'ı 1 Ç~şme Ihcalarma harcıyacak tek meteliğimiz yoktur. 
• Fakır balkın ihtiyaçlarına, hissiyatına hürmet etmekliğimiz 
~de "Lazım,, dır. Vilayete gelince, biz vilayetin bu hataya 
düşmiyeceğinden eminiz. Burnumuzun dibindeki Balçuva 
ıllıcalarını kurtarsın, suyunu lnciralhna indirsin, kafidir. 
ı(iç ?lma~~a bir b sta, bir fakir, başı dara .. gelince, yaya• 
... ı gıdebılır, s bab akşam da uğrayabilir. Oyle deiil mi? 

GÖ ÇE 

"Cermanya,, gazetesi; Rus
Sovyet paktı hakkında yaz
dığı ltir makalede diyor ki: 

mektir. Öyle isteniliyor ki, 
Almany birglln mutlak ıu· 
rette felaketli bir infilaka se
bebiyet verecek olan bir si
yaset usulünü tasvip etsin ve 
onu meşru görsün. H lbuki 
bui pakt, açıkça Almanya 
aleyhine tevcih edilmiş bu
lunmaktadır. 

dahilde tahsil görenler 
"Almanya'nın bu pakta 

girmesi için ne Milletler ce
miyeti senatoları \takımından 
ne siyasi ve nede askeri 
bakımından hiçbir imkin ve 
ihtimal yoktur. Bizzat Lava) 
bu paktı tasdik edilmek 
üzere parlimentoya vermek 
için uzun müddet tereddüd 
etmiştir. Çünkü anlamıştır 
ki, böyle hareket etmediği 

takdirde Alman·Fransız mll
nasebetleri güçleşecektir . 
Sovyet'lerle yapılan bu pak
tın ancak zahiri görünüş 

itibarile Milletler cemiyeti 
ı.natoları dahilinde bulun
duğunu Almanya vaktilc 
müteaddid defalar beyan 
etmiıtir. Hakikatta bu pakt, 
Milletler cemiyeti senatoları 
çerçevesini ziyadesile art· 
maktadır. Zira bu pakt, 
konseyin daha evvelden 
Fransız -Sovyet cephesi lehine 
temayül etmekte ve bu 
suretle mütecavizin tesbiti 
için diğer devletlerden dü
şünce hürriyetini nezeyle
mektedir. 
Almanyayı ltu pakta da .. 

vet etmek demek, Almanya· 
dan - milletler cemiyeti iza· 
)arının istediğinden • çok 
faz.la şeyler talep etmek de-

Lokaroo mi akına benzer 
üç taraflı bir misakın her ilç 
tarafa da ayni derecede em
niyet grantileri vermekte 
olduğunu bir dakika için ka
bul edelim. Bu, ıu demektir 
ki, lüzumu takdirinde Sov
yet orduları, Alman menafi· 
ini müdafaa için Ren sahil· 
!erine kadar gelecek, yahut 

Fransız orduıu Leningrad 

önüne varabilecek ! Vaktile 
Bismark demişti ki : 

" Zaif bir ordunun yardıma 
gelmesi, biz1m için hiçbir 
suretle işimize yaramaz, ku
vetli bir ordu ise, iıtiklili-

miz.i tehlikeye keyar" mazide 

Çarlık Ruaya'ıı için söylen

miş olan bu ıözler, bugün 

Sovyet Rusya'ya karşı daha 

ziyade yakışık almaktadır. 

Fransa, altında harbe fir· 
mek tehlikesi damgasına ta -
şıyan bu muahedeyi tasdik 
etmekle Avrupanın iıtikbali 
için ajar mea'uliyetltr yük
lenmiş oldu . 

~----------119lı-•··~·---------------

Cina yet Rekoru 
-----------

Anıerikada kırılmıştır: Günde 30 
katil vakası oluyoı· 

Bir takım içtimaiyat mu· 
hırrirleri diyorlar ki: 

"Amerika'da ahlik ve 

vicdan telikkiıi eksantrik 

bir bal almış, eski telakki

lerin hemen hepsini de çiine

yen bir ahlAksızlık ve vic

dansızlık hükUmfermad1r!11 

Garibeler diyarı olan 
Amerika'nın timdi cinayet-
ler ve kanunsuz. haller 
memleketi olduğu iddia 
edilmektedir. 

Bu iddia ne kadar doiru· 
dur?. 

istatistiklerde gösteriyor ki: 
Berleşik Amerika ıece ve 

gündüz her üç çeyrek sa· 
atta bir cinayet işlenmek· 
tedir. 

Ayni istatistikler, Ameri
kanın cani 25 yaşında ıenç 
tip olduğunu göstermektedir! 

istatistikler, Amerika'daki 

canilerin genç, Amerika'da 

doğmuş büyUmUş, işçi sınıfı 

arasınd!l ekseriyet teşkil 

ettiğini de bildirmektedir; 
asıl bu cihet, işçi ve genç 
bir adamın, bir şehir hay· 
dutu olmadan elini kana 
boyaması nizam içtimaı te
mine endişe verici ıörül
- Dmınnu 3 rıcıi mhi ferle -

Memurin kanununun bazı 
maddelerile bu kanuna mü
ıeyyel olan 1777 numaralı 
kanunun üçOncü maddesi 
tadil edilmiş ve bu husus
taki kanun, Kamutayca ka
bul olunmuştur. Muaddel 
kanunu aynen aşağıya yazı
yoruz. Memurlaramızın, bu 
kanunu okuyup ona göre 
hareket etmeleri, kendileri 
için f aidelidir. 

Kanun ~ureıi 
Madde 1 - 788 sayılı me

murin kanununun 13 ncü 
maddesi aıağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Teadül kanununa bağlı ltir 
numaralı cetvelin A ve B 
serilerine dahil ve tayinleri 
merkeze aid bütün memur-
]arın siciUeri vekilet veya 
dairelerinde ve tayinleri vi· 
liyetlere aid memurların 
sicilleri de vilayetlerde bu-
lunur. Tayinleri vilayetlere 
aid memurlardan icab eden· 
)erin sicillerinin merkezde 
bulundurulması da caizdir. 

A serisine dahil olan me-
mur)arın sicillerinin birer 
sureti başvekalete verilir ve 
bu memurların sicillerinde 
yürütülecek vukuat munta
zaman başvekalete bildirilir. 
Başvekalette bu sicil işleri 
için bir kalem tetkil olunur. 

Ücretle istihdam edilen ve 
D. cetveline dahil bulunan 
daimi memurların sicilleri 
de maaşlı memurlar gibi yu
kandaki fıkralar hükmüne 
iÖre tutulur. 

Vekiletlerce her sene me· 
murların kıdemlerini göste
ren tablolar neşrolunur. 

Bu kanunun mer'iyeti ta· 
rihinden itibaren bir sene 
içinde memurin kanununun 
gösterdiği şeraite göre ter· 
cümeihal vermiyen memur
ların cezaen bir maaşı kesi
lir. Tercümeihal verildiği 

halde sicil muamele ve vu
kuatını vaktinde yürütmiyen 
alakalı memurlar da yukarı 
ki fıkra hükmüne göre, ce
zalandırılır. 

Madde 2 - Memurin ka-
nununun 25 nci maddesi 
aşağı şekilde değiştirilmiştir: 

• - - - - - - - - - -- ii ; . ~ 
Tele fon 
3151 Tayyare Sineması Telefon 

31sr 

Bugün 
HAUR\' 

iki büyük tilm birden 
BAUR'UN Yeni Bir Şaheseri 

HAYAT ACILARI 
Dahi aan'atluir bu büyük filmi ile kadaolığın psikolojisini tahlil 

etmiş ve an 'atın kemalini göstermiştir ' 
Genel İ8tek A • B L tamamen tiirkce 
u z e r i n e L 1a süzli\ ve şark:lı 1 

büyük Şark opereti 

AYRICA: Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Seans saatleri: llergün 14~~3() da haşlar 

Memurlara verilen takdir· 
nameler kıdeme ve fili biı· 
mele müessir değildir. Ancak 
kıdemleri müsavi olan aıe· 

murların terfiinde sicile geç
miş takdirname rüçhan hakk1 

bahşeder. 
Madde 3 - Memurin k•· 

nununun bazı maddelerioİO 
tadili hakkındaki 1777 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesi •şa· 
ğıdaki şekilde değiştiril· 
miştir. 

Her derece ve sınıftalıİ 
memur lüzumu sabit ofduğU 
takdinle, tayinindeki usule 
göre, mensub olduiu veki· 
Jet vekllet ve umum oıii· 
dürlüğün emrine alınabilir· 
Bu takdirde on beı seoedeO 
aıağı hizmeti olanlara dörtt~ 
bir, on beş seneden yirıP 1 

seneye katlar hizmeti oları· 
lara üçte bir, yirmi senedell 
fazla hizmeti olanlara yarıoı 
maaşları nisbetinde; hiıoıet 
müddetleri on beş seneye 
kadar olanlar için iki seııe 
ve hizmetleri on beş ıeoe· 
den yukarı olanlar için üç 
sene mllddet)e maaş verilir· 
Bu müddetler, memurun ve· 
kilet emrine alındığı tarih· 
ten başlar. 

Yukardaki hükme göre "e· 
kilet emrine alınan memur 
lardan vekalet emrine aho· 
dıkları tarihten itibaren biı· 
met müddeti 15 seneye k•· 
dar olaolar dört sene ve bit 
met müddeti 15 seneden yu' 
karı olanlar altı sene zarfıo· 
da bulundukları dereceye ıııu· 
adil veya bir derece aşağl· 
sındak bir memuriyete tayirı 
cdilmiyenlerle tayin olunduiU 
halde o memuriyeti kabul 
etmiyenler haklarında tek•· 
üt kanununun 13 üncü aıad· 
desi hükümleri mecburi ofa• 

rak tatbik edilir. Şu kadar 
ki, memur bu müddeti bek· 
lemeksiıin kendi hakkınd~ 
Tekaüt kanununun tatbikiD1 

isterse mecburi hizmet müd· 
detini doldurmuş olmak veY8 

1237 numaralı kanunun bük· 
münü yerine ıetirmiş buJuıı· 
mak şartile bu isteği kabul 
edilir. Ancak muhakeme al· 
tına alınmış memurlar bak· 
kında Tekaüt kanununun tat· 
bik mecburiyeti muhakeaıe· 
oin neticesine bırakılır. 

Madde 4 - Memurin ka: 
oununun 64 üncü madde!l 
aşağıdaki şekilde değiştiril· 
mittir : 

Devlet, idarei hususiye ve 
belediyeler hesabına memle· 
ket içinde tahsil görenlerden 
orta tahsili bitirenler beŞ• 
yüksek tahsili bitirenler B 
sene muddetle ve ayni id•· 
reler hesabına ecnebi meıJ1' 
Jeketlerde hükumetin tayin 
ettiği miiesseselerde tah5ilioİ 
bitirenler de tahsil müddet· 
Jerinin iki misili kadar u1cs · 
lek ve ihtisasları dahiJjodC 
hizmete mecbur ve buoll" 
için bizzat alakadar dairelere 
derhal müracaatJa mükellef· 
tir. 
- Ht•f <ifil/ 4 Iİll t ı1 ~rılııjult>-
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· Ciı:iayet i-ekoru Bravo 1 Fratel perco Olivier ve şüreka- . v. 
-lloştornfı 2 itıd salıifcde- fal olduğu bir zamanda bu Asansör ocağının tak· Vapur Acentası Si Limited vapur vv. F. H. Van 

k d
. k d . t it 1 ·~ b·ı dire şayan bir hizmeti o z e mc te ır. a ar CID&ye aya .. a 1 e ROYAL NEERLANDAİS acentası er e 

Bir şehir haydudu huku· olmamıştır. C. H. P. Asans5r ocağı, KUMPANYASI 
kuammeden ıskat edilmiş, Bu cinayetler arasında an· hastalanacak olan fakir kim-

k Ü d G 
'' ORESTES ., vapuru el· 

m zarratını tahdid imkanı ca Y ı e onu angster • selerin bakılması için ocak Şehir haydutJarı tarafından yevm limanımızda olup yü-
mevcud bir cani tipidir; binası dahilinde bir "hasta yapılmakta, mütebakisi 20-25 künü tabliye ettikten sonra 
f kat, genç ve işle meşgul bakım yeri,, tesis etmiş ve yaşı rastndii görünüş iti9a· 14 martta ANVERS, ROT-
bir dam hakkında ev~elden rile zararsız insanlar tara· her glın saat 13,30 dan TERDAM ve HAMBURG 
hiçbir tedbir ittihazı müm- fından işlenmektedir. 14,30 a kadar müracaat limanları için yük alac~khr. 
kün olamaz! ltalyan Krimi· Amerika'da şehir haydut· edecek olan fakir hastaları 
niJogu olan Lombrozo, cani luiu, kanun, hükumet oto· mütahassıs doktorlara mua- "HERCULES,, vapuru 

21 

martta beklenmekte olup yü-
tipini e aslara rapt için ça· ritesi tanımıyan, herhanii yene ettirmeie b şlamışhr. 
1ışmış ve birçok müşterek bir küstahlık sıfatını kendinde künü tahliyeden sonra BUR-Ocağın " Hasta bakım GAS, V ARNA ve KÖS-
noktalar isfnad ederek bulan insanların kurduğu . d d' d k d 

· I bir kötülük tipidir. Bu hal, yen " n e ış 0 toru • TENCE limanları için yük 
nazarıye er vücude getirmişti. bulundurulmaktadır. Ocaaın medeni milletler için endişe • alacaktır. 

Fakat, birçok katiller ki verecek bir haldir. Fakat bu hizmeti takdirelere şa-
bu tiplere itbah mümkün yandır. " HERMES " vapuru 23 

20-25 yaş ar sında bulunan marttan 28 marta kadar 
olduğu h ide, pek çok ka· yeni neslin, hakla haksız ANVERS ROTTERDAM 
tiller, Lombrozonun esasla- ' işlerini kanla bitirmek ve ve HAMBURG limanlara için 
rına hiçbir veçhile uyma· temizlemeği mubah görme· maktadırlar!. l , bü "k • t' . f 1 ~ yük alacaktır. 

erı en yu ıç ımaı e a- SVENSKA ORIENT 

Bunun için, cinayetlerin kettir. Mücellithanesi 
ÖoUne evvelden geçmek şim· Demek oluyor ki, Ameri· LINlEN 
dilik imk nı olmıyan bir ka'da ferd, kendi düşünce· " NORDLAND ,, motörü 
şeydir. sini, kendi arzusunu, gene Yeni Kavatlar çarşısı limanımızda olup ROTTER-

Nüfusuna ni betle en çok kendi zevkine g6re • ister· N DAM, HAMBURG, COPEN-
c~••yet gene Birleşik Ame· se cinayet ve katille • be· O. 34- HACE, DANTZIG, GDYNIA, 
rıka'da işlenmektedir.,, cermek yanlış yoluna doğru OSLO ve ISKANDINAVYA 

koşmaktadır!. 
Bir sene içinde Amerika'da limanları için yük alacaktır. 

l2,ooo cinayet ve katil .. ROLAND ,, motörü 29 
vak' ası olmuş tur; yani günde 1#.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!li!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!i!!~;.- martta beklenmekte olup 
otuz cinayet!. Mafya ve BAŞDURAK ROTTERDAM, HAMBURG, 

••rbonari cemiyetlerinin en •• COPENHAGE, DATZIG, 

Y 
H A ıoi NUZHE1' GDYNIA, OSLO ve iSKAN-

en i Sıhhat Ezanesi oıNAVYAlimanıaniçioynk 
~ .............. .. 
Kadın 
Korsanlar 

Pazartesi gfinfi ha lı ·or -Ökeorenlcr! fut· 

laka (Okomr.ntol) 
~ ök nrnk ekerlc- ~ 

tini ıecrObe edi· ~ 

1iz.. ~ 
~ 

CQ 

\'nln.ız taze temi,.. ve ucuz ilAç \'C tu· 

vnlet çc,itleri Batar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanan halis Morina Balak yağı hr. 
Şerbet gihi içilebilir iki defa süzülmi.•üa. 

Biricik sabş yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nozhet 

Sıu HAT EzANESI 

fİzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

H LKAPINAR K l\1AŞ 
FABRll ASl 

'l'nrafındıuı mevsim dolnyasilc yeni çıkardığı 

CendeJi Han. Birinci kor· & Co. 
don. Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

THE ELLERMAN LINES L TD. " ANGORA 11 vapuru 26 
" TRANTIO ,, vapur~ 15 martta bekleniyor, ANVERS, 

mart LONDRA, HULL ve HAMBURG ve BREMEN-
den yük çıkaracaktır. 

ANVERS'ten gelip tahliyede " AGUILA 
11 

vapuru 30 
bulunacak ve ayni zamanda martta bekleniyor, 4 nisana 
HULL için yük alacaktır. kadar ANVERS, ROTTER-

" THURSO " vapuru 22 DAM, HAMBURG ve BRE-
marttn LIVERPOOL ve MEN için yük Iacaktır. 
SVVENSEA'dan gelip tab- AMERICAN EXPORT LINE 

liyetle bulunacak. 
Not: Vurut tarihleri ve 

vapurl ran i imleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 

k bul edilmez. 

alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES,, vapuru 20 mart· 

ta gelip 21 martta MALTA, 
MARSIL YA, ve BARSE-
LONE için yUk alacaktır. 

0 ALBA JUL YA,. vapuru 
17 nisanda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 19 
nisand MALTA, MARSIL
y A ve BARSELONE'yc 
hareket edecek. 

ilandaki hareket tarihle
rile navlonlardaki d~tişiklik· 
lerden acente mesuliyet 

.. EXMORE,, vapuru 12 ni-

sanda bekleniyor, NEV-

YORK için yük alacaktı~. 
D·S A·S SPANSKELINJEN 

OSLO 
.. BAY ARD ,, motörü 11 

nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanl rına yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
giritilmez. 11 

Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

-
telefon 

kabul etmez. Fazla tafsiJit 
için ikinci Kordond Tahmil 
ve T bliye şirketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER-
CO vapur cent sın mür • 
caat edilmesi ric olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

•N 
., 

".b':;:: :i:b:::. ~ 1 IK~ r~.ı'f p o 11 11.if. 
ııu ckeri otdur;u >bJJ VE UCUZl)UR nl_// _\ " 

kuwo lnr: 

SAGJ.JAM 
ZARiF 

nu Unutmayınız. l) w f ._,_ 1 

L ll ---------- -O x. cllıi eler için bu mamulutı l ..-ırCICIC _.D~Nt<.A\} J 
.,. Yeni yuptıroceeııoız . 
'\ u \'Vctli milshil ---' . ,_, tercih ediniz. J ) '•ireuı , şdhap SATIŞ YERLEIU Sat1hk nıotör zmir vi ayeti def terdarhğından: 
ıbhut ftrgnn ~ . • . K donda 186 numarada ŞARK HALI 12 beygirkuvetinde (Dizel) lsıısının : vergi •borcundan ötürü tahsil emval yasasma 

ha ı ,.- Hırıocı or P nruu Maruf '-'W m rkalı az. kullanılmış bir göre haczedilen Ahmet ağa mahallesinde ikinci kordonda 
('cıu r I"\ T A Ş 1 deııolarındau IJ .J • ıuı;m~r KcmaleUİn Caddrlesinde FAHR KANDE- .. ,olör satılıkhr. Taliplerin kain 6 sayılı mağaza tarihi ilandan itibaren yirmibir gün 
'e eczanelerden 1u idarehanemiz.e müracaatları müddetle sahhğa çıkaraldığından pey sürmek istiycnlerin 

0rnsınlnr. =~~~~l~i~~~O~~~L~l~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~il~~~n~o~lu~r~ıur. defterdarlık tahsil~t kalemine gelmeleri. 21-24-27-31 736 
~-....:...-- -~~--~~-------
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ir hadise çıkmasın diye, Venizelos'un ce
sedi doğruca Girid'e götürülmüştür 

\ 7 enizelos'u görmek için yarım milyon halk Atina'ya geliyordu. Ayos'laı·ın 

ı·esimleri yerine Venizelosun ı·esmini asarak kandil yakmıŞlar 
I taubul 27 (Özel)- Vcnizclo un Atina'yu getirilmi· miş ve cenaze Atina·ya getirilmemiştir. 

) eı·ek doğruca Girid' c gôtnrnldOğfi ve cenaze merasi· Girici' de yapılacak olan cenaze alaynıda Kralı Veliaht 

miniıı bugnu Hanya'da fcvkalilde bir suretle yapılacağı Prens Pavlo ve hflkumeti de Harbiye Nn:1.trı general 
ô) leni yor. Buna dair benilz knt'i malumat gelmemiş l\letak as temsil edecektir. 

olmakln beraber, Venizelo ' u görmek için Yunanista· Cenazenin Atina'ya gelmesini hekliyen Venizelistlerlc 
nm her tal'afından yarım milyona yakıo bir halk kit- mnbadil Rumlar, Ayoslarıo resimlerini indirerek Ve-
lesi Atina' ya nkm etmek istediğinden ve bir hAdise ni7elos'un resmini asmışlar ve kandil yakmışlardır. 

~ıkına ı muhtemel buluuduCundan program değiştiril· Bugiln, Yunanistan'ın her tarafındamilli matem \.'ardır. 1 .......... --1 ______ _ 

ş·mal ve cenup cephele- Burhaniye yolunda bir 
ri de çarpışınalar oluyor otomobil devrildi 

"asabane'nin Italyan'lar tarahndao zAptedil· 
diği tekzib olunuyor, Habeş'ler ilerliyor 
lst nbul, 27 ( Öıel ) - eline geçtiği tekzip olunmak· 

Adis·Ababa'dan gelen ha· tadır. Şimal de imparator 
berlere göre, şimal cephe· ordusunun IAmba - Alagiye 
sinde birkaç günden beri doğru ilerlediği bildirmekte 
durmuş olan harb tekrar ise de, bu husustaAdis-Aba· 
başlamııtır. Cenupta da baya resmi malümat gelme· 
Graçyani ile Vehib Paşa- miştir. ltalyan tayyareleri 
Ras Nasibu ordusu çarpış· şimal ve cenupta birçok şe
mağa başlamışlardır. lairleri bombarchman etmiş· 

Sasabanenin, Italyanların lerdir. 
~~~~----••h•-.·~··~----~~-~~-

lnhisarların yeni kadrosu 
lstanbul, 28 ( Özel ) - inhisarlar VekAleti yeni memur 

kadrosu ıelecek ayın birinden itibaren tatbik edilecektir. 
Altmış yaşını ikmal ettiklerinden dolayı açıkta kalacak 
olanlara tazminat verilecektir. 

Kaza, yaı·ış oldu. Dört ederken 
1 

kişi ağır suı"ette yaralandı 
Balıkesir, 26 {Özel aytarı· san'ın idare ettiii 18 numa-

mızdao) - Diln, Balıkesir • rah otomebil bir vıraJt 
Burhaniye yolunda bir oto· dönerken headeie uçmuştur. 
mobil kazısı olmuı ve Otomobilin camlan kırılmış. 
hendeğe yuvarlanan bir kapısı ve makinesi parçafan
otomobilin içinde bulunanlar, m111 içindekilerden fabrika 
ağır surette yaralanmışlardır. kitibi Altdulkadir ile ailesi, 
Hidise; bir otomobil ve bir k12:ı ve bizmetçiıi ağır surette 
kaptı-kaçtınıa Burhaniye yo- yaralanmışlardır. Suçlu şoför 
)unda yarışa kalkmalarından zabıtaca yakalan~ış ve tab· 
ileri aelmiş ve şoför Ha· kikata başlanmışbr. 

~~~~----··~ .. _.·~···------~~~~-
Sovyet · japon 

l! 
k 

( Bölge ve Halkevi 
likleri 

Flanden 
Seçim propagandala· 

rile uğraşıyor 
Pariı, 27 ( Radyo ) -

Muaddel memurin ka· 
DUDUD ihtiva ettiği 

yeni hnkOmleri 
yazıyoruz 

• Başıarafı 2 inci sahijede -

Bu suretle müracaat vu· 
kuunda kadroda açık bir me· 
'!luriyet bulunmasa bile bun· 
ların kanunen tayin edilebi
lecekler memuriyete mabıus 
{maaı ve emsali ha11h ken · 
dilerine ücret olarak veril· 
mek şartile) meslek ve ibti· 
saslara dahilindeki vazifelerde 
atajiyer olarak istihdam edi· 
lir . 

- Maşıaraf 1 inci salıif ede -

ralannı sıkı bir kontrola tabi 
tutmasını talep etmiş ve son 
çarpışmalarda ölenler için 
tazminat ve tarziye iatemek 
haklarmın mahfuz bulundu
ğunu bildirmiştir. 
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l'uar gftnft bölge ilk maç 
larao dev m edilecektir. ~'od· 
bol kurula bu hıf ııki maçların 

program ve hıkemlerl ııığıdıld 
~ekllde ıeebh etmiştir Bu mıç 

1 rao eo mOblmmt Altay - Jz. 
mtupor araemdald &on maçtır. 

A takımları Alsancak 
abasında: 

Saat 11 Şerkep"'or- K . S. K. 
hakem Fehmi (Altey.) 

Sa t 13 Altıuordo - Boron.i 
hakem S bt (lzmlrepor.) 

Saal 15 Jzmlrııpor - Altay 
hakem Eead (K.S.K.) 

B takımları Halkevi 
saha mdo: 

Soat 9 Şınkepor - K. S. K 
h kem Ahmed Ôz girgin (Raik 
evinden) 

Saat l O, 15 Altınordu - Bur 
nova hakem Babı Konur Alp 

(Alıay.) 
Saat 11 ,30 İzmlrspor - Altay 

hı em Kadri (Boca.) 

Holkevi okullar ve ku· 
lnpler likleri: 

Cumarıest gOoQ okullar Hslk· 
evi alumnda: 

Saat 12,30 Ziraat - Tecim 
ll e t hakem Ba1ao (Altay.) 

Saat 16 San' atlar - g aroıyab 
orta okula hakem Esad (K.S.K.) 

Pazar gOoQ Bılkevl eahı · 
eında Halkevl ukımları: 

Sa t 12,30 Parkepor - Ton o 
hakem Kadri (Boca.) 

Saat 14 Kurultay - Tork· 
yvrdn hakem Faruk ( Kabre 

menlor.) 
Saat 15,20 Bayraklı - Baca 

llOeeyloler hakem Ahmed 
(Halkevl.) 

Bu maçlardan 10011 Bacı 
Hnseyloler takımı konetll bir 
ekiple lıu usı bir mıç yapa· 

caktır 

Fransız ltatbakanı M. 
' Flinden, yarın (bugUn) 
(Yone) dea buraya gelecek 
ve başbakan Alber Saro ile 
konuıtuktan sonra tekrar 
dönecektir. 

M. Flinden Yone'de seçim 
propagandalarile meşguldilr. 
Burası, kendisinin seçim mıa
t kasıdır. 

Deniz faciası 
Fransız vapuru battı 
Pariı 27 (Raciye)- franaız 

bandıralı (Bere ) admdaki 
kömiir vapuru bir lngiliz 
vapuru ile çarpışarak bat
mışhr. Fransız vapurunun 
mürettebatından bir kısmını 

bir lspanyol vapuru kurtar
mıştır. Bere'oin çarpmış ol-

duğu lnıiliz vapuru da 6 kiti 

kurtarabilmiştir. Mürettebat
tan 9 kişinin kayltolduğu 

söyleniyor. 
Bore vapuru, 1921 tene· 

sinde denize indirilmişti. 

Casus 
Sorulan suallere ce

vap vermiyor 
lstanbul, 27 (Özel) - An

kara zabıtasınca tetkik edi
len ve Litvanyah bir doktor 
olduğunu ~ söyliyen casus; 
açhk grevinden vazgeçmiş 

ve yemek yemeğe baılamıı· 
tır. Casus, dün de kendisine 
sorulan bilttın suallere cevab 
vermemiıtir. 

Bu gibilerio ilk açılacak 
memuriyetlere tayialeri mec-

buridir. Stajiyerlikte geçire

cekleri müddet namzedlik 
mlicld~tine ve mecburi hiz
metlerine mahsub edilir. 

Ancak bunların askerlikte 
gıçirecekleri müddetler mec
buri hizmete mahıub edil· 
meyip umumi hükümlere 

tabidir. Hizmete alınmak 
için müracaat etmiyenler ile 
medıuri hizmet müddetini 
ikmal etmeden evvel vazife
den ayrılanlar tahsil müd· 
detlerince kendilerine yapı· 
lan masrafı f aizile birlikte 
ödemej'e mecburdurlar. Hu· 
ıuıi kanunlarile bu kanuna 
köre mecburi hizmete tibi 
olanlardan banka, imtiyazlı 
ıirket veya herhangi bir 
hususi mUeasesede iş isti· 
yenlerin mecburi hizmetlerini 
ifa ettiklerini veya tazminatı 

Tokyo, 27 {Özel) - Ja· 
pon erkinıbarbiyei umumiye 
riyaseti bir tebliğinde, to· 
poirafya işleri ile meşgul 
olmak Uzere bulunan Japon 

ve M•nçuko askerlerine 

Rus'lar tarafından ateş açıl· 

dığıın ve gelen yardımcı kıt'a· 

lar ile Rus'ların püskürtül

düğün bildirmekte ve her iki 

tarafın ölü verdiği ilave olun· 
maktadır. 

Tokyo 27 {Özel)- Başba· 
kan Hirota, Sovyet Fransız 

paktı ile, Sovyet'lerin Uzak 
şark hutiuduna fazla asker 
yıgabilmelerinin mümkün kı· 

hndığını Fransız elçiıine bil
dirilmiş ve Fransa hüküme
tinin nazarıdikkatini celbet· 
miştir. 

6dediklerioi vesika ile isbat 
etmeleri lizımdır. Bu şekilde 
vesika göstermiyen mecburi 
hizmet er9abını istihdam 
eden müesseseler kanunun 
tayin eylediği tazminata 
üıerlerine almıı olurlar. 

Madde 5 - Bu kanun 
neıri tarihinden muteberdir. 

Matlde 6 - Bu kanun ah
kamına icraya icra Vekilleri 
heyeti memurdur. 

lzmir defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına 

göre haciz edilen Hasan hoca mahallesinde Kuzu oilu 
caddesinde kAin 33-9,10,11,12 saydı dört dtıkkia tarihi 
ilindan itibaren yirmi bir glln müddetle sablıi'a çıkarıldı· 
iından pey sürmek iıtiyenlerin defterdarlık tahsilit kale· 
mine ielmeleri. 27·1-6-11 797 

27 Mart ~ 

-------------------------1.-t Otuz Tabutlu Ada 
,:ıoris Löblanın En Meraklı Roma' 

· ikinci 
Tefrika SU)'l .~l : 80 

kısını: MDcize taşı! . 
Eveti 
Tuh.. Bunu hiç düşün

memek ne kadar budalalık· 
tır. Zavallı köpek, bizi ahb 
hep sandalın altına kadar 
ıetiriyor. Ve sonra duruyor· 
du. ZavıJlı hayvan bize söz 

söy!eyemezdi, ki. Hayvan bile 
bizim abmakhğımıza şaşmıı 

kalmıştır . 
Fransuva, orada , . ne za· 

mandanberi bulunuyor? ·· 
Dünden beridir! 

- Pekili .. Biz gidiyoruz, 
Otto kalacak seni kurtara· 
caktır! Stefan! 

Fakat Stefan çoktan 5an· 
dahD yolunu tutmuştu. Fran· 
ıuva'yı kurtarmak için koş· 
makta idi. Köpek te arka· 
sından koşuyordu. 

Don Lüi arkadan Stef ana: 
- Çabuk Frasuvayı kur· 

tar•nız! Diye bağırdı. Ve ar
kadaşlarına da: 

- Tahtelbabiri hazır bu-
lunclurunuz, on dakika sonra 
buradan ıideceğizl Emrini 
verdi. 

Den Lüi Vorski'ye veclaı 
da unutmadı. 

- Allahaıımarladık Vora· 
ki.. Dedi. Yalnız şu noktayı 
unutuyorum. Her macerada 
aıkın hakim olduğu muhak· 
kaktır. Fakat bu macerada 
maalesef aşk yok ıibi görü
nüyor! Ben, senin ismını 
taşıyan yüksek ve güzel 
kadına ıöz atamam. Fakat 
Stefaoın Fransuva'yı kurtar· 
mak için göıtertliği tehalükü 
ıördük. değil mi? Vakıa, 
genç talebesini çok sevdi· 
ğine fÜphe yok. Fakat Fran· 
suva'dan fazla annesini sev
diğine de şüphe hiç caiz 
deiil. Stefanın bu aşkından 
V eronik te haberdar oldu· 
ğuna ve bu aşkı mukabele· 
siz bırakmıyacaiına eminim. 
Bunu, sabahleyin bir· birleri· 
ni buldukları vakit ıöster· 
dikleri heyecandan anladım. 
Dul kahnca, Stefanın ağu· 
şuna atılmakta Veronik bir 
an teredclüd etmiyecektir. 
Anlayorsun ya. Veronikin 

saadetine ıimdi enıel sen· 
sin! Bundan fazla söylemi· 
yeceiim. Seninle evlenmek 
hususundaki liyakat göıte
receğini umuyorum. Haydi 
Allaha ısmuladık. 

Otto, on dakika sonra 
seni kurtaracak, sen de 
sandalla kurtulmak çareleri· 
ni arar, bulursun. .. 

• • 
Don LUi ile Vorski ara· 

s1Ddaki lıarb iıte bu suretle 
bitmiı demekti! 

Voraki, pllnını bir sürü 
cinayetlerle ve muvaffaki· 
yetle sonuna retirdiii, her 
ıeyi elde ettiiini sanclığı bir 
sırada, bir mantar üzerine 
toplu iğne ile tutturulmuş 
bir böcek gibi ajaçta omuı· 
larıadan asıldığını görmüştü: 

Giderlerken patrik Don 
Lüi'ye: 

- Mucize taşını alalım. 

Dedi. 
- Şimdilik imkin yok. 

Birçok vesait lizım. Bu iş 
için buraya bir defa daha 
ııliriz. 

Bu aralık Fransuva kendi 
ferine doğru koşarak gelıl 
ve Don Lüi'ye : 

- Beklediğim sizsiaiı, de 
iil mi? dedi . 

- Doğrusuya beni bekle 
dijinizi bilmiyordum. f ık~1 

ben olduğumu da kat'i bih' 
yorum. 

- Siz, Don Lüi PereoP• 
Yani .. 

- Öteki isme lüzum yo~ 
Perenna ismi yeter. SeP ge· .,. 
ceyi .... bu sandalda mı geçı 
din? ·· .. 

- EYet .. . - Z •• - Hiç korkma·IJH'D· . 
ten köpeğim sandalı~ y~ 
nına gelik iidiyordu. Herif, 
düellodan ıonra, CStekiler 
ilen çocukla meşgul olur
larken beni buraya getirdi, 
sım·sıkı bağladı ve sandalın 
baıaltına soktu. 

- Bu herifi sen tanıyor· 
musun? ismini biJiyormusu? 

- Hayır. Bilmiyorum.He

rifi de biç tanımayorum. Yal· 

nız bana ve anDeme dOımac 
olduiunu biliyorum. 

- Ondaa hili korkuyor
musunuz? 

- Onu iltlürmetliniz mi? 

- ÖJdOrmedim, fakat za-

rar vermiyecek hale soktum. 

Şimdi en mühim işimiz bir 

an evvel annenize iltihak 
etmektir. 

Stefan bana kendisin si· 
zin, kurtardıtınızı şimdi 
tahtelbahirde istirahat etti
iini ıöyledi. 

- Evet, dün gece kendisi 
ile konuştuk, seni kurtara· 
caiımı da vadettim. işte 
kurtuldunuz, şimdi gidelim. 

• • • 
Kayalık aahilin bir tara· 

fında, sakin deniz suları 

üzerinde "BillQ Tapa" tah· 
telbabiri hafif, baafif sallan· 
makta idi. On kadar Fas'Jı 
tayfa muhtelif iılerle meş· 
gul idiler. 

Don Lüi ile Fransuva, iki 
tayfanın uzattığı iskeleden 
taht !lbabire geçtiler . 

Salon laaline getirilmiş bir 

kabinede Veronik bir şeı· 
· lonıa yaslanmıştı. Ynzüniin 
sarılığı, çekmiş olduiu ıstı
rapları ıösteriyordu. Çok 
yorgun görünüyordu. Fakat 
yüzlerinde sevinç vardı. 

Fransuva annesinin kolla
rına atıldı; ıenç kadın oj· 
lunu, bir kelime bile telef 
fuza muktedir olamadan •i 
lıyarak kolları arasında ııktı 

Mahud zeki köpek te kar 
şalarında iki arka ayai• ilıe 
rine kalkmıı, önayaklırıo 
sallamakta ve sevinç içind 
idi. 

Fraasuva: 
- Anne, dedi. Don LO 

buradadır. 
Veronik Don LüiniD elin 

tuttu ve samimiyetle sıktı . 
Franıuva da : 

- Annemi de siz kurtar 
dınız! Hepimizi kurtardı 
iınız aıil>i.. Dedi. 

Don Llii: 
- Küçük Franıuva, b~P 

' ID memnun etmek ister pııs 
Devamı vat 


