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L on d r adak i muazzam merasim 
Öğley~ kadarki bütün safhaları 

taf silatile yazıyoruz • • 
Kralın yeınını 

Taç giyme nasıl oldu? - Mukaddes yağla 
oğuşturmak merasimi - Kraliçenin 

la"- giymesi Y . . kin yoktur. Bu sebep. 
Londrada bugün yapılmakta olan bet etme~ın~ und , ile takip etmekte-

taç giyme merasiminin bütün tafsila- le meras~mı ra J:kikasına aldığımız 
tını lngiltere radyo idaresi şehrin yiz. Dakıkası 
:muhtelif yerlerinde aldığı tertibat tafsilat şud~:(Radyo jle) - Bugün 
sayesinde anı anına vermektedir. öy. ~ndra. ~al sarayından başlayıp 
le ki, bu süratle herhangi bir gazete Bakınga.nı (Devamı 7 incide) 
:muhabirinin vereceği telgrafın reka. -

Cenevre müzakereleri tekrar başladı 

Hatayda resmi .. dil 
hakkında bugun 

karar verildi 
~.ı.. ransa ile nihai anla_ş~anın 

·tahakkuk ettiği bildınhyor 

~kilinıtz Parute Framız Ba..,'MJekili 

Cenevre, 12 (Hususi) - Hatay ana 
Yaaaaı ve statükosu için müzakerele. 
l'e Yeniden başlanmıştır. Pariste Baş
'1ek·ı· · ı ırnızin Fransız ricaliyle temasla. 
l'ında ha.zır bulunan hariciye siyasi 
lrılistetan Numan Menemencioğlu Ce. 
:rı~vreye dönmüş ve mUzakerelere yeni 
bır hız verilmiştir. 

Dünkü içtimada Sancak meselesi. 

~ HoricİY" Nazın aM8ıtıda 
nin iktısadİ cihetleri tamamen halle

dilmiıtir. Hallolunan mesailin başın
da J{atayın parası i§i gelmektedir. 
sancakta tedavülde bulunacak evrakı 

naktiye de Suriye parası olacak, fa. 
kat uzerinde türkçe olarak "Sancak" 
danıgıyu bulunacaktır. Diğer parala-

( Devcımı 6 tncıda) 

Heyderpeşeda bir musademeden sonra 

Zehir yapan bir 
şebeke yakalandı 
Çete ile bazı eczaclların da 
alakası olduğu zann'ı var 
K açakçt1ar bugün 

nıahkemeve veri~dllerı 
Gilmriık muhafaza te kilatr zun za• kif etmemiJ. girdikl~rı, çık~ı~ları yer- 1 

man<lanbcri takip ctt•ğ· şb' k u k e leri temas ettikleri kımselerı oğrenmck 
ı ı ır aça çı ş - • . . k' t w 

bekcsi efradını yakalamıı ve bunların ,jzerc gizliden gızlıye ta ıp e mege 

fabrikal~~nı da meydana çıkarmıştır. baıtamıtlardır • 
. Bu gızlı fabrika Büyükadada maden Bir çarpıtma 

c~va~~d~ mer~um saylavlardan Hayrc- Bu takiplerin yapıldı~ı bir gün, Hay: 
tın koıkundedır ve ıebckenin merkezini da emrazı entanıye hastahanesı 
teşkil etmektedir darpa;a . 

B .. · · .. · _:ı germekte olan zehır kaçakçı. 
utün elleri meydana çıkarmak isti- onunuen :s • • 

yen muhafaza memurlın bazı ıuçlu- tarı kendilerinin takıp edılmekte olduk· 
lan teeblt etmekle beraber bunlan teT· (Deoomı 6 oıcıda) 

• 

Hal)er, oktlyuculan aruında bir 
tıtcra mtıntıakuı atmıotır. Gönderi 
Jeoek tııuaıarm luaa ve hiç olm~ 
u lff Ulmll oımuı llzımdır. 

Fıkralar, sönderenlertn tmzaıan 
~ut mııstear adlarlle neıredtlecek 
ve her ay o ay içinde çıkacakların 

u lyllertnden 'beflne mUhtellf ve kıy. 
meU1 h~tre~r verilecelcUr • 1 
Bize bilclijiniz İüzel hknıan 

pndeftıaiz. ................ -............................ _. ....... 
Sovyet umumt ErkAnı 

harbiye Reisi 

Mareşal 
Tuhaçevski 
değjştirildi 

Sovyet orduiu yiikıek wwnanda he
yetinde yeni .deıitiklikler olduğunu a. 
janıın Moskova muhabiri b ldiriyor. 

Bu dcğiıikJiklcr arasında mareşal Tu
haçevıki'nin kızılordu erkanıharbiye 

re,sliğinden ayrılması ve cenup ordusu 
kumandahlığına tayini bilhassa mi:him-

dir. Zira bu tayin, kızılordunun en bü. 
yük ve münevver kumandanlarından aa 

yılan bu mareıal hakkında bundan bir 
müddet evvel bazı Arupa m'atbuatında 
görülmüı olan bir takım neıriyatı ta-

( Dcvcım1 6 1ncıM) 

a 

S. M. '.Altmcı Corc ve Kraliçe Elizabet. 

Dün gec~ verilen konferans 

Mirliva Mustafa 
ena.a.a, 

Mirliva Kazım Kara Bekir ve 
Osmanh Bahriye Nazırı 

Hüseyin Rauf 
(Ya.mı ! incid~) 

Tevltl/haneden kaçan mevkuf /ardan 

Tevfik bir iftiraya mı 
kurban oldu ? 

M~uoun katlettiği yazdan amcaıı sağdır. Anükyada aJdftrOleu 
adamın katli esnasında ise Tevfik latanbulda lmtı 

Mahkenıe kararı bu 
nokt yı aydınlatacak 

latanl>ul tevkifhaneeiiıden b· 
çan. fakat~ aeçnaedeu Adanada 
yak•yr ele; V4'reo Abdullah ve T ev· 
fik' in sorgulan dün ikmal edilmiftlr. 
Tabii bundan eonra cumhuriyet ad· 
liyui euçlular hakkında lizım gelen 
hükmünü verecektir. Firarın nasıl 
olduğuna dair müddeiumuminin 
izahatını dün ncşrctmi.ttik. 

Abdullahın vaziyet ve suçu ma
lumdur. Bir kı§ gecesi Ayaspaşa 
çiftliği civarında kendisinin hamisi 
Galata poatahanesi vcznedan Hüs· 
nüyü öldürınüı ve sonra da posla· 
hanenin kasasını ıoymağa teıebbü:ı 
etmişti. Şimdi buna bir de tevkif
haneden kaçmak suçu inzimam ct
mi§tir. 

Tevfik suçlu mudur ? 
T evfik'e gelince, Ha tayda bir a· 

rabı öldürmekten zan altında bulu
nan bu genç henüz mevkuf vaziyet· 
tedir. Ve hüküm giymemiş olduğu 
na göre suçu da resmen sabit olmuş 
sayılamaz. Adliye bu husunda tah-

Tcuf i/., 

kikatmı ikmal edeceği sırada tevfik 
tevkifhaneden kacmıştır. 

Tevfik, belki de suçsuzdur, bet • 
ki kimseyi öldürmemittir. Bu nokta 

(Devamı 6 ıncıda) 
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~ış 1dltiluı 

Altıncı Jorj taç · 
giyerken.u 

Vazalfil: N izamettin Nazif 
Üx"ÜK Britanyanın şehir kasaba ve köylerinde 46,000,000 vatandaş 

bayram yaparken Vestminister kilisesini dolduran 700 küsur lordun, en 
güzel, en asil ve murassa !ngiliz kadınlarının, altı yüz bu kadar saylavm, 

Hind racalarınm, Avrupa hanedanların.'& mensup prenslerin ve bUtUn dünya 
devletleri mUmessillerinin gözleri önünde ak saçlı bir peskapos, bugün Altın. 
cı Jorja taç giydiriyor. 

Bundan 27 yıl önce babıuıı da bu tacı, Uondrantn bu eski mabedinde ve bu 
pcsknposun elleHyle giymlıti. • 

Vestministerln mihrabındaki altın ıamdanla.rın mumltlrından çıkan ı§ık
lıırla taşları pırıl pınl yanan bu taç maddt kıymet bakımındnn ba~lıbaıına 
bir ha.z.ine ve manevi kıymet bakımından dUnyanın Uçte birine bedeldir 

On dokuzuncu ruıırla yirminci asrın ilk ylrml beş yılındaki bUtUn hldlac
lcr hem bu tacın tqlarınr, hem de şereflnl arttırmak ve eğemenllğlnl kurmak 
için el ele vennle gibidirler. . 

DördUncU Jorj, Viktorya, Yedinci Edvard, Beılncl Jorj devi rlcrl İngiliz 
Kra.llıfrnın altın devri addedileblllr. Budevirler hep 1ttgllterenin gizil ve a.çık, 
iktısadt, siyut veya askeri zaferleriyle doludur. Bu devirlerde siyasi alanda 

hiçbir hAdlse dofrudan doğruya. İngiltereyi tehdit etmcmlıtir. 1nglllerenln bir 
takım hatblere gtrııt daima bir takım menfaatlerlh İnglltcre taratıhdan tst!h. 
aaf cdillel manuına gelmiştir. TA.kin H ldlselerih iJıftiatfue'i daima. 1ngııterc. 
hin eUnae bulunnmıtur. 1nglllz satvctlnitı ka.r§ıstnde. lUreyen ilk raklbi Beşinci 
Jorjun son da.klkt.lah ile Sekizinci Edva.rda biat edildiği" gUnlctde gördUk. 

Döğrudan dofru;va. İngiliz egemenllfinl tehdit eden bu rakip Akdenitae emtil· 
yeti bir an ihlll eder gibi oldu, kolay bir uf er t!lde elti, bunu Ak denizi ve 
cihan aulhUnltiı fmkAnl~nı daha fllla bulandırah bir fııpanyol katliamı ta
kip ctmli bulunmaktadır. 

Bu hldiselerin seyrinde ltngiıtere ile M'llletler Cemiyeti atbaaı beraber yU. 
iildU. Fakat bu yUtüyUş Milletler Cemi yetinin kara tali ine İnglllcrenln iştira.; 
kl veya !ngilterenln "boş avlanan ıuıkerl Zlafı,, ndan MmeUer cemiyetine bel 
bağlnmış olanların bUyUk bir zarar görmesi ve hayal kırıkllğı duyması de
mek oldu. 

Milletler Cemiyetinin bayrağını tutan İngiltere, bu cemiyetin. 1936 yılında, 
•

1dUnya mllletıerlne bUyUk emniyet verir bir mUe1sese addedllememeeihc,, sebep 
olmu1'tur. Ukin ayni İngiltere 1937 yılının ilkbaharında dUnyaya yenltlen 
kudretli bir çehre göstermeye başlamış bulunuyor. lngiliz diplomasisinin bey

hude yere kaybedilmiş zamanları t.elüi edebilmek sırrına malik olduğu \•e !n. 
giliz uevletinin elinde en kısa zamanda en geni§ canlanma ve dirilme program. 
lannı realize eden imkanlar bulundurduğu bugün bir kere daha anlaşılmıştır. 

1936 ilkbaharında uykudayken hücuma maruz kalan ve Malta ile Port Said 
arasında Akdenize yuvarlanan, boğulduğu sanılan İngiliz eğemenliği, bugün, 
soğµk du1'larla adaleleri kamçılanmış bir pehlivan gibi, çelik bir belkemiği ile 

tekrar denizlerde ·VC sıyasa meyaanlannda. boy göstermiş bulunuyor, Bu diri. 
lişbJHOjljer(}riffahoıek mes'ut addedil.ebileocfi pir. JS§!ld.~Llq.F.~9-l!.orn_ik 1 rp.ü.spet ]lir 
deprenmenin muvazi bir hat resmettiği görülüyor. 

Denilebilir ki, 1ngilte:e siyasi, askeri ve iktısadi büyük bir cehit göster· 
miş ve Vestminster kilisesinde Kanterböri piskaposu tarafından altıncı Jor. 
jun başına konulacağı gün, tacının en ufak bir ta.sında en minimini bir pas, 

ve lmparatorluğun ihtişamına vurmuş en ufak bir gölge bile bırakmamıştır. 
Evet ... İnanmalıdır ki, Altıncı Jorjabugün giydirilen tac büyük, diri ve 

çok kudretli bir devletin tacıdır. Nizamettin NAZiF 

Miriliva Mustafa 
Kemal, Miriliva Kazım 
Kara Bekir ve Deniz' 
Miralayı 'Hüseyin Rauf 

Vaızaın : Ensari Bülent 

Dört beş ay evvel, 
eski gazete kollek. 
siyonlarını karıştı. 

rırken "Tasviri Ef. 

kar" m bir cildin
de muhterem say
lav Mazhar :\fiifi. 

din verdiği bir 
konferansa tesa • 
düf etmiş, lezzetle 

okumuş ve sonra 
istiklal mücadele • 

si günlerine nit 
menkıbe l e r i n, 

o günleri bu mü. 

cadelenin m i h • 
rakında geçirmiş 

olanlar tarafından 
"mutlaka memleke 1914 de J{Azım Kara 

Rcklr Pa=a ErkAnı 
te bildirilmesi n i, harbiye istihbarat 
mutlaka memleket şubesi mUrlilrii iken 

edebiyatına mal e- (binbaşıdır> 
dilmesini,, isliyen bir yazı yazmıı::tım. 

~Iazhar Müfidin o konferanııı, halk. 
ta, milli istiklal savaşımıza karşı hak 

lı olduğu dere<'ede yUksek bir heyecan 
uyandırabilecek mahiyetteydi. 

Bir millete. bir milletin geniş halk 
tabakaları arasına tarih, ''vakanüvis 
efendi., nin ciltleriyle değil. ağıroan a. 
ğıza, kulaktan kulağa gesen menkıbe
lerle yayılır ve tarihi romantik renk. 
lerden, sahnelerden mahrum olan mil
let manasız, heyecansız, yavan bir y1. 
ğındnn ibaret kalır. 

Bu benim kanaatimdir. Tekrar edL 
yorum ve şunu ilave ediyorum: 

Dün gece İstanbul radyosunun An
kara radyosundan aalrak yaydığı bir 
konferansı da bu bakımdan pek be. 
ğendim. Bolu saylavı Cevad Abbas ta
rnfından dün gece Ankara halkevin. 
de söylenmiş olan bu konff"rans pek 
muvaffaktı. !<,araza eu iki menkıbeyi 
oradan alıyorum: 
1- 1.919 yılının bütün memleketi ümit 
siuik içine düşüren acı günlerinden 
biri. Mirliva Mustafa Kemal, ~imdi 
lnkı!ap Milzesi olan evde yatmakta. 
dır. Kendisini Osmanlı ordusunun biL 

(Devamı ~ üııciide) 

Enaari BÜLENT 

HABER - J\kşam postası 

--313 Osmanlı - Yunan ~eferlnde 

Dömeke harbı 
VE 

--~----------------Masal 
M ASALLAR nasıl uydurul~ 

her birini hangi ı:;air 
adam uydurmuş? bilmiyorum. :sır p 
Ieri uzun uzun tetkik edip cild cııd ti 
tab yazan insanlar varmış .. O t.i, 
!arı vaktim olmadığı için, vak1, 

l~nca da gönlüm olmadığı için ~'f. ;J 
dım. Elbette haksızım; çünl:U 

Binbaşı izzet Bey 
Girit adasındakikomi
tacıla rı Deli Yanrnin 
nutukları kışkırflyordu 

da benim gibi masal ~e,·en in~cınlaf 
duğu için yazılarında gönlünıU ~~ 
yacak sözelr bulacağım şüphelll"'" 
Neyse! gönlümü e~eı;e çalıı::ırııtl 

Masalı severim, se,·miyenlerc d f 
cırım. Dört taraflarını çeviren ti 
çeklr:r fıleminden bir an bile ayrıl - 2- VadEaın: Sadık Duman 

Yunaniatanın Glrlddc çevirdiği ma
nevralara Husya da taraftnr değlldı . 
On BEıkiıincl aııtın sönlarınelaki Mora 
fsyanlarmda bUyUk bir rolU olan ve 
hntta J<Jtııikl Hcleryııııın < tc!f(JkkUIU
nc değilse bile) yayılıp genişlemesine 
bUyük yardımla.rı dokunan Çarlık, A. 
tlnntlııki mllfrlt Yttnlitt milliyetperver. 
!erinin tın bUyUk tlU6mnni idi. Yunanis
tan, istiklllllnln ilk yitlnrında Pelro. 
grad sarnyınn bUyUk doıslluk göster_ 
ml3ti. Bllhnssa Elnlkl Hcl~ryıının bü
yUk liderltırintlen altın kapödtsltrya, 
Yunnntstnnı bir Rus vllAyetl gibi gös
termişti. Fakat Çarlık nusyaiiının Ak. 
denize imneslhl daima bilyUk bir teh. 
like gibi görmUıs ve kai'Brlamııt olan 
1ngiltere, Akdeniıln gtıht!flnde Rueya. 
ya bu derece dost Dlr !ilyaısi hUvlyetin 
yaşamasına tahammUl bdemezdl. Ne. 
tekim gUnUn birinde Kapötllstiryanm 
esrarengiz t;artlar lçlhi:le ölUp gittiği 
glirlllrrlUşlü. Bavyera krallsrıtldan bi. 
rinin ikinci oğluyken Yunan Kralı i
lan edilmiş olan Otonun devrindeyse. 
Atina devamlı bir Rus • İngiliz siyasi 
mücadelesine sahne olmuştu. O dere. 
cede ki lS62 de kral Otonun Atina. 
dan kaçması ve onun yerine o tarihte
ki Danimarka kralının oğlu Jorj'un 
Kral ilan edilmesi bile hep bu müca. 
delenin neticesidir denilebilir. 

lııgııterc, 'Yumı.ıı ıstıldaıınae "'Rusya 
kadar mühim bir rol oynamıştır. Et 
niki Heterya ilk devirlerinde Rusya 
hesabına çalıştığı gibi !ngiltere hesa
bına da çalıemı~tır. Etniki Heterya 
azalarının ayni zamanda farmason o
luşları ve hepsinin İskoç localarına 
dahil bulunmaları, !ngilterenin bun. 
tar üzerindeki tesirini kolaylaştırmış 
ve bunalr "İngilter<'nin adamı., ol. 
makta da hedeflri için fayda görıniiş. 
!erdir. 

!ngilterenin on sekizinci asırda Ad. 
riyatikte takip ettiği politika "bu de. 
nizin kıyılarında kendisine taraftar 
insanlar tarafından idare edilen mem
leketlerin kurulması,. suretinde hula
sa edilebilir. "İyoniyen" adalarının 

İngiltere himayesi altında müstah. 
kem bir üs· halinde bulundurulması, 
Adriyatiğin şark kıyısındaki Pargn 
gibi limanların İngiliz "mil.stamere''si 
haline getirilmesi bu denize verdiği c. 
hemmiyeti gösterir. Sicileteyn krallı
ğının serpilip büyümesinde, İtalya. 

ıırn yar.•ncı işgalinden kurtulmasında 
ve hatta f talyada, miittehid bir devle. 
tin teşelcküliinde de İngiliz politikası
nın büyük yardımları olmuştur. Tepe. 
delenli Ali p~ayı zaman zaman tngL 
liz tabiplerin, seyrahlarm, tüccarla. 
rın ve Bayron gibi şairlerin ziyaret 
ctmi5 olması, Lord Of Middi!zeks'in 
f tal yada ilk farmason localarını aç
mış olması, Bayronun ve bazı lngiliz 
gönüllülerinin Yunanistan istiklfıl ko. 
mitecileriyle dostlukları lngilterenin 
Yunnistnn etr.ıfmda çoktan verilmis 
bir kararı olduğuna, Adriyatiğin şark 
kıyılarını uzun zamandanberi tetkik 
ettiğine delalet eder. Fırsatı gelmiş. 
ken söyliyclim ki, Lord of Midilzeks
in 1talyada kurduğu mason locaları 
Adriyatik havzasındaki topraklarda 
sayısız İngiliz casuslnrı yeti§tirmiştir. 

Danimarka kralının oğlu J9rj, bi
rinci Yorgi unvaniyle Yunanistan 
kralı olduktan sonra Yunanistanda 
İngiliz politikası büyük bir sc.mpali 
bulmağa başladı. Müfrit milliyctper. 
verler Rusyanın kendilerine iltifat 
etmediğini görünce tamamiylc 1ngiL 
tereye dönmü~lerdi \'C kolnyhkla ikti
dar mcvkiine yükeoeJmi~lcrdi. 

Yunanistnnda mmi kıyam hareket. 
!erine bir ? .. amanlar çok yardım etmiş 

(Emekli Kurmay Blnba~ı) 

oaln Rusyanın mufrit Yunan milliyct
perv~r:erini beğenmemesinin sırrı pek 
basittir. 

Rusya boğazları ele ge~irmek isti
yor, ve Bizans kilisesinin büyük ha
misi rolünü takınarak kendisinde ls. 
tanbulu z:ıptetmek için tarihi haklar 
buluyordu. Halbuki müfrit Yunan 
milliyetperverleri küçük Yunanistanı 

Bizansm (§arki Romanın) varisi gibi. 
gösteriyorlardı. Onlar lstanbulu zap
tedip Atinadaki kral Jorja bir gün A. 
yasofyada imparatorluk tacı giydir. 
mek hulyasına, "Mcgali İdea'' (*) ya 
kapılmışlardı. Demek oluyordu ki 
Rusya kendi eliyle yetiştirdiği yumur· 
cağı kendisine rakip görüyor ve onun 
büyümesini istemiyordu. Bunun iGin
dir ki Almanya imparatoru VilhcL 
min, Atinadaki sefirine o şiddetli tel. 
grafı çektiği gün, Fransanın Peters. 
burgdaki sefiri de Paristeki hariciye 
nezaretine su şifreyi gönderebilmişti: 

"Rusya hükümeti Ciridi elde etmek 
için Yunanistanda beslenen emellere 
kat'jyyen muhalefet etmektedir. Çar. 
!ık hükumeti Atinadnki sefirine bu 
yolda talimat vermis ve Girid suların. 

da bulunan Rus harb gemileri ku
mandanlarına Yunan gemilerinin Gi
rid sularına sokulmaması için kat'i 
bir salahiyet bah~tmistir. .. 

Fakat butun bu asa61yete ragmen 
Atina; zerre k:idari';Jcrini değiştirmi. 
yor ve Deli Yani kabinesi askeri ha. 
zırlıklarma ve nümayişlere devam e-
diyordu. .. 

Girid sularına Yunan harb gemileri. 
nin gönderilmesi Giriddeki komitacı. 
]arı hem sevindirmiş, hem de cüretle
rini arttırmı5tı. Artık Türk köylerine 
yapılan baskınlar biribirini koğah
yordu. İstanbulda halk dehşetli bir a. 

· sabiyet içindeydi. Babıali bu işin 
harpten ba~ka çıkar tarafı olmadığı. 
nı anlamıştı. 

Harp: 
Bunu Yıldız aarayı da isti-

yordu. Zira Abdülhamid elindeki 
ordunun nasıl olsa Yunanlıları Ye. 
nebileeeğini biliyor ve böyle bir za
ferle ikinci bir ku~u devirip yere sere. 
ccğini de umuyordu. Birinci kuş Yuna 
nist:mdı, ikinci kuş ise, dahilde her 
gün bir parça daha genişliyen hür fi
kirler, meşruti idare taraftarlığı ''e i. 
çin için kaynıyan muhalefetti. Fakat 
harbe evveli kendisi başlam:ık istemi. 
yordu. Bundnn e\'\'elki Sırp , .E; Kara
dağ harpleri göstermişti ki Balkan
l:ı.rda küc;ük devletlerle baıjlıyan harp. 
ler. hep büyük devletlerin ınüdahale-
"r( ile bitiyordu. Bunun için büyük 

devletlerle kanıılac:mak ihtimalinden 
çeki~iyor: harbe .. ·umumun kabulü.ne 
mazhar olmuş bir müdafaai ncfıs., 

sını bi'rniycrlar deme'üir. y~ııı:, 
kadar mı? Masal sc\•memelerı. ~~ 
çekler aleminin şiirini, bütün j~~ 1' 
!arını seZ('mediklcrini de göster.r· ti 
san, iyice S<?zcbildiği imkanları.~ 
hakkuk etmiş gibi görmekten kell _. 
alamaz, hiç olmazsa onların rUYV' 
görür, hulyasını kurar. 

Z 
,, 

amanımız masal uydurmuyor•~ 
ha doğrusu biz uydurduğumuz Dl..,. 
lan kendi knfamızın içinde saklı1" 
kimseye anlatmağa cesaret cdeın11' 
ruz. Romancılar, ş:drler bil~ ha~ 
kıymet vermevip sade hakikat1 

bağlanmakla iftihar ediYorlar. , 

gün bir romanın. peri ma~allarını '1 
dırdı"ını sövlemi~tim: muhnrriri ,JI 
ta darıldı. Masaldan o kadar kaçı>'°' 
ruz. 

B .. .. l b-~~i\off uı:;-unun masa a en çok eı...-· 

jitabları belki polis romanlafldl 

onlarda harikulade cinayetler, a1''1 ~ 
rı durduracak hırs1zhklnr ve sorı 
bütün bunları hiç bir zorluk çcltlll 

den veya u~adığı müı:ıküiat ka~ısı' 
da hic r,aınmadan muanımayı c;öıii'°" 
ren bir polis memuru. bir ''amatellr 

bulunuyor. She .. lock Holmes, Mai~ 
Gilles. avukat Lepic. masalların b 
şeyi YP.Pabi!en, haksızlıltları di'~ 
ten, imkansızlık nedir bilmiyen ı--r ~ 
ramanlarını hatırlahunr l<"akat ri~ 
romanları, masalın b"f,:1ıca vasf1;~M' 
mahrum: sonunda dönüp dola~ ~ 
bizi gerçekler alemine getiriyor. JJ~ 
yayı kırıyor. Onlar imkinlan d:,, 
geniş, bizimkinden daha güzel .. d.,.. 
nizamlı bir dünyada değil, bu dütır 
da g~iyor. tJ 

Baudelaire sevgilisini davet et_. 
ülkede yalnız nizam, gUzellik, JU 

sükun ve haz bulunduğunu söyler.1" 
sallar öyle bir alemde geçer ,.e , 

salı sevıniyenler o ülkenin zengiııliJ 
!erini, smlamad1kları için hor gördiJJ' 
!erini isbat ederler. C 

Nurullah A~ 

Vuku bulmayan ı 
bir kazt1nın tafsllAIJ 

Dünkü Son Telgraf gazetesi An'ı.• ~ 
ra - Kayseri yolunda bir köprünün ço 
tüğünü ve bir tren kazası olduğunu f" 
makta idi. • .. ,a 

Devlet Demiryollan umum müc:J 
Ali Rıza böyle bir kazanın ve yıkııttf' 

__::ın aslr ol:nadığını söylemiştir. / 

suretinde, zurlanm15 gibi girmek j~ 
Y?rdu. Binaenaleyh Deliyani kabiııt0~ nın hareketleri hadiseleri tam J\bd 
hamidin istediği mecraya sokuyord"' 

(•) m:yiik mc/kUre, tuW c~l. 
(Devamı u:ır) 

l'orıun başm , ·erece(I it ıız olur. A_ynl 1"Hl'rle uğra mak kadar insanı yoran "1~ 
bulunmaz. Bu ~·iiı:den oku~ Ut'ulıtrımızı h"rgUnlln ntır dilşiint'elt•rinden btraıı ,,,,:,J 
ayırmak, kendllerinl bafka ilentlnde o~alattıak tat13onız. İşinizde ~orulduğunuı ~ 
ataitdakl au:illt'rin rf'vaplıırını bıılma~a Ç&Jı,ını:r.. OörNıl'l.:,.ınıı: ki ı.lz bu metı"1"/ 
ten aonra tamamll~ deJı,tığlniı.l hlıırıede~k9111ıı.. Suallrrlmllln bir kı•mına PJ" 
k:Uııtları da \'f'rttl'Jlz. Bö~· lı>llkle hem "i1• nrnı,, hem mliklfRtlanmıı olat'.akfllil~ 

{Bihnrt•f'P11ı: ;\·ıırına) \re böylece Nurinln meıınfe,>1 l .ant 6 ~ 

Yar)~) hanalsi 27 sanıyode lmtettığl ve yarışı kazandtP 
V "9 laşııauş olur. 

kazandı Gizli darbımest-1 ,; 
Ahmcdln elde ettl#"f 11Uratfn vuatrsl a nıayıata aorulan 25 harfli darbfdl 

1 saat 6 dakika ve 30 saniyedir. §Uydu: 
Nurlye gelince, bir saat ibrelerinin 12 saat (Su tesUal su yolunda kınlır.) ,-1_ 

zarfında blrlblrl Uzerinc ı ı de!a geldiklerini Bunun bir llra mUkUstını Ni!iantsŞ~ 
nazarı dikkate alırsak. bir {aJila 11/12 saat tar Ahmet C:endl ıokağmda 39 nunt 
eder. oturan .Memduh kazanmııtır. 
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!Benim qödişüm.: 
~., ,_,,,_,_ r"sıc:wwwzr"=v=-...... --

M tYı ıre kke~ 
ccn nsoeırn '4® 

kowmetnn 
vesnkaUaır 

Tanıdığını muhterem bir zat 
h~ndan beş on yıl önce bir yararlık 
gostermiş. Büyük Şefimiz de ken-

disinin hizmetini takdir ettiklerine 
dair una bir mektup yollıyarak ilti
fat etmi~ler. 

Bahsettiğim zat, tabiatiyle mem 
nun ... Bu mektubu, çerçeveleterek, 

iftihar vesilesi olmak üzere, salonu
nun duvarına asmış ... 

Okumak üzere gözlerimi kırpış
tırarak baktım. Hattı seçememiş 

~imamı. e~vela miyopluğuma atfc
. erek hır ıskemlenin üstüne çıktım, 
ıradeli elle çizilmiş net satnlan an
ca~ 0 suretle okuyabildim. işte böy-

~elıkle dikkati~~~ c~lbetti ki, ilk ba-
~~ta ~CÇt'mcdıgımın sebebi, meğer 

gozlenmdeki arıza değilmiş. Duvar-

d? bsılı durmaktan miirekkebin ren
g_ı 

1
elki de yüzde yetmiş derecede 

sıya 1hğınr kaybetmiş. 

d
. D:-rhal,. muhterem dostuma de
ım kı: 

1
• - Aman, bunu buradan indiri-
ıı~ torunlar b' .. .. 
1 

mıza ır ovunme vesilesi 
0 arak · 'k ı · k ıntı a etmesı gereken böyle 
ır Vesika 1 ·· ·· nu ) so uyor, gormuyor musu-

z. Duvara asacaksaııız fotoğrafı· 
tıı cıkarar k O . .. 1· . Rıl~ a asın. rıJına ı, sıyah sar 
'Y dra sarılı olarak, ışık görmez bir 

er e saklayın. 

l'la ~eklif~mi makul buldu, öy]e ya· 
cagını söyledi. 

* • • 
b 

Fakat s d" .. d" u l· d · 0 .nra uşun um ki, iş 
tın -~ ar basıt değildir. Geçen asirla 
f'ru" nıce nice levhabrım biliriz ki 
..... neş alt d ' hic k. b ın a kalır ve siyahlığını 
'b · . ay etmezler. Çünkü bunlar 
ezır nıürekk b' d ' cstıst e ı,. enen ve nebatı 

J ,.,_ 0.l1 yapılcın Türk mürekkebiyle 
UI, U~UI ldr, C.sL-

"31rl"' • ~ı l esmL h.~y ulu• 1 

,.,, .... n,\ ınt'k 1 tiin 1 a etmesi icap eden bü-
nıc a'ı'esdikalar hep bu mayi ile kale-

c ın ..... 
Ü:ıo:crind ıgı ıçın, parşmenler, kağıtlar 

Ş. e Vazıh okunabiliyor. 
ırndi b "t" .. d . l • • 

~in k ll • ~ u~ resmı aıre erımı· 

kıs ul andıgı murckkep, ömrü pek 
a o an k' .. rna A ve ımyevı esastan yapıl-

Vrup .. kk 1 1
0 

ile a mure ep eridir. Dakti· 
kad Yazılmış satxrlann ömrü ne 

en :krzundur bilemiyorum. Fakat 
tn antlması arzu edilen en kıy-

ettar 1 1 l'tıiirekk e ~~zı arımızm bile, şayet 
kalrnı ep~ ıseler, asırlarca sonraya 

Yacagı muhakkaktır. 

Bu, cidden d" .. d" ·· ·· b ' l'llevz d . uşun urucu ır 
' . u ur. Daıre ve levazım müdür-
·Ctı, tn" k. . . 
J'etl ure kep meselesını ehemmi-
r." e mevzuu bahsetmeli, yalnız bu 
t:ılln deg"'J ~rh 1 ı . on asır sonra da gayet va-

y h
o arak kalacak bir cinsi secerek 

a Ut k • • 
Yar k ~o sa hususi surette rsmarlr-
Yaz~ ıca'? ;den kıymetli ka}'ltlarm 

ması ıcın em A d b 1 malıdır. ~ re ama e u undur 

.__r:;;;-:--~;-----:(~V~a:___- ~N~ft~l~ 
Bizde ba,hri 

inşaat 
Mevcut müesses 1 . 

.tetkik cdlliyo~ er 
Tıcarct odası İktısat vekAı . ·1 · . a.etınden ve-

rı en bır cm:r üzerine b' d 
. . . ız e bahri in• , 

şaatm şımdıkı vaziyetini t f . 
k"ld k" e ra lr bır şe. 

ı e tet !k etmektediı· H . . 
b' . alıcte yenı 
ır ~rsane kurulmada J 

§aat sahasında 
11 1 

n evvel bahri in· 

kfımetin öğrennı:ğ~\.~ulunduğunu hi:· 
ı .ızumıu gördüaii 

anlaşılmakt..:{lır B " 
sma gelen ·. u arada Ticaret oda· 

emırden 1 ·ı· 
mevcut bul 1a a memlekette 
bahriye .. unan ve ileriki Türk inşaat 

sının esas ah ını teşkil edecek olan 
şap tekneler · 

maycye ta . ınşaatının tam bir hi. 
"ün .. el .~ı tutulmasının düşünüldi!
b u e goster ı. d' c ~ me/\te ır. Odanın vapa-
ag.ı tct!<ikat böyle bir h:mayeni.n iyi 

netıce verir · ~· . 1 vermıyecegını gösterectkir 
Ah•ap tek ı · el , ne er yapan imalathaneler. 

en yalnrz Haliçte yirmi kadar vardrr 
~un.lar<lan bazıları oldukça tekemmü~ 
ctmış bulunmaktadır • 

~ .. "l .. '1-

:~·J!fo··--~ 
Sii rcyyaya d()1dorlar l;uvvctli guJ,a yemesini tavsiye cf m.işlcr... Tsırgcm otl<ı r'. r:..ra.::mıd..,, pi.'l uiı~ sol:ckt rı ki g,., ri f> 
prct'ıaııtorl/Om (so'ldll). Kooasıııııı ha~ta.rıcyo l~ldınlıııa..·mıı 7ıcl• Jı~Tllı o!ftrak 1.cıtıymı bu t,- .. 1,,. 1 r.'t.'.i T.o<Y".<t w' •.ı 
bcldcdifji ·maaşı ııiçiıı a~~ıadığıııı c:-1ağıda oh.ıtyalıilirsini:. (Ortad~) Ilacı M ıılı;ılc/iıı sol.-:ıjr,rd ıl:i 5.J ııroııarrılr et· .. 

Bımım da aC1klı bir tarıhı var (sagda). 

lstanbul konuşuyor ! 

Mihrimah sultan camiinin 
mezarhğında ıs ı rganlar arasında 
40 günlük. bir· çocuk bulundu! 
50.00 kişinin bir ~ünde topu topu SO kilo ~l satın alablld.ği 

· bir ma halle! Allah için olsun şu Jçtıma ı mua venet 
teşkllAlımızı yupmağa derhal başlayahm 

1453 yrlı mayısında muıa:re:y ~ilah~ı 
Türklerin istanbul şehrine gı~dıgı tarı· 
hi kaprdan 25 adım öteke ke.ısı, koyun 
ve dana eti satan kasap Halım Başara. 

leri sessiz ve sokakları boş mahal
~;1;;e gözlerini daldırmış düşünür gör-

düm. Ona sordum: . 
_ Kaç kasap var mahallenızde? 
- Uç tane ... dedi -
_ Günde kaç okka et satryorsun? 
_ Belli olmaz ama .. Ustüstc on okka 

tutar. 
- Ya öbürleri? 
- Onlar da onar okka satarlar • 
- Demek ki ceman yekün otuz ok· 

ka?. 
- Eh işte .. O kadar. 
l '::IJ ı yııı uıd}'tı.ınm aunKU ı ı mcı sa-

lr günü yani lstanbulu zaptımızdan tarn 
484 yıl sonra kasabın verdiği bu cevap 
et ve sağlam gıdanın tarafımızdan ha. 
la tamamen zaptedilemeıdiğini gösteri-

• yordu. 
Acaba bu doğru muydu? Koskoca-

Edirnekapı semtinin beş mahallesinde. 
ki altı bin kişi bir günde ancak 30 okka 
(etçik) le mi geçiniyordu? 

Mihrimah Sultan camiinin arka ka· 
pısr ile surların arasında uzanan, dar, 
pis, çamurlu ve ısırganlr yolda b:raz 
ilerledim. soldan birinci sokağa saptım. 
KüçüklÜ büyüklü on beş yirmi çocuk 
koşuşuyor, gülüşüp oynaşıyordu. O nla· 
ra dikkatle baktım. Hepsi birer aslan 
parçası idi. Bir kapının önünde elindeki 
krrmrzr gülil koklayarak bana bakan on 
dört yaşında bir kıza yaklaştım: 

_Bu sokağın adı ne yavrum? 
_Hacı Muhiddin mahallesi cami so. 

kağr. ... diye mırıldandı
- Bir derdiniz yok mu? 

_Ne gibi? 
_ Faraza bir şikayet, bir arzu falan .. 

Bu srrada genç kızın cevap vermesi
ne meydan bırakmayan şakrak bir' ses 

işittim: 
_ Gelin ayol gelin .. Dertli mi arıyor. 

sunuı? Biz, bi.itün dertliler bu mahalle. 
de toplanmış gibiyiz. Dullar mahallesin

de dertsiz insan olur mu? 
Tek katlı bir evin penceresinden u-

zanmış, evi yarı yarıya örten çama~ırla. 
rı aralayarak bakan, siyah başörtülü, 
otuz otuz beş yaşlarında buğday benizli 
bir bayan gözüme ilişti. Tatlı bakışlı 
kara gözleri ve bu gözlerin üstlerinde 
birer muntazam hilal resmeden ince kaş 
!arı vardı. Yanma varınca devam etti : 

- Biçkisi benden. iliği benden. tiresi. 
dikişi benden. bir parçası üç kuruşa 
frenk gömleği dikiyorum. 

- Bu ne ucuz şey bayan? - dedim -

Günde ka!j tane bitiriyorsun? 
_ Bir top kumaşı ancak üç günde 1 

işliyebiliyorum. 
_ Peki bir toptan kaç gömle:- !jıkar? 
_ 26.27 tane .. Demek ki geceyi gün

düze katarak çalışıyor ve üç günde 78 
kuruş kazanıyorum. Başka hiçbir yer
den gelirim yok. Şunu yazmağı unutma 
ki bu parayla hem geçiniyor hC'm de 
memlekete iki tane asker· yeti~tiriyo· 

rum. 

Vaı~aılnl : Haberci 

1 ~ yaşmi1a bir g<'ııç kız cfüulcki giilii 
l•oklıyarak bize l>aktı 

Bir Çanakkale nıahilu 
AJdınm Servet olduğunu öğrendim, 

beni evine davet etti. Dar bir kapıdan 

girdim, iki adımlık bir taşlıktan mini 

mini bir odaya daldım. Dikiş makinesi 
odanın yarısını kaplıyordu. 

- Kocam malüldü .... diye dev am et· 
ti - Çanakkalede sol gözünü kayb t • . e mış 
tı. 

~ ........... 

- Sa~lığımla malüllük maaşı alıyor
du. Tiitün parası alıyordu, velhasıl eli
mize çok para geçiyordu. ölünce maaş 
kesildi. Neye kestiklerini sordum. «Kay 
clihayat şartile bağlanmış bu maaş» de_ 
diler. İkramiye falan da veı;cn olmdt, 
tütün parası da havaya karıştr. Giıya 

bize iki yüz lira değerinde arazi verile

cekti. 
V csikalardan bir tanesini uzattı: 
- Şunda kocama bağlamla" maaşrn 

«tekaüdiye» oldu~u yazıh. Bakın baka
lım. belki siz bir yerinde kaydıhayat 
şartile olduğuna dair bir kayıt bulursu. 

nuz. 

Vesikayı evirip çevirdim. Bay:ın Ser 
vet haklıydı. İkinci kolordu 13 üncü 
alay, 2 inci tabur birinci bölükten İsma 
il oğlu Mehmeclc beşinci dereceden ma. 

lfıl olduğu anlaşıldığm:lan 7 5 kuruş 

maaşı asli bağlandığı ve kendisine 200 
liralık arazi verile:eği bildirilyor ve te· 
kaüdiye nevinden okluğu işraet edilen 
maaşın kaydı hayat şartile bağlanacağr 
yazılmıyordu. 

- Peki araziyi neden aramadınız? 

926 danberi müracaat etmiş olsaydınız 
b:mu alabilirdiniz? Yoksa vermediler 

mi? 
Kırk Kurda bir hurda ! 

Bu sırada odaya 22-23 yaşlarında 

mat yüzlü b:r taze girmişti. Onun da 
başında bir örtü vardı. Söze karıştı: 

- Bu araziyi almak için sekiz on 
ailenin birleşmesi lazımgeliy,ormuş. Bir. 

leşemediğimiz için alamadık. 
(Devamı q iiıır.i;,1,..) 

HABERCl 

(Üstte) fJdirııckapıda ll!ihrinwh sultan camii cırlm.srn(/({J.:i Dul 1.·n!Jıııl"ı· 
.~oka{jı. ..... ·' 

( A itfa) 8 kımt-Jn lıir f rcıık giimlcliı dikerek <ıcr.incıı ı~ s . / d · . ~ • • vu,1Jaıt • CI t'C , kı:; /\ar-
CŞt tıc çocukfrırmdon lnri mulıarri1 le kmııuıııyur. 
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TAN~da: 

Londri>da imparatorluk 
toplanllsı 

. . l\lınrc.t Eın 'ıı ''Ta-; giyme mcra.~!mi 
1"' 11 Doııf/r"c!tı. fop'<•ıımı-J o?.ıa s:yc~rı 

;ıı!c.n r·,·~,.,:ll''.;:. ccrı//,ı cC:ccd: oh,t 
,.,;;.?,"·er ' ~ / ' · · "' .. c tı cı1·a;ııu'1 taJrıniıı!cr !ı ı-
pr.ra.'; Tiirl: - lııgili;; fic~ri ıniiıı::._"c. 
uctlcr'w ye . b' ·. t • • • 1 ~ • ,, .ıı r ııır<ır:ıf wıl<wıı bıı • 
ııvırı,, ç'ılı:ruor uc diyor ki: 

• Lonclrarla hazırlanacak iktısı.di im. 
kanları. mcmlc!<e~imiz hu:msi b:r :ı.·a
ka ile takip edccc!ctir Bir va::Citlcr. tn-
ı;iltcrc ile tamami!c ticari bir c-ekilt:c 

c~reyan crlcn alı~ veri~. memleketimi. 
zın ithalat ve ihı·:ıca• ''ek· ... • < ~ _, unu ı<'ınrıc 

en büyük nisbcti tutu.yordu. B~r,;·n 
a?'.n~. vaz.iyete clör.mek için iki tarafta 
buyuk bır nrzu ve hüsnüniyet vardır. 
tm~arator.lıık !klısadi ı::cdleri gcn;erse 
lngıltcrcnın bır vakitler biT..dcıı alma-

ya ahşrk bulunduğu, harptenbcri al
mama~·a b.aşlndığı mallara müşteri ol. 
ması ımkam kuv\'etlencccklir. Bu da 

bizi~t İngiliz malları ve sınai ve iktı
~a.dı .~ahalardaki İngiliz tc~tbbüslcri 
ıçın ödeme kudretimizin artması de
mektir. 

Londra konferansmın \'ereceği neti. 
cc'c>~ı·. ~Utün dimya ir,in yeni bir iktı
sadı çıgır n"nrnı;ı itibarile elbette C'Ok 

rnühimdil'. Tı'akat bizimle fngilt~re 
ara!'!ındak· .. · ı munasebcllcre ayrıca hız. 

ve kuvvet vermesi imkanı vardır. 

CU M 1.-t URI Y l~T'I P: 

Yurtta toprak vazı ·etl 
ve ztraat kıymeti 

Dugiin l'ımu.ç Nndi bi:;d<'J,·i zirn11t 
f'I" t ı>(lrnh pofiıilmmu tf'tkik rdfror 
U! .şu n<'tİc<',n' nırıvor: · 

O halde Türkiyede toprağın mali 
bir noktai nazarla dahi L•:lyii!: kıyır.:t ·• 
ni g~ı: önünde bulundurmak lazrmdır. 

Bu kıymetin hiç'.J'r seb::p ve lıa'.ı:ın:: il: 
bozulmamasına dikkat etmek her Tür
kün ):>aşlıca v;ızifesidir. 

Toprağın ziraat kıymetine g ... lmce 
Türk ekoı~".>mis:nin baş işini lıur,i.ia da. 

hi ziraat'n elde tutmakta olC:uğuncla 

zannetmeyiz ki kimse ile ihtilafımız o'. 
sun. Bilakis hükümetten millete kadar 
hepimiz ziraatimizln daha verimli olma
sı için geceyi gündüze katarak çalış•yo

ruz. Bu iş az toprak, çok topr:ı!t \·cy:ı 

hiç toprak meselesi olmaktan 7.İ}'<ldc 

her gün daha ileri verimli olmn::ını ·:-. 

tediğimiz bir ziraat meselesidir. Kasa

badc. oturan taria sahibini ~i!tçi rnyma. 
makta isabet yo':tur. Nitekim ziraatin 

doyurm:ıdıgr veya ihtiyaçlarına \'efa ~·

mediği birçok çiftçiler de muvakkat bir 
zaman için zaruret sevkile madenlerde, 
ormanlarda çalışmağa geliyorlar da 

amele olmuyorlar, ihtiyaçları olan p<1· 
rayı te<larik eder etmez gene köylerine 
dönüp tarl alarının başına g'diyorli:.r. 

Memlekette l •J5ük. orta ve biiyük 
toprak diye velev ki miktar noktas n. 
dan bir ayırdım yapmaktansa Ekoncmi 

B_:~a~ı .~el~! B~yarın pek güzel söy:c .. 
dıgı gıbı ıstıhsah göz <inünde bulundur
mak muvafıktır. Her iyi istihsal . • •.• 
nı bizce iyi ve en s:ımimi yar.d 1 m ... 

I
A k ım arımı. 

za ayı tır. 

AÇIK SÖZ'de : 
Hart Z~ya, On~vcr-:ı:te ;c 

bi r terd f 
Bıı ga:('/I' lmgiiıı smı dC'/11 ultJra!,· ,.,,,. 
tı. l'nnnılmı .wırıra çılmııyor. IJ11zii~l.-ii 
.4:n\'l.~ında ltc.~m! /'cyzi mf'tr11/: {Jir ııu. 
b<!d'dr l:ıyamcJiCn lıir tlnl:il:n ı·rn•l 
t/1111 (>(f('tı bir lra!zitı n'/;j ~·(i\'f,. biı lt•f:

liftl' bıılımıı • r: 
Ortaya b'r ha':H:at cı:-ıyo~· 
F·lebiyat ve kiilti.lr .. t~rih·i~iı;cl~ bir 

kıymet clduğundan asla şüp'ıe c ·~1m·A 
y:n bnt~n er:rler, en kısa bir zaır.:ıncla 
derhal · ı . y:nı larflere r.cvrilrr.e'iclir; 
hangı eserleri:l çcvrikceği meselesi 
bclk. b' ' 
•• 1' ır program, unın bir etüd, 5-. 

lahıyettar bir hcyet'n kurulması ir.iclir. 
Fakat, ka.lbur üs~O:inde kalmış öyle. eser 

lcr var kı, herkes. bunlarr gözü k<1palı 
sayar. Evvela bunlar, tez eklen çıkan! . 
malıdır. İleride kurulacak bir hevet 

ayrıca tetkikatını yapar ve bir ta~nii 
neticesine varabilir. 

Gelecek yıl da. tıpkı hu seneki -gibi 
(S{lyfayı çaııirirıiz) 



HABER - ~k§an'l J'OSWr 

konuşuyorm11111:~~:~~·~n::~ Miriliva Mustafa 
~up.ıelen Bayan serv~~ ~r~~ık kapıdan Seven katlanır K 1 M • · ı · K A 

Istanbul 
(Baf taraf' 3 iincüM) 

İsmi Nesibe olan bu bayan Servetin 
kız katideşi. 

- Ya eve ne kira veriyorsunuz? 
- Bereket versin babamızdan kaldı. 

Ama burada böyle bir evin kirası iki bu 
!iUk liradır. Bir kardeşimiz daha var. 
Demek ki babamızdan miras diye kala 
kala dokuz kurda bir hurda kaldı. 

"Bu polis nerede?,, 
Derken odaya bir başka hanım geldi. 

Kapı komşu imiş. Yani cami sokağında 
50 numarada oturuyor. Adı Rukiye. 

- Ben de derdimi söyliyeceğim .... 
dedi· evim kira, ev hastaneye döndü. 
Ben hasta, kocam hasta, çocuklar hasta. 
Hep hastayız. Çocuklarımın babası as. 
kcrdi. Çanakkalede şehit oldu. Tam 
maaş alacağım sıra:da kağıtlarım kaybol 
du. Arzühal verdiğim zaman polisten 
bana bir numara vermesini istemiştim. 
<cNumaran benim t • dedi • her şeyi ben 
yaparım sen korkma!» korkma ama, iş. 
te bir yıldır karakolla şube arasında do
laşıyorum. Evrakımı bulduramıyorum. 

- Poliırin adını bilmiyor musun? 
- Bilmez olur muyum? Kadri idi. 

Bizim Karagümrük nahiyesinin dörtyol 
ağzı karakolundaki tahkikat polisi. Şim 
di galiba Sarıyere kaldırmışlar. Üstüne 
üstelik bizim 2,5 lira da gitti.Sizden ri· 
cam §U,bizimkini,yani evdeki ikinci koca 
mı bir hastaneye kaldıramazlar mı? 

"Bir ictimai facia,, 
Bayan Servete veda edip sokağa çık. 

tığım zaman iki mektepli yavru şu şika
yette bulundular: 

- Mahallemiz pek pis. Ancak hafta
da iki defa çöp arabası geliyor. Hem bi. 
zim sokağr annelerimiz, kardeşlerimiz 
süpürüyorlar. Lambadan eser yoktur. 
Etraf zifiri karanlık. Halbuki biz bele· 
ldiyeye para veriyoruz. 

Onlar bunu söylerken ben, tam kar· 
§lmdaki eve gözlerimi daldırmıştım. Bu 
ev güneşten yana yana simsiyah kesil. 
miş pis tenekelerle kaplanmıştı. Her ta
rafını örümcekler 11armı§tı. Numarasına 
baktım; 

52 
Onun da yarı aralık kapısında uzun· 

ca boylu bir kadın duruyordu: 
- Bayan bu ev sizin mi? 
- Ah sormayın .... dedi - artık bizim 

değil. 

- Yani ne yaptınız? Sattınız mı? 
Acı acı güldü: 
- Hayır ... Sattılar. 
Bu bayan bu evde fdoğmuş annesi bu 

evde 21 yıl oturmuş, o öldükten sonra 
da kendisi. işte tam beş yıldır burada 
yaşıyormuş. Biri 13, biri 11 yaşlarında 
iki erkek ve 9 yaşında bir kız çocuğun 
annesi bu. Çocuklar mektebe gidiyor
lar. Evde hasta bir baba bir parmak ka· 
ltnlığında bir şilteye yüzükoyun uzan. 
mış hasta yatıyor. Ben ve arkamıdan ko 

n111ınııııııı111111ııııınıtı1ttıınıt1ıı"""'111nı11111ıınıınnn11111"""""11 
bir anket, tekrarlanırsa, ve 'bir Üniver
site talebesi: "Halid Ziyanın eserlerini 
okumadım ... derse, kabahat kimde ola. 

cak?. 
Halid Ziya gecesinden ve o geceyi 

takip eden gürültüden böyle bir netice 
ve teklif çıkarıyorum. Bilmem doğnı 
mu? .. 

KURUN' da: 

Taç giydikten sonra 
siyası ,nuzakereler ••• 
'Asım Us İngiliz hrnlmm taç giy· 

mc.sirıcforı sonra, orada toplanmış o· 
lan sİ\n!ii adamlar arasmda lmnu.~mr:• 
far olacağını yazıyor. 

Bu defa tas giyme merasimi Avrupa. 
nın en buhranlı bir zamanında yapıl
n-:;ıl :tadır. Böyle bir vaziyette Londr2• 
ya ~ünyanın her tarafından gelmiş olan 
en bti.yük devlet adamlarının sadece taç 
giyme merasimini gördükten sonra dö. 
r:ı:.ip memleketlerine gidecekleri tahmin 
cd:lcmcz. Şüphesiz Londrada hafta için 
de mlihim müzakereler olacaktır. Diğer 
taraftan bugünkü İngiliz Ba§vekili Bal
divinin 28 mayısta istifa edeceği, onun 
yerine ~imdiki Maliye nazırı Chamber· 
lainin yeni bir kabine teşkil edeceği de 
malum olduğuna göre yeni hükumet 
namzetleri de gene bugünlerde istikbale 
ait hareket programlarını hazırlayacak 
!ardır. Londrada bugünlerde rapılan 

beynelmilel müzakerelerin bu cihetle 
de ehemmiyeti vardır. 

Bunun için altıncı Corcun taç giyme 
merasimi yalnız İngiliz tarihinde değil, 1 

aynı zamanda Avruparun, hatta bütün 1 
dünyanın siyasi tarihinde daima hatır. , 
!anacak bir dönum noktası olabilir. 

ıçerıye bakıyoruz. o yuzunu buruştu· em a 1 r 1 1 va az 1 
rarak ıoruor: romanımızı dercedemedik özür J 

-Recep inliyor mu gene? dileriz. K B k • D li 
Recep Uç çocuğun baba&Idır. Soluk mıtllllllUMu1111llllllllltı11111111tllllllll1tın-• z•ıtl" ... , ara e 1 r ve e "" 

benizli ana derin derin içini çekip göz J 

yqlannı benden saklamağa çalışıyor ve S" M • 1 H • • • R 
titrekbirseılecevapveriyor: n~/ ıra ayı useyın a 

- Bu evi, yirmi altı yıl arayıp soran , .. ..,..-,., ... ._,,,-___ ~_ • 
olmadı. Vergisini anamdan ve benden t (Baıjtarajı 2 incide) elbette mürccahtır.,. .~ 
cayır cayır a1dıtar. şimdi mah101 oldu· Fenerbah\'e bu akşam ~ rut~~i e_r.k.?-11ından biri ziyare~ ~;e teıru11ı .zata ;u cevabı ~ 
ğunu idıdia ediyorlac. Hem iddia da ne. f z m f re gf df yor geılyor. Soz sozu açıyor, gelen zat dı- - Ben gıdecegim. Ba~ın si°* 

kardılar. Mahalleli halimize acıdı, para Doganspor .. ve Üçok takımları ıle "-Beni Erzuruma tayin ettiler. Ve, ertesi günü bir motöre .ı-" 
demek? mahluldür dediler ve satılığa çı· ~ • 1 yor ki: hiç dü§iinme, derhal bana geJ!,. 

biriktirip almak ve bize hediye etmek ka.rşıla~mak uzcrc Fcncr?a.hço takı~ı Bu büyük bir haksızlıktır. Ben terfi Kızkulesi açığında demirli ' 
istediler. Derken bir rakip türedi. O da bu akşam Band~rma ~ıkıyı:. İzmıre edilmeye ve daha rahat çalışılacak Bandırma vapuruna gidiyor. 
bizim mahallemizde oturuyor. Emlak a· h areket cdecektır. Kaflle: Husamed- parlak bir mevkie hak kazanmış bu- Cevad Abbas bu utm adını dl 
kar sahibi bir adam. Arttırmağa başla. din, Necdet. Fazıl, Lebib, Sedad. Bil. lunuyorum. Bana fenalık ettiler. Esa. dirdi: 
mazmı? Yalvardık, yakardık, (bu bar- lend, Necdet, Rcsad, Cevad, Angeli- sen Erzurumda. ordu mordu da yok. . Hamidiyenin eski süvarisi, ~ 
haneyi ne yapacaksın? Bize acı!) de· dis • Niyazi, Naci, Ali Rıza, Esat, Fik. Maksatları bcnı merkezden uzaklaş- ımparatorluk bahriye nazırı ,.e ~ 
dik, dinletemedik, nihayet aldı. Şimdi retten mürekkeptir. tırmak.,, Anadolu heyeti vekile reisi 1' 

üç çocuğum ve hasta kocamla ben pek Va~arın kolu kırıldı Mirliva Mustafa 'Kemal bu zata şu deniz albayı Hüseyin Rauf ka.ııtl 
berbat bir halde kaldık. '4" cevabı veriyor: ~ • 11-

Bu seısiz mahallede, beş bin kişinin Pazar gUnkU Fenerbahçe Doğan- "- Erzuruma tayin edilmeyi bir fe- Bu menkıbelerden on altı yıl -:iJ 
günde ancak 30 kilo et (istihlak) edebil. spor maçında bileğinden sakatlanan nalık suretinde tefsir etmeyiniz. Ora. ~~i~liva Mustafa :Kemale bir ~, 
diği bu semtin şu berbat sokağındaki Yaşarın öğrendiğimize göre bilek ke. da bir ordu bulunmaması da mesele nıçın "Atatürk" dediği ve "}.~ 
teneke ev etrafında hırsı kabaran ve bir miği kırılmıştır. Doktorlar kendisine değildir. Biz şimdi halka doğru giL ün neden arsıulusal bir kahraııı" 
aUeyi bedbaht <den adam• düşüncüm. bir ay kadu futbol oynamamasını mek. halktan kuwet almak, .. halk ile duğu apaçık anla~ılmıyor m~!,,,( 
Vazgeçemez miydi bu hırstan? Vazgeç söylediklerinden Ya.sar Fenerbahçe ile çalışmak de~indeyi1 .. Derhal yeni va- Enaari BÜ~ 
miş olsaydı, ne iyi ederdi? Ve '<lüşün· lzınire gidcmiyecektir. J(ıymetli ovnn zifenize gidiniz. yakında ben de o ta. ıstannuı Altıncı NoterlfıHndcn: ~ 
düm : cumuzun çabuk iyi olmasını dile;i:- rafa geleceğim.,, Nefir ve llAnı KAğıthnn:~anm J't9"' 

«Bu eve mahluldür damgasını vuran- _ - - Bu sözler öyle bir telkinkar ahenk opcraun tarafından 10 5- 937 tarill 

ların 26 yıldır akılları neredeydi? Yirmi B k ile söylenmi§lcrdir ki, gelen zat der- ~ayılt talepname ile istenilen l!irkOlet ::J 
altı yıldanbcri ne diye mal sahibi imiş. o z u kan ta rl 1 hal ayağa kalkıp askeri bir ta1jm gös. B.ş&g-ıya gcçirfldf. Ve IJAn edUmel> Ilı' 

ber gazeteaıne yollandı. 
ler gibi içinde oturanlardan vergi aldır· b 

1 
d • tcriyor ve böyle mukabele ediyor: lııtruıbul Altın:'...., 

mıJlardı? » e e ıye ''- Emredersiniz efendim. Derhal G&Jlp BtN~.J 
" Bize koca bulmuşlar ,, vazifemin başına gidiyorum.,, 613 ıayııı KA#ıthane Tarım kredi 'flllT 

Az ötede bir malıil mütekait bakkal.. mem Ur U ! Cevad Abbas 919 da Mustafa Kema- tı:ı. 
lık ediyor. Etrafımızda biriken çocuk. lin emri altında ~alıFmayı kabul et. tmu: StrkDlleri al 
lara ondan biraz şeker aldık. Bu sırada Ayar milfel llşlfğl miş ve onun emri ile Erzuruma gitmiş 
gürültümüzü yeni haber almış b~r ba· beledlyenln dikkatini olan bu zatın adını da bildiriyor: 
yan Yellem Yepeldek bize doğıu koştu. General Kazım Karabekir. 
Kadınlardan birine soJidu : çekti ikinci menkıbe: 

- Kardeş ne var? Neye gelmişler? Ölçli ve ayarlar baş m:ifettifliği ıeh- 2 Mirliva Mustafa Kemal ordu müfet. 
Eletrik tahsildarları mı? rimizde ayarları bozuk tartı ve ölçüler tişliğine tayin edilmiştir. Yola çık-
Kadın nekre bir şey.. hakkında kontrollar yaparken Sirkecide mazdan bir gece evvel, kendisini sefil 
- Hayır .. • diye cevap verdi • Senin Köprülü hanında bir belediye memuru- politikalarına alet edebileceklerini 

le bana bir mütekait bulmuşlar, evlenir nun ölçüler nizamnamesi hükümlerine far:r.ctmiş olanlara vcdaa gidiyor. Geç 
misiniz diye soruyorlar. tevfikan 936 senesinde istimalden men vaklt evine döndüğü zaman kapı ö. 

Bu bayanın da derdi büyük: edilmiş ve istirdadı elzem görülmüı 160 nünde asabi asabi dola.5an bir adamla 
üç çocuğile kendisi, evinin hir katın· karşıalşıyor. Bu adam teli..sla diyor 

dan a~dığı beş lirayla geçiniyor:lar. O da kilo]~ kollu bir kantarla iş yaptığı ve ki. 
lilr-ı>~uıt =u .. ü,...ıt>cr1, öu ayarı bozuk " Sc · 1 d Sa 

diğer~eri de, hepsi de çalışmak istiyor. - nı stanbul an msuna götü-
Jar. Bu mahalledeki kadınları hiçbirini kanta; a muhtelif ticarethanelerin mal. recck gemiyi yolda İngilizler torpille. 
meyus görmedim. larını tartmakta olduğu neticesine va- ylp batıracaklar. İstihbaratım gayet 

" Devlet Demiryollannda " nlmıştır. doğrudur. Gitme Kemal!,, 
Bakkalın önünde duran biri: Bunun üzerine ölçü ve tartılar baş İngilizlerin gemiyi torpillemeğe, 

müfettişliği Belediyeye müracaat ede· yani kE'ndisini de tıpkı Lord Kiçner - Dün hepimiz beyhude yere ellişer 
kuruştan olduk • diye homurdan'dı· 

- Neden?. dedim. 
- Devlet demiryollarmda iş var de· 

mişlerdi. Gittik. Arzühal istediler. On 
beş kuruşa birer tane yazdırdık. 16 şar 
kuruş lda pul parası verdik. Sirğeciye 

gidip gelme tramvay parasını da katar
san tam elli kuruş eder. Arzühal yazma 
mızı cumartesi günü söylemişlcr-1i. Pa. 
zartesi günü götürdük. İş yok dediler. ! 
itiraz edecek olduk. Bazı memur efen· 

1 

diler pek kibirli oluyorlar. Burunların· 
dan kıl s;ektirmiyorlar. Bizi koğ<lıılar. 

" Camide bulunan çocuk ! ,, 
Arkadaşım fotoğrafçı Ali içini çeke. 

rek mm1:1andı.: 

- Bu kadar az para ile hem kendi· 
leri, hem çocukları nasıl geçinebiliyor
lar?. 

Kadının yüzünde acı bir gülümseme 
belirdi: 

- İnsanlık ederek .... dedi • Bakın! 
daha dün Mihrimah camiinin arka ka
p111nın içindeki ısırganlar arasına bir 
~cx:uk atmı§lar. Bizim yavrular köşe kap 
maca oynarken buldular. Kırkını yeni 
doldurmu§e Yüzünü gözünü buruşturu· 
yordu. Karakola teslim ettirdik, tabii 
Darülacezeye götürmüşlerdir. Ya .. tn. 
san oğlu olmasaydık- dişimizden tıma· 

gımızdan arttırarak memlekete evlat 
yetiıtirmezdik tabii 

Evlit •. 
Bu mahallenin evlatlarından birini de 

yirmi adım ötede ısırganlar arasına U· 

zanmıı buldum. On yedi ya~ında kadar 
vardı: 

- Ne yapıyorsun çocuğum? 
- Güne11iyorum bayım. Doktor tav. 

siye etti. 
Ne garip bir prevantoryom tavsiye 

etmişti bu doktor. Süprüntü yığınları, 

ısırganlar, hayvan pislikleri, köpekler 
ve tavuklar arasında uzanıp güneşliyen 
bu çocuğun adı Süreyya idi. Zavallının 
sağ ayağında bir yara çıkmış, iki yıldır 
geçi:-cmiyormuş. Hastaneye gitmiş. dok 
torun biri: 

- Kuvvetli gıda yersen yenersin! 
Buyurmuş ve kapıp koyuvermiş so-

rek Belediye memurlarının n·oksan öl. gibi esrarengiz bir şekilde ortadan 
çilleri kullanmaları halk nezdinde fena kay'Oetmeyc karar verdiklerini Musta-
bir tesir uyandıracağını bildirmiştir. fa Kemal de bilmektedir. Lakin dUşü. 
Bunun için Belediye dün bütün şubelere nUyor: 
bir tamim göndererek eksik tartr ve "- Gitme1.Sem ne olacak? Evimde 
ölçü kullanılmamasına fazla dikkat edi!- yakalayıp götürecek değiller mi? Ev. 
mesini bildirmiştir. de ölmektense memleket için ölmek 

Of• Sular idaresi yeniden bu Yıl dört filllro 
tesisatı daha yapacaktır. 

lf. Avusturalyada Ncv Sontt \\Talca ııehrln 
de bir ortamektcp talebesi belediye turizm 
şubesine bir mektup )az&rak coğrafya der 
si9dc gördUğil lstanbulun tarihi, coğrafi ve 
styut chcımml)'eti hakkında maı<ı,mat iste 
mlştır. Bclcd ye bu maJOmatı göndermlııUr. 

• Maliye vck~!eU sanayide kuvve! mu 
harrll:e olarak kullanılan elektrik ve hava 
gazlnc mevzu lıUhlflk resminin bir miktar 
daha indirilmesini temin maksadle bir kanun 
projeııl hazırlamaktadır. 

:f. İstanbul radyOS".ı 16 mayuı akşamı bir 
Yunan musiki gecesi terUp etmıı1tır. 

ıtı Mnarlf vcl<tı.lell Eııklı:t'hlrde bir de kız 

kağa .. Ne mükqmmel sıhhi tavsiye. 
Bizce: 
1 - Bu genç ciddi bir tedavi rıörme· , 

lt:lir. Beş bin kişinin 30 kilo et alabildi. 
gi bir mahallede bunun kuvvetli gıda 
bulabileceğini sanmak sadece gülünç
für. 

2 - 52 numaralı teneke evin mahlUl 
olduğunu meydana çıkarmak ve bunu 
seksen lira verebilen bir adama mal cıdip 
üç çocuklu bir aileyi sokak ortasında 

bırakmak bizim rejimimizde bir «idari 
zafer» suretinde telakki edileme.z. 

3 - Vakti hali yerinde olmayanların 
mahallelerinde haftada bir sıhhi komis· 
yonl:ır dola!ltırmalıyız. 

Ve nihayet Allah için olsun şu içtimai 
M u \ e.,~• t" kiJ:ıtına el atalım. sö:ı: de 
kalmaJJn ve başlayalım. 

HABERCİ 

köy öğretmeni kursu kurmafa karar vermiş } 
Ur. 

• Parlamentolar birliği ticaret konleran 
sına ~iden heyetimiz dün akııam hareket et 
mlııtır. 

• Şehrimlzdelı.; halkın ylyccc~I. içeceği ve 
giyeceğine alt maddeler yapan ve satan cıı 
nalın muayene.si bu ay ba~ında ba~layacak 
tır: Muayene cilzdanları hazırıanmağa bq'a 
mıııtır. 

DIŞARIDA: 
ıtı Alman iktisat nazırı doktor Şahtın 

yakında Parlse gideceği ve bir nlilıalemet ve 
teıırikt mesai pltını teltıtr edeceği bir Franııız 
gazetesi tarafından yıuılmaktadır. 

• Hindlstanm ııim&li garbi hudut mıntaka 
ımda bazı kliçUk çarpı11malar olmu11. bir 1n 

aı. 

ÇARŞANBA 

MAYIS - 1037 
Hicri: 1356 - Rebltilcnl: ı 

Yağmurların sonu 

lmW. 

,_ 3,01 12,10 16.0~ 19,16 21,04 2,H 

UEÇEN 1'1!;Nf.: BUOUN l\°f; OLDO! 
İngiltere, Filistin Vf! Habe~dstıı.n huduUa 

rma takviye kıtaları gondcrmektcdlr • 

Yön,.tlm kunııu ba§ltanı : 1ıımafl 
İnız::t : 1. GUntcl. 

l"öncUnı kurulu Uyeııl : Niyazi 
za: N . Yalaz. 

Yönetim kurulu üyeal : Emtn Pınlll'• 
E. Pınar. 

Kooperatif direktörü: Re~at 0nur. 
Re~at Onur. 

İstanbul Altıncı Noterllflne: 
Kooperatı!imlT. namına imza atınd'~ 

kili zel'at.ın imza örnekleri yukan)'• ;J. 
dilml§Ur. StatUnUn 26 ıncı maddesi rtl '
co ba§kanla direktör veya bir Uyc ııs 

tör veyahut bqkanla bir Uye taratın~ 
tereken imzalanacak evrakın kabul 

~Şe"kktİİÔ'inuT.Ü ilzam edcccğ!nl 1::11~ 
gılarmıw sunanz. 

Reıımi mühür ve batkan 
lmzaaı 

KAğıthane 

(İstanbul) 

613 

KooperaUl 
DlrekUlr rİ 

tmza: RefSt 
lmzıı.: l. GUntal dl 

Yukanda atılı imzalar huzurumuı .'riJ 
larmda yazılı :sahipleri tar'a!mdaıı 

tasdik olunur. 
fle!!mt MUhUr: 

Kd~ıthane KôyU ihtiyar mecll!I 
lmı.a: H. Durcak 

lmza: N. ~aısJ 
tmza: E. Pın~ 

glllz yilzbafı, bir HlnUI zabit n on il<~ 
yaralanmı,tır. Asilerin zayiatı hakk'° 
blr mal(lmat yoktur. ,,1 

"' Romanya kabinul dün aııkerl i 
lar ln~asını kabul etmı.,tır . A 

:f. Hırvat Uatac:llerl teıktlltmın rıı~ 
rlndcn ve Pavellçln samımı lıı ark• 
<lan biri olan Stctan Marusiç Pariııt0 

cdllmi§Ur . 
lf. Brezilyanın cenup \ilAyeUeriJldC ;il 

hazırltklan meydana çıkanlmlf ,.e ll 
aııkcrt tedblr"cr ltUh~ c~mi§tir. ~ 

• Almsn de,·ıet relsl Adolf Hıuer ;.'! 
glllz elçisi M. Hendersonu kabul ede 
glltere ile Almanya araaında musllh~ 
le halledllmlyccek tek mesele mevcU 
tlığını aöy:emlştir. ıJ 

* ln~lltcrede Dubbin elblııe lmal& 
rfnln 3:500 amelezl de grev yapmı~tıf'· 

:f. Bir Leh heyeti LehUıtan yabl1 
Madagaıkard& yerlqmclerini kolaY 
maksadlle Fransız mUstemleke bal< ; 
müzakereye glrlşmlşUr. Leh eksperi 
haceret lmkblannı tetkik için Ka 
l:ltml§1erdlr. 
~ Portcklzde Alvcrea tayyare ~~ 

dan kalkıuı bir uker1 tayyare dur 

pilotu olan han kuvcUerl kumarı~ ıl. 
surette yaralanmışt.ır. A 

• Prag - Roma ha\•a hattı mul<I' ~ 
uzatılması hakkında dUn Romada ur 
yan - Çek ıı.nıa:ması imza edllıtıif tf 

• Ecrllnl resmen ziyaret ctıt1'~~tl' 
Pol1Jnya ad'lyc bakanı Grabovslcl ıtıt 
tından kabul edilmiş ve mUtealdlı'11 

ganda bakanını ziyaret ettikten 
man acıııye bakanı C:Unterln verdllf 
yaCette bulunmuıtur . 

* Paraguvay elçlıinln kızını 61 ı:1 
diYanı h•,.,.. tarafır.dıı.n ld'lma ma:ı•;O - r ,; 

iki kıı.tll diln ak:am aaat 20 de 
Milmı§lardır. 

n 
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inleyen 
ses •.. 

O yerin perili olduğ\ınu söylediler. 
Bu, evi almamızdan evvel malumm\.l3. 
Fakat eski ev sahibini hepsi sevdikleri 
isin mutazarrır olmasın diye bu snTı 
gizleınişe1r. Fena. halde kır.dnn. 

- Ya oğlumun hayatı? ... Tehlikeye 
girerse sir.siniz; sebep ... Ne demeye ço. 
cuğa böyle şeyler anlatıyorsunuz. Ma.. 
dernki o zaman bu sııTı saklamışsınız, 
barı küçük baya. açmasaydmız. .. 

Arabacı: 

- Bütün buradakiler §ahidimdir 
k~ biz; küçük baya hiçbir söz söyleme- ! 
dık. Zaten bu sırrı yaymamak bizim 
lllenfaatimizdir. Siz buraları terkcdip 
giderseniz biz ekmeğimizden oluruz. 
Halbuki bay Roland'a. 'bir şey demiş 
olsak, tabiidir ki çocuktur, ağzından 
kaçırır ve korktuğumuza uğrarız. O. 
nun için, emin olabil~iniz ki, bu mc-
8cle hakkında kendisine tek söz söy. 
1cıncınişizdir ! 

- Peki öyleyse, bu sesi merak edip 
de ne olduğunu anlamağa kalkmadnuz 
tnı? 

Arabacının karısı lafa kan§t.ı: 
d -: Aman, bayım ..• ınme ne diyelim 

e ına.ndıralım? Herkes bizimle alay 
ederdi. Böyle §eylerc artık inanan kal
!nll(h ki. .. 

- Siı inanıyorsunuz ya ... 
lı liıgımla döndüm. Arabacıya sesle. 
erek: 

- Jarvis' Bcniml 1 B' b' ra.ş · c ge . ız, ır a. 
tek lırma yapalım. Yemekten sonra 
Cdei1" gelirim. Olup '1:ıitenleri tetkik 
:ru ırn. Sesi duyacağıma inanmıyo
i .rn Ya, fakat işitecek olursam bu 

ın kUnhUne varınağa çalı§acağnn. 
ği~ yatıp UYtıma... Onda gelece. 

Jarvis titrek bir sesle: 
Hu";. 4trıan, bayım ... Ben de mi gelece-

~Utl\ 
b"!lti ~e baktım. Adamçiğızın beti 
laları lrnuetu. Alnından iri ter dam. 
di§leri :~_Y~r, bacakları titriyordu, 

_ El lrtbırinc çarpıyordu. 
Abd bette geleceksin. 

a! abdal yalvardı: 
- :e·r nıın b 1 1Yorsunuz ya efendim ... Be -

Cok ~caklnrım pek sağlam değildir. 
likı YUrtıyemcm. Topalım. Bu halsiz. 
<leb~ı·~eçhul bir ~ye kar51 nasıl gi. 

ı ırırn? 

-ecn ·u· lllil· gt ıkten sonra sen n~ye gel-
ccekınişııin? 

il{a.rısı: 

ou; Sfa inanmıyorsunuz bayım ... Hal. 
t>ı 0 PE:riye inanıyor. 
~adına: 

• ;d!stcrsen kocanın yerine sen gel! 
e ıın. 

ısr 'J\adın, ürkerek öyle bir geriledi ki, 
l3u ~ edersem bayılacağım anladım. 
" orkak adamları yanıma almaktan 
.:ı ~tgecerek geldiğim yoldan kendi ken 
~ııne d .. d · on Um. Harabeye yaklaştığım 
~ınan · · d dı • ıçım e garip bir ezginlik var. 
k · .Et:afıma bakmıyor, dört kualk 
d:ılmıı. ortalığı dinliyordum. Bir. 
~lre ayaklanmın altında birisinin 

der~n derin iç çektiğini duydum. 
Kalbim çarptı. Gayriihtiyari gerile

d~m. Yanlışlık? Hayır olamar.cıı. Çün. 
~ b~u çok iyi i!itmlıtim. Uzun, ha
zın bır Jç çekmeaıydi bu! Vakit pek 
~cç olnıamaama rağmen baştan &§ağı 
Urpcrdim. Geçen !eferkl gibi hey 
la seslendim : ccan. 

- Kim Yar orada! 

d 
.. TdaUblatiyJe cevap alamadım Eve 
on m. Akıııam yeme... . · 

son,..ıı sadık u ~ gını Yedikten 
§a5ım Baktey'e. 

- Hazır ol• dcd · · 
kı dol~ca ~ · • mı. " Bir':"-te par· 

Sevinçle: 
grz. 

- Ava ını?. dedi. 
- HBaayır. Arll§trrmaya. 
- 6 Ustünc. · ' 
Ne ld .. 

d 0 
ugunu bilmiyordu. Saat on-

a. rıktık. Elimizde kilçtik bir fener 
'ftı-dU ~· Sema, yıJaıı.aız ve kapkaraydı. 
§agıma dedim ki: 

- Birini görecek olunuı hemen 
UstUne hUcum et. 

l-fa.rabeJert' dofnı yakf ll§tığun.ız za. 1 
lllan, Barkley heyecanla.: 

> 

llnllıi~lllflı l I :iP. .. 

_ Am&nt bayım ... Bu taraflara git. 

miyelim ... Perili diyarla;: yürU' 
- Saçmalama. ... Hay 1

' ·:· 
• v• noktaya kadar ılerle. Ses i§ittigım k 

. üddet o noktada. durdu . 
diDek.kuzı:~ıarak acı bir f eryad, top-
= en d yilkselir Jibi yükseldi. 

ragm altın an k l tc 
. . rimizden hopladı . § o 

lkımız de ye b' inilti etrafı çınlattı. 
zaman uzun ır taraf 
Umıbamızın ışığını ses gele~ . a 

. . Fakat görünürde hıç bır şey 
çcvırdık. h ap ıevin yıkık 

kt Tam orada, ar 
yo u. -rUnUyordu. Ses, 
kapısının duvarları go . . B' 

.. ünde belimıışti. ır a. 
i§te bunun on.. . sUrdükten sonra 
ralık sUkUt hukUnt 

. . 1 meye ba§ladı. 
yıne ın e . k ! 'mi tuttu ve ya-

Bakley titrlyere e ı 

vaşça. fısıldadı ~cdir bu? AJJa.h rızası 
- Bayım ... 

• • ? 
ıçın · "bUr tarafına dolaş _ Sen duvarın o 

da bak. da yine ses, tam önü. 
Fakat o emıa ' .. k ı 

akl mızın dibinde yu se • 
müzde, ay arı -ı rdu yah•arıyor-
dil lnliyordu. Ag ıy~·yıediği gibi, di
du. Rolandın bana so 

yordu ki: , A bana kapıyı aç! 
Anne' Anne· ç 

- · "nünde yalvan-0 öyle bir kapının o 
, . artık onu açıp ~apamamn 

Yordu kı, kt 
· · · kanı yo u. kimse ıçın ım kl " l 't · 

- İ§itiyor musun, Bar :Y. ~ı .~· 
., • dedim ve ı~ıgımı onu. 

yor musun. "bU t 
arak Yıkık kapının o r ara.. 

me tut • 
fına geçtim. j r 

Fakat ses, yine ayni yerde .? ı~k·olr, 
yalvarrı .. ordu. Bu, yure e. 

çırpınıyor, " •. 
i arçalayıcı bir nida ıdı. 

r .fracıık İıraştrrdık, her tarafa bak-
tık, en ufak bir hayalet dahi yok~u. 
Ev döndilğümUz zaman çocuk gıbl 
biz ede Urkmil§ ve perişan bir haldey-

dik. 
Erte.cıi riln doktor Simsona mr.R~lıa.. 

yi açtun. 
Alay ederek: • , . 
_ Bu bir salgın halıni aldı. - dedı. 
tnanmusa bizimle beraber gelmesi-

ni söyledim. Kabul etti. O gün tesa
düf en köyün papası da bir.e misafir 
gelmi§ti. Kendisine de bu hikayeyi an. 
!atınca, son derece alakadar oldu. 
Bizde yemek yemelerini rica ettim ve 
hep birlikte yine keefimize çıktık. 

Ayni noktada dur~uk: Dok~~: iti
matsız tavriyle fenerı elınde butun a. 
ğaçlann etrafını. yıkık duvarların al. 

t arkasını aradı ve alaylı alaylı 
mı, f 

ma -lirken, acı eryat tam aya-
yanı e- .• k Jd' 
v mızın altında yu se ı : 
gı _ AAJUtel aç bana kapıyı! 

Doktor irkildi. 
Fakat 0 esnada. paprusın sesi yüksel • 

di: 
_ Will ! oğlum! Şen misin? Bütün 

h tında hayırsızlıklar i~Jemekle ö. 
aya Be · t ·a· Ur sürdUn. şerıye ın a ı zevkle • 

~nden bir tUrJü ayrılamadın. Artık 
k rt.ul! Git bu mezellet dünyasından! 

uTitrlyen ellerini karanlığa doğru u-

zatarak: 
_ Git! Artık burada sana kapı a. 

~acak kimse kalmamı~ır. Annen öbür 
dünyadadır! Git, sen d? onu bul. Bel. 
ki sana şefaat eder. Elınden tutar, O· 

radakl kapıyı açar .. 
Yere çöktü. Birçok dualar etmeye 

başladı. $e8l titriyordu. . . 
Hepimiz son eerecc helecan !,ınd~. 

bu sahneyi seyrediyorduk. Ortalıgt 
(Devamı 11 itıcide) 

Tercilme eden: Hatice Süreyya 

HABER - Alitam poetam 

Tonton 
anıca 

sn nemada 

Kızı I 
sacayak 
Çellkyo .. aıın 
maceraları 
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Yazan : Niyazı Ahmet 

822 sene evvel bu gün 
~ ,_.1-2_, ~ .-.~~ --

Türk heyeti Avusturya ile 
muahede için Viyaf1aya g'tt• 

1 
Sefirin bayrakla t.tanbula girmesi - papaılarm denize ve hapse 1 
atılmuı - İki bi.n düpnan bqı - aefir Türk kızlannı naııl kaçır· 

mak İıtedi ve nasıl va~al1tndr? 

-----------------16 l 5 yılı 12 mayıs günii, 3 ~2 v~ki~i o!an rahip denize ve .dört Ciz· 
aene evvel bugün, Avusturya ılc vıt ) edıkulcye atıldı. Padıph, mu· 
aulh aktetmek üzere bir heyet Viya· haf aza askeri ile geceleri bizzat kola 
naya ayak bastı. çıktı . ., 

Muahede, Sitvatorok muahede· Hammerin anlattıklarına bakr 
sini yeniliyecekti, fakat birçok kim· lırsa heyecan hakikaten müthifti. 
aeler, buna mani olmak iç.in çalışıyor Hele Cizvitin umumi vekilinin deni-
lardı. Türk hükumetine vergi veri· ze atılması endişenin çok büyük ol· 
leceğini tRsrilı eden maddeler ileri duğunu gosterir. Gene Hammerin 
aüri.ilüyor: anlattığına göre bir müddet sonra 

- Hıristiyanlnrm düşmanlarına biitün bu rivayetlerin hepsi asılsız 
\'ergi vermemeleri lazımdır.. deni· olduğu anlaşıldı. Derhal hapsedilen 
yordu. papaslar serbest bırakılarak kendi· 

Avusturya imparatorluğu hük(r lerine tarziye verileceği vaadedildi 
metinin ruhu olan Kardinal Klez~ ve Avusturya sefiri İstanbulda ıeh· 
müzakerelerde hiç bir iddianın tesı· re ilk girerken ka11ıla§tığı tantana 

ri altında kal~ıyordu. lmpa:atoru~ ile ya adı. Padişah Ahmet onu 
uzun müddet Türklere vergı verdı Gallo ile beraber kabul ederek elle· 
ğinin meçhul olmadığını Y8;yarak rini sıktı. 
muehedenin akdinde ısrar ettı. Çcrnin için §ehre girmenin za• 

Uzun muzakcrelerdcn sonra feri olmak üzere yapılan merasimde 
muahede imzalandı. Altmış dört kö· iki bin düşman başı, üç bayrak, Y~ 
yün Türk hükumetine tabi ol.ması di takım muzika tMhir edildi. Mai· 
kararla•arak imparatoru. n. tasdıkna· 

1
• 

:.- d ld yette bulunan otuz ür kitiye hi at• mesi latanbula gön erı ı. l -ı 
1 ar giydirildi. 

Bu muahededen sonra stanbula 
1 · k l imparator padi§aha göndermİf 

elçi gönderme n'lese esı a mıştı. olduğu hediye bu kabulde meydana 
imparator, Prag burjuvazi. sı.mfının 

H Ç l t Çıkarıldı. Hedi,,; e elli bin Florin de· reisi Baron ermann ernını s an· J 

· d k ltal ğerinde bütiin parçaları gümüıten bul sefaretine tayın e ere yan 
Sczar Galloyu da yanma verdi. küçük bir eczahane idi. 

f k 1 d Burada uzun tafsilat vermeden Çernini lstanbulda ev a a c f 
d ı l şu kadarını söyliyelim ki, muhteli bir tantana ile karıılan ı. ngi tere, ·ı 

Fransa, Felemenk, Venedik sefaret- meselelerden dolayı Avusturya ı e 
}eri kjtip ve mcnsubini birer mik· yapılmak istenen muahede impara· 
tar ç:.avuıli İstanbuldan yarım mil torun tasdikından geçıp~sine rai
mesafeye kadar giderek istikbal etti- men aktedilemedi. Türklerin ileri 
1 aürdüklcri istekler kabul edilmedi ve er. 

Sefir Çcminin bir taraf mda Türk en nihayet Çernin latanbuldan Viya. 
elçisi, bir tarafında çavuşbaşı oldu- naya hareket etti. Fakat zaval~ı se· 
ğu halde ilerliyordu. Önde altı genç firin Budinde başına gelmedik kal· 
asib·.ade, sefarethanenin süvarileri, madı. Sefir, Tiirkiycden giderken 
beş boru ve davul gidiyordu. hiç olmazsa bir hatıra olsun götüre-

Bütün bu gözü çeken alayda bir yim diye birkaç kız almı§tı. 
tek şey Jstanbulu alt üst edecek ha- Budinde: 
diselere sebep oldu. O da üzerinde - Siz ne hakla Türkiyeden genç 
bir tarafınds haç ve lsa, diğer tara· kızlar kaçırıp götürüyorsunud di· 
fmda Avusturya kartalını gösteren yerek yakalandı. Rivayete göre Cf• 

bir bayraktı. yası yağma edilerek kendisi de ala· 
Hammer bu hadiseyi §Öyle kay- kondu. 

deder: 
"Hiç bir hıriatiyan sefirinin ce· 

saret edememiş olduğu bu yeni tarz, 
bütün şehre heyecan verdi. Bir eski 
rivayet tahattur edildi ki, bunun 
hükmüne göre latanbulda haçlı bay 
rak görüldüğü zaman devlet yıkılma 
tehlike.inde bulunacaktı. Bütün a· 
hali ve hatta bizzat padi§ah endite· 
nak oldular. Payitahtta biribirine 
uymıyan sözler deveran eyledi. 
Kiliseler, manastırlar, hıriıtiyan ha 
neleri silah ile dolu olduiu ve rum· 
lann bunlarla birlc~erek iıyan çıka· 
racaklatı .öylenildi. Kazaklar yeni· 
den Karadeniz sahilini istila etmek 
ve 1stanbula airmek üzere oldukla· 
rı, Cizvitlerin şehri zaptctmek ta· 
savvurunda bulundukları da rivayet 
edildi. Avusturya eHsi tarassut ve 
hıristiyan haneleri muayene edildi. 
Calatada F ransiskenlerin umumi 

Çcrninin yanında birkaç kız gö
türmek te olmasından baıka bunla· 
nn "hıriıtiyan dini,. ni kabul ettikle. 
rini iddia ediyordu. 

Budin valisi, imparatordan mek
tup gelmeyince brrakmıyacağtnı ıöy 
Jedi. Neticede sefir, birer huda ile 
ele aeçirerek hıristiyan oldular dedi· 
ii kızları bırakıp gidebildi. O vakit 
anlatıldı ki, Çemin yalan söylemiş. 
ti. Kızların hıristiyan oldukları fa. 
lan yoktu. 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her ıun ıabahtan •ktı· 

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde· 

si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma ıUnleri 14,20 ye kadar 
paruız muayene eder. 

Bil Mo6ol SüvA. 
R ,·~, KAA.$1\ı( l Tf. 

\ıı PEDtN AiE~ 
E1'-rı •.• "~ 

KAç. ·n .. · 

• 
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Hatayda resmi dil 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

nn ıre madeni ufaklıkların şeklini Ha. 
tay hükumeti tesbit edecektir. 
İskenderun limam11da Türkiye için 

bir serbest mıntaka ayrılması kabul 
edilmiştir. 

Bugün komisyon lisan meselesine 
son ve kat'i şeklini vermektedir. 

Bundan sonra hudut ve intihap me. 
seleleri kalmaktadır. Cene:vre müzake. 
releri 25 mayısta ta.-namlanacaktır. 

Halledilen meseleler 
Cenevre, 11 (A.A.) - Anadolu a

jamımın hususi muhabiri bildiriyor: 
Bu haftadan itibaren sabah akşam 

içtima eden eksperler komitesi bugün 
İskenderun limanında, Sclanik lima. 
nında YugosJavyaya verilen serbest 
mıntakaya. müşabih Türkiyeye bir 
serbest mmtaka verilmesini kabul et. 
mi§ ve esaslarını görüşmüştür. 

Bundan başka müşterek para mese
lesini, posta meselesini ve gümrük İ· 

daresino aid meseleler görüşülmüş ve 
bazı esaslar kabul edilmiştir. 

Fransa ile nihat anlaşma 
Paris, 11 (A.A.) - Anadolu Ajan. 

smın hususi muhabiri bildiriyor: 

Republique gazetesi diyor ki-: 
"Türlciyc Başvc1."ili ismet lnönii, 

fuı ri 1cı ı,Uidc soğukknnlı karar sahibi, 
açık oo ince ruhlıı ve hiç şiıphcm:: mem 
lckCtinin belki 7uıtta Avmpanm en 
mükemmel T~fa7.cırmdaıı birisidir. A
tatürk'ün şalısına bafjlılı{jı in1cıl6lmı 

bcı§ındaııbcri kendisini omm yii7~c1.; 
talfüıc de ba1!wnu~tır. Şahsiyctiııiıı c. 
1ıommiycti, on beş yıldır fasılasız iş 
bct.p.1ul4 bulımmasiylc öl.çillebilir. 

Paristcki görü.Jmclcri neticesinde 
Tiirlriyo ile Fransa arasında 1ıihai aıı
'la§maımı taha.7~1.-ıck ettiğini öğrc11iyo

ru::. Birkaç yüz scneli7.: tarihi oum an. 
'laşma, Suriye ile itiUifınıı=da c1.-alliyct 
haklarını ihmal ctmekliğimiz yüzün
den haleldar olmu.!tu. Mütcak-iben yap 
mıya mecbur olduğumuz biiyiik vazi. 
uctlcr siya.'ti tarihimizin en eski dost
Iufjırna sailık 1-:almalc hususundaki ar. 
:::umuzıı Ank.ara hiikıımctine isbat e.t-
lni.Jtir. ., 

'Pemps ga.zcl!cşi, konu~arı hava
dis şeklinde anlatırken belki dikkatsiı
likle ve Başvekilimizin Cenevreye git
miyeceğini düşünn'liyerek Delbos'un 
1nönü ile Cenevre içtimamda da 
tc-rnnc; edeceğini yazıyor. 

P .lJ'ti grup unda müzakereler 

Parti grupu bu n\aliı.nıatı büyük 
bir memnuniyetle kal'§ıl.amıştır. 

Hariciye V ckilimizin temasları 
Dün §chrimizc gelen hariciye veki

li Tevfik Rüştü Aras 1ngiliz Sefiri Sir 
Persi I..oreni kabul ederek kendisile 
uzun müddet gör~şmüştür. 

Hariciye vekilimiz cumartesi günü 
Romanya var.uru ile Röstenceyc ve 
Bükreşc gidecek, Romanya devlet ri
caliyle görüstükten sonra ayın 24 ün. 
de Cenevrl',.:dc bulunacaktır. 

Hariciye vekilimiz dün şunları söy
lemiştir:. 

"- Bazı hususi işlerimi görmek 
maksdiyle bir iki gün i~in lstanbula 
geldlm. Buradan Köstcncc _ Bükreş 
yoUyJe Cenevreye hareket edeceğim. 
Hntay işinin konseyin bu toplantısın. 
da kat'i bir neticeye bağlanacağını 
·kuvvetle ümit ediyorum ., 

Hariciye Vekil Vekili 
Ankara, 11 (A. A.) - Dün akşam, 

Ankaradan hareket eden Hariciye Ve. 
kili Dr. Arasa, gaybubeti esnasınaa 
Adliye Vekili Saracoğlu vekalet ede
cektir. 

Saracoğlu, bu sabah Hariciye Ve
kaletine f?Clcrck hariciye işlcrile mcş_ 
gul olmağa başlamıştır. 

~----~------------------------

Naim Beg 
Fıraşeri'nin 
kemikleri 

Kamusulalfım muharriri Şemseddin 
Sami Fıraşcrinin akrabasından ''Na
im bey" namında bir Arnavudun mc. 
zarını açtırmak ve kemiklerini alıp 
Tirana'ya götürmek için Arnavutluk. 
tan jandarma kumandanı şehrimize 
gelmiştir. Bu zat burada bir müddet 
knlacak ve kemikleri bir tabuta koyup 
deniz yoluyla Draç'a gidecektir. 

Naim beyin kemiklerini hamil ta
but Arnavutlukta merasimle kar~ıla. 
nacakmış. Bu Naim bey Arnavut is
tikl:lline çalışmış bir adam olacak ga. 
liba. 

Taşkın 
bir Yahudi 

Ankara, 11 (A. A.) - C. H. P. G- S 1 h d Ih ·· ·· u tana me su uçuncü ceza mah· 
rupu bugün 11.5.937 Antalya sayla- kemesi dün mütearnz bir yahudiyi 
vı doktor Cemal Tunca'nın reisliğin. mahkum etmiştir. 

BJr ay hapse 
mahktiın oldu 

de toplandı. 
Salvator isminde bu yahudi, bir haf. 

Söz alıı.rak ku··rs·u·ye gelen Harı'cı·yc • 
ta evvel Sirkecıde Harbiy ye giden bir 

Yekil vekili Saracoğlunun dış politi- tramvayda Hakkı isminde bir gencin 
kamızın son durumu ve Hatay mescle-

karnma §iddetle abanmış ve yere düşü
sinin son safhası hakkında verdiği fza_ 

rerek bayıltmıştır. Aynı zamanda da 
hat Parti ~punca müttefikan tas-

kendisine yahudice küfürler savurmuş-. vib edildi. -tur. 
Bundan sonra Başbakan tsmet lnö. 

Salvator merkeze getirildiği zaman nü'nün Londra seyahati hakkında ma-
da şahitlerden Münire "yalancı,, diye 

JOmat veren Saracoğlu Başbakanımı. h k 
a aret ettiği iı-in davacısı ikileşmi-=tir. zm Paristc iken iki memleketi alaka- ;s :ıı 
Sultanahmed sulh ür•:incü ceza mah-

dar eden meseleler hakkında Fransız = 
kemesi, dün bu davayı neticelendirmiş 

devlet reislerile yaptığı temasları an- · s 1 tır. a vatorun suçlan sabit görüldüğü 
latmııJ ve Ba.sbakanımızın Fransadaki · k 

İ!:ın endisine 30 gün hapis ve 17 lira 
seyahatinin tamamen hususi mahiyet. k 

80 uruş para cezası verilmi_ştir. 
te olmasına rağmen Türkiyeye ve Tür- -------------------
kiye Başvekiline karşı gösterilen ge. 
ni~ muhabbet ve samimi dostluk teza
hüratına dnir malümat vermiştir. 

Petrol ve 
benzin \ inhisarı 
Tetkikler sonunda 
tahakkuk ediyor 
Bundan bir müddet evvel hükumetin 

beıızin, petrol ve diğer mayi mahrukla
rın ucuzlatılması için tedbirler alırken 
bir petrol ve benzin inhisarı kurmak 
için tetkikler yaptığını yazmıştık. 

Öğrendiğimize gôre bu tetkikler iler 
Jer:ı:ş ve inhisarın kurulması esas it:
barile takarrür etmiştir. Gümrük ve in
hisarlar vekaletine bağlı bulunacak olan 
bu inhisar petrol, benzin ve <Jiğer mayi 
mahruklarr toptan ithal edilecek ve ron. 
ra his kar etmeden satış sahasına çıkcı
racaktır. Bu suretle petrol ve benzin ı 
için }ıükl'!mctin gaye edindiği fiyatı 
indirme işi en kestirme yoldan ve en 
kolay ~ekilde hallcdilmi olacaktır. 

Bu mevzu Uzcrinde tetkikler dvam et
mektedir. 

Mareşal 
Tuhaçevski 

(Baş tara/ı 1 incide) 
kip etmektedir. Acaba umum erkanı 

harbiye reisliğinden aynlması Tuhaçevs 
kiye karşı komünist partisinin, daha 

doğrusu Stalinin itimatsızlığını mı ifa
de etmektedir? Bu tak::lirde şimdi Lon_ 
drada Sovyet Rusyayı taç giyme §enlik
lerinde temsil etmekte olan mareşalin 

memleketine avdet eder etmez bu ku
nandanlıktan da azledileceği tahmin e_ 
dıieb:ıir. 

Yukarıda, Avrupa matbuatında bazı 

neşriyata tesadüf edildiği yazılmıştı. 
Bu neşriyat mareşalin esk:den asil ad
dedilen imtiyazlı bir aileye mensup olu
cu, Stalinin kendisine itimat etmemesi ı 
suretile hülasa edılebilir. Ayni neşrıyat 
arasında kızılordu kumandanlarından 1 
bazılarının Alman erkanıharbiyesi ile 
dostluk tesis etmiş oldukları fda rivayet 
edilmişti. Acaba mareşal da bunlardan 
biri mi addediliyor? Bununla b~raber 
meselenin daha basit olması ve mareşa. 
]İn sırf vazifesine taalluk eden bazı me-

Tevfik 
masum mu? 

Zehir yapan bir 
(Baş tarafı 1 iııcide) 

mahkeme karariyle taayyün edecek 
ve adliyemi~ her halde onun hakiki 
:vaziyetini de ortaya koyacaktır. Bu 
mada şayanı dikkat olan nokta T ev
fik'in firar teüebbüsünden ancak 
kaçış günü sabahı erkenden haber
dar oluşudur. Müddeiumuminin an
lattığr veçliile her şeyi lmzırlıyan 
Abdullah o sabah T evfik'i uyandır· 
mış ve "Haydi kaçıyoruz,, demiştir. 
"Ben her şeyi hazırladım.,. T cvfik 
evvela buna inanmak istememiş. ni
hayet teklifin cazibesine dayanamı· 
yarak beraber kaçmağa razı olmuş
tur. 

şebeke yakalandı 

Bir muharririmiz dün Tevfik'i 
tanıyanlarla temas etmiş ve ailesin· 
den biriyle ~örüşmüştür. Bu zat di
yor ki: 

- Tevfik Defterdarda dikim e
vinde ustaydı. 934 senesinde bir 
ay izin alıp Antakyadaki amcası 
Hüscyinin yanına misafireten git
mişti. Bu bir ay miiddetin geçmı:· 
sinden evvel döndü ve işine başla
dr. T evfik'in bu tarihten sonra An 
takyaya gitmediği askeri dikim c· 
vince de malumdur. 

T evfik'in zan altında bulunduğu 
nokta 936 senesinde amcasını öldur 
düği.idür. Buna verilecek cevap şu 
dur: 

1 - Antakyada öldürülen a
damla T evfik'in hiç bir akr~balık ve 
alakası yoktur. Tevfik 'in amcası 
Antakyada hayattadır. 

2 - Tevfik Antakyadaıı yapı
lan bir ihbar iizerine burada tevkif 
edilmiştir. 

3 - Nihayet o adamın öldüriil· 
düğii tarihte Tevfik buradaydı. işi 
başında çalı§ıyordu ve bu, usta bu
lunduğu dikim evinden sorulabilir. 

Bütün bunlar T evfik'in masum 
olduğunu göstermektedir. Adliye de 
Tevfik'in suçlu olmadığına dair delil 
leri tesbit edecekti. Fakat işte bu 
sırada Tevfik gençliğin ve tecrübe
sizliğin verdiği sakat bir düşünce jle 
Abdullaha uyup tevkifhaneden kaç· 
tı. 

Tevfik'e yapılan isnat ve sebep
lerine gelince; bunun başlıca amili 
Antakyada polis komiseri olan Ka
rabet ismindeki ermedinir. Karabet 
eskiden uzun miiddet Türkiyede ça
lışmış, sonra Suriyeye ~cçmiş 
maruf bir Türk düşmanıdır. Bi.itün 
bunlardan başka Karabet Tevfik'e 

diişmandrr. Çünkü T evfik'in baba
sı istiklal ~avaşında şimali Suriyede 
kuvayi milliye kumandanlığını ya
pan kurmay yüzbaşısı Asundrr. Ka
rabet T evfik'in babasiyle orada kar-

~ılaşmış ve onun birkaç defa sillesini 
yemiştir. 934 senesinde Tevfik'i 
Antdkyada görünce derhal onu ya· 

kalatmış ve bin bir müşkülat çıkar
mıştır. Tevfik lstanbula gelince o· 

(na.~ tarafı 1 incide) 
tarını hissetm,:,Şler ve birdenbire ta1.ar
calarını çekerek mem~rların üzerine 
hücum etmişlerdir. Bilmukabele muha. 
faza m•murlnrr ela silahlarına davranın. 
ca müthiş bir mücadele baş"amıftır. 

Adetçe memurlara tefevvuk ed;n k;

cakcılar, bu mücadelede vaziyetin aleyh 
İeri~e döneceğini anlam•şlar ve mevkiin 

verdiği fır6attan ist 'fa de ederek kaçmış. 
tardır. 

Bunlann bu şekilde bil: •'ik bir cüret 
göstermelerine rağmen mu'.ıafaza te~

kilatı peşlerini bırakmamıştır. 

Yakayı ele \'eriyorlar 
Hadise mahallin;de kaç~kçı!arın b -

raktıkları bazr eşyalardan istifade edi. 
terek izleri takip edilm:ş, bunların Ka

dıköyünde Yddeğirm:ninde bir evde 
saklandıktan meydana çıkarılmış ve 
bu ev kaçakçıların hiçbir hue::ctte h -

lunmalarına meydan verilmeden bas•la. 
rak suçlular grup halinde yakalanmış-
tır. 

Diğer tnraftan .• 
Difer taraftan ka~akçı1ık"a mücadele 

teşkilatı. uzun süren takip ve tetkikleri 
neticesinde Büyükadadak: gizli fa.brik;. 
nrn yerini de tesbit etmiş bulunduğun. 

dan memurlar yanlarııı::ı yakalanan 
suçluları da alarak lıir motörle Büyük. 
adaya gitmiller<lir. 

İlk ifadelerinde gizli bir fabrika ile 
ve kaçakçılıkla alakaları olmadığını SÖ) . 

liyen suçlular Maden cadcles'nde mer. 

hum mebus Hayretin köşkür.deki fab • 

rikaya girilince artık vaziyeti nklama. 
nın faydasız olduğunu görerek şebek-
nin büt~n esrarını anlatmışlardır. 

Son sistem bir fabrika 
Tesbit edilen vaziyete göre, kaçak

çılar bu evde son sistem bir morfin 
fabrikası vücuda getirmişlerdir. Köşkte 

22,5 kilo morfin yakalanmış ve fahri-

yet mü<lürlüğüne getirilmi~tir. 

Yakalanan kaçakçılar, Halil. Battal, 
Dimitro, Mehmet, Hasan, Vehap ve 
fstefo isminde yedi k'şidir. 

Bazı ecza tiiccarları da ... 
Gayri müslim bazı ecza t-:.iccarlarının 

kaçakçılara icap eden ilaç ve malzemeyi 

tedarik ettikleri anlaşıldığından bunlar 
hakkında da ayrıca takibata başlanmış

tır. Ypılan tahkikatta, gizli fabrikanın 

kurulduğu saylav Hayretin ailes:nin bu 

işle hiçbir alakası olmadığı anlaşılmış. 

tır. Köşk sahipleri köşklerini kiraya 
vermiş ve bu gizli ve muzır faaliyetten 

ancak iş meydana çıktıktan sonra h2-

bredar olmu;lardır. 
Suçlular ihtisas mahkemesine 

verildiler . 
nun geliş tarihinden hakkiyle haber- • Dün gece geç vakte kadar rmniyet 
dar olamıyan Karabet faili meçhul müdürlüğü kaçakcılık bürosun.da tah. 
kalmış bir cinayeti de ona yüklet· kikata devam edilm'ş ve suçlular birer ı 
miştir. birer isticvap olunmu~tur. Bu arada 

Bu işlerle T evfik'in hiç bir ala- şebeke ile alakadar görülen daha bir 
kası olmadığına ve onun tamamen ~ok kimseler emniyet m:.idür.,.iğüne ge. 
masum bulundugw una biz tamamen tirilerek dinlenmiştir. 
kaniiz.,, Suçlular bugün İhtisas mahkem~sine 

Biz, söylenilenleri aynen kay
dettik. iddia edildiği gibi Tevfik 
hakikaten masumsa Adliyemiz bu

mı meydana çıkarmaktan aciz değil 
dir ve böyle bir §ey varitse Tevfik 

herhalde bera;t edecektir; tabii fi. 
rar !:UÇU ayrı bır meseledir. 

Bu münasebetle T evfik'in anne
sinin resmi gazetelerde basrldığı için 
teessür içinde olduğunu, buna T ev-

fik 'in kardeşlerinin de üzüldüğünü 
öğrendik. Oğlu dolayısiyle teessür 

içinde bulunması tabii bulunan ka
dıncağızın bu fotoğraf meselesi yü
zünden müteessir olmus bulunma
sına bizim de üzüldüğü~üzü bildir-
mek isteriz. • ı 

r.elerden dolayı mevkiinden uzaklaş-

tırılması da hatıra gelebilir. Zira Kız İ· I 
ordu erkanıharbiyesinin dış istihbaratı
nın ~ok fena çalıştığı ve bir yıl evveline 
gelinceye kadar Fransa, Almanya ve t. 
talya ve Lehistandaki bazı silahların ve 
motörler etrafındaki keşiflerin farkına 

varmadığr da söylenmekteydi. 1 

verilmişlerdir. 

• 
Keyif verici zehirler satarak hal 

kt ve birçok gencleri mahveden, 
tahrip eden, deli eden. öldi.lren se-

fillere karşı son derece şiddetli ted· 
birler alınmasını istemekle ne dere-

ce doğru bir yol tutmuş olduğumuz 
bir daha anlagıldı. Şu anda muhafa. 

za teşkilatımızın fedakar memurları 
ve zabıtamız gayet büyük ve son 
derece serkeş ve • hunriz bir ka: 
çakçı çetesini yakalamış bulunuyor. 
Memurlarımızın geceyi giindüzc 

katarak, canlarım tehlikeye koyarak' 
elde ettikleri bu muvaffakıyetten şe
hir namına memnunuz. Fakat bu 

memnuniyetimiz. bu nevi kaçakçıla 
ra kanunun verdiği cezaların ne de· 
rece hafifr olduğunu düşi.indük ~e a
zalmakta ve azc;.p duymaktayız. 

Bizce "kf\çakçryı ancak kurşun 
paklar!., 

işte yıllardır kaçakçılıkla müca· 
dele devam ediyor ve zabıta bunlar· 
rlan birini yakaladı mı yerinde onu 

birden türeyor. Şunu da sÖY 
yiz ki kaçakçılar gittikçe daha 

tazam bir te~kilatla ,.e daha . 
cngiz bir tarzda ve çok daha 

h olarak çahşmağa başlanı , 
Sefil haydutlar takip edildikle 

layınca tabancalarına sarıl 
dahi çekinmemektedirler. Ce 
kar~ısmda işledikleri ciirmün . 
ti yetişmiyormuş gibi zabıta 

banca tabancaya gelmeğe de. 

eden bu mcl'unlara karşı ceJlllJ 

adaleti tam bir tedhiş usulü_ J 
etmcğe mecburdur. Hudut ~ 
silahla bize saldıranlara nasıl"' 
r.ıet etmezsek hudutlarımızm 'fJ. 
dola~an silahlı millet, ırk ve _-;at 

düşmanlarına da öylece me~~ 
etmemeliyiz. Merhamete ha~ 
yoktur. H~ 

V nli - lliiscyin Cahit dad • 

Yazının 
muharriri 
• MUsveddelerlP 
ızellrflmesf ldle 

k a 11 u 1 ~ dil m e d 1 
İstanbul valisi Muhlddin Üst 

ile muharrir Hüseyin Cahid ara 
muhakemeye dün de f zmitte <leva 
miştir: 

İstanbul ikinci ceza mahl:cme 
gelen ve mahkemede okunan şs.hi 
ifadesine Hüseyin Cahid bir d~ 
olmadığını, söyledi. Belediye av~ .J 
istinabe evrakında avu!:at Ne~~ 
avukatı olarak yazıldığım, halbl.l~ 
hitlerin belediye namına ikame e ~ _ıl 
ve avukat Necati valinin vekili ol~ 
beraber belediyenin de vekili oJdl.lr'» 
söyledikten sonra; A 

.. _ ı;:.ı.· .. 1-..! 1 - ' Tr_;~ 
nasi geliyor. Kazım Şinasi, "A~ 
Akıama,. sütununun Vala Nur~ 

Hüseyin Cahid ve Necmeddin. 'lf 
tarafından yazıldığını söylemiştı~ 
la Nureddin, gazeteden çoktan ay 

tır. Necmeddin Sadık da ır.ütead~ 
zifelerle dışanda bulunuyor. Bu Y ~ 
Hüseyin Cahid tarafından yaııldJY'J 
şüphe kalmıyor. Yazının aslının ';I 
istiyoruz,, dedi. Mevzuubahs Y~ 
müsveddelerinin aynen celbini is rİ'. 

Hf-· ·rı Cahid buna cevap 'le 
•• 

"- ~ m Şinasi ifade verirke~, ~ 
Ş':'mdan Akşama .. sütununu yaını~ 
la Nuredd'n, Hüseyin Cahid. Ne;ı-t 
din Sadık taraflarından değil, 

kendisile, Enis Tahsin ve ba;ka ~ 
rirle~ tara~ın~an da yazılmak.~a ol '/I 
nu soylemıştır. Bu yazının musved1"! 

rinin bulunmadığını daha ilk et 

Enis Tahsin nrahatle söylemişti 
s:n::lik gazeteciyim. Hiç görme~ 
yazılan bir yazının müsveddesi ~ 
mış o:sun. Bunlar muhakemeyi f ti 
yere uzatmak için kararlaşmış telci 
dir .. , 

Belediye avukatı bundan sonr~ 
tavazzuh etm'ş bulunduğunu Y 
Hüseyin Cahid taraf ndan yaı·l~ 
kani olduklarını söyliyerek miis 
leri istemekte ısrar etti. 

Müddeiumumi fikrini söyledi: A 
"Bu yazının Enis Tahsin ve Jl ~ 

din Sadık, kime ait olduğunu söf~ 
mişlerdir. Söylemesi suçlunun rtiJ 
asına taalluk ettiği cihetle icbar 
mez. Evvelce de böyle bir karar 
memiş olduğundan bu yazının 
adan celbini istem:kle b:raber. tııf 
tarafın da mahkumiy.eti sabıkaları 
olmadığının tahkikına karar veril 
talep ederim. 
Mah~eme ,makalenin aslının 

mahal olmadığına, mahkiım'yeti 
katarın tetı.ikine, muhakemenin JS 
yıs salı gününe talikına karar .,e 

....--- ...... ..... -... ........... ••···-············ 
HABER 

lstanbulun en cok ıatıl•., 
kiki akıam gazct~ıidir. ili 

! rmr HABER'e verenler kİ . 
1 derler. 
L ........................................... . 
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Londradaki muazzam merasım Kazanan numaralar 
·rı:ı··· zaman üze- bir İncil sundu. 15000 

(Ha§ tarafı 1 incide) ladı. Kralın kiliseye gı ıgı . . Ve kral dualarla, takdislerle tahta 
Yine orada bitmesı· mukarrer olan tac · d b 1 kırmızı pelerm bır yana rın e u unan . oturtuldu. Şımdi tcbasının biatini ve 

50 Lira kezananla r 
14887 13037 .28290 Q:J37 25762 ~~t.JfB 
3122·1 37908 ,)142 27 i53 27058 :)JG03 

4040 257 2414 1495~ 15'J79 20177 
208r>l 00196 4697 318:35 231Sti ~. , ; 

4265 23810 l95!H Hü57 15G8J 2folJO 
36097 1'1864 32980 16040 3034.5 i::BiC!I 
18874 35878 39-H.ı.O 0038 2521 33:;:;; 

giyme merasimi için, sarayın önünde 
daha bir gece evvelden ahali yer almış 
bulunuyordu. Bu gelenlerin mühim bir 
kısmı, Britanya imparatorluğunun en 
Ucra köşelerinden gelmişlerdi. Bunun
la. :beraber, 24 saat hiç durmadan ya. 
ğan yağmurdan ıslananlar çok oldu. 
Çünkü kira ile verilen yerlerden bir 
kısmının üstü açıktır. Ahali şemsiye 
ile, yağmurlukla sabp.ha kadar dayan
dı. Yağmur sabaha karşı dinmiş, gü. 
neş açmıştır. 

Tam altı saat sürecek olan taç giy. 
tne merasiminin ilk safhaları, Sen 
CeYms parkından büyük saat ku. 
lesinin onu çalmasiyle başladı. Bütün 
Londra sokakları kımıldanıyor. Mil
Yonlarca kişi de radyo başında, me
rasimin keqdilcrine nakledilecek kı • 
srnılannı dinilyor. 

Rralın geleceği ve taç giyeceği, 
{' estnıinster kiliS(!sine de son misaiir
;.r geldiler. Krallar, veliahtlar, ba.şve. 

~ller, lordlar, prensler hepsi yerleri. 
111 almışlardır. 
t Bura saatiyle saat tam on buçuk. 
~ .. Rraı ve kraliçe, taç giyme mera-

1111ttinin ilk görünüşünü temsilen sa
raydan çıktılar. Her ikisi de tarihi ve 
an• A 

;ııevı yaldızlı araba içersindeler. .. 
d a.lıatsızlıktan yana birinci derece. 

e dar k .... k lef • uçu ve basık araba içersin-
0;t B":ndo müzikalar, alkışlar, huryalar 

thg1 51nalt1yor. 
eı §te bı~ Büyük Britanya ve deniza. 
im rı dornınyonlar kralı ve Hindistan 

Pa.ratoru dah T b ·· .. <>nu a. .. e aasının gozu 
S nde taç giymeğe gidiyor. 

gi~at 11... Yüzlerce senedenberi, tac 
"'l.Ue ay· . kizn . ı.nı,_ ancak birkaç imtiyazlı 

nı~~nın ıştırak edebildiği bir şey oL 
ı:nea· ur. Fakat Altıncı Jorjun taç giy. 
ilan 1'· ~.ihte ilk defa olarak radyo ile 
deki i:'1.1~or. Dünyanın her köşesin-
d b

. gılızler, bu merasime i~tirak e· 
e ıliy l ,. 

Cağı or ar. Orta Afrikanm ateş sı. 
n:ı. nda ve buzlu şimallerin en soğuk 
·-~~t~kasıntla Altıncı JorJ·wı tebaala-

-bw..t. ..... u. Q.,\ı 

sr~a. 'ltibiclirler: "uuu ............ ...._~. --

ra1 Ve k . . • " 
!!ine gir· ralıçe, Vestminster ıtmse. 
bir llıiz~orla.r. Koro heyetleri meşhur 

''1la .· a:ın şu parçasını okuyor: 
oeğimi k~~ı mutlak·m TOO§anesini gide. 
d•mı. 0Yledikl.cri zamaıı memnun. 

Dıu>arUırm . . d .. k. ;ı • 
oL'1ı ıçersın e su ım u<ıım 

~ Ve .sar ,_ . Borul ayı.uruula meb::ulıyet ... n 

tebi lll ar Çalındı. Vestminster mek
ce ha ~n.supları an'anevi surette latin

't•· Y ırıyorlar· 
l'lUQ • 
ır· t Rex Georgiııs, 

ıı>at n . l"-a ~cg·ma Eli:;abetha. 
l1: o)a.sın, kral Corc. 
~~ct."nn. l~liço Eliz.al;et. 
.(\.enterb·· · lllera.,s· . orı başpeskaposu taç l;•J'ınc 

hoıu 1n:ı:1ne başladı. Kralla birlikte, 
cu ~ dort cihetine dönerek Kral Cor ~ 
ti, 'vea:zr:.una kral olarak takdim et-

.AH dort cihetten : 
N· ah kralı korusun! 
•daları yükseldi. 

re~I>eskapos, bu sefer krala döne. . , 
ed.i - Ha.şmetmeap and içmeyi arzu 

Yorlar mı?., 
l<:raı cevap .verdi· •• • 
- Evet, arzu ediyorum., 

And içme 
l3a§peskopos andın suretini oku • 

1
_ «Büyük Britanyayı ve im...,.-t yıo: • 

1ı; d" ı__ ........ or ugu, 
en ı -nunlanna göre idaı-e ed - . 

itle h~~-üml· ·-~ ecegı-
' '"' ennr.ıe adalet ve nterh 

le haı-eket dec - . amet-e egıme, protesbln d' . . 
muhafaza edeceğime .• » ınını 

Bu sırada kralın önüne b" 1 . 
t' "Jd" • ır ncil ge ırı ı. Kral bır eli tncil ·· . -
w • uzerınde oldu-
gu halde ve mıhrap önünde sö r· 

•Bunı.cia verdiiinı bütün buy u!,or: . 
yerine ıeti.rece w • ıozlerı 

8'1!'\ ve tutaca -
h911 b.na yardını et!ı. gnn, Alla-

Kra1 bundan sonra 
mınca teıbit ed'l . parlamento niza. 

ı ınış beya b 
peıkoposun ard nnameyi aş. 
du. ınca tekrar ederek oku-

Mukaddes "I 
Saat ı 1,25.•.. ya~~···. 

bitrrıi,t' K" .. Meraıımın dk kn;mı 
.. ı.r. uçuk bir ilahiyi ve dualaı ı 

rnuteakıp m . . uI , ' erasımın en ehemmiyetli ve 
s.~ı. aayılan kısmı mukaddeı yafla o. 
5u§tUrma baglıyor. 

R Koro heyeti: « Gel, mukaddes tayf ... 
u hlarnnı za ilham ver ',, i}!. L • • k B · ' anı11 o uyor. 
. i§peıkopoı da oğuşturmaya dair 

bır dua okuduktan sonra merasim ba~-

konuldu. Kral Sent Edvardın ta~ gı~~ . . , B 
1 

üstiınde ıkı şükranlarını kabule hazırdır. 
ıskemlesıne oturd~- _aş tutuluyor. I Pcskopos lJaşta olmak üzere prcll'Sler, 
Lord tarafından bır sıper • . lortlar, b"ırer birer geliyorlar ve canla 

h"b" ananevı kaşık ı-
V estminster başra ı ı, V ba•la krala bag·lı olduklanna dair temi-

d yağdan akıttı. e -s 
çerisine mukad es - 1 k nat veri}rorlar. Sözlerinin sonunda Al· 
Kcnterburi başpeııkoposu kaş~~ı a::~:a- tahtan yardım tillep ediyorlar. 
. .. d k" ag·ıa kralın evvc a ~ . ·ı•h"ler ıçerısın e ı y .. - .. ve sonra Ayni zamanda koro heyetı ı a ı . 

~ t ""du sonra gogsune B rını oguş U•· ' .. d"" v bunun söylemekte devam ediyor. u merası .• 
. -d n sur u. e V k alnma aynı yag a ' min de sonunda borular çalın.:iı. e ı-

her tatbikinde: .. eya ~nm) liseyi dolduran bütün hazırunun ağzın-
. ( h t göğ5un v 

«Ellerın ya u ··ıeınıına lıun!» dan üçüncü defa olarak: . . . 
ınukaddeı yağla ınu Allah kralı korusun! sadaıı j~ıtıldı. 

Diye müessir bir sesle okuyo~. . . . . gıyı yor Ve onu ıu cümleler takip ettı: . 
Hükümdar elbiselerıoı ı h""k.. y 8,.asın kral Corc! Kral ebedıyyen 

~ . . de bitti. Kra u um- " 
Yag mera~ı~ı . i or. Küresini. asa. ya~asın! . 

dar elbiselennı gıy~ .. birer birer ka- Sa;ı1t 12,40 .. merasim devam edıyor. 
lannı. bunların herbır~~ı dua okunuyor. Şimdi kraliçenin yağla oğuşturulması 
bul ediyor. Ardından k.'.r e yüzük ve iki ve tac giymesi merasimi başlıyor. 

Mahmuzlar. kılıç. ur ' Ög" leden sonra 
d 1 r Okundu. 1 kralı"ce 

asa için ayrı ua a O d Saat 14,45 te kra ve · 
Saat 11,5 e k"l" o •• t •ıA tında yemek 

I{ 
1 
şimdi Sent Edvard ı ıs~nın muş emı a 

Saat 11,50... ra yeyip dinlendikten ~onra arabala~\na 
tacını giymeğe h~-~::. şahane fazilet binerek Vestmister den ayrılaca kar 

Başpeskop~s. « -~yl~ynerek kralın eğil- dır. Fakat alay, daha evvel hare ·et 

lerle» cümlesını so . d' d kt" 
Ycrleştır ı. e ece ır. .. 

miş olan başına .tacı. Avdette dominyonlarm mumes 
Bütün oradakıler, ı . .lı"ye ba<•ırıyor- silleri, alayın başında gideceBkal·ledr :e 

k ı korusun · u b k"I vm 
Allah ra 1 b""tün Lortlar ellerin sonuncu arabada başve 1 

1 A ni zamanda u ı b l k ar. Y b larına koyuyor ar. u unaca tır. 
deki küçük tacları ;~ rda Lonclra kule Hükümdar ailesinin azal~.rı .~a:r 
Borular çalınıyor. ı§aAltıncı Corc, şim fından teşkil edilen alayın . OJlUn. e 
sinden toplar atıhy?r~iştir. l{oro beye. kralice Mary'nin arabası gıdecektır. 
di bir krallık tacı gıy Krali~enin yanrnda prenses Elizabet 

okuyo~ M k ti ııu sade nıarş.t . _. hareket et. ve Margaret bulunaca tır. 
1• l ve ınsan...... B k" h m s «Kuvvot 1 0 un yolunda Hükümdarların uc ıng a a 

"rini tut ve on d d kl · Alt.hın evınru rayına saat 1 6 da av et e ece en 

yüriib b diln sonra krala tahmin edilmektedir. 

~.:~;.,arada ahna~ 
zabıta tedbirler• 

1 
i) - Londra arkasında çalışıyor. Her yabancıyı 

Londra -~I- us~s d"kk t"ni bir adım adım takip eden sivil polislerin 
zabıtası, bugunler e pı \~ ınezaret- calışmaları o kadar mahiranedir ki, 

d h tt mıştır. o ıs • - . f k 
kat a .a ~-r ~r r örülenlerle tıklım bizzat şüpheliler bile bır şey ar e-
hanelen şup e 1 g l on bini bul- demiyorlar denilebilir. 
tıklım doludu:: Bul~l ar h klarmda Hükumet merkezini temizle-
muştur. Bu şuphe 1 er, ı.; ... ~................. """ .. ı..ı .. -~ıl ... 1 .. n 'bu polislerinıileri 

n KUVVC::Lll ıJçll\lC:J L. } l • d !.!• • h }' .. da 8 • h f sonuna kadar tsC en erın en oın meş ur po ıs mu· 
t gıyme a tasının f · · D ld d aç b A • fri olmakla ya- ettışı ona son ur. 
kralın mec urı r1

: 
1 Bu zat bircok arkadaşları gibi, 

kayt kurtaracak ar r. . Scotland Yaria kırk yıldan fazla 
Alınan tedbırler hizmet etmiş. ve kralıçe Viktorya-

Bugünlerde Londraya gelen ~er nın, yedinci Edvardm, beşinci Jor-
. b ncı "BroW - Street,, caddesı_n- jun gölgesi halini almış olan meşhur 
~\? olis merkezine bir fotoğraf ıle polis müfettişi Parker'in talebesidir. 

e .. 1 p t etrneğe mecbur tutulm\lş· ıBundan başka, müfettiş Parker 
muracaa . ' Rusya Çarının, Almanya ımparato-
tur. · ··b·· S l d B erkezın o ur ucu cot an 

Y d
'ud dır. Şüpheli olan her hangi 

ar a d ~ "lk .. 
bir kimse aran ıgı zaml an,kı once 

b 
. yona baş vuru ma tadır. Bu 

u ıstas 
.. l d Londraya gelen bir yaban· 

gun er e - ] k f 
cı, mensup ol?.~g~ re~le et s~ are• 
tinin bile mukak~ ~.sıby_e ya .asını 

k 
...... 

1
yaca otu ır vazıyete 

urtara... . h" k' k 
d

.. ıek jstıyorsa, ıç va ıt ay-
uşmell k .. 

b den 
bu mer eze m uracaat et-

etme • . . 

l
·d" Aksi takdırde, ufak hır 

me ı ır. . .. , k b h 1 l .. h kcndısı ıçın ço a a ıya ma 
şul Pb. el.' Daha doğrusu, hiç bek.le-
o a ı ır. d .. 1 1 mediği bir an _a sın1.memk urkar

1
tara· 

fından, evvela . P9 ıs .. ar:'" ~.una, 

d n 
da taç gıyme torenı bıtınce-

ora a ' d kadar bir daha ışarı çıkmamak 
~e hükumetin misafiri olarak ka-
uzere k .. 
1 

~ 1 tevkifhaneye sev ·edılır. 
acag 

Her yabal)CI polise bir fotoğraf· 
l üıacaat etmeğe mecbur olduk-
a mbaşka polisin hüviyet liste~indc-

tan d w .h k. suallere ogru v~_ sarı cevap 
v~rmekle de mükellettir. Suallerden 
h rhanl!Cİ birine yalnış c~vap vermek 

e ya ikametkahmı değiştirdiği hal· 
d vbunu derhal merkeze bildirmeme.k 

:evkifhaneyi boylamak için kafi hır 
sebeptir. 

Alayın geçeceği yolun üzerinde 
bulunan bütün evler nezaret. altın· 
dadır. Dün gece bu evler polıs_ tara
ıfmdan birer birer kontrol edılerek 
silah ve sairenin mevcut olup olma

dığı araştırılmışt~r. . 
Herhangi b·: suıkastm onune 

e mek hususunda her türlü terti· 
~a~ alındığına şüphe yoktur. ~ncak, 
h ık emniyeti de esas tedbırler a-

a ın k · ·ı d rasındadır. Halkm, yan ·esıcı er en 

k 
unmaları durmadan hatırlatıl-

or ı· b · l maktadır. 2j.Q00 po JS U 1§ C meş-

gul olmaktadır. 
Skotland Y nrd faaliyette 
Bu arada Scotland Y ard da kulis 

runun, Felemenk kralic;esinin ve da. 
ha birçok hükumet reislerinin Lond
rayt ziyaretlerinde, maiyetlerine ve
rilmiş, kendilerinin hayat emniyetle 
ri ona bırakrlmıştı. Bu zatın yapmış 
olduğu teşkilat sayesinde bütün bu 
ziyaretlerde en ufak bir aksaklık bile 
olmamıştır. İmparator ikinci Yil
helm hayatını Parkere borçludur. 

Alman kralı, harpten evvel in. 
giltere kralınt ziyarete geldiği zaman 
zabıta teşkil5tı snbahleyin Londra 
içinden geçilecek Y.ollardan birinde 
bir suikast yapılacağını haber almış
tı. Bunun üzerine, alayın geçeceği 
yola, boydan boya beş bin sivil me
mur dizilmişti. Caddede yüzbinler 
ce insan birikmişti. Bu kadar bü
yük bir kalabalık içinde suikastçıyı 
bulmak pek kolay değildi; hatta bu 
i§ imkansız sayılıyordu. 

Kral mevkibi T rafalgar meyda
nmdan geçtiği sırada, iri yarı bir a
dam, elinde bir tabanca olduğu hal· 
de kolunu bir talebenin omuzunun 
üzerinen uzatırken, yanı başında 
duran Parketin sivil memurlarından 
biri at~ etmek üzere olan adamın 
elini ve tabancasını yakalamağa mu 
vaffak oldu. 

Anl<arada çıkan "Ulut,, refiki
mize gelçn Londra haberinden hu. 
lua). 

IngiJiz gazetelerinin verdiği 
malumat 

Bu sabahki posta ile gelen İngi
lizce gazetelerin yazdıklarından an
laşıldığına göre, Londrada yüzlerce 
sabıkalı, nezaret altına alınmış bu
lunuyor. Bunlar bilhassa taç giyme 
mreasimi esnasında hapiste olmala
rı emniyeti umumiye namına müna· 
sip flÖri.ilen kimselerdir. 

Bununla beraber, "bir suç işle
mek niyetiyle serscrıyane dolaş· 

Lira kazanan 

32333 
Sonları 33 ile biten numaralar 

ikişer lira omurti alacaklardır. 

10000 
Lira kazanan 

39521 
2000 lira kazanan 

30289 
500 l""'ira kozononlar 
3630 28968 28013 6778 33584 
7608 32061 29854 22730 19800 

11 142 7255 26232 
150 lira kazananlar 
10017 5232 3852 440 2905 
10302 
100 lira kazananlar 
21685 18979 31656 8830 9392 
34 398 1 ) 790 38266 8414 18394 
3237 29019 33372 1968 197.40 

18702 37314 30714 

Ak bıyıkta 
şimendifer 
istasyonu 

Avrupa hattında yeni 
istasyonlar yapılıyor 

Develt demiryolları Avrupa hattı 
üzerinde tetkikler yapan kontrol ve 
tarife daireleri müdürleri Ankaraya 
dönmüşlerdir .. Bu arada görülen lü. 
zıım Uzerinc fen heyeti mühendisleri 
de hattın bazı ktsımlarmı tetkik et
mişler ve hat güzergahında bazı yer. 
Jcri ölçmüşlerdir. 

Öğrendiğimize göre yapılan tetkik
ler sonunda Avrupa. hattı banliyösü 
ile hattın diğer aksamında yeni istas • 
yonalr yapılması takarrür etmıştir. 

Bu istasyonların başında şimdi Sirke. 
ciden itibaren ilk istasyonu teşkil c. 
den Kum kapı istasyonundan evvel Ak. 
bıyık civarında bir istasyon kurulma,. 
sı gelmektcdi:-. 

Bu civar hallunm şehirdeki işlerine 
gldebilmel<"ri için evvela Sultanahme
dc kadar c;ıkmalart ve oradan her. 
hangi bir vasıtaya binmeleri lazım-

dır. Halbuki trenle bunları üç daki. 
kada şehrin merkezi olan Sirkeciye 
ulaştırmak mümkün olacaktır. Bura. 
daki halkn sırf bir kolaylık olmak ü. 

zere ücret çok az olacatkır. Floryada 
da yeni bir istasyon binası kw·ulmaın 
mukarrerdir. 

Ayrıca hattın Edirneyc kadar olan 
kısım!nrmda ihtiyaca uygun F;ekilde 
istasyonlar yapılacaktır. Yeni göç
men iskanıyla giinden güne nüfusu 
çoğalan Trakyanın ihtiyaçları da bu
na göre değişmektedir. 

mak,, suçundan hafif cezalara mah
kum edilecekler, ve merasimden son 
ra tahliye edilecek, ihtimal hudut 
harici edileceklerdir. 

~on .b!~~aç haftadır, İngiltere 
emnıyetı cınayet tahkik bürosu 
Amerika, Fransa, Almanya ve diğ~; 
memleketlerin polisleriyle temasta 

bulunarak, siyasi ve cinai bazı sabı
kalıların vaziyetleri hakkında rapor 
almı§tır. Bunların taç giyme mera
simi dolayısiy)e Jngiltereye girmele· 

ri ihtimali göz önünde tutuluyordu. 
Bunların fotoğrafları temin edilmiş, 
bazıları daha rıhtımdan geri çevril
miştir. 

f dkat birçokları da lngiltereye 
girmi 

1 
bulun~yordu. Onları da 

Lonr.ı.canm aşagılık · mahallelerinde 
araştırmışlardır. 

Hülasa, İngiltere emniyeti umu
miyesi, bugün için yollarda hic bir 
serserinin kalmamr.sını temin etmiş l 
bulunuyor. 

4726 372fm 5800 .31145 21;;90 ;3r:- ·o 
2;122s ı::J966 sno5 ı 0001 22294 ıı";:- ı 
33394 1 ıso 2rno5 3733G 2399a 2G·ı n 
315os 3901 t 163~ 13183 4347 3657<i 
15'J75 11595 11222 11022 31022 J4Afıl 

30 Llra kazanunıur 
I 

30823 28897 17091 1575 2368 U'70 
17197 17801 3206 15046 14173 2GC:8S 

4639 11453 30916 8041 1769 9777 
8624 S714 17887 27335 36fü:ı:~ 27~: 5 

3816017568 5416 361615372 liB5:l 
54 7ı1 30979 31128 9213 39068 l!J27fı 

20715 6293 13521 21652 38578 7593 
8961 20940 27282 30948 7916 2590J 

28573 33802 11281 123~7 7793 li221 
35937 19187 15683 37683 33997 66J 
10138 24213 31352 21521 16673 19975 

3310 16333 5908 15736 31170 28332 
20262 2272 5846 30268 3787 5 12979 
23563 19075 32464 10075 21098 ~0644 
11036 30027 17106 39832 21993 19140 
8960 l1532 16185 8671 6871 30932 
5974 27921 35199 37652 22293 8418 

Yirmi hin liralık son ikramiye 
beher numara beşer yüZ lira 

alacaktır. 
34731 121 17585 21071 24319 
25964 34918 14524 2891 30466 
13943 11177 16557 10278 32786 

401 2456 37321 1237 29401 
3634 29335 20328 145 ıs z95q 
1185 32600 35386 31998 28418 

13620 35112 26471 6240 20873 
31101249753861339522 7800 

Dün çekilen numaraların !:r&Yil 

konınuı listesi 12 inci sayıfamızda
dır. 

:······ ... ················································· . . . . 
i Anıerika i . . . . 
1 Cumlıur Reisi i 
: Ruzveltin ~ 
1 yazdığı 1 
zabıta romanı;=~ 

Pek yakmda 

HABER' de i 
··o·iş···1 i·rçaıa·r·i·n·in' 

temizliği 
Daimi encümen ldünkü toplantısında 

evvelce işaret ettiğimiz sıhhate muzır 

diş frrçahm satışının önüne geçmek için 
alınacak tedbirleri tetkik etmiştir. Ya· 
pılan müzakereler sonunda Sıhhiye mü
dürlüğünün teklifi veçhile belediye za
bıtası talimatnamesine bu husuı:til bir 
madde ilavesi muvafık görülmÜ§tür. 

tıave edilen maddeye göre gerek da. 
hilde gerek hariçte imal c 1ilip sterilire 
edilmemiş ve kağıt muhafaza içiinr rılın 
mamış diş fırçaları satılamıyacaktır . 

Har.akçı/ıh maznunu 

Elektrik Şirketi 
erkanı 

Bugün de muhakeme 
edlldtler 

Kaçakçılıktan maznun lstanbul 
Elektrik şirketi erkanından Lnzyan, 
Gileri, Emil, Tihiletti, Serpir'i, Hfı. 
şim, Saidin muhakemelerine bugün 
Dokuzuncu ihtisas mahkemesince 
devam edilmiştir. 

Snat 11 de celse ac;ıldığı znnıau 
yedi maznun evukatlariyle benbcr 
hnzır bulunuyorlardı. 

ilk olarak dinlenen işletme mü
hendisi Serpiri: 

- Ben 1920 denberi 1 7 senc-
d' . ' 1 ır Ştn<ette çnlı~ıyorum. Vazifem 
mevcut tesisatla meşgul olmak , e 
onları işletmektir. Bundan altı sene 
evvel Bayazıttaki şubeye üç entelek 
tör götürmüştüm. dedi. 

Celse, öğleden sonra da devam 
edecek ve diğer mnznun şebeke baş 
miihendisi Haşimle levazım şefi Sa
it dinlenecektir. 
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Eski devirlerde 

Taç giyme merasi
minde komiksahneler 

Birinci Hantinin 
taç giyme merasi. 
minde Centerbury 
baı pcskoposunun 
çok yatlı ve halsiz 
olduğu nazarı iti. 
bara alınarak,onun 
ıerefli ve mühim 

.... 
vazifesi Salisbury peskoposuna ve-

rilmi§ti. Başpeskopos bu vaziyete bir 
hayli kızmıı ve bütün merasim müdde. 

tince kendisini zor tutmuıtur. Fakat, 

kralın başına tac koymak zamanı ge
lince ihtiyar peskopos tahammill ede. 

memi§, bulunıduğu mukaddes yeri, kra. 
lı ve her§eyi unutarak rakibinin üzerine 

atılmıı ve tacı onun ellerinden kaparak, 

titrek elleriyle kralın kafasına koymuı
tur. 

• • • 
UçUncü Edvart'ın tac giyme merasi-

minde de, diğer garip bir hidise cere
yan etmi§tir. 

Anane icabatı olarak, krala (devlet 
kılıcr)nı takdim etmek mecburiyetinde 
bulunan saray nazırı Lord Effingham, 
tam bu iti yapacağı sırada, kılıcı getir. 

mediğu;i dehşetle görmüıtür. Bu vazi
yet saray halkı arasında büyük kar. 

g8§ahfı mucip olmU§ ve büyük bir akan 

dalın vukuundan korkulmuştur. Tam 

bu sırada Londra belediye reisi vaziyeti 
kurtarmış ve kendi kılıcını takdim et. 
miştir. 

Merasimden sonra Lord Effingham 

büyük bir mahcubiyetle kraldan af di
lemiı ve §Öyle demiıtir: 

Affınızı istirham ederim, Sir gelecek 
tac giyme merasiminde herıeyin yolun. 

da gitmesine nezaret ~deceğimi vaade· 
eliyorum, 

Tac giyme merasimi bir krala bir de. 
fa yapıldığına göre, bu sözlerin kralı 
pek de tatmin etmediğini tahmin eder
siniz. 

• • • 
Kral ikinci Jak da gUHlnç bir htdise. 

nin kurbanı olmuıtur. Merasim esnasın 
da giyeceği tacın ölçUıü yanlı§ alındığın 
lcian, tac kralın baıının tepesinde bir 

limon kabuğu gibi kalmrıtır. Diğer ta. 
raf tan kralın her iki elinde de asa bu
lunduğundan, kral tacın düımemesi için 
adeta hokkabazlık marifetleri göster
mek mecburiyetinde kalmııtır. 

Fakat bütün gayretine rağmen tac 
ba§ından kayarak düımüttür. Bereket 
ki, o sırada yanında bulunan Sir Henry 

Sidney, tacı havada yakalamıı ve kra· 
la ldönerek §Öyle demiıtir: 

«--Sidneyin, İngiltere tacını tutması 
ilk defa vaki olmuyor Sir!,, 

• • • 
Dördilncil Corcun 
tac giyme merasi· 
minde de buna 
benzer küçilk bir 
hadise olmu§tur. 
Marki d'Angles. 
aay Stewart bele
diye reisi olması 

hasebile, tacı me. 
rasim yerine ka
dar götürmek gibi 
ıerefli bir vazife 

.... .1<~-

ile mükellefti. Fakat ya ihtiyarlıktan, 

veyahut da yorgunluktan dolayı, bir a· 
ralrk, ağır tacı elinden düıürmüştür. 

Eğer bu aralık, yamnıda bulunanlardan 

birisi büyük bir çeviklik eseri göstere. 
rek tacı yakalamasaydı muhakkak ki 
tac parçalanacak ve büyük bir 
olacaktı. . ,,. ,,. 

Bu ti.irlü kazaların 

yik neticesinde kralis;e Viktoryarun par 
mağı o ka'dar §işmiştir ki, yüzüğün çı
karılması .is;in, parmağın saatlerce buz
lu su içinde kalması lazımgelmiştir. 

Bütün aksilik bununla kalsa iyi! O 
zamanlar genç ve gi.izel olan kraliçe 
Viktorya, sekiz bin kişinin hazır bulun
duğu ve bin bir türlü vantilatörlere rağ 
men, sıkıcı havasına birçok kimselerin 
tahammül ~demiyerek bayıldıkları 

Westminsterin merasim yerinde, tam 
dört saat, tacının ve merasim elbisele· 
rinin ağırlığı altında hiç kımıldamadan 
peskoposun duasını dinlemiştir. 

Nihayet merasim bitmiş ve merasim. 
le beraber yorgunluktan biten zavallı 
kraliçe, nihayet rahat edeceğini ldüıüne-

rek derin bir nefes almış ve tahtından 

inerek dıJarıya çıkmak istemiştir. Fakat 
tam bu sırada Lord Thynne yanına 
yaklaımış, peskoposun dua esnasında, 

dalgınlıkla iki sayfa atladığım ileri sü
rerek, kraliçenin tekrar yerine geçmesi. 
ni ve atlanan iki sayfa duayı da !dinle
mesini rica etmiştir. Zavallı kraliçe çar 
naçar buna boyun eğmek mecburiYetir. 
de kalmııtır. 

,,,. ~ . 
Hadiselerin en ga
ribi 1821 de, dör. 
düncü Corcun ba
şından geçmiştir. 

Merasimi mütea. 
kip Wcstminster 
Hall'de toplanan 
davetliler kralın 

meydanda bulun
maldığıru görünce 
hayret etmişler ve 
saray nazın, kra· 
lın, belki de yorgunluktan hasta düş. 
mcsi ihtimalini düşünerek merakla ya· 
tak odasına gitmiştir. Fakat kapıyı ara
lamaaile derhal kapaması bir olmuştur: 

Kral, Hazreti Adem kıyafetinde ve 
başinda tac olduğu halde, d"danın etr,a. 
lında çekirge gibi sıçrayarak ldönüyor, 
uzun bir hareketsizlikten mütevellit U· 

yuıukluğu gidermeğe çalışıyordu. 

• * * 
Bütün bu gülünç hadise görülmiyen 

kazalar, mazideki İngiliz hükümd:ırla
rma ait kalmıştır. Bu gibi şeylerde son 1 

derece hassas olan yedinci Edvart'ın 

zamanından beri böyle hadiselere rast.. 
Janmamakta:hr. Çünkü mazideki kaza· 

lardan ibret dersi alınmış ve bunların 

tekrarlanmamasına dikkat edilmiştir. 

Mesel&, tac ve yüzüklerin ölçüleri iyi

ce alındığı gibi, merasim esnasında da 
hükümdarların 'yanında, birs;ok doktor. 
lar bulundurulmaktadır. Ve :daha bir
çok tedbirler. 

Binaenaleyh bugün İngilterede yapı· 
lacak olan merasimin en ince tef errüa. 
tına kadar büyük bir intizam is;inde ce. 
reyan edeceğine muhakkak nazarile ba
kılabilir. 

Hazinei hassa
nın değeri 

ı ..... en fazlası hiç §ÜP· , ... ,...,li'.: 
1!esiz, kraliçe Vik· 
toryanın başından 

geçmiştir. Mera. 
aim esnasında par· 
mağma geçirilen 
yi.izük o kadar 
dardı ki, peskopoı 
onu, ancak büyük 

bir kuvvet ıarf ederek güçlükle parma
ftnı geçtrcbilmit ve zavallı kraliçe bü. 
tiln gayretine rağmen, acı bir çığlık ko
parmaktan kendini alamamııtır. Bu taz 

1649 senesinde hükümdarlara mah. 
sus murassa nişanelerin parçalanarak 
altınla mücevherlerinin satılması için 
emir verilmi§ti. Bu emir yerine getiril· 
meden evvel hazinei hassada mevcut 
her§ey kaydedilerek fi}•atı tesbit ettiril· 
di. Kral Alferdin ve St. Edvar.dm da 
taçları dahil olduğu halde bütün hazi. 
neye o zamanki rayice göre 264 7 İngiliz 
lirası 18 giling ve 4 peni paha biçildi. 

Merasimde balunanlara bedava at 
İskoç kralı Aleksamlr, tac giyme merasiminde birinci Edvarda tazimlerini takdim için Londraya gitmişti. '111_ 
sonra, kim yakalarsa malı olsun diye beı yüz atını sokaklara salıverdi. Diğer asilzadeler de onun misalini ta~ 

Hazinei 
hassada 
yangın 

Kralın tacı 
nasıl 

çalınmıştı ~ 

1841 de Londra kulesinde yangın 
çıkmış ve hazine odasını tehlikeye sok

muştu. Tacın muhafıziyle kule muha. 
fızlan büyük bir cesaret göstererek so· 

nuna kadar yangında kalmışlar ve hazi
nenin anahtarlarını bulamadıkları için 

kapıyı zorluyarak kırdıktan sonra kıy
mettar eşyayı dışarı taşımışlardı. 

Bir 
hırsızhk 

İkinci Şarl' rn 
taç giyme mera 
siminde acaip 
bir hadise ol
muştu. Saltanat 
fasılası esnasın
da İngiliz hü
kümdarlık tez 
yinatrnın 264 7 
İngiliz lirası 18 
şiling ve 4 peni
ye satılmı§ ol
ması dolayısiyle 
bunların yeni
den yaptırılma
ıı lazım gelmit· 
ti. Hükümdara 
mahsus lllUr~ı -
sa alametler bü 

yük kuyumcu Viner·e yaptırılmış 
ve tetevvüçten evvel Londa kale
sinde halka gösterilmişti. T etevvüç 
merasiminden on sene sonra eski 
cumhuriyet askerlerinden çok cesur 
bir serseri olan miralay T omas 
Blood, kalede bunları çalmağa te
şebbüs etmişti. 

Papas kılığına girerek ve hem
palarından birini de kadın kıyafeti
ne soktuktan sonra yanında karısı 
diye tanıtarak kaledeki hazineyi 
muhafazaya memur iyi kalpli Ed
vartla karısına misafir oldu. Bunla-
rm itimadını kazandıktan sonra 
kendi yeğeni ile muhafızın kızı a
rasında hayali bir izcivaç tasarladı. 

Tayin edilen günde hayali yeğe
nini beraberinde kaleye getirdi. Bu 
adam da miralay gibi iri yarı bir hay. 
duttu. Çeteden bir başkası da kale
nin dışında atların başında bırakıl
dı. 

Oturup hep birlikte şarapla kafa 
lar tütsülendikten ve izdivaca dair 
hararetli münakaşalar yapıldıktan 

• sonra miralay Blood krallık nişane
lerinin kendilerine gösterilmesini ri· 
ca etti. 

• . !J 

H . d . ·ı· trif"'.'ı azme o :ısına gm ır '! 
eli ı şaşakalmış olan ve ken il 

vahşiyane denecek derecede 

le müdafaa ede..n muhafızın JI 
çullandılar, adamcağızı sıkı~ 
ladılar. Bunun üzerine taç),)/ 
yapıldı ve çuvala sokabilrrı--l 
hükümdarlık asası, bilhaSSS ~ 
len destere ile ortasından k 

Fakat bu işler yapılırke~ 
fız Edvardm oğlu hiç bekl 
bir sırada çıka geldi. Hırsızl~~ 
bir acele ile taç ve hüktl';-J 
kiiresini alarak kaçmağa ~ 
Geç kalmışlardı; çünkü 
oğlunun avazı çiktığı kadar: 

- imdat! 
diye bağırması işitilmişti· 

lar dışarıda beklemekte olan' 
varmadan yakalandılar . 

Hadisenin tuhaf trrafı §:), 
gün miralay Blood kralın h ~ 
çıkarıldı. Kral herifin küsta ~ 
soğuk kanlılığı karşısında ~ 
mütehassis oldu ki kenclisirıt 
tikten bÇlşka maiyetine aldı ~ 
ceyc kadar senelik 500 ingili' 
tahsisat bağladı. _/. 

Tacı su ahp götürünc~ 

1303 de hükümdarlık ziynetlerinden bir 
ksımı Vestminster hazinesinden papaz 
Rişard dö Podlicote tarafından çalın· 

mış ve bilhassa bu iş için ekilmiş olan 
kenevir mahsulü arasına gizlenmişti. l 
Gürültü yatıştıktan sonra çalman eşya 
emniyetle ırmağın karşı tarafına geçiril 
mişti. 

Vcstminster başpapazile kırk papaz 1 
bu hırsızlık yüzünden tevkif d:iilmiş. 1216. sene.sinde kral John·m hükümdarl~k nişaneleri bir ara~~ .. il~ taşını: 
birçok muhakemelerden sonra suçsuz· ı folk ıle Lınkolnsayr arasır.:ia Vaş ırmagı tarafından alıp goturületek le 
lukları anlaşılarak bırakılmışlardı. ı tu. Bunun neticesinde kral Gloçesterdc yapılan tac giyme merasiminde 

basit bir altın zincir geçirmekle iktifa mecburiyetinde kalmıştı, 
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Tarihi macera ve aık romanı - 63 - Yazan: (Vi-Nu) 

Şehzade Mehmedin kuyuya atı ld ığı vakit alnında 
açılan yaranın izi, ömrünün sonuna kadar 

alnında .kaldı 
Geçen kıamılann hülUası 

Sultan llırahim, kendi {>OC'Uğu müs. 
fokheZ padi§ah şehzade M ekmedi o 
kadar seı>miyor. Bil6.kls, 1ccndi evıa. 
dı diye tevehhüm ettiği '00 babası 

kat'i surette belli olmıyan '/...-üçük 
OS"man'ı seviyor. l!ehmedin anne.ri, 
bu. muhabbeti 1..'181oandığı için, deli 
pcıdişah, sitıirlencrck, §ehzadeı.fl, 
kıa.ldırdı{jı gibi ],:uyuya atıyor. 

• • • 
~ o zaman, müthiş bir vaveyla 

koptu. Tarihte şimdiye kadar nice nl
ce eehuı.deler öldürUlmüş, boğulmuş. 
tu. F , kat; bu hidisç. onlar gibi değil. 
ai. Zira, Osmanlı hanedanının son ü
midi olan küçUk Mehmed, derin bir 
kuyiıaa, hayatla memat ortasında pen
çeieşiyot'du. Haseki sultan, deli gibi, 
padişahı iki omuzundan kavradı: 

- Ne yaptm? Ne yaptın? Buna Al. 
lah da, kullar da izin vennezler. 

Sonra, etra.f ma nevmid nevmid bak. 
b: 

- Hiçbirinizde cesaret, gayret, ha
miyet yok mu? ... Bu hanedanın ekme. 
ğini yemediniz. mi? •.. Kurtarın ..• 

- Nasıl? - diye çırpınıyorlardı. 
Haseki: 
- Nasıl olursa olsun .•. Hepiniz. ca

nınızı feda edin ... Bütün köleleri, cari
yeleri aşağıya atın ... Bogulsunlar, et. 
ten bir ceset sal teşkil etsinler ... Na. 
~larmm Ustüne veliahtı c;ıka.rsmlar .. 

Yaptığı bu işten dolayı bizzat padi
şah da ürkmüştü. 

- Acaba Cinci hoca ne diyecek? ••. 
Acaba. ·a18~.gı 'lttım:rya.calnnı ? 

Sünbül ağa ise: 
- Onun -ölUmü hepimizin fellketL 

dir-#Kurtann! • diyordu. 
Fakat yanlış kumandalar veriyor • 

QU. 
Haseki onun bu ilesinin farkına 

vardı: 

- Oğlumun boğulmasını, kendi pi
çinin tahta. namzet olmasını istjyor ... 
Dinlemeyin onu ... Çabuk, bahçıvanla.. 
rı çağınn ! - dedi. 

Zaten, hasbahçenin arka tarafında 
çiçek dikmekle uğra.9an hadım bahçr-

' vanlar, duydukları canhıraş feryatlar 
fi7.crine bizim bulunduğumuz tarafa 
do~ru koşm~lardı. 

Kuyunun içinden, bazan beliren, ba. 
zan kaybolan haykmnalar işitiliyor. 
du. Küçük Mehmet, herhalde, ölüm ha 
Iine pek ya.km bulunuyordu. 

Derken, çok şükür, bahçıvanlar ıe
tişti. Bellerindeki kuşakları uc uca. ve 
ihtiyaten çift olarak bıığlamak sure
tiyle, kuyunun içine kadar indiler. O. 
radan, umumi heyeean arasında, şeh. 
zadenin baygın vücudunu çıkardılar. 
Evvela anla§ılamadr. Baygın mıdrr, 

yoksa boğuldu mu? Zira, rengi mos
mor kesilmişti. Gözleri, çeşimhanele. 

rinden uğramıştr. Akları, butün deh. 
şetiyle görünüyordu. Hele en fecii, 
alnında koskoca. bir yara açılmıştı. 

Şakır şakır kanlar akıyordu. 
Bu kanın hfılfı. akmakta olması, kal

binin durmadığııı kanaatini bize verdi. 
Fakat Haseki sultan: 

- Ah evladım... Ah şehzadem .. . 
Kafası patlamış, beyni dışarı akmış .. . 
- diye inliyordu 

Arada sırnda padişnhn hışımla. ba. 
karnk, onun korktuğunu anladığı için 
bir tehdit savunıyordu: 

- Cinci Hoca sana gösterir ... An. 
larsın sen bu yaptığın işi ... 

Deli İbrahim, şimdi si.it dökmüş ke
diye dönmüştu. Ağaçlardan birinin 
altına sinmiP, padişahlığını ve her şe. 
ye hiikmetmek iktidarında oldu~unu 

unutmuş, korku içinde: 
- Cinci Hoca. .. ne diyecek? • . Ya 

ölürse ... O zaman, ne diyecek? ... - di
yordu. 

- Ya .. Gördün mü i~te .. 
BahçIVanlardan biri akıllı çıktı. Bu 

gibi vaziyetlerde alınması icap eden 

tedbiri biliyormuş. Şehzadeyi b~ğı 
astı. Oğlanın ağzından oluk oluk su 
boşandı. 

Fakat ayni zamanda, alnından akan 
kan miktarı da fazlalaştığı için, Sün
bül ağa: 

- Asmayın ... Zarardır! • dedi .• Ka
m ziyan oluyor ... Doğrultun ..• 

Bahçıvanlardan biri: 

- Sen kar~ma. .. Yanlış emirler ve. 
riyorsun. Biz Haseki sultanı dinleriz .. 

Kurtulması için mutlaka karnındaki 
sular dışarı çıkmalı. Kanın akmaması 
için ise, alnını bağlanz ... 

Bu söylenen şekilde yaptılar. (Bu
rada kaydede~m ki, küçük Mehmedin 

altındaki bu yaranın izi ömrünün so. 
nuna kadar kalmıştır.) 

Sünbül: 

Kocasız kalmış 
" ihtiyar kızlar ,, 
1 NGIL TEREDEKI "bekar ka-

dmlar cemiyeti,. son zaman· 
larda hummalı bir faaliyete geçmiş
tir. Koca bulmak ümitlerinin suya 
dü~tüğü bir çağda bulunan "ihtiyar 

kızlar,, dan müteşekkil olan bu ce· 
miyet, taç giyme merasiminin önü

müzdeki hafta içinde muazzam bir 
miting aktetmeğe karar vermiştir. 

Diğer tataftiin, -cemiyete mensup 
bir heyetLmurahbaaa, sıhhiye nazı

rım ziyaret ederek bazı taleplerde 

bulunmuş ve ezcijmle, 5 5 yaşını 
geçkin bütün bekar kadınlara bir 

maa, (tekaüdiye olacak!) bağlan· 

masını istemiştir. 

lngilterede, bu vaziyette olan 
1 7 5 bin kadın vardır. 

Esasen bu "ihtiyıar kızlar,, lngi
liz hi.ikumetini bir hayli alakadar 

etmektedir. Yanlış anlamayın!. .. 
Yani vaziyetleri hi.ikumeti düşi.iodi.ir 
mektedir. Filhakika, evlenmeyi art
tırmanın yollarını arıyan hükumet, 

bu işe büyük bir ehemmiyet atfet· 
mektedir. Çünkü lngilterede, er 

keklere nisbeten 1 milyon fazla ka

dın vardır ki bunların vaziyetleri bir 
hayli müşküldür. 

Buna mukabil Kanada, Avustu· 

ralyada evlenmiye talip, birçok er 
kek var. Şu halde? 

Bir rekor! 
ıMJ lngilterede hır

sızlık yaparken 
yakalanan 7 4 
yaşında bir ih
tiyarın dosyası 
tetkik edilince, 
herkes hayret -
ler içinde kal -

mıştır. Filhakika bu adamın, ömrü-

nün kırk iki senesini hapishanede 
geçirdiği anlaşılmı~tır. 

Altı milyon varidat 
O ÜNY ANIN en zengin insanla· 

rmdan biri olan Bhavnagar 
mihı-<lcesi, bundan bir miid~et evvel 

. Lundrdya gelmiş ve kısn bir zaman 
içindl: orada bir milyon lira h'\rectdık 
tan sonra Hindıslana donmüştür. 
Bu bir milyon lira mihrace için bü-

yük bir para sayılmaz, çiinkü sene
lik varidatı 6 milyon Türk lirasıdır. 

l\lihrace Londradaki ikameti es
nasında en büyük otelde, yirmi o-

dalık bir daire kiralamıştı. Hindis· 
tana avdet edeceğini söyleyince, U· 

şakları hiç durmadan, sabahtan ak
şama kadar çalışmak suretiyle, eşya. 
larmı ancak üç günde toplıyabilmiş· 
lerdi. 

- Artık bahçıvanlara bile emrımı 
geçiremiyorum. .. Yazıklar olsun! - di
ye hüzünle yüzüme baktı. _ Benim i. 
çin kalan bir çare var: Bir an evvel 
tası tarağı toplıyarak bu memleket • 
ten gitmek ... Sen de benimle birlikte 
gelirsin, değil mi, Mustafa. .. 

- Gelirim... - dcim. • Fakat Os
manla Ayşe ... 

- Zaten biz götürmiyclim desek bi
le, onları Haseki cadısı burada bı. 
rakmıyacaktır. Bu hadise onun ekme. 
ğine yağ sürdü. Herkes nauınnda o. 
nu haklı çıkardı. Galebe tam mana.si
le ondadır ... Artık onun iradesi önün. 
de hiç kimse duramıyacaktır... !yisi 
mi, buradan bir an evvel gitmeliyiz .. 

- Siz, her şeyi daha iyi bilirsiniz ... 
Nasıl arzu ederseniz! - dedim. 

(Devamı 1Jıar) 

Suyu temizlem ek 
• • 
ıçın 

BlLDIClMl7- tentürdiyotdan bir 
bardak suya bir damla damlatılırsa 
tifo ve emsali öldürücü mikroplar 
mahvolur. Bir damla tentürdiyot 
yedi yüz elli gram suyu temizleme
ğe kafidir. 

Saçlarınızı 
uzatsaydınız . .• 

• 

J
. 

~ 
1 . 

\ 
. 

Bir erkek, doğ
duğu günden i- , 
tibaren hiç saç
larını kestirmez 
se, bunlarm ne 
kadar uzıyacağı 
nı tahmin eder-
siniz? 60 santi· 

metreden bir buçuk metreye kadar 
ve tabi! adamına göre.. Kadınların 
saçları ise bu azami rakamı bol bol 
geçmektedir. 

Açıkgöz alim 
E SKiLER arasında en büyük 

heyet alimlerinden sayılan 
Thales'jn hayatını Yunan fen adam 

ları tetkik etmeğe başlamışlardır. Bu 
tetkikler neticesinde Thales'in heyet 

bilgisinde olan ihtisasını speki.ilas 
yonlar yapmak için kullandığı anla 
şılmıştır. 

Fenni müşahede ve tarassutlar 
vasıtasiyle Thales hangi senenin be-

reketli mahsul vereceğini keşfetmek 
teydi. Bunun i.izerine Midilli ve 
Sakız adalarında ne kadar zeytin 

presesi varsa hepsini bir sene müd
detle ve gayet ucuz bir fiyntla kira· 
lc.ır, mahsul idrak edilince, bu ya-

man iş adamı bilginden başka hic 
kimsenin elinde zeytin presesi bulu~ 
maz, o da bunları vermiş olduğu pa· 
radan yirmi misli fazlasına devreder 
mış. 

Thales'in b~ylece muazzam ı;er
vetler yaptığı meydana çıkanlınıştır. 

En garip borsa 
D ÜNY ANIN en acayip zahire ve 

toprak mahsuJleri borsa binası 
Hola'ndanın L.ahi şehrindedir. Tltı 
buçuk metre genişliğinde bir kanal 

borsa !'lalonunun tam ortasından ge· 
çer. Bu su yolunun iki tarafına 
dizilmiş tahta sıralara oturan borsa 
mi.ibayaacılariyle tacirler, zahire ve 
meyve dolu yelken gemileri kanal 
dan aşağıya akıp giderken, bu malla 
ra fiyat teklif eder ve pazarlığa giri 
şirler. 

Köpr ülü şehir 
Dünyanın, köprüsü en fazla o· 

lan şehri Vencdikten sonra hiç şüp
de yoktur ki, Lcnin~rad'dır. Bu şe!1· 
rin tam beş yüz kırk dokuz köprüsü 
vardır. 
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Yazanlar: 1 çeaterton - 2 Sayera - 8 Arata KrlıU - 4. Vlls KJrofta - 5. Vayt 
6. Henı1 Ved - 1. C. D. H. ve M KQI - 8 Mlh·ard Kenncdl - 9. Con Royd - JO 
Aknoka - ıı. Edgar Jepson - 12. Klemans Dan - 13. Antonl Berkeley. 

Çeviren: fa. ' Tefrika numarası -

Holland: 
- Belki, dedi, biz görmeden geJmiı 

olabilir. 
- Evet, girelim. Herhalde içerdedir. 
Müfettiş, onlar içeri girince rahat bir 

nefes aldı. Nihayet kıpırdanabikcekti. 

Ayaklan karıncalanmağa batladı. O~ 
tur':iu, oğmağa başladı. Bu sırada, bir 
ııes duyar gibi oldu. Derhal doğruldu. 
Ve bekledi. Bu sefer, ikinci ve daha 
vazih bir ses duyuldu Sonra bir sürü 
feryatlar. Müfettiş yerinden fırladı, giz 
lendiği yerden çıkar çıkmaz, papazın 
evinden madam Hollandin çıktığını gör 
dil. Suratı kireç gibi olmuştu. Elleri ile 
görünmiyen maniaları itiyor gibi ilerli. 
yordu, sallanıyordu. Bir saniye sonra 
arkasından kocası göründü, koştu, ve 
madam Holland, onun kolları arasına 
düştü. 

Rac şimdi, yola çıkmış. koşuyordu. 

Karı il~ kocanın yanına gelince, Hollan 
dm elleri nazarı dikkatini celbetti. Hol
lanı:lın ellerinde kan vardı: 

- Buradan bir yere ayrılmayınız 

Diyerek koşmakta devam etti. Açık 
kapıdan içeri girdi. Koridorda kim11e 
yoktu. Salon da boştu. ~ac etrafa bakın 
dı. Gözü papazın çalışm:ı odasına ilişti. 
Kapısı a,ıktı. Oraya koştu. Dehşetten 

kapının eşiğinde durakladı. İlerde papa
zın yazıhanesinin önünde, yerde, bir 
genç kadın yatıyordu. Gözleri apaçıktı. 
Fakat bir balmumu bebeğin cam gözle_ 
ri gibiydi. Yüzündeki boyalar, birer 
humma lekeıi gibi duruyorlardı ve iki 
eli göğsüne saplanmıı bir bıçağın kap
zasına yapışmış idi. tlzerinde büyük 
çiçekler olan yazlık elbisesi ve yerler 
kan içindeydi. 

ON tKtNCt KISIM 

Yc.oan: A. Scrkelcy 

MESELE 
0

ANLAŞILIYOR 

Rac yerlerdeki kanlara aldırı~ etme. 
den kadının yanına diz çöktü. Vücudu 
henüz 11ıcaktı. Fakat ölmüştü. 

Bu aralık, kapıdan Hollandın sesi 
duyuldu : 

- Bu işi yaptığı vakit, biz koridorda 
idik. Hatta yere düştüğünü duyduk. 

Holland vakur bir sesle söylüyordu. 
Rac kaşlarım çatarak: 

- Size, dedi, bulunduğunuz yerden 
bir yere ayrılmamanızı söylemiştim. 

Holland kızdı: 

- Bu gülünç emir'Ieri, deı::li, bir tara. 
fa bırakınız, şimdi merasimin, emrin sı. 
rası mı? Size bir yardımda bulunabilir 
miyim? Öldü mü acaba? Ne dersiniz.? . 

- Evet, öldü. hem öldiiğü :-aman, 
siz evin içindeydiniz. 

- Hem kucağımda ö~::lü diyebilirsi· 
niz. 

Rac, Hollandın ellerindeki kana bak-
tı . Holland: • 

- Evet, dedi. yere düştü~ünü ve fer. 
yadını duyunca koştum. Biran kucağt. 
rna al~r-ı. Fakat ellerine ve 'bıçağa do. 
kunmadım. 

- Akıllıca hareket etmi§siniz. 
- Onun kim olduğunu tanıdınız 

değil mi? Bu, karımın Fransız o:la hiz
met~isi Selidir. 

- Ya ... O halde size ve zevcenize so. 
racaklarım var. 

- Şimdi olmaz. Karımın halini gör-
mediniz mi? Bırakınız biraz kendini 
toplasın.? 

- Kendisi nerede? 
- Dısarda. Bahçede 4'alıncağm ya· 

nmda. Şimdi yanına gidiyorum. Sizi C• 

rada bekliyoruz. 

Bu aralık dışardan bir ayak sesi du. 
yuldıı. Holland gitmek üzere çıkarken 
birisi: 

_ .. Kimse yok mtı? 

Diye seslendi. Bu sesin ~ah;bi "İv
ning gazet .. in muhabiri idi. Holland 
homurdanarak yanından geçti, cevap 
vermedi. Gazeteci, ilerlemiş, kapıya 

gelmi~ti. Müfettişi görünce, neşeli bir 
sesle: 

- O, mister Rac, dedi. sizi burada 
bulacağımı zannetmiyordum. Mister 
Mımt burada değil mi? 

Pencerden. batan f:Ünesin bir hüz. 
me,si gazetecinin r;özlüklerine çarpıyor· ı 
du. Gazetecinin dudaklarında geniş bir 

tebessüm vardı. Fakat birdenbir 
de yatan cesedi gördü, ve: 

- Aman yarabbim, dedi, bu 
Rac ağır bir sesle cevap verdi 
- Galiba matmazel Seli, mad 

lanı:lın eski oda hizmetçisi. Şiındi 
kim olduğunu öğrendiniz değil 
hal buradan çıkıp gidiniz. Sonra 
gürüz. 

Dışardan yeniden ayak sesleri 
du. ikisi birden başlarını çevirip 
lar. Bu gelen papazdı. Yazı eda 
rince pşırdı: 

- Mister Rac, dedi, sizi buradi 
cağımı ... Fakat o ne? .. 

Biran. papaz durdu. Tas 
Sonra: 

- Seli! 
Diye haykırarak cesedin üzeri 

dı. Müfett:ş derhal ilerliyerck: 
- Aman, dedi, dokunmayınıl• 
Papaz, müfettilie başını çevir 

zünde müthiş bir ı~t1rap okun 
Kısık bir sesle sordu: 

- Öldü mü? 
- Maalesef öyle. 
- İntihir mı etti? 
- Biraz benziyor. 

Papaz ellerini yüzüne 
müddeet öylece durdu. Sonra 
kaldır91. Boğuk bir sesle: 

- Mister Rac, dedi, bu zaval 
nm kim olduğunu biliyor musun 

- Söylediler. Madam Hollan 
oda hizmetçisi imiş. 

- Evet. Fakat mister Rac, bu 
ait öyle şeyler bHiyorum ki, 
söyliyemem. Zira, bildiklerimi, 
günah çıkarırken söylediler. Ypl 
söyliyebilcceğim bir tek şey va 
şudur. Bu kadm, benim eski ka 
Ve zanncıdersem onu bu harek 
sev kettim. 

Müfettiş sordu: 
- .Siz mi sebep oldunuz? N 

sebet? 

Fakat gazetecinin hata orada o 
nu görerek ona döndü ve: 

- Size buradan çıkıp gitmeni 
lem iştim. 

Diyerek üzerine doğru yürü 
o kadar sinirli idi ki, gazeteciyi 
tarından tutup atmak, böyleçe 
muş ve gerilmiş olan asabufı yatı 
için böyle bir fırsatın çıkmış. o 
adeta memnun olmuştu. Fakat. 
cinin beti, benzi uçmuş yüzünU.. 
yen ellerini, görünce ıdurdu. 

sarsacak yerde, omuzunu okşadJ, 
na girdi, onu yavaş yavaş. adeta 
le kapıya doğru götürürken: 

- Siz, dedi, eski bir muhari 
Nasıl oluyor da, kan görünce bö1 
hatsız oluyorsunuz? 

Gazeteci, hafif bir tebessümle 
vermeğe teşebbüs etti: 

- Evet ... ama ... biz ... kadlJ'\ 
mezdik .. 

Papaz, yanlarına gelmişti G;ı 

alarak, tuvalete götürdü, onu or 
nız bıraktı: 

- Kendinizi iyi hissedene ka 
rada kalab!lirsiniz. 

Dedi ve yazıhaneye döndü. Jo.I 
papaza, istifham dolu gözlerle 
du, papaz: 

- Zavallı kadın, dedi, çocu ' 
anasıydı. Belki ona ka:-şı fazla se 
randım, çok dar kafalı olarak 
ettim. Hoş başka ne yapa'IJilird" 
Dini kanaatlerim ondan ayrılma 
saadc etmiyordu. 

- O sizden talak mı istiyordll 
- Evet. Onu benim yanımda.4 

ran adamın kim olduğunu bilın! 
Kaç defa soroum. Bir türlü s 
istemedi. Belki de böyle oldu 
iyiydi. Herhalde bu adam ona k 
ru hareket etmiş olacak. Ona bll 
senedir sadık kaldı ve onunla c\• 
istiyo11:lu. Lak:n ben bir türlii t 

zı olmuyordum. O zaman, salı g 
cesi. yani cinayetin gecesi, bura 
görmeğe geldi. Son defa olarak 
talaka razı olmamı yalvarmak is 
Pek heye:anlı v,. asabiydi. Adc: 
dinde değildi. 

-Ya!... ~ 
- Onu teskin için pek t>üyi.i 

külat çektim. Nerede kaldı ki ıce 
vereceğim cevap müsbet değildi. 

(Devamı 
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Ingiliz donanmasının Spitheadde 
yapacağı büyük geçit resminde.e 
17 devleti dört hatll harp zırhhsı, dört birinci sınıf 

kruvazör, beş hafif kruvazör, üç muhrip bir 
İngiliz Kralı Altıncı Jorju.n taç giy. d • it • • t • ı d k 

:"~:~~:·~pi:::d~~;~~.çı!::!~ enıza ı gemısı emsı e ece 
Yapacaktır. Dünyanın en büyük harp 
donanması tarafından y;apılacak olan 
bu~ geçit resminin pek muhteşem ola. 
cağ~nı söylemcğe lüzum dahi yoktur. 
lngıl~z donanmasının böyle bir geçit
resrnıne sık sık tesadüf etmek imkan
Sizdır. Bu büyük donanmanın bundan 
~VVel . yaptığı son geçit resmi, yarın 

ç gıyceek olan yeni kralın babası 

Betıinci Jorjun 25 inci saltanat yılı 
§enli~Jerindc olmnştu. Bu seferki geçit 
l'Csrnınc İngiliz anavatan filosunun he. 
ınen hemen b""1.:: ·ı · · U1.un gerru erı ıştirak c. 

decek ve on yedi devlet donanmasına 
:cnsu~ muhtet:f cinsten on yedi gemi 
a:1 .geçıt yapan lngiliz donanmasını 
d amJadıkUqı sonra kralın yatı önün-

e ~~ca bir geçit resmi yapacaktır. 
l'i 1'~rk deniz silahlarını bu büyük bah 
t nümayi§tc Kocatepc muhribinin 
d:rrısı.ı edeceği malümdur. Gemi gön. 
~ış olan diğer devletler şunlardır: 

le ansa, Amerika, Japonya.. Sovyct-
r Birr~· A · · ?na ıgı, rJantın, Almanya, Dani-

b rka, İsveç. Finlandiya.. Hollanda 
~una· , 
lon nıstan, Portekiz, Romanya, Po. 

Ya, !Küba. Estonya. tc!: d.evleticrdcn Fransa, ba)Tağmı 
gc . il etmek şerefini en son sistem 

nı..ı.lcrindcn birine vermiştir: 
Dunkcrk hattı harp knı ·· ·· U vazoru. 

lil-a. ınumt harp ınütarckesinden sonra. 
k nsaya bağla.runış olan eski Alman 
basa.bal.arından birinin adını t~ıyan 

t g l o · ı .. OQ lonıukt~r mı suratindedir \"C 26,0 
bost · 

cüği h Utnuz Sovyet Rusyanm göndcr-
edi!ın ·attı harp zırhlısı Maral tamir 
ki p ~ş Ve §ekli değiştirilmiş olan es. 
ton] \ro Pavlosk zırhlısıdır ki, 24.000 
ınaru ~ur \•c 25 mil sürati \'ardır. Şi
bi 1 Aıncrika Birleşik devletleri 2i nt ~nluk Ncvyork hattı harp gcmiı;i . 
da ~e Japon İmparatorluğu da Hl2!l 
10.~aınlanm15 olan Asigara adlı 
liinu ~onluk güzel bir harp kruvnzö. 

A. .S'ondC'rmiştir. 
S'ön~Ja~tin Cumhuriyeti tarafından 
ZÖ .. erılen Moreno hattı harp knıvr
,.,. .r-ud. 28,000 tonluk mükemmel bir gc. 
••!l ır. 

bil ~.:ınanya, yapıldıkları gilndenberi 
\' :iuk deniz devletlerinin beğenerek 
ı:k ~~skançlıkla baktıkları 10,000 ton-

uç ceb kruvazöründen birini Ami-
:raı Graf S . . .. d . t" 'r\" pee yı gon ermış ır. 

ıeıs Juel hafü kruvazörü Dani. 
n.1_arkayı, Vaynamoincn hafif knıvazö-
ru d ı..,. . c ınlandıyayı temsi lcdcccktir. 
h Hollanda Cava adlı 700 tonluk bir 

arp gemisi, Polonya ve RomanJ·~ bL 
rer rn h . Es . u rıp ve tonya Kalcv adlı bir 
dcnızaltJ gemisi göndermiştir. Eston
y~ bu gemiyi iki yıl evvel İngiliz tez
g~~lanna ısmarlamıB ve gc111 j bir 
llluddct evvel Finlandiya zabitleri ta. 
:rafından teslim edilmişti. Cephanesini 
rurnakta bulunduğu bir sırada bu vazi
fe kendisine verilmiştir. 

lsv..,. de D tn· .. ~~ . ro ıng Viktorya .. ı 
gondermıştır. Bu, 1917 de de . . · 
d . ·ı . 24 . nıze ın. 
ırı mış mıl süratindc 7000 ton-

luk bir zırhlı kruvazördür. 
Bu gemilerin bütün zabitle . k"" .• k 
b "tl . rı, uçu 

za ı erı \'e erleri merası· . d 
ı . . mın evamın-

ca ngılız Amirallığının . . . 
cııhle.rdır A . 

1 
rnısafırı ola. 

· mıra lık b 1 w 

ınıı.k için 12 .. l""k . un arı agITla-
7.ırlamıştır B 'ifU1l u bır program ha. 
zim Kocat~ c~/:ogram mucibince bi
nizcilerlrni/d .k~ ~ııbitlerlmiz ve dc
lığın misııf· .c ıkı gündenberi Amiral. 
yafctı ırı bulunmaktadırlar. Zi
spor e:: gardcnpartiler, suvareler. 

m~sabakaları biribirini takip rt. 
rnektcdır. 

lt Bu mernsimd" malCım olduğu ü1.ere 
alya krallıh \C ''Habcıt:stan impa~a-

torl w -
• U/ll,. t<'msil edilmemekte olduğu 
ıçın İngiliz nmıralınm misafirleri ara
:unda bir tek İtal)' n denizcisi bulun. 
mamaktadır. - N. N. 

' t' rlo11ıann?Mını te1"$il edecek olan hattı harp :: ı1ılısı l'ıl 'J 
il r;r:ıı ııı •· 

• 

lmpa-M'orluğıı donanmasının yeni 
J rıpo11 ıu<-

• 
• 

4 -· 

kruva.zörlerindcn 

.. 

Finlandiya hafif kruvazör Vaynamohıcn 

, 

Asi gam 

.. 

/svcç 1.."Talltğı donanm08ı :ırhlı 1.-r11o:ı::rırıcrhu'lc11 Drotnina_ Viktory~ 

Dost ve miUtcfik RQ»ıanyannı gönderdiği torpito Rcgclc Fcrdiııaııd 

llolumd.a donanmuınuı 6500 tonluk Java kTimazöril 

tL I .l.- • 
• ·' .. ... ~ -- _.,. ____ _ 

Estonyanın yeni yaptır~ığı Kalcv dcııi::aıtı gemisi 

• 

S01.1yctlcr Birliği don!111mas111ı temsil cdrock ol.on 1ıatt harp Z'lrhlısı Marat 

/t'r<msı:; doıu1111nıM11mı en ycııi gcmi1crindcn haltı harp 1.-ruv~zdrü Dımkerk 1 

Hitlcr Almaııyasıııın nwşhur cep 1.nı va::ürlcrindcn Anıiral G raf S]'(XJ 

.. 

Portc7dz doıı.annı.a.sıııııı yüııdcrdiği go mi: B i r inci sıntf topçokcr AlfonM> 
d'Allıttkcrk 

D.~mi1nar1.-a lı..,-almm hal'p bayrağıııt iC'~ıyaıı ::ırlılı 1mıva:ö1 Nicls Jı4tl 

Vir7cşi1; Anıcrik.:ı biiyiik hattı harp ::ırhlılarnıda11 Ncvynrk 
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Tayyare Piyangosunun dünkü 
Tavsiyelerim 

jlskarpin ahrken Padlf 
ımalara dikkat edinit keşidesinde kazanan 

No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. 
3 30 983 50 422 30 396 50 660 

49 30 5187 30 482 30 400 30 574 
117 100 365 30 496 100 410 50 807 
126 30 461 30 519 50 562 100 847 
175 30 502 150 594 ıoo 579 30 23018 
200 100 583 30 676 30 607 50 167 
248 50 627 30 703 100 671 30 196 
400 50 641 50 789 30 794 100 224 
419 30 765 30 823 100 851 30 235 
435 100 941 30 836 30 900 30 467 
447 100 991 30 880 50 910 50 473 
480 30 6111 50 936 50 953 50 564 
555 1000 127 30 992 50 17067 100 567 
611 50 288 50 11073 50 172 50 597 
639 30 312 30 99 50 191 30 612 
659 30 469 30 162 30 264 50 689 
739 50 502 50 468 30 299 30 770 
756 30 534 100 574 30 349 50 886 
791 30 566 50 657 30 387 30 923 
829 150 591 100 919 30 414 100 24108 
969 500 651 50 985 50 710 30 187 
997 30 691 30 12010 30 912 50 224 

1015 100 692 150 44 30 18032 30 298 
100 50 730 100 144 30 75 30 339 
187 30 879 50 162 '30 107 500 3.57 
289 50 7023 30 270 50 113 30 397 
365 50 68 50 306 1000 187 30 504 
378 30 85 30 491 50 251 50 733 
389 150 166 30 519 50 404 30 33fi 
451 30 343 50 525 30 413 30 740 
483 30 590 30 549 50 446 50 779 
566 30 609 150 591 30 488 50 916 
599 30 659 100 610 50 520 50 937 
644 50 664 50 671 30 743 30 951 
783 30 695 50 751 100 19045 30 953 
902 100 736 50 774 30 235 50 

500 30 338 50 25110 916 30 766 775 117 938 30 "176 50 801 30 373 100 
50 126 2016 50 856 500 824 100 399 

30 419 50 247 
57 50 882 865 30 300 50 426 30 310 30 899 909 30 324 30 13012 50 438 30 313 50 8005 395 

410 50 44 30 19 30 567 30 
442 

513 30 101 50 32 30 596 50 
50 30 624 50 580 

533 30 136 88 708 30 241 30 192 30 746 30 560 712 
603 100 247 30 227 30 750 30 

786 50 334 50 552 30 877 30 607 799 
50 369 30000 579 30 925 50 636 904 

667 30 590 12000 676 30 942 100 
923 

767 30 591 30 779 30 968 30 
50 610 30 832 50 20101 50 26005 991 19 50 723 30 880 30 138 30 3162 76 100 780 30 951 30 193 30 168 158 919 30 987 50 272 30 207 50 

204 50 958 30 14104 30 377 30 290 273 470 30 9020 50 211 50 435 30 
220 30 394 150 454 30 364 541 30 

365 
567 30 285 30 530 500 482 30 

ı5o 437 30 653 30 634 30 384 721 
30 464 30 783 30 776 50 432 4106 
50 464 30 971 30 924 30 453 169 

100 469 100 15019 30 944 50 721 180 
50 474 30 56 30 992 500 828 239 972 202 50 511 30 100 30 21087 50 

304 30 546 30 117 50 246 30 982 
324 100 561 30 221 100 369 30 27003 
401 50 565 30 247 30 449 30 28 
412 50 565 30 271 100 58; 50 101 
475 30 655 30 373 30 736 30 113 
491 30 869 30 385 30 914 100 119 
559 500 922 30 401 50 950 30 122 

585 50 949 150 507 50 22010 30 143 
615 30 10014 150 637 30 214 30 314 

624 30 79 50 662 100 233 30 341 

663 30 96 30 749 30 305 50 390 
720 30 228 30 888 30 412 50 442 
747 30 280 30 899 30 449 50 593 
844 30 323 30 969 100 514 30 628 
956 30 368 30 16043 50 538 500 668 

numaralar 
Lira No. Lira No. Lira 
30 824 30 629 30 
30 852 100 733 30 
50 865 30 795 100 
50 28100 50 938 30 
30 385 30 979 30 

150 497 50 34013 30 
30 509 50 32 50 

150 534 30 37 50 
50 571 30 74 30 
30 870 50 179 30 
30 893 30 280 30 

100 957 30 289 50 
50 290011 50 331 50 
50 132 30 410 100 
50 184 50 440 100 
50 215 100 664 50 
30 23Q 50 666 30 

150 267 30 745 30 
30 37.5 30 35026 30 

150 481 30 71 100 
30 51!) 150 149 30 

100 542 30 399 100 
100 654 50 450 30 
50 797 50 452 30 
50 889 50 491 50 
30 972 30 597 30 
50 30201 50 599 50 
30 2."7 ."O 602 30 
30 355 150 639 30 
30 387 30 714 50 
30 555 150 36054 50 

100 586 50 91 50 
150 723 30 147 30 
50 759 50 185 50 
50 809 30 195 30 
30 918 50 203 50 

150 956 30 214 50 
30 50 31'>89 30 327 
30 149 50 511 50 
30 204 150 419 50 
50 209 30 595 30 
30 247 50 750 30 
50 806 50 336 50 
30 362 50 940 30 
30 385 150 37170 50 
30 458 50 180 50 
70 558 30 231 30 
30 30 50 581 258 

2000 30 50 
50 

654 359 
812 50 370 50 

30 743 150 395 50 
50 795 50 424 50 
50 799 30 484 50 
50 842 30 565 30 
50 937 150 578 50 
50 984 30 674 30 
50 997 500 813 30 

100 933 30 32135 500 
30 145 50 933 30 
30 237 30 960 30 
50 30 243 50 975 
30 254 50 38070 50 
30 3l0 150 191 100 
50 470 30 336 30 
30 740 30 371 30 
30 780 50 481 30 
50 807 50 498 30 
30 840 30 701 50 
50 850 50 39034 150 
50 954 100 47 30 
30 977 50 147 30 
30 33322 30 313 50 

110 329 50 385 50 
30 395 30 388 30 
30 406 50 468 50 
30 436 30 530 30 
30 438 30 665 50 
50 456 30 880 30 
30 556 sos 896 30 

Vcaızan.: Os nan ()emal Kaygılı 
- "Padu~a,, da nedir? . . ı kendi de bir hay!~ şaştık tarı ıo: 
Diyeceksinız. Ben de pek bılnıı· - Bırakınız bıze bunu ta 

yordum ama yeni öğrendim. dip yeniden size verelim! 
İskarpinlerde deri ile köselenin Dedi. Sordum: . . . ) 

bir1eştig~i kenar1'ra "Paduma,. c!i- - Bu nasıl tamır edıJır .. r 
. l s· k k ... 1 bu ,e yorlarmış. Hay dıycmez o sunlarl . - ıça ~~ıgı o an ... I 

Diyeceğim; Faknt bütün iskarpinci· nıdcn_ sım sı~ı koseleyc dıkılır 
· b d ·· hl k") B" ·k· hıraz cttım: _,, lcrın un a guna arı ne ı. ır ı ı- M d k k" d'k'leceıo 

si iskarpin padumalarmda sakatlık - •8.eyband~ ydo . 1 bı. 1 k ,ıtG 
k 'l · k · 'l k"' ·· - ız e ı erıye ıça . yaptı diye tc ·mı ıs ·arpıncı ere ·otu 1 b' dah . , . k d'keti' 

dualar etmeğe hakkım yok! e ırG~~'ld'' a ıçerıye tı ar, 1 

. 1..... u um: 
Şu işin tuhaflığına, garıp ıgıne, O 1 · k inİJI 

k T'"'. b k k. "'nl d - zaman 'lem ıs arp 

b
a .. s~.ıgıbne ~b.mızk t·ıb~o~ s~ızu eçrar~ darlaşır, hem bic;imsizle§İr, htll'k ,J, 

utun u gı ı sa a , ıçım • b. '"dd t · ~-rı " ' k l d 1 b ır mu c sonra yıne oraao puk çurpu , ters şey er e 1ep ana . . k . . 
1 · h 1. b . b I D _ smı ·oyuvcrır. . .11 :rast ıyor, ep ge ıp em u uyor. a .. .. . I ı:ıiı· 

ha bir haf ta kadar önce ve yine çene !Jukka.ncı bana, kalfasıy e : 
baz bir terzinin ~beni nasıl yirmi lira te hır haylı çene çaldıktan sof1r' 
ziyana soktuğunu, bana peşin para: :- Başka ~-are _yok! .. e 
ile dikmiş olduğu bir kostümle ayrı J)ed.ı. Bunun uzerme kendı!ıf1 
bir pantolonla kostümü, daha bir teklıfte bulundum: ;si 
gün bile giymeden benden on lira - Sen bunları al, şu canıek 
eksiğine nasıl geriye aldığını yazmış bunlardan elli kuruş daha ucuı 
tım. la duranlıudan bir tane batı• ti 

Şimdi de size, ey aziz okuyucu la. bunları da dik, çivile, ne yal" 
rım, bir iskarpin, şey pardon, bir de- Yap, başkasına sat! .} 
ğil, bir biri üzerine gelmiş iki çift is. - Olmaz, dedi, çünkü b 
parkin hikF,yesi anlatacağım: giyilmiş! 

lskarpinlerdc Padumanm ne de- - Ancak on dakika kadar 
mek olduğunu yukarıda size aciza. elim! - :1 
ne öğrettim ... Ama dostlarım, bu - Bir dakika olsa da giyi~ 
günlerde şuradan buradan iskarpin ' - Ey, şimdi ne yapacağıı .. 

11 
alırken Padumalara dikkat ediniz. - Bu sakat yeri yeni ba§ll"' 
Paduma denilen yerler iskarpin de- kcceğiz 1 İ 
rilerinin köseleye raptedildiği yerler _Onu geç canım, 0 tekr~ f 
olduğu için burada ki sakatlar, ayak lip de pek i§e yaramaz. Dedii•~ 
kabıyı alırken insanrn öyle kolay ko· ~en bunları daha ucuziyle def" 
lay gözüne çarpmıyor. Zaten işin kö ben razıyım ı 
tülüğü de orada ya! insan, farkında st1 - Sen razısın ama biz r 
olmadan böyle, Paduması sakat bir ğiliz 0 işe! Çünkü, biz bu giyil~ 
iskarpini ayağına geçirip de yarım karpini kolay kolay başkasın& 
saat sonra, yürümenin tazyik ve te-
siriyle bu sakatlık meydana 9ktı 
mıydı iş işten gc~:yor. Çünkü rııpuç 
lan ayağınızdan çıkarıp geriye gö· 
türdüğünüz müydü kunduracıya, 
alacağınız karşılık şu oluyor: 

- iyi ama bunlar giyilmi§, gi· 
yilmemiş olsaydı değiştirirdik 1 

İ§te o zaman gelin de ayıklayın 
pirincin taşını 1 

mayız. 

- Peki ama ustacığım~3 
bende mi? 'r/ 

- Estağfurullah , niçin k8 

siz de olsun 1 

- Şu halde kabahatsiz Y~ 
niçin paramı sokağa atmış o ~ 

Çekişe çekişe nihayet rrıe pİ 
§Öyle hallettik: Ben mahud 
ması bozuk iskarpinlerle birli"~ 
lara yetmiş beş kuruş daha 'bt' 
takdim ettim ; Onlar da bana.~ 
karpinlerden elli kuru§ daha 1J~ 
lan başka bir çift iskarpini surı 
Yani bendeniz, suçsuz, güna~ 
bepsiz yere hem saatlarca üttljl. 
hem saatlarce işten güçten ° '{i 
hem de tramvay para.siyle falll~ 
üstelik tam yüz otuz dokuz 
kuruş para verdim. . f 

974 30 378 30 316 30 627 100 752 10000 579 30 933 50 

Bu son yimi gün içinde bu Padu
ma sakatlığı dalğası benim başıma 
üst üste iki defa geldi. Biri, bundan 
yirmi gün kadar önce lstanbul tara
fında ısmarlama yaptırmış olduğum 
düz keten iskarpinlerde... Biri de 
dört beş gün Önce, Galata tarafında
ki bir dükkandan hazır almış oldu
ğum ters derili iskarpinlerde ... Birin
cinin sakatlığı sağ iskarpinin bom· 
be altında idi, ikincinin de ,ol papu
cun maskara ta altında... Birinciyi 
yaptırmış olduğum çocuğa göt\ir. 
düm, aldı, evirdi, çevirdi, hatta buna 
kendi de şaşırdı ve sonra o sakat ye
ri gözümün önünde· açıp yeniden 
aım sıkı dikti ve canım iskarpinin bi. 
çimini oldukça bozarak yine bana i· 
ade etti. Tabii §İmdi ayağıma giy. 
mekte olduğum o sakat iskarpin, ilk 
önce yine oradan arılacak ve bir da
ha dikiş tutmayacağı için eskici ya. 
hudiye verilip tabak kase gibi bir şey 
le trampa edilecektir. 

Oun için ey kendilerine ~irrı~ 
lık iskarpin almak isteyen okll 
lanm, bunları alırken padu~~ 
nen o mübarek yerlerine iyı J 
ediniz. Yoksa yeni papucu:ıuZ 

ıstanbul Belediyesi ilanları ' - , 

:A.rna.vutköyünde Lütfiye mahallesin-

Senelik muhammen 
kirası 

İlk teminatı 

de ön sokak 5/7 No. 1ı ev. 72 5,40 
'.Arnavuktköyünde Lütfiye mahallesin. 
de elçi sokağında 32, 61 No. lı ev. 72 5,40 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesin-
de aralık sokağında 9, 11 No 1. e\• 60 4,50 
Hasekide Haseki caddesinde 61 No. lı 
Bayrampaşa mektebi 150 11,25 
Hu.sekide Haseki mahallesinde Nakşi 

dil sokağında 2 No. lI İbrahim paşa 
mektebi. 50 3,75 
Zeyrekte Zeyrek yokuşu sokağında 31 
No. lı Baliliye medresesi. 120 9 
Zeyrekte İbadethane sokağında 64 No. 
Jı Zembilli Ali efendi mektebi 50 3,75 
Zeyrekte İbadethane sokağında Saliha 
Sultan mektebi 110 8,25 
Cağaloğlunda Hilaliahmer sokağında 
Hadım Hasanpaşa medresesinin 4 No. 
1I odası 24 1,80 
~oğlunda Hilaliahmer sokağında 
Hadım. Hasanpaşa medresesinin 6 No. 
lı Odası 30 2,25 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk leminat!an yazılı olan 
n:ahaller teslim tarihindc·ı itibaren 938, 939 veya D 10 yılı mayısı sonuna 
!tadar ayrı ayrı kiraya verihnek lizere açık artırmya konulmuşlardır. Şartna-

Çok ucuz flya tla 
kiralık kUşk 

Nezareti fevkaladeyi haiz hava
dar içinde müteaddit meyve ağa'cı 
bulunan sekiz odalı kullanışlı bir 
köşk ister senelik, ister sayfiyelik, is· 
ter başlı başına, ister ev sahibiyle ki
ralıktır. 

Adres: Kuzguncuk · Nakaştepe 
mektep karşısı No. 27. 

İkinciye gelince, onu da dün pa
ket yapıp beyhude tramvay Parası 
vererek, işimden kalarak Galataya 
götürdüm. O dükkan sahibi de sakat 
papucu aldı, evirdi, çevirdi ve buna 

mcleri levazım müdürlüğünde görülebilir. lsteklielr hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 13/ 5/937 perşembe günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıclır. (İ) (1319) 

Karaağaç müessesatı pay mahalli ahırlaı·ında 31 Mayıs 938 tarihine ka. 
dar birikecek sığır gübreleri satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Bu 
gübrelerin hepsine 300 lira bedel talı min olunmuştur, Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekliler (22) lira 50 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 13/ 5/ 937 perşembe günü saat 14 de Daimi En· 
cümende bulunmalıdırlar. (2343) 

Konservatuvar için lüzumu ulan 52 ta.ne tek taraflı elektrolit bakır ka. 
lıp ile beherindcn beşer taneli hepsi 260 tane nümunc plağı açık eksiltmeye ko· 
nulmuRtur. Bunların hepsine 1773 lira bedel tahmin olunmuştur. Listesilc §art
namesi levazım miidürlüğündc görülebilir. lstcklilcr 2490 No. lı kanunda yazılı 
vesika ve 132 lira 98 kuruııluk ilk teminat makbuz ,·cya mcktubile bcrabcrj 
13 5 937 perşembe günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdıralr. 

larmızı sıkar haaa ! ,J 
Osman Cemal K•!!/ 

Nişanlanma. i 
«Merhum kaymakam Filibe]ı~ 

Alinin kızı İstanbul hukuk f 
mezunlarından Hatice Vedia~ 
hum üniversite profesörü Ali ?l 'I, 
o~!u .. D~~~~iye vekaleti matbll~t /.ı 
~udurlugu garp masası muşavır ;,I 
nı Cemal Bükcrman 8-5-937 
de nişanlanmı;lardır.» _A 
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konşimento ile limanımıza gele; 
markalı ve numarasız bir sandı~ 
zamklamak içiin demir kaıan ııı1 
ne ait ordiııosu kaybolmuştu:.· ';,I 
aldığımızdan eskisinin hükınU 1' 
ğını bildiririz. • ,1.. 

Öztürk zarf imatatlt~ 
Ahmet Oyal ve Ya~ 

Göz Hekirn• 
O c;: •• k .. Ert•" r. "u ru 1" 

Cağaloğlu Nurut>Smanlyt c:.14- ' 
(Ca~alo{;lu Eczanesi vanıtt41 ~ 
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vaaclettiğiniz cidden yağh bir meblağ
dır. Halbuki, vaadiniz, şimdilik ancak 
vaitten ibarettir •• Vakia sözUnUzden 
kat'iyyen şüphe etmiyoruz, fakat, siz~ 
§Unu l!IÖylemek mecburiyetindeyiz kı, ı 

-
ss __________ P~A~R~D~A~Y~A~N~IN:OC:::L~tJ::~~::-::::::: 

bütün temin ediyordu. Bu açıkça, .onla• 

hareket etmemiz için, bu kafi değildir. 
Yani şunu demek istiyoruz ki, eğer pa
zarhğımızm tam olmasını istiyorsanız" 
vaadinizi mevkiifile koymanız laz1mdır. 

Ayni zamanda, üç pençe, Konçiniye 
doğru uzandr. 

Konçini, üç külhanbeyinin hüsnüni
yetlcrinden asla şüphe etmiyordu. Esa. 
sen şüphesi olsaydı bile, Grengayın ur
taca nutkundan sonra zail olurdu. Bu 
talep onu hayrete düşürmedi ve kızdır. 
madr. Çünkü adet böyleydi ve bu o~~ 
gayet tabii görünJdü. Çabucak cep!erı~ı 
karrştırdr ve ayni zamanda samiıni bır 
esefle bağırdı: 

- Hay, aksi şeytan hayı Bütün .pa· 
rayı şu Allahın belası kadına verdım .• 
tistümdc bir şey kalmadı. 

üç arkadaı biribirlerine manalı bir ta
vırla baktıktan sonra bir hüsnüniyet da
ha gösterdiler ve Grengay bermutat ar
kadaı;Jarının fikirlerine tercüman oldu: 

- !Junun ne ehemmiyeti var 1 Ben 
kendi hesabıma, boynunuzda asılı du. 
ran bu güzel altın zincirle iktifa ederim. 
Ya sen EBkargas? 

- Ben ucunda güzel bir şey parlayan 
şu iğnecigin işime yarayacağını zanne
diyorum. Ya sen Karkan? 

- Ben doğrusu, monsenyörün parma 
ğtnda pırıl pırıl yanan şu yüzüğün, be. 
nim yavuklunun parmağına pek güzel 
)'akıpcağma eminim. 
U~ arkada§ böylece, beğendikleri ıey 

leri İ§aret ettikçe, Konçini hiç tereddüt 
etm~den bunları kopararak onlara atı
yordu. Bu pazarlık ve bu garip tediye 
onu isyan ettirmiyordu. Bilakis onu büs 

rın maksatlarının dürüstltiğüne ı~aret 
ediyordu. 

Bir aralık, üzerinde para bulunma· 
dığrnın farkına varınca, ümitsizlikt.e~ 
çılgın bir hale gelmişti. Onları pe~ 1~1 

tanıdığı içiin, vaadcdilen şey kendılerı
ne verilmedikçe harekete geçmiyecekle. 

rini biliyordu • . . 
Binaenaleyh, üzerindeki kıymetlı mü• 

cevheratı beğendiklerine son dere mem. 
nun oldu. 

Konçini, icabında kin ve neftetin! 
teskin etmesini biliyordu. Onu kuvvetlı 
yapan adetlerinden biri de buydu. E
ğer onun, kendisini tahkir eden adaı:ıı 
kazanmasında bir menfaati varsa. l~ı~ 
tereddüt etmez bunu yapardı. Kcn?ısın! 
müteaddit defalar tahkir eden, ızzeh 
nefsini kıran yiğit Janı, ondan nefret 
ettiği h:ılde, yanında alıkoy~u~:~· Ke~-
d. • • tehdide kalkan ve çckındıgı bu ç 
ısını d" 'ne 

arkadaşı da sırf ayni maksatla ken ısı 
bağlamak arzusun'daydı. hk' 

Fakat yutmağa mecbur ol~u~.u ta ~r 
k.. "'rt'u·yordu Zihnı mutemad -ler onu opu · . 

d .. ünce nC'tıcc-
yen çalıııyordu. Ve bu U! 

k 1 tmak hususun. sinde. Janr oruara ya a a w• • 

daki ilk planı bir hayli degrı.~ı. o~~r~: 
istedikleri geyleri atarken, şoy1e § 

nüyordu: ı · ı 
- Alın köpekler, bu kemik erı .. a .'.n 

• • 1 Hele sizi bu kapının obur 
lcemırın ·• 
tarafına geçirmeğe muvaUak olayım :.c 

.. erinize kilitleyim de ... Ne mu. 
kapıyı uz . r 
kemmcl bir tuzak! .. dördü bırtden e ''.11-

k , o zaman bağladıklarını ıd-de olaca ... ' . ... 
. t'klcri u§aklarımdan bırısını yol. 

dıa et ı w ır 
iar, bir saat içinde buraya en aşagı.lc '. 

.1.eh•ör getiririm. Bu sersen erı cesur sı il ıı 

ıctıamak için, eni kişi çok bile, ben de 
i:rada kalır onları beklerim .. Farkında 
bile olmazlar. Çok şükür, pencereler 
sağlam, demir çubuklarla kapldır. Bu 
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lirdi? Ve genç kız bunu nekadar iyi an. 
Iadı! 

Çehresinin takallüs etmiş olan çizgL 
lerl derhal canlılığını buldu; solgun 
yanakları çok tatlrbir şekilı:le pembeleş
ti, hummalı gözleri tekrar parladı; du-

daklarında o tatlı tebessümü belirdi. 
Hü!asa bu manalı ve dürüst çehrede 

her şey, hayranlığım, vekannı şefkati· 
ni ifade ediyordu. 

O akşam ilk defa konuşuyorlardı. Bu 
na rağmen bütün sözleri, hatta hissiya· 
ta en yabancı olanları bile, açıkça, asi. 
line bir §ekilde aşklarını ifatlc ediyor. 
du

1

• Ve bütün hareketleri bu aşkın deli
liydi, 

ikisi de l'Tenç, güzel, hayatiyetle dolu 
.. b'l ve preıti!le ıayandır .. Ve _bunu ı 

miyorlardı. Fakat bildikleri .. bı.r şey var 
dı ki, o da, hiçbir gey duşunmeden, 

blitün mevcutdiyetlerile ebediyyen biri. 
birlerine baglanmış olmalarıydı. 

Konuşmuyorlardı. Esasen buna ne 
lüzum vardı? Tebessümlerinin ve göz
lerinin ifadeleri çok daha kuvvetli ve 
tatlıydı. 

Ayakta, karşı karşıya duruyorlardı. 

Aralarında, devrilmiş olan bir sandalye 
1 vardı. Buna rağmen gözlerile kucakla. 
şıyorlardı ; tatlı tatlı gülümsliyor, saf 

bir tavırla biribirlerini hayranlıkla sey. 

re.diyorlardı . I 

Jan kendisini cennette zannediyordu. 
Bu büyük sevdanın cbcdiyyen d~vam 

etmesini istiyordu. Bulundukları yeri 
unutuyordu. Onun kralın kızı. kendisi-

nin ise fakir ve isimsi.: olduğunu unu
tu} ordu ... Bütün ldünyayı unutuyordu. 

ilahi rüyasından, kapının tiddetle k=. 
litlenmesinden mütevellit, bir sesle u
yandr. 

Bir yıldırım ıüratile döndU. Konsini 

~-----
yoktu ve yandaki odanın kapısını kilit. 
liyen muhakkak oydu. 

Bertiy bir sevkitabiiyle ona yaklaştı 
ve gözleri dehşetle açılmı§ bir halde, Ja. 
nın girmiş olduı:;u aşık dt:ran küçük 
kapıyı göstcreı ek mırıldandı: 

- Kaçalım! 

Jan itimat ve emniyetle dolu bir te• 
bessümle ona baktı ve çok tatlı bir ta
vırla mırıldandı: 

_ Ben sizin yanınızda oldukça hiç 
bir ~eyden korkmayın dedi. 

Onlar vccd içinde biribirlerini seyre. 
derlerken, Konçini ayılmıştı. 

1lk evvel& korkunç bir rUyadan uyan· 
dıgını zannetti. Fakat, yanağında his. 
settlği bir nevi yanık, kalçalarının alt 
tarafında duyduğu müthiş a~n. rüya 
görmediğini, acı ve sert bir hakikatin 
kurbanı olduğunu kendisine hatırlattı, 

Kanla dolu gözleri genç çifte doğru 
döndli, dudakları takallUs etti ve eli ka. 
masımn kapzasına uzandı .. Şiddetle ba
şım salladı ve dUşündU: 

- Hayır 1 .. Bu çok tatlr ve seri olur. 
Müthiş ve işkenceli bir intikam .. Ağır 
ve tükenmez bir öliim istiyorum .. . Em
salsiz bir ıstnap ve işkence ... Evvela 
şuraı::lan çıkayım da! .. 

iki agık dünyanın farkında değiller. 

di ve Konçi11i odadan sürünerek, dışarı
ya çıktıktan sonra yavaşça kapıyı ka .. 
p.ıımağa muvaffak oldu. 

Janın girmiş olduğu ve açık bıraktığı 
küçük kapı, küçi..ık bir odaya açılıyor. 
du ve bu küçük odada diğer büyük bir 
odadan, cesim ve ağır bir kapıyla Pyıılı
yordu. 

Konçini bir aıçrayııta bu kapıya atıl 
dı şiddetli bir tekmeyle onu itti ve üze-

rindeki iki ağır kiliti kapadı. Bu defa 
artık seasiz davranmasına lüzum )'Ok•. 
tu. 
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86 p, .RDAYAı rıı r ocr u 
iki aşıkı tatlı rüyalarından uyandıran 

işte bu gürültüydü. 
Konçini kapıyı kilitledikten sonra 

iblisane bir kahkaha attı ve dişlerini gı
cırdatarak söylendi: 

Tam geriye döneceği zaman iki ağır 
el, iki koluna yapıştı ve kımıldanma_ 

sına meydan bırakmadı. Ayni -zamanda 
diğer iki el de şayanı hayret bir süratlc 
onun kamasını ve kılıcını sökerek oda. 
nın bir köşesine fırlattı. 

Konçininin dudaklarından bir çığlık 
koptu. Korktu&u için değil, intikamını 
alamıyacağını dü~ündüğü için .. Halbu
ki, bu intikamı almak için, maalmemnu
niye bir servet feda ederdi. 

Silahları kenara fırlatılınca, kolları 

da serbest bırakıldı. O zaman Konçini 
süratle döndü, halinde tuzağa yakalan. 
mış vahşi bir hayvan tavrı vardı; köpü· 
rüyor, soluyor, dişlerini gıcıt1datıyordu. 

Eskargas, Grengay ve Karkan, sağ 
dizleri öne doğru çıkmış, yerlere kadar 
eğilmişler, şapkalarile yerleri süpµrü. 
yor, Konçiniyi selamlıyorlardı. 

Eskargas merhametli bir tavrıla sor. 
du: 

- Haşa! Monsenyör hizmetini kcn· 
disi mi görüyor? 

Karkan da ayni tavırla il:ive etti: 
- Şu, güzelce iplerle sardığımız 

hademeleri acaba ne diye çağırmadı? 
Grengay atıldı • 
- Herhalde düdüğünü kaybetmiş O· 

lacak. 
Konçini hiddetinden kudurmuş bir 

halde bağırdı: 
- Bu ne cesaret! .. Sefil herifler! Bi

liyor musunuz ki ... 
Grcngay sert bir hareketle sözünü 

kesti: 
- Yok ... rica ederim senyör Konçini, 

böyle büyük laflar etme .. Tavsiye ede
rim ... 

- Vakia Unvanımız falan yok ama, 
bizimle doğru dürüst konuşulmasını is. 
teriz. 

- Doğru ... Biz ide insanız, köpek de. 
ğiliz ya! 

Konçini onların kızdıklarım, gözle· 
rinin döndiiğünü neredeyse üzerine sal
dıracaklarını gördü. O zaman vaziyc. 
tinin zannettiğinden çok daha vahim ol 
duğunu anladı. Buna rağmen teslim ol· 
madı. Bütün boyunca doğruldu ve son. 
!derece muhakkir ve amirane bir vazi. 
yette bağndı: 

- Sözlerinize dikkat edin! .. Bilhassa 
hareketlerinize dikkat edin! Sizi nerede 
olsa bulurum. Beni katledecekseniz o 
başka. 

- Sizi katletmek mi? .. Amma yaptı
nız ha! .. Bunlar sizin gibi büyük ve asil 
insanların adetidir, senyör Konçini ... 
Bizim gibi fakir adamlar böyle şeyler 
yapamazlar. 

Konçini hiç bozmadı ve tahkir edici 
imayı anlamamış gibi soğuk bir tavırla 
ldevam etti: 

- Şu halde ne istiyorsunuz? .. Nasıl, 
bana hiyanet mi ediyorsunuz? Sizi ya
şatan, sizi himayem altına alan, sizi 

zenginleştirebilecek olan bana mı hiyz. 

' net ediyorsunuz? .. Hem de kimin için? 
Tanımadığınız bir kız için.. Parasız 

pulsuz ve sizi de beraber sefalet içinde, 
idam sehpasına sürükliyecek olan bir 
sergüzeştçi için! .. Yoksa birdenbire ak
lınızı mı oynattmız? .. 

Konçini onlara dikkatle bakıyordu. 

Sarsıldıklarını, tereddüt ettiklerini gör. 
dü ve daha fazla ikna edici bir sesle de. 
vam etti: 

- Aklınızı başınıza toplayın! Biraz 
hakikati görün!.. Haydi neyse .. Bu de
fa size tekrar acıyor ve beni tahkir ve 
tehdit ettiğinizi de unutuyor ve size şu 
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le benim emirlerime itaat etmek ister 
misiniz? .. Bir saatlik kat'i bir itaat ve 
sadakat fazla bir şey değil." Buna mu
kabil size öyle bir servet vereceğim ki, 1 
ömrünüzün sonuna kadar, onunla rahat 
rahat geçine bileceksiniz! .. 

- Vay canına! 
- Olur şey değil! 

- Teklif mükemmel! 
Bütün bu nidalar, üç ağızdan ayni 

za:nanda fırladı ve derhal içlerinden bi
ri sordu: 

- Ne kadar? 
Konçinin gözlerinden bir zafer kıvıl. 

cımı gelip geçti. Ve düşündü: 
- Onları hayrette bırakacak bir ra· 

kam söylemeliyim ki hiç terc:idüt et· 
meden benim esirim olsunlar. 

Onların gözleri içine bJktı ve ciddi 
bir tavırla: 

;- Yüz bin lira! 
Dedi ve içinden ilave etti: 
- Evet köpek herifler, bir ı;aat müd

detle benim işimi görün, ondan sonra .• 
Uç sağlam ip, üç sehpa .. İşte size vere
ceğim yüz bin! 

Uç arkadaş hayretlerinden sendeledi
ler. Onlar için adeta efsanevi olan bu 
rakam, kafalarına inen bir yıldırım te· 
siri yaptı. 

- Yüz bin lira ha? .• 
- Bu fiyata ben babamı bile hakla· 

rım .. Eğer onu tanısaydım! 
- Bu parayla ömrümüzün sonuna 

kadar cümbüş içinde yaşarız. 
Konçini içinden, çılgın bir sevinçle 

"kafese girdiler .. deodi ve yüksek sesle 

sordu: 
Sözde istişare ediyorlarmış gibi. biri. 

birlerine b3ktılar. Hall1uki bunu ço-an 
kabul ettikleri besbetliycli. Çünkü. ker. 
clilerine has ır.üb.:lii~alı hiirmctk:ir ta. 
vırlarım takınmışlardı. 

Konçini verilecek cevabı bildiği hal· 
de, bunu heyecanla bekliyordu, nihayet 
kararlarını bildirdiler: 

- Kabul! 
- Bir saat müddetle sizin emirlerini-

ze amadeyiz. 
- Vereceğiniz emir her ne olursa ol

~un bunu icra edeceğiz. 
Konçini iradesi sayesinde, yüzünden 

hiçbir §ey belli etmemeğe muvaffak ol
muştu. Fakat içinden çılgın bir sevinç 
duyuyordu. Bu vahşi ve zalim sevinç o. 
nu boğuyordu. Herşeyin halledildiğini 
zannetti ve derhal, onlardan bekletliğ:. 
ni söylemek istedi. 

Fakat, üç arkadaşın da herhalde ken. 
dilerine göre fikir ve düşünceleri vardı. 
Grengay hürmetkar bir şekilde onun 
sözünü kesti ve ani bir ciddiyetle: 

- Monsenyör. dctdi, bize, şu kapının 
arkasında bulunan delikanlıyla beraber 
niçin bulunduğumuzu sordunuz. Bunu 
size izah edeyim. Siz, bize para veren 
bir adamsınız. Ve biz de, paraya muka
bil yapmağa mecbur olduğumuz vazi
feyi bitirince, artık size karıı hiçbir bor 
cumuz kalmı~or. Halbuki o, bir dost bir 
arkadaştır. Biz serserilerin kendimize 
mahsus fikir ve adetlerimiz varıdır. Me· 
sela bizim içiin bir dost mukaddes bir 
insandır. Ona karıı borç hiçbir zaman 
ödenmez. Onun kesesi dolu olunca, ek· 
meği. kolu, kanı her ıeyi bir arkada. 
1a verilir ve hesap edilmez. Ona ihanet 
etmek, içimizden hiçbirisinin kal:ul et• 
miyeceği bir namussuzluktur, ıeı efsiz. 
liktir, Böyle bir harekette bulunmaktan
sa en müthi§ işkenceler içinde ölmeğl 
tercih ederiz. Öyle hayretle bakmayın 
ve sabırsızlanmayın bunları size izahat 
kabilinden anlatıyorum. Hiçbirimizin 
kabul etrniyeceği bu alçaklık ve hiyaneti 
biz yapacağız ... Söz verin .. Fakat .. Bu 
çok ağır bir igtir ! .. Bizi bu iıe sevkctaen 
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MEYVA ~~~ ' 
deposu İstanbul Yeni postahane arkasında No: 47. ecza _, __ =-TUZU 

adyo 
ve 

Sinemalar 
RADYO • 

İSTA.NBUL: 
18,30 pllkla danı mu.tkt.ı, 111,215 mandolin 

orkfetraaı: Berk ve &rk&dqlan, 19,50 konte 
r&ıu apor fealdi hakkında Hanıdi Emin Çap 
laratmdan, 20 Nezihe ve arkadaşları tarafm 
da.n TUrk musikisi ve halk şarkıları, 0 20,30 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20,4t5 
Binıen Şen ve arkad~ları taratmdan Türk 
J?lU8lkLsl ve halk şarkıları, saat ayarı, 21,15 
Orkestra, 22,15 ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi gUnUn programı, 22,30 plAkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 23 son. 
Bl:B.LtN: 

18,05 dans plılkları, 19,015 ıan ve orkestra 
konseri, 20,015 eğlenceli musiki, 20,45 gUnUn 
&kiııleri, haberler, 21,HS eğlenceli musiki 23, 
O:S hava, haberler, ııpor, 23,35 eğlenceli mu 
ilik! ve dans havaları, 
'P!:ŞTı:: 

18,25 konferans, 18,55 çingene orkestrası, 
19,25 İngiltere kralının tac giyme merasimi, 
<rı-aınofonla), 21,05 lngiltereye dair kon!e 
rans, 21,20 aalon orkestrası, 23,10 gramofon, 
23,io şan konseri, 24,05 fransızca ve itaıyan 
Cl haberler, 24,20 dans orkestrası, 1,10 son 
haberler, 
Bt)gllz~: 

18,05 eğlencen konser, 19,~ konferanl!, 
20.ııı konuıma ve musiki, 21,05 İnglitereye 
dair koı:ıuşına, bUyUk konser, İngiliz eserleri 
23.ıs gramofonla İngiliz musikisi, 23,50 fran 
:1~ea, almanca haberler, 24 son haberler, 
""'~bRA: 

11 ~8.05 çocukların zamanı, 19,05 konser, 19, 
k•) lngııız şarkıları, 20,25 İngııtereye dair 
h orıferansıar, tac giyme merasimine dair 
'D~erıer, 23,20 bUyUk d&Il8 orkestrası. 
_,~: 

1 lS,20 haberler, oda musikisi, 18,55 haber 

2er, konutma vesaire, 19,515 karııık musiki, 
'n 
1
•
1

0 hlloberler, ve saire, 22,05 bir tiyatrodan 
aıtu, sonra dans muıiklsi. ----------------
Nöbetçi eczahaneler 
~u akşam şehrin muhtelif eemUerlnde nö 

~tçı olan ec7.aneler ıunlardır: ,,-
lııtanbul cihettndekiler: 
!:ıntnönUnde (Be~lr Kemal), Beyazıtta 

<C.111.u), KUçtikpazarda (Yorgi), Eyüpte 
lliikı:n t N $ e Atlamaz), Şehremininde ( azım 
<~k), l{&ragUmrUktc (Kemal), Samatyada 
Aktdvaıı), Şehzadebqmda (İsmail Hakkı), 

sarayda (Sarim) Fenerde (HUaameddin) 
Aletnd ' i arda (Eşref Neıet) Bakirköyde (H 
IAI), ' 

De· ıı. 
G ~061U tarafındakiler: 

ıc &lata.sarayda (A. Cevat). Bostanbaşmda 
arih), Galatada Topçularda (Hidyet), Tak 

:ı:ncıe l\eınaı RebUI) Kurtuluşta (Galopulo) 
li:;k~da (Maçka). ~a.a1mpşada çvasıf) • 
n köyde (Barbut) Beaiktaşta (Stlleyman 
.,ece ) ' " 

Ü' P • Sarıyerde (Asaf ı , 
IU &kUdarda (Ahmediye). Kadiköyde SöğUt 

• çeşrnecıe (Arman Hul(Wl), • BUyUkadada 
!lıaık) 
~eybeıtde (Tanaf), 

~EMALAR 
BEYOr.LU 

1 Dana devam ediyor. Pat• 
ronum kocam ... 

ı Bir mayıı gecesi. 12 nu 
maralı ekspree 

ı Koronof inclleri. Çapkın 
gene; 

ı I;orel Hardl aerseriler 
kralı. Halk kahramanlan 

ı GUneş kralı 

ı Mazurka 
ıarkıaı 

ı Den!Zler perlat 
ı Pro.,-aınmı tıUdirmernııtır 
ı 9 uncu senfoni. Aşk ban 

doau •ra ı Rus - Japon harbi. Kan 
kardeıler '"AS ı Slngapur Postuı. Altın 
toplayan kızlar. 1936 AU• 
na Balkan oUınplyatı&1'1 

ASlll 1 Kadınlar göJU. Vah§Uer 
btlcum ediyor 

SANCAK ı Kadınlar klUtıU. 
(r.ld utor>'•> 
CUlllJalTST • GökyıtzU &tefler içinde. 

Ceaur adam 

ISTANBUL 
1 KöçUk prenses. V.ahfllere 

karıı 

ı Ronıeo ve Jutyet 
Bafdat bWtıtılU. Kim öl• 
dUrdU 

1 Bakır delikanlı 
1 Kasta • Dtva. Bola& '8V 

daları 
ı Canavar an. Kara odamil 

eııran 

KADIKOY 
• Dana deftm edl"°" 

OSktJDAP 
ı Macar Rap90diat 

BAKIRKOY 
...._'l'IYADI ı Proa'ranum bUdinnemifUr 

--------- ---

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
'da. AnaJipaiı kilisesi vakfı : 

Samaty~ : A JDikola kililcıi vakfı. 
Topkıpı ~·de! Ayayorıi ve Analipsis kiliselerile mektepleri vakfı. 
Bakırk6y'iln A tefınOI kilae ve ilk okulu ve mezarlığı vakfı. 
Yqilköy'de: yu kili . vakfı 
Samatyı'dı: Ayanik~ ıeıı • 

'da. Ayıyorıı- " " ~ 
Samatyı • ~ti kiliıni ve ilk mektebi vakfı. 
Balat'ta: Ayıı p trildıaneıi dahilinde Ayayorgi kilisesi vakfr. 
Fener'de: Rum .

1
k la kilisesi ve mektebi ve aıhanesi ve Ayaharalambos kili· 

Cibali'de: (Ayanı 0 kf ) • A ... ,.,,,_.11 va ı. 
ıeaı ve ,-·-

A kiryaki ve Panaiya Ele,ida kiliseleri ve mektebi vakfr. 
Kumkap!'da.: ciaakoıtantin kileıeai ve mektebi ve Kazlıçeşmede Ayaprasko-
Samatya ifa• Y • akf ) 

vi kilileıı v 1 • 

.. ..t'te. Ayıtrapi Ayuma ve mektebi vakfı. 
Salkımsoğu · i kiliıeai vakfı. 
Edirnekapı'da: Ayayorı 

, • Kati muıJibaddin mahallesinde Ayayorgi kilisesi vakfı. 
Fener de· P . kilisesi vakfı. 
S tya'da: 1\yamına 
a~ 'da. Sarmatık'da Ayadimitri kilisesi vakfı. 

Edımekapı . "h L!t? 1 • k b. kf 
d. ·ıri ve Ayala erna •wle en ve me te ı va ı. 

Lonca: Aya· ımı · k b" kf 
A t dori kilisesı ve me te ı va ı. 

Llnga'da: yr o . 
B 1 klı Rum Ortodoks. hastahaneaı vakfı. 

Yedikule'de: a 1 

' . Batino kiliseıi vakfı. 
Balat ta· 'da. ilk Rum muhtelit mektebi vakfı. 
Edirnekapı • . k b. · vakfı 

R mektebı e ırı • 
Fe~er: u~ • Tekfunarıy Hançerli Panıiya kilisesi vakfı. 
Edırnekapı a • R mektebi vakfı. 
Fener' de: Maraşlı um ki'!- . kr 

' e. Meryemana u.eaı va ı. 
Altımermer d • kiliıesi vakfı. 
ğ ·ka ı'da: Meryemana •. 

E rı p. a, Belgrad Meryemana kıbseıi vakfı. 
Samatya d • . kiliae ve ayi:.Zmaaı vakfı. 
Vefa'da: Pak~ıı~a Panaiya kilisesi vakfr. 
Salmatomru ta. . 

, • y kimion Ruın kız mekte hı vakfı. 
Fener de. uva . . kt . ğ l 

.. • S Asvazazin lrilııe, me e bı ve mezarlı ı vak ı. 
Eyyub · urp · ·· kil. · kf 'd . A arat Higlıtıum ısesı va r. 
Samatya a · n b · kFı 

.. b'de. Babahaydar"da Surp Agya Ermeni kilisesi ve mekte ı va · 
Eyy~ a ··da. Ermeni Protestan kilisesi vakfr. 
Gedıkp ıa . · kil" • k b. kf dı d • Surp Harıtyum ıscsı ve me te ı va ı. 
Kumkapı tın at. apoı kilisesi ve Kapamacıyan mektebi ve mezarlığı vakfı 
y "lköy. (Surp ıten 

eşı : • (S tumanastırda Surp Kigork Ermeni kilisesi ve Sahakyan .Nun • 
Samıtya da. u lı~ kf ) 

an mektebi ve mezar gı va r. 

r'd • My e-"na namı diğer Kanlt kilise vakfı. 
Fene e • ery iM"' kil. i kf 

·sadi mahallesinde Meryemana ıseı va ı. 
Kumkapı'da Kazganı • . . 

ka 'da• Meryemana Drasörlerı kliıesı vakfı. 
Kum pı • k b. 1 ğ 

S N"kogos kilisesi ve Leon Vartuhyan me te ı ve mezarı ı 
Topkapı'da: ( urp ı 

vakfı.) 
'd . Surp Ohannes kilisesi vakfı. 

Narlıkapı 'a. • S Ohannes kiliıeıi ve mektebi vakfı. 
Gedikpaıa da • urp . 

. . S p . kilise si ve hutahanesıne vakrr. 
ed.k 1 barıcınce: urp ırgıç b. 

Y ı u e E . k·lisesi ve Horanyan mekte ı ve mezar-
Balafta: (Surp Herıdagabet rmenı ı . , 

'.ığı vakfı). . k·ı· . ve mektebi vakfı. 
ile 'da. Tatios partagımeos ı ısesı Yen apı ' . 

,.•usevi Cemaatı vakfı. 
Balat: ıT• • 

,..usevi hastahanesı vakfı.. 
Balat: ın . 

ruk · Musevi Sınaıonu vakfı. Salmatom · 
ray• Muıevi Cemaati vakfı. 

Tetcfurta • tleri ve iıimleri yukanda yazılı 
1 ce idare ol'\nan vakıflardan ıem . . 

Cemaat er . . namesine ve oJbaptakı talımatname 
762 sayılı vakıflar kınunıle nızam ~ 

vakıflara, 2 .. . . d.l ceğinden alakıılılarm 23 Mayıs 
. fikan tek mutevellı tayın e 1 e .. 

hükümJerıne tev UdUrliltüne alelusul muracaatlan ilin 
.h. e kadar btanbul Va1uflar Baım ,, 

937 tarı ın 

olunur. (2558) 

Hlk&ve 

ınıeven 

ses ••• 
( Baıtanfı S ncide) 

derin bir sükut kapladı. Sonra, ihü
. ahib ayağa kalkarak : 

yar r . . edL 
_ Evlltlar! Eve gıdelım! • d 

rctuğumuz zaman, kendisine bu 

; manuını l)Ofduk. Bize hiktye 

etti: . ka
VaktiyJe harap eatoda bekçi bır 

t ...... rmuş Onun gayet haylaz, e-dm o ıu ... - •• 
vuca sığmaz bir oğlu varmış. Ka. 

le a ölmlt 
dm onun kahrından ıwrt.alanıp . 

· giinil "OCUk gelmi§· V ef atınm ertesı :ı 
Açık sandığı klipryı kapalı bulunca 

vurup yalvarmağa, inlemeye b~~a. 
Annesinin öldiiflinU kendısıne 

mış. t klanna son dere
aöylemiıler. O, yap 1 • . 

ce nadim olup her gilD gelır, aynı 

d t urur ağlar, yalvarırmış. Son-
yer e o • .. 

1 
.. 

d yanamıyarak o da o muş. ra, acıya a 

0 
r.amand&nberi yine her gece bu 

1fte • •":ı:-ta feryat bu yerde ışıı.uu ... y· 

S banın bu noktada her gece du. ay . . 
Jduğunu papas yeni öğrenınış. Bı. 

;mle gelip de inilti kulağına çalının-

lst:ınbul K _ gı 

S- ..,. 1,,,lma Kurrn:,yonu ılc.ınları 
( ıl 1 , (.J 1 

GUmttpuyu hastahanesinin 1500 ki. 
Io tUllUI ıereyağm~. talibi çıkmadı
ğından ihalesi on gun uzatılarak 15 
Ma.JJI' 937 cumartesi gü.nü saat 11 do 
açık eksiltme ile, ihalesı yapılacaktır. 
)(uhammen tutan 1500 liradır. Şart· 
namesi her gUn öğleden evvel komia. 
yonda görülebilir. İsteklilerin 113 1i 
ralık ilk teminat makbuz veya mek• 
tuplarilc beraber ihale giinü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık Sa• 
tmalma Komisyonuna gelmeleri. 

KlJRll!V doktora 
Necaettln Ata .. au 1 

Her glln 16,30 dan 20 ye 'radar 
Ulelidc Tıyyal'e apartımanlarındıı daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi cUnleri 14 den ZO ye kzdat 

muayene parasızdır. 

ca çok iyi bildıği Willinin sesini tanı. 
mşı. lı;te onun için, gördüğümüz §ekil. 
de onun ruhuna telkinde bulunmuş. 

Roland iyileşti. Ses, artık hiç işitil
mez oldu Yavrum sevinçle boynuma 
sarılıp teşekkür ediyordu ve diyordu 
ki: 

- Ben biliyordum, baba ... Sen bu 
işi halledE;bilirsin. Netekim de işte 

umduğum gibi oldu 
-SON-

---

Resimli hakiki bir vak'a 

Gençv~ Taze 
Görünmenin • 

yenı ve 

Saat C5 da yorucu Saat C5,45 de bu 
bir mepyetten yeni ve lihrlmiz 

"4 te bir,, pudra'" ıonra, buruıuk ve ~ • 
kullandı. Bir mik-

yorıun bir y\Uil natisin iğneleri 
vardı. 

cezbettiği cibi cild 
Bu yeni pudranın için son derece ya-

son derece yapıpna prıma hassasına ma-
hassasını veren fcv- Jik gayet ince bir 
kalide inceliği adeti pudradır ....• 

yilzilndc gayrimer'idir. En sami· 
mi doıtlannız bile şayanı hayret 
teninizin, tabii güzellikten müte-
vellit olmadığına kail olamıya-

ko'ay 

Saat 7 
hayret 
genç ve 

usulü 

de pyanı 

bir tenle 
teriltue 

görünüyordu. 
Yüz ve burnun par

laklıfı tamamen san 
olmut. hatta bütiln si
yah benler kaybolmU!
tur. Bir defa pudra-
lanmak kafidir. Çiln· 
kil bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pııma huaaıma ma
liktir. 

caktır. Drıarrda, yağmurda ve 
g'Jneıte veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlarında, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
güzeıtikte bir tene malik olabilir
siniı:. 

yüzde leke ve tabaka tcfkil et

meı:. Tokalon pudraunı, cildiniz-

de son derece yapııma hassasını 

veren ve fevk:ılide ince olan bu 
ıihrlmfz "4 te bir., pudrayı kul-

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kat'iyyen milteeaair olmaz ve 

tanınız. Neticesinden 

memnun kalacaln.ıruz. 

ıon derce~ 

Binlerce Tokalon mü~teriaiuden müessesemize mektup yuan· 
larm nıiişahedeleri kendiliğinden gelen en kymetli delillerdir: 

(T okalon krem ı·e pudralannı kullanmaya ba~lodığın gün· 

L <1,.nberi cildim kendi krem ı·e pudrasını buldu) 
Beylerbcy .... K. caddesi ..•.. /Uu 

(Kremlerinmn bir hafta sarfınd,, cildimde göstermiş oldu
ğu iyi ıuirden miitet·ellid memnuni)·etimi i.ıim ve adresimle 
iltin etmenizi rica ederim.) 

Bebef;: ..• lb .. So ... Na. ll Ra ... 
Mektupların asılları <losyalarnmzda saklıdır. 

• 

lstanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 
Fatmamn tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede. ipot~kli 

bulunan ve yeminli üç ehlivukuf tarafından (1750) lira kıymet takdir edilen 
Halıcıoğlu Abdüsselam mahallcısi eskiçıksalın yeni tekke ıokağmda eskl ~ 
yeni 8 No. lı sağ tarafı tekke sol taratıtıpa fabrikuı wsta bquıı Mehmet ha
nesi ön tarafı tarikiam arka cihetiturtucu 10k~ı ile mahdut harem va 
selimlığı havi iki kıamıdan mürekkep ahpp hanenin evsafı aş~~ıda yazıl~?ır. 

MezkQr gayri menkulün 8 No. lı kıamı: Zemin kat!: Zem.ını ~a~ta. dOfe. 
r ı içe iki avlu tıaerinde bir mutfak ikioda bir helldan ıbarcttır. Bırıncı kat: 
~ir ç sofa Uııerinde dört oda bir heltdan .ibarettir. İkinci kat: bir sofa ilzerinda 
Uç oda ve bir helldan ibarettir. Bfnada elektrik tesisat.ı mevcut olduğu gibi 
bahçeainde de lkl kuyuau vardır. Bahçe kısmı ise üç setten ibaret olup bahçede 
muhtelif qçarı mUamire mevcuttur. 6 No. lı kısım: Selamlık olup zemin katı:• 
Zemini çimento döteli bir methal üzerinde bir oda bir hela bir banyo mahal. 
linden ibarettir. 

Birinci kat: Bir sofa Ur.erinde iki oda bir helddan ibarettir. Elektrik var
dır. Bina muhtacı tam.ir ve ahşaptır. Umum mehah.,sı 6C5 m2 olup bundan 144 
m2 bina •eminidir. Kalanı bahçedir. Evıafı yukarıda yazılı gayrimenkul 
tapudaki kaydında olduiu gibi açık arttırmaya konmuı olduğundan 21-6-937 
tarihine milsadif (paıarteai) gilnil uat 14 ten 16 ya kadar dairede bi:inci art • 
tırması icra edilecekti~. Arttırma bedeli kıymeti muhammencnin % 7 5 ni buldu 
ğu takdirde mÜ§teriıi üzerinde bırakılacaktır. Akıi taldirde en son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 6-7-937 
tarihine milsadif (Salı) eilnil saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 ri t lll • 
madığı takdirde sattı 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Sı:.t·ı 
pe,indir. Arttırmaya ittirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7 ,5 nis
betinde pey akçası veya milli bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunma • 
lan lazımdır. Hakları tapu sicili ile sabit olmıyan alacaklılarla diğer al!kadaranrn 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile Caiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbitc!erilc birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 giln 
zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu ıi
cili ile sabit olmıyı:.nlar satı§ bedelinin paylaşmasınd<ln hariç kalırlar. Miltera -
kim vergi, tenviriye, tanzifiye ve delliliye resminden mütevellit Belediye rU • 
sumu ve Vakıf icareai bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 ıenelik vakıf itareai 
tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malihıat almak isteyenler 12-5-937 tarihin
den itibaren herkesin rı-örebilmesi kin dairede acık bıılundurulacık arttırma prt
namesi ile 93G 2026 No. lu dosyaya mü:acaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (2885) 
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BAKE 
Mağazaoaıro 

Hali hazırda 

PARDESO 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERSIBLE'in 

En müntehap çeşitlerini 
Her yerden ucuz fiyat 

ve müsait şartlarla 
T AKDiM EDEBtLtR: 

Çeşitler tükenmeden evvel 
istediğinizi intihap ediniz 

BESiR KEMAL . -

, 
BEŞiR KEMAL- MAHMUT CEVAT 

---

ECZANESİ 
SİllKECi 

Tebliğ; 

Çocuk arabalanmız haklancla 
telefonla vaki olan bütün mü-
racaatlara ayn ayn cevap ver· 
mek imkinuzlığı haaebiyl~, 

keytiyeti gazetelerle ilin etme. 
ği münuip gördük. 

Açık ve kapalı telanil çocuk 
arabalannm zengin ve eımalaiz 

Size aşağıdaki 

bet şartı temin eder •. 

Yalnız FRIGIDAIRE 
. 

bunu 1 s p a t eder. 

Geflp g6rünüz •••• 

Kanaat getireceksınız 

çeıitlerini bu hafta gümrükten 1 
çıkardığımızı ve her yerden eh- j 

Raflar ihtiyaca göre 9 vazı· 
yette konulur. Bu ıuretle her 
nevi ve her büyOklükte kap· 
tar ııOdınlır. Dolap dahilınde 
her yerden iatifadeaı kabı!• 
dir. Şişeler için daha geniş 
yer bulunur. 

ven fiyatlarla aatmağa bqladı· 
ğmıızı muhterem halka müj
deleriz. 

Beyoğlunda 
BAKER mağazaları 

Müdürü 

.. ---or.----• 
NIŞ.ANYAN 

HasWarmı hergiln &kpma kad&r 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep 80kak 35 numaralı mua-

yenebaneainde tedavi eder. 
Tel: .(0843 p 

stimbul Levazım Amirliği Sa
tınalma. Komisyonu ililnlan 

Piyade atış, Maltepe lisesi Topçu 
ve nakliye okulu ile Bursa askeri li-

• sesi i~in 4 adet buhar kazanı ve 8 adet 
sıcak su deposu 24 M.ayıs 937 pazar. 
tesi günü saat 15 te Tophanede Satı. 
nalma komisyonunda açık eksiltmesi 

yapılacaktır. Tahmin fiatı buhar ka. 
zarımın !st. için 700 Bursa için 750 li
ra sıcak su deposunun beheri 1st. için 
100 Bursa i~in 150 liradır. İlk temina. 
lı '.?81 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 
konıi<·vonda görülebilir. İsteklilerin 
k.·nuni vesikalarile beraber ihale saa
tmdc komisyona gelmeleri. 

(439) (2569) 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Üroloğ • Operatör 

Bevliye mUstehasısı 
Kar.aköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gUn öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: ~\?l: 41235 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Kadıköy - H. paşa - Yalova - Adalar ve Anadolu hatlarına işliyen vapurla. 

rın kahve ocakları mültezimliği 1 Haziran 1937 tnrihinden itibareri bir sene 
müddetle açık arftırmıı ile ihale edilecektir. 

Arttırma 14 mayıs 1037 cuma günü Akay acflcr encümeninde saat 15 te 
başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından isteklilerin ~:ırtnameyi görmek üzere 

,her gUn İ§letme Şefliğine ve arttırma için de yilzde 7,5 güvenme paralariyle 
1encümene gelmeleri. (2432) 

• 
o-oeır cnns 

IHl e ır ['id)@'f 
ve kaBoınıOokt• 

SOVVE 
Kon trpl8klar 

VegAıne satoş yeırn : 

Cavid Bauer hale 
ivor Bauer 

lstanbul, KUrkçU Han No.-18 Tel. 22 

• 
Eski§ehir Atelyesi için iyi tesviye:iyc ihtiyaç vardır. 

Taliplerin imtihc.nlan, Ankara. Eskişehir ve H. Paşa Cfepolartr.ci' 

dekiler için ·de~lsancak atelyesinde ya Pılacaktır. 

İsteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir cer 

müracaatları. (1118) (2520) 
1 


