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Hlzmet kuponu 

Bu kuponu gazete idaresine getirenler: 

l - KUçUk UAnlıınnı parıuuz bastırırlar. 

2 - Kurunun hekimlerine parasız bakttn 

hrlar. 
3 - Hukuk ve malt mUşavlrlerlne her 

tUrlU kanun yollarını parasız sonıp öğrenir. 

Suriye başvekili bir beyanatında söq liqor 

Hatay anlaşmasının ay sonunda 
• 

imzalanmasi muhtemeldir 
Bundan sonra 1 ürkiye-Fransa-Suriye muahedesi yapılacak 
Fransa ile müzakereler devam ediyo 

Hariciye vekilimiz bugün şehrimize geliyor, üç 
gün sonra Cenevrege gidecek 

~ 

Ankara. 10 (Hususi) - Büyük Mil. 
let :Meclisinin bugün Fikret Sılay'ın 
başkanlığındaki toplantısında Dahiliye 
Vekili ve Cümhuriyct Halk Partisi Gc. 
nel sekreteri B. Şükr\i Kaya birkaç 
gün önce Mamak civarındaki merıni 
imalathanesinde vukubulan kaza Mk- ı 
kında şu izahatı vermiştir: 

Ar7cada.cılar, im ayııı lJe~inci giiııii 
!{arıı.oJ• civar111Afı1ci bir yangııı hnk1mı 
aa, sayııı arl«ldaşlanlmı birinin sııali. 

1ıc cmıab olarak) bazı m,rılıimat arzr-t
mi§tim 1;c 1mna cfrıir olar.afjımı::: mfi. 
tcmminı mlllılıwrtı Mcdi.~c ar:;crlcnr
ğimizi de söylenıi§finı. Jfcs'ııl nırılwnı
]Lırdtın 1·c heyctlcrdcıı aldı!iwıı:: mrilıi. 
matcı göre ayııı bcşim~i giinii .'nat 7 de 
Mam(tk chwtıııdaki menni inuılcWıa
ııesiııiıı lwyah.aııe. l·•umırnrl3 ate§ çık. 
mı.ş 1ıc müteJ.:abilcıı 71atlamalar olıım.~-
tur. Yangını ilk gören, hoynhanc ıısta· 

(Sonu: Sa. 4 Sii. 4) 

Diiıı Mecl iste JıMis 1ı ıl.kııul'J · 
vorcn ncrlıiliyr r ekilimi.: 

B. Şükrıl !\aya 

ay 

Kanun ve hak 
bu.ıa mani 
olmalı mı? .. 

Başka ınemlek~ll<1 
ne yapıyorlar ? 

Biz im usulü 
değiştirilmeli 1 
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Amerikada allln kor
kusu başladı 

GONON AKİSLERİ 

Ruzeve\t Avrupadaki emniyet$İzlikten 
altınlara gümrük kapılarını kapatacak! 

(O::ıtyanı 1 itıcide) } Fakat Rusya gibi komünist bir mem 
Bununla beraber, yapılması mev- ı leket için altın ne işe yarar) Sovyet 

zuubahs olan istikraz bir milli n:ıü-

1 
~usya istihsal ettiği altı~la~~ dün?'a 

dafaa istikrazı idi. İngiliz Malıye pıyasasma ahyor. He,.n t\~ oyle şıd
nazm Chamberlainin dediği gibi det ile atıyor ki fiyatları aHi.ist edi
hali hazrrda lngilterede umumi sar- yor. İşte Amerika Cumhurreisinin 
fiyat üzerinde hakim olan şey milli korktuğu, Amerikaya sokmamak 
miidafoa masraflarıdır ve uzun se- için tedbir almağr düşündüğii şey 
neler böylece devam edecektir. bu Sovyet altınlarıdır. 

F r~nsada dahi bütçe varidatının Acaba bu vaziyet altın denilen 
~ 20 si silahlanma masraflarına git- madenin dünya üstünde artık tolü
mektedir. Bu, hummalı Alman si- nün nihayet bulmak üzere olduğunu 
ld.hlanmasmın Avrupa iizerinde hu- mu gösteriyor) 
sule getirdiği bir kanun halini al- Efkarı umumiye bunu kabul et
mıstır. Eğer bir gün fevkalade hadi- mek istemiyor. Çünkü altın ha
sel~r yardım ederek kurtuluşa gö· la beynelmilel muamelelerde te· 
türmiyecek olursa Avrupa bu kanu- diye hizmetini yapabilecek yegane 
mm tazyikr altında mahvolacaktır. maden gibi görünüyor. Altın hala 

Vaktimiz yok mu 
PcrıJami Safa Oiimhuriyctte yazı

yor: 
Bütün ihmallerimizin en büyük ma

zereti ~udur: "Vaktim yok,, . 
Bu söz bizi yalnız mes'uliyettn kur. 

tarmakla kalmaz, guya çok çalışanları 
şeref seviyesine de çıkarır. Yapılma. 
mış bir ziyaretin, okunmamış bir ki
tabın, gezilmemiş bir serginin, yazıL 
mamış bir mektubun peşisıra ileri sür
düğümüz bu mazerete inananlar. bizim 
yemek ve uyku vakitlerinden başka 

bütün saatleriimizi çalışmakla geçirdi
ğimizi kabul etmeğe mecburdurlar. 

Sahidrn vaktimiz yok mudur? 
Peyami Safa bu suali sorduktan 

sonra dahıı aşağıda yazısına şöyle de
vam ediyor: 

Vakit, aramakla bulunur. "Vakit 
nakittir .. ama. aramadan. varlığın de. 
rinliklerinde herg-ün ve her an hafri. 
yat yapmadan ele geçen bir define 
değildir. KaybolmU!J saalleriimizin ye-

Esk i kral 
nl şan yUzUğU arıyor ! 

Fransada sevgilisile buluşan eski 
1ngiliz kralı yakında evlenecek. Şimdi 
Cande şatosunda bulunuyorlar. 

Cande şatosu. Bayan Sinipsonun 
oraya yerleştiği gündenberi mukaddes 
ve esrarengiz bir yer olmuştur. Fakat, 
buraya hari_çten kimse giremezken son 
günlerde akın akın giren blr meslek 
erbabı vardır: 

Bunlar, kuyumculardır! 
Hakikaten, Fransadan gelen haber

lere göre, Vindsor Dukası şimdi. ken
disine ve nişanlısına nişan yüzüğü in
tihabile meşguldür ... 

kCınu, başlıbaşma. heba olmuş bir Ö

mür kadar uzundur. 

Böyle dü_şünülür~e kabul edilecek
tir ki Şarkın tarihi daha eskidir ama 
Carb ondan daha c:ok ya15amıştr:·. Çün
kü istihsalsiz geçen her zaman, hiç ya
samamış sayılır. 

Yalnız bir kıta var ki Avrupada kıymetleri ölçmek için bir vasıta ve 
hüküm süren bu tehlikeli cereyan- esastır. Fakat altının bütün bu hiz· 
dan uzaktadır: Amerika. Birleşik metleri aynı zamanda iyice ifa ede
'Amerika cumhuriyetleri bugün dÜn memesi dünyanın iktıs.:ıdi hastalığa 
ya yüzünde bir emniyet adası gibi uğradığı fikrini ortaya c;rkanyor. 
görÜnmektedir. Bunun için Avru- Bunun içindir ki zaman zaman dün
pada emniyet bulamayan sermaye- ya iktrsadi konferansı toplanacağm
lcr Amerikaya doğru mütemadiyen dan bahsolunuyor. Bu arada Ruz. 
muhaceret ediyor. veltin adı geçiyor. Ruzvelt tekzib 

Kaza sırasında 

Soğuk ve korku 

Fakat Amerika da kendine mah· ediyor. Fakat şayialar yine baş gÖs
sus olan imtiyazlı vaziyetten dolayı teriy_or. Bu kararsızlıklar dünya yü· 
fo71aca sıkıntı cekiyor. Memleketle- zünde siyasi emniyet ile beraber 
rinin böyle diin;adan tecerrüd t-tmiş m~ivazeneli bir para sistemi teessüs 
en emin bir ada gibi kalmış olması edinceye kadar devam edecektir. 
'.A.merikalıları endiselere sevkediyor. İşte bu suretle altın meselesi 
1\merika Cumhur;eisi Ruzve1t Av- kendi kendine sulh ve silahlanma 
rupadan Amerikaya sermaye muha- meselelerine bağlanıyor. 
ceretini hoş bir göz ile görmiyor. Bu A. L. Jeune 
nltmlı:ırm Amerikaya girmesini men 
i<. İn tedbirler düşünüyor. 

Eski dünyadan yenı dünyaya 
s .-maye muhacereti altın şeklinde
c~İr. Bu altınlar Amerikaya bol bol 

·rincc rahat durmuyor. Eşya fiyat
. nnı yLikseltiyor. Borsa speki.ilas-

.ın1arı artıyor. Sö7.iln kısası piyasa
L:a ıımuıni olarak suni Pir fiyat yük
s~E_ i başlıyor. Bu fiyat yükselişinin 
s.mu da iflaslara varıyor. 

Cunun için Ruzvelt piyasaya dö
külen fazla altınları satın aldırdı. 
Hu suretle ahm tehacümünün fiyat· 
l<:r üzerinde tesir etmesine mani ol
mak istedi. Buna Amerikada "altını 
k:sır!astırma,, diyorlar. Dört ay için 
de Amerikada kısırlaştırılan altın 
miktarı 500 milyon doları bulmtiş
tur. 

Fakat bu ameliyat Amerika ya 
çok bahalıya maloluyor. Fazla ola
tak piyasaya yeni altınlar gelmesi de 
devam ediyor. Bunun üzerine Ame
rikada şöyle bir fikir cereyam peyda 
oldu: · 

Şu veya bu şekilde Amerika hu
~udlarmdan İçeriye altın girmesini 
yasak etmek ı ·Gelen altınları topla
yarak kasalarda sıkı sıkı muhafaza 
edecek yerde hudud hatlarım aşma
sının öni.ine geçmek! 

Bu tarzda bir tedbir büyük harb 
esnasında birkaç memlekette tatbik 
edilmiştir. BugiinkLi beynelmilel 
b ıhran ile Büyük Harb arasrnda mü 
şabehet noktalan vardır. 

Suriye pet
rollerini 

satmışlar ! 
Bir milyon lngillz lirası 

istikraz için yapllan 
bu saltf Uzerine 

Ef kari umumiye 
heyecana geldi 
Şam, 10 (Hususi) - Bütün Suriye 

petrollerinin, bir milyon isterlinlik is -
tikraı: mukabili olarak, tamamen Irak 
Petrolyum Şişkctine devri için hazırla
nan vesikanın intişar sahasına çıkma -
sı Suriyede yeniden birtakım gürültü • 
lerin zuhuruna vesile olmuştur. Suriye
nin yegane hayat membaı olan petrolün 
böylece sırf bir istikraz mukabili olarak 
terkedilmesi, işletme sahalarının kira 
bedeli olarak da ancak bazı harp mal -
zemesinin verilmesi hakikaten asabiyet 
uyandırmıştır. 

Mukavelenin Ahmet El - Loham 
(Suriye askeri mütehassısı), Şükrü Ku
vatli (Ba-şvekalet delegesi) ve Irak pet
rolyum sirketinin murahhası tarafından 
imza edileceği de bildirilmekte idi. 

Bu husustan bahseden Fetelarap ga
zatesi şunlarr yazmıştır: "Petrollerimiz 
başkalarının saadetini temin edecekse 
toprak altında kalsın.,. 

Ağıreezada dün akşam üstü bir de. 
niz kazasının duruşması yapıldı. Hü. 
seyin Rami isminde bir kaptanın, Vey
si isminde bir kaptanın ölümüne sebeb 
olduğu iddia ediliyor: Tedbirsizlik, 
dikkatsiı..lik, nizama riayetsizlik mad
desine göre açılmış bir dava!. 

Kışın .. 32 sayılı anagemiye bağla

nan 3 motör, Haydapaşadan Silivrıyc 
götürülüyormuş. Çekmece önlerinde, 
20 numaralı motörün halatı kopmu§. 
Bu motör tekrar anagemiye bağlanın
caya kadar, motörün süvarisi Veysi 
kaptan, karın lııpa lapa yağdığı her. 
had bir havada hem üşümüş, soğuk 

almış;hcm de kaza hclecanına kapıl. 

mı~. korkuya uğramıs .. Silivride te
davisine girişilmisse de, hayatı kur_ 
tarılamamış. 

Anageminin süvarisi Hü~yin Rami 
kaptan. işte oundan dolayı ağırcezada
dır. Kendisi vazifesini ifa ettiğinden, 
elinden geleni yaptığından bahsediyor! 

Dünkü celsede. müdafaa !'lahitleri 
dinlenildi. Bunlardan şimdi "Gemlik., 
kaptanı olan anageminin eski serdü-

Olmıyan. . olmuş ! 

Bir dava için .. 
Evvelki günkü sayıda, cumartesi 

sabahı komünistilk tahrikatı suçluları 
nm duruşması tatil saatine kadar sür
düğünden, bu davadun sonraki bir ei. 
nayet davasının 5 haziran saat 9 a bı. 
rak·ııdığını, gelen şahitlerden de o gün 
gelmek üzere imza alındığını belirt
miştık. 

"Tan., gazetesi ise, ayni günkü sa. 
yısında, ağırcezada o sabah bu da va

nın duruşması yapılarak, - "Karaca
ahmed mezarlığında., kaydile _ Kadı_ 

Fakat Amerika tabii olarak böyle 
bir maceraya atılmazdan evvel bir 
tcreddüd devresi geçiriyor. Altını 
bütün bütün men mi etmeli, yoksa 
satın alma fiyatını diişürmeli mi) 
Böyle bir tedbirin şüphesiz beynel
milel piyasalar iizerinde derhal te
sirleri olacaktır ve bu tesirler döne 
dolaşa tekrar Amerikaya gelib cata· 
caktır. · 

köyünde Kuşdili çayırı karşısındaki 
Mahmud baba mez:ırlı;Jında Haceri öl
dürm~tcn suçlu Hüseyin onbaşının 

mahkemede vak'ayı anlattığını yazı
yor, ifadesini tesbit ediyor ve '"Dün, 
dinlenen şahitler, Hiiseyin onbaşıyı 

hadiseden üç gün evvel HacC'rle gör
düklerini söylediler. Muhakeme. gel- 1 
nıiyen şahitlerin çağrrılmusı iC'in talik· Cebelidüruz isyanından önce ortaya 

atılmış olan petrol işi Cebelidüruz is -
yam :lolayısiyle bir müddet süklıtla 

karşılanmış, ekonomik mesele görüştil- ~ 
mez olmuştu. Suriye mahfelleri müşte - ~ 
rek bir şekilde yine petrol meselesini :, 
nazarı itibara almaya başlamışlardır. 

Bunun üzerine mukavelenin bir müd -
* 

Rugi.in bu altın buhrnnı nereden 
geliyor? 

Almanya parasında fiilen altm 
esasını bırakmıştır. Orta Avrupada 
ve Balkanlarda olan memleketlerin 
coğunda böyle altın deposu yoktur. 
Londra hala bugi.in bir altın pazarı 
olmakln beraber lngiliz lirası da al
tm esasından ayrılmıstır. 

det daha tehir edildiği haber alınmıştır. 
Petrolu isletmek isteyen yerli şir -

ketler vardır. Bunlar mütemadiyen iç -
timalar yapmakta ve hüklımete müraca
atlarda bulunmaktadırlar. 

Hama, 10 (Hususi) - Suriye mcb· 
uslarından Şahin oğlu Bozanın ·dört 
gün evvel Şamda öl<lürüldüğü bildiril · 
mektedir. 

mf'ni İbrahim, halatın "Kurdağzı., de
nilen bağlandığı yerden koptuğunu; 

anageminin istoper ettiğini; motör ü
zerine gelince yol ,·erdiğini; halat a . 
tıldığı halde motördcn bu halatın alı

namadığını: motörün sahile doğru git
tiğini, yarım saat uğraşıldıktan sonra 
anagemiye bağlandığını söyliyerek, 
devam etti: 

- Sahilden 1 bur,uk, 2 mil açıktay
dık. Hava ba~langıçta oldukça sakin
di. Fakat. Çekmece boğazı fazlaca <:e
ker. Kar lapa lapa yağıyordu, ama ti. 
pi yoktu. 

Yolculardan bazılarının halatın or. 
tadan koptuğuna şahitlik ettiklerine, 
bazı şahitlerin sahilden 2 buçuk 3 mil 
acıkta vak'anın olduğunu söyledikleri
ne iı;ıaret edildi; İbrahim kendi sözle
rinde ısrar etti. Serdümenlik yerinden 
nasrl olup da ayrıldığı yolundaki bir 
suale karşı da. geminin o sırada isto
per edip yerinde durduğu §eklinde ce
vab verdi! 

Duruşmanın devamı gelrniycn mü. 
dafaa şahitlerinin çağırılmasma kaldı. 

Taç giyme me
y arın • • 

raszmı 

Londra, 10 (Hususi) - Kralın taç 

giyme merasimine iştirak edecek Fran 

sız askeri heyetine riyaset etmekte o

lan general Gamelin, ve Alm:ı.nyayı 

temsil eden Alman Harbiye nazırı Ma
reşal Blomberg buraya gelmişlerdir. 

edildi .. diyor! 
Doğru olan, bizim yazdığımız gibi. 

dir. Hüseyin onbaşı, duruşmanın hay. 

li müddet önceki ilk celsesinde sorgu
ya çekilmişti. Cumartesi sabahı, hiç 

bir sual karşısında kalmadı ve gelen 
şahitlerden de hiçbiri dinl<'nilınedi ! 

Dolayısile, "Tan,, daki o yazı ile, 
kısmen geçmişteki tekrarlanmış, kıs. 
men de 5 haziran ccJses!nc tekaddüm 
edilmiş oluyor. Ve bu itibarla da: Hem 
geri kalrş. hem ileri atıh!j rekorları, 
ikisi bir arada ... Kırılmış sayılsa ge

rek! 

Rusyaya gelince, .bu memleket 
bir altın miistnhsilidir. istihsal ettiği 
altınlar ile diinya altın piyasasında 
mi.ivazeneyi de bozmaktadrr. Cenu
bi Afrilrndan sonra dünyanın en 
bi.iyük altın istihsalcisi Rusyadır. 

Halep, 1 O (Hususi) - İstanbul ve 
Ankara radyolarındaki arapça neşriyat 
Suriye ve Hatayda ra:lyo satışlarım art
tırmıştır . .Şarnda radyo satışı son aylar
da beş yüzü geçmiştir. İskenderunda 

bile son aylarda yüzden fazla radyo sa
tılıru§tır. 

Aıılw1·adcı mevsimin atlw~ı<lan halkın biiJ/Ü.k mfjbCti önilnde clcvam etmekte
dir. Bıtradrıl;i rcf; ·1w1c !J"(Sıı pıı.~ur güııii yapıl~ıı koJ~"ı~ 1>1crahlı seyirciler ı·c 

yarı~ı i§lirak eden bir süvari görülüyor 

Taç giym 
-rasfmine 
cek ltalY 
Gazeteler le 

edil ece 

F asist Partisi sabık 5 

beta f.~arinacci "İl Rogu 
isimli gazetesinde, Lon 
tere kralının taç giyrrıe 
gidecek İtalyanları, elle 
yunlarınx tahtaya soku 
mek cezasile tedhid et 

On dokuzuncu asırla 
lanılınıs olan bu iptidai 
tabi ın~dern sekli11i ya 
giyme merasi.mine işti 
bütün İtalyanları bu de 
teshir edecektir. 

. Muharrir şöyle yazıY 
''Londraya gidece~ 

simdiden ihtar edelırn 
İerine bu, hayli acıya rn 

Bu İtalyan T aff arian 
Haile Selase. taraftarları) 
m ve göbek adlarını Ö ~ 
elimizden_geleni yapaca 
isimleri karilerimi:ze teşh 
Hiç şüphesiz her isrnin 
kürük cicek ilave edec 

İtaly~, ~resmen kral al 
taç giyme merasiminde 
caktır. Onun yerine Ha. 
muzaffer medeniyetirn1 

kaçmış olan adi T afari ( 
Jı) bulunacaktır. 

İngiliz hükumetinin a 
tahrikiamiz manevraları 
hiddetten baska bir şeY 
biz ltalyanla;m, krald~rı. 
besistanın mümessillerın1 

mi~ bir merasime iştira 
manasızdır. 

İtalyanlar belki de ora 
şistan naibi mareşal 
yapılan suikasti tertip e 
rı görecektir. . 

Garibtir, çok garibtır 
milletinin serefine ve a ) • . t 
mamen zıd olan zihniye I 
şryor.,, (Daily fe 

Diyanat işi 
yerinde bir ~ 

(Ostı;:ıııı 1 iııaı •• 
Dün kendislle görüş~U " 

bul müftüsü Bay Fehırıı ş 
mişlir: 

- Salanın dinle re ~!l 
alcilw.sı yoki ıır. lstaııbııl (J 

1 • ., ı . . ra-:ı;r a verı meme :te ıdı. • tı 
lctdc bir ce.ırıze 1·11kı1 ıı 11 i 
çıkılır salı.! ı crilitı}i. Bıı lJ 

t ııh ı-a ii :•:ı11 til 1·cnııc d 
mcnctJilıni§tir .. , ıal. 

Öğrendiğimize gDre 5 e. 
dilmesine Bartmda 1ıal1' 
la yüzünden uyanan JıeY~sf 
muştur. Bartmda kış s.Y 
de tifo görülmüş, birkac ~1 

O sırada baska hastalı1' ;
1 

sadüfen biı'kaç ölüm \'fl e 
hergün bunlar için sal9. \ 
kı fena halde müteessi~ e et 

İstanbulda esasen rıaY 
h •eC 

ve halka teessür \'e e il 
olduğu aşi)<ar olan salii111 

sı hakikaten isabetli ·•e 
muştur. 



'°'- . 1 ~ı . ? ~ nıanın genışıetı mesı .. 
)_ - -- - -- - -- -
ll:Oca boşanmaya ka· 

~.'Verince kanun ve 
ını mani olmalı mı? 

Memleketimize Tayyare piyangosulŞark şimendiferle
gelen Seyyahlar Birinci keşide buglln rİnİn ikramiyeleri 

çoğahyor . . ç~klliyor Memurlar şüragı Dev-

~ 'lllemleketlerde ne gapıyorl~r? 
~...:sulümüz değiştirilmeli '!'' ? 

Ienı tertıb tayyare piya.ngO!unw lelin vereceği kararı 
Geçen sene 19 bin fazla birinci ke,şidesi bugün öfteden ~nrıı b kil l 

seggah idi Asri •in<m.n salonunda ba~lıyacaktll'. t! gor ar ge Bu k~ıdc çok rağbet görmil§ttir. Eski tark timendiferleri kumpanya-

a: ınecnıuuı aa.hib ve ol.mil.ya ue =ina.11' ~t d.8 m.ü.Joolle/ 
~at Bay Gad Franko. tutmıy.-ı mahal "*' mıl Bütii.n bu ted. 
~11 ~ecnıuuında tet- bi.r'/Br ıazumaıız ve ~f'.,, . 

Ç'.('kiJccck bütün numar&ları 111ra~ sının hükumete geçmesi dolayrsfü me
konmuş bir hal<;k yannki sayımır.da murlanna ikramiye vermediği ve bin • 
bulacaksınız. den fada memurun mahkemeye müra• 

caata karar verdikleri yızılmııtr. 

,;''1lll h bu bahai, mem. "Er~lc için dJJ bir atn 'ltadtli kıomd. 
s·ı.ı....~sul'.'"na açmak ..... "" ....,.,ı.ı - 60 ~ 60 -

bit ~. dUnkü (h"URUN>. vannı§8G riaıJ!11 tara/~~ ~ma.. 
11et.lce önce G&d Frankonun mn tecviz edil~ M aynı m.utale-

~ Vardıbııı hUlba c- a:Or®n dolayı d,oğnl. oıma=.,, 
,.. ittik. AY/RllA 

•BBtE I °'4 N N ASLI Karı kocanın rtzasile boşanmayı ka. 
Qı ~ko önce b but eden menıJcketlerdcn bazıları da 
~tıııı . .aşka mem· karı koca 3-5 yıl ayrı yaşamadıkça 
kf iki ıncelıyor 1 u · ~ + .. ~ _ tarafın ri~ile de. bu ~.ekllde bir istetl ~·~~~~ gde drmey~ 

"'1 """fın arzu . . uygun buJmarnı§lar. DJ.G.1'
58 ~.şu· 

~ h-uzniz . boş su ıle dahı Uzun bir mUddet ~ince dargınlıklar 
"- . ftıllda.t anmanın ka. "'&tı•ır tekrar baM§mak Umitteri hasıl 
~ ~ aa edenler az de. -' '!il ' • 

cı.. o, bu llimlerin mu olur. dcmı3ler. . 
L:. ı ır.L _klıvvetıi • Gad Fra.nko bunda da bırçok ma.h. McmlekeLimi"A gelen seyyahlarnı 
"il ~ .. __ mesnetlere da- uu t...... • -""'lekle be '--- zurlar buluyor: adooi seneden seneye art.maktadır. Tu. 
. """'ll Ye '° ra~, ken. "BJ:y·'- - ---'-ce ayn ya,.p_ yocak ka. ~- .. )Oı.... llınak fit-ı-de v• Ki .,.,noto<J• tulan bir Jstatistigwe göre 936 senesinde 
a."''lt ye )'al ıuuı n u- rı· 1 • ...:-.. nın ....... , •• , Jw•Nit tar.:1.arrnı an. ~,.... nız iki ta af IW(i.. n...., .... r 1stanbula 59140 seyyah gelmiştir. Bun 

"' bte" r m arzu 1-... .11k -u·· - r--:11 olnıaiJUH. gibi birrnk 

Benzin satış yerleri 
Hafta tetlllnden neall ıau

fede edecek 
Belediye ta'imatna.megine uygun 

olarak yapılan topraknltı depolarla mu 
..... hJıcz tulumbalı benzin satı§ yerleri
nin hafta tatilinden ne suretle istifade 
cdc-ccklerinde tcreddüd hasıl olmuf, 
keyfiyet Dahiliye Veka!etinden sorul

muştu. 

\'clcü.lct ,•crrl"ği cevapta, dükkanm 
esas kısmı ka.palı kalmak şartile ön 
tarafta bulunan mesaha aletilc benzin 
verilmesinde k:ınunf bir mahzur oJmo.· 
dığmt bildirmiştir . 

Belediye reisliği keyfiyeti dün bü. 
lün ~ubelere yayım olarak bildirmi§

tir. .... "'dana,. kt k ...... _ w....... "" ,,_ --:1· )~ lardan kırk dört bini deniz nakil vası-
,,. ?edd 'Sı ı l.&ıl son- rirkin"IUclerin 1ı.ıul11SU*' ma.h4l vcril-L' etınekte manuızhk :.· izd: Warile şehrimize gelmişlerdir. En fnz-~ ~ mİf olur. N• -•""'• '"' '"°ç 01"" la gelen Yunanlılardll'. Bunla.nıt adedi FlnlandlYa elçlllfil llcıırel 

ıı 1!">tt ~~ botuıma:ıt baıı.. bu aynltk bir - ~ ,:.~-· kE!J<r 7000 kadardır. Bundan ııonra sıra.oile fUlıelll kuruldu 
"""lll, 2) ~ etnıektedir" S-5 aenc :»rfıniJIJ U16 er: ve :adın Yugoslav, Romen, Alman, 1talyan, Finlandiya hükumeti İatanbulda Fin· 

-ı ve fena mu \US ... , .r andı"ya el"ı ıgının ır ıcaret •ubesı·n·ı ~3) ~-.ıa kn•.1 · tcl.-rar 0ar1-1!1büeetJk'lerse boşandıktan B .. ı .... ..-, Çin, lngilı·z, Çek seyvahları l ·1··· · b' t" 

ır • •onr·'" ~.. ,__ ..... _ rlıtır oo tekrar cvleıı.c- :s :s ' u) l\.ı_ ve havai .. _
1
_, v ,.. "''"' ~ .._.. gelmektedir. Vatikandan bir, Habeş t · t i•tir Adresi Taksim Gii ~·;ı:. "' .T~ye..., ır:.ılk, J...;ı.:-'-r. Btt tabiri de yerinde- görnıiiııo- esıs e m :s • ' ngör b. ' h;.ı,;,,._~ ııqtaJrg""ı e) fmt• v • • rw 41 Arjantin Penıdan ikişer seyyah gel. Apt. (Tel No 49492) olan bu ıubenı·n 

""', lt~.~ik. · ' 1
• rum.,, mi•tır· . 

tıı...;..._ ~ mlidilrlilğünc Elçnôk milıavid M. A•ko 

ıı:."" de lıu do.Yanarak bofajıma BARIŞllU TEŞEBBIJSLERI 935 ııcne!ine nauraıı gcç<n sene on fvalo tayin cdilmiıtir. 
ıı, ......... llav~'bepJeri Llbat et. Bazı kanunlarda böyle biz boşuı· dokuz bin kadar fazla seyyah gelmiş. --------------

tt.:. ~- edilenin (Evet maya karar verdik diyen karı koca tir. Al ~ - =;=-ı lıo...~ b111ı~ ikrar etme.; yetiıı: :ıt önce banfDI& tefebbUalerine maruz Bu sene terUb olunan fe•Unl eğ· f$ verış • ~ aı... IDeoelelerde bUyUk bırakına:ıt uygwı bulınuılar: İki taraf Jencel<rl programı daha dolgun ve zen 
, ı..-. ""8olecı ~ yeminden nU· alırabaaıİım mUdahaleolni temin etmek gln olduğundan bu mUnascbctle Bal. "'ltlıo1ıı f • eivaa ıı<ieterllme- i•temİ§ler. Böylece te§Olıkill edecek kanlardan daha fazla seyyah geleceği Dün piyasaya Anadoludan 1260 
~~-' •'Vl<altde bir takdir aile meclisi karı koca;ıt kararlarmclaıı tahmin edilmektedir. ton buğday, 72 ton tiftik, 75 ton çav· ~ "'<! ~ v-irmeye ve anJarmı bulmıya mu dar, 15 ton arpa, Trakyadan 30,5 ton 

ıl'ttı ,.!_
0
nun bu genı,· ta1ı- vaffak oıurıar diye dll§Unmii§ler. Berberlerden alınan beyaz peynir, ae ton"-· u .. ~~ 

.__: 
1 
~ı~ ~hısU~da kanuna ko- Hukukt bilgiler başmuharriri yapı- /ı ~l i t .1. h dan 40 ton un, 38 ton beyaz peynir, ı:> 

•- fil ktiın lan tetkiklerin bu ıribi akraba mUda. Q' j a a l l a, Cl ton nohut, 36 ton pamuk, 144 ton mı-
-...... haielerlnden bir fayda çıkm"1tğını, bi. Berberler g~cn sene hafta tab1in • sır, 18 ton tiftik, 1 ton kaııar. 8 ton iç c~ J..~ §Undan iba- .,. 

?eri ı.t.::,,°"'lcr ti,, bir ağt·dan ıakia kavganın geniııfemeain~ daha •· den i•d•na edilen mücm .. ıcr ammda fındık, 37 ton r .. uıya gelmiştir. '"'z· rıe iki t f ~ ileYi bir §ekil almasına müncer oldu- olduklarından belediyeden ruhsatiye a- Yumuşak ekstra buğday, 7,35 den 
L le..ı.~' --m i..tbat ara ın bıt be. • .. t . ı· d" ön . 1 •. 1 . d .. kk" l yumuşak 606,5 ç .• ı darlı bug·cıay 6,25 • ~.~~edilir. bAı~den bir &lil gunu gos ermış ır, ıyor. ce geçım. ıp pazar gun erı u an arını aça bili • .,. ~:··"llo u....,nı sWlk kart koea;ıt. mUştcrekcn. bo<an. yorlar. belediye buna mukabil bir haıcç 6,22,5 dan .sert buğday 1-5 ça\-darlı ~I btrak muha.kıcmc. mayı talebe sevkedccek dereceye var- alıyordu. 6,21 - 6,24 ten, muhtelit buğday 6-622 

ll.._ .. , 9!Jc; ,_ ır. Bu ce"lscdc tJl -~ ""-lıırıııda m••fr mııısa atırabataruun müdahalesinin bu Me<liıten s•k•n bir kanunla berber. den 360 ton .. mı~ltr. 
h . 4ı, it ı.....r ııeru· karart iptal edebilmeei ıor ı .. awur le< de pazar günleri kapıd•klanndan Arpa 3,38 • 4.5 dnn 60 ton, <&\'dar 

"ıı '<t ı.. _ <ll'/2'1,A ır.,, cdllir bir keyfiyettir, bunlardan 936 acncsi için alman bir ... Anadolu 4,25 • 4,30 dan 1911 ton, <•"· 
it ,-...,,. "'--·· R: RVIJD FASILALARLA TEKRAR nelik hare'" ne olacağ• hakkmda daim! dar Trakya 

4
.20 d<n 15 ton. afyon in. .. ~ •. ııı...ı--. botanın cncilmcnin bir karar ittihaz ctmcıi ;1 • ce 570 • 580 den 4!!0 kllo gram, peynir 

• "1\ lr .. _ "!nt.'- elcetıtı'd ayı ka- :sazı yerlerde barJlmaya yarar tcd- tam yağlı 2:> - 29,15 den. yarım ya"''lı «ıı. ~~·-~da k en bazıları bu- bır· olarak ıunu dü§iinmlifler: Eiz bo. tcnmi9ti. & ~ ,. Octııı OY1n
11

•1ard M dik di h:.'-" Daimi encüınen ieçen sene için alı. 18.32 • 20,:> dan, ka.,ar 47,5 . 55 den 

lt.t. ltla., il ("-id) ..,. ır: e. aanmaya kar&r ~. ye -. ırn.e ge- lnı t ''it ıt_ "• -..., o'--- '!il _ nan bir senelik harcın altı aylığının ber- satJ J§ ır. " '"'ı,·· ~ &UUl.31 lbım. tenlerin bu isteıı az çok ara ıle bırkaç -------------l a._ ~ ll<-..._. b' i k bcrlerc geri verilmesine kadar vcrmi•, 
"'ı ,;~ ~- 'a.ruco izde bu defa tekraı' etmesin eart oşmuılar, ~ .. '1..7 f'IJ .... "'"'IQli"or d" ir '---· keyfiyet belediye tubclerine bildirilmit· 
..,.~ ~ ~. ıs ~ ; ıyor ki: bazıları her altı a.yda b • U&Uları da· 
lııi ı:::- ıa"der· llv'leı,"' doldu,.,...,.. ha çok ··~· dalı• •• müddetler koy. tir.ouıızarın kardefl mi; 
~ °" leı,'i,,.~'" ~" m.e eh.Uyeti de muşlar. da al h. vok.. dejll mi? 
:"'tfle ~ --.ete a,_

17
_ 171141tır. Fa... Gad Frazıko, bunun ey inde- ı ~. U,~. '!Hltı,.. ;:;:rde erkek, ka. dir: "Bu müddetlerin uzamuı hem iki Kardtile annesinin katili Kazımı. bu 

llıı ı..~ -~ °"~ olmak taraf için. bent 0~ çocuk vaı:oa o- katmerli cinayetten mlitcmircn, öç ıl· 
lt .. "'f4to de .... ~ m~ nun için, feci bir )ıaldir·ı• mak için Galatada bir sabah yolunu bek 

~ ~ ~- CVlcnm.e kifiyi (re- HAKiM ygtl/NB Jlt}LKIYB tiycrck tabanca kurtunile yere ıcımck-
b.~ ~ UBU ten ağır cezada duruımaııı yapılan Gü • 
'~~al'nılitiltdibıü ... ~ JIEJI Jizar hakkında karar verileceği sırada, 
~ .. , .. ""'---. -ı. kotmak- n .. -ı kanunlardı bo§aıımayı daha b" k ~ "-ıı... ~ hakyeri; tahkikatın ır no tadın eksik 

.. .. · l!:··ı~"-·- "-Lı kolayJ .. ..+""""'ak 1• .. in bUDU mahkemele. .. .
1 

k k -, ,., " ---..ıı._. ....., .. u-· r kaldığını görmuş. verı ece arardı e-

~t\-1-.. - e- evlenmeler rın· __ , ...... ı·yet ..,_,..-inden çtkaıınışlar.. . 1 b k ~ "'.:: ınu·--.. naıaıa oau- heauniycti baız o an u no tanın tesbi -

l 
eıcı ... kı' .-.cıe edili. En ı.....-·ı "" No ... ,.,.te. Burada kan 11• ··r 11 1 ~ . h "' tı uaol şeau :PV"S ti için rnaha ı nu u memur uguna mü-

etatıeı.... '-uılllld retid oluyor- k im ya ırarar verdi mi, en bü. zekkere yazmıştı: Kizımın köyde öl • 
"~ de ..... heba takdirlerinJ ~ka aWkyrıtyeamenı··-"'a. bildiriyorlar. l" 

~ 
~ yu "' -- dürdUfil Ali; OU ızırın söylcı:iiği gibi 

l'.ıı .cı ır Yoktur.,. a· mulh h u· var tt,; tarafı yanları· k d • ·1 ı.._ .... Y ye .uu kardeti midir. yo sa egı midir? 
ı1. 1.:.-cııh•• 4f l'Dı ır 8 e • •• -.1ya çalqıyor. "'~~~ ı._:""lt \t'mı 1 .. _ na çağırıyor. Banf~-,1.. otamuaa Dün sabah ağır cezada celse açıhnıf, 
~ ""llaı °'41ltı .. -.uz ( ·· M affak J bllirte ne ., bu hususta yazılan müzekkereye he -

)ıı·'~ .. l·-. '°lrı••ın ... bır·l'Uşd) Ü J:art uv oa · · t••...ilini nU- d'"" l 1 """ ~ ..,, ,.. . .o ~ h ta)ebtnlJI ~.,... nüz cevap gelme ı.,ı an aıı mış ve tekit· 

'11 .. :lld ... "'a.dnı .. ~ de yaş kay emen bofanm& . . B&Y Gad • '"411 ı... "Ylillk ınu-:t" Y&fına geldik fus memuruna blldiriyo::~ -"-'1aD bo. kararilc, dunıımının devamı, mayıs tıo-
"~ll ile> d~t· 20 • Frank "K )WCaJlDI uu aır;...,.. nuna bırakılmıttır. 

q ~ r~r rıra fk· 1 veya 25 o : arı eÇimJillik sebebi- Muhtelit mahkemelerde 
)tı.._~'"'"odeftıi•ıer.ı taraf riza ile eanma istemesini ı k fikrinde hk ~·'lllt ı.._ ili • d lil' Iarak kabul etıne " Muhtelit hakem ma emclerinde 

ııı.. ~uq kayd nın e 1 0 .. uaulli phıiye hkcmeıi henil "k" d 
-., ıt.. eı ,,_...._,-

1
U1 45 ''eya 20- bulunduğu için i§l r.af.ell ·-~ ••li.hi- yalnız Fransız ma ı: ı ı •· '°' lr .. ı.-- ·~ r] .__._ znahkııı;;o••~ ~ ba'-kında karar vermediğinden muh· 

"tı .~ 1n ... _ er de ondan m~lelerine w.a-D -"-"hmr va • i . ~ ı. ~..... - ~~i~.._k ~ alıyo ... , bu. yetlnden alml)'& dl. liifllll' 5"' _,, - • telit matıkerneteridc umum •J•n Bay E .,. -..ıe -v .,_,, -.aı ' LAB min Ati ile birkaç kltiplik kadrosu bir 
- ........ Yor kı: ,.BiRÇOK YABA ...... ,, b t n e kt ııı.. "'-- --. """" ki sene daha fıaliyette u u a a ır. 

'"' t.. h.~raırı N-.~ YllAtıd ka- Netice oıarak diyot • """ ""'.Ah.~ . ·-..,,ı t .... u .. ~ 119ra-ı.""lla J..~ et,,.-._ 4nıfeyttk "'TG?61«ft f~~ nu: ,,,,.V""'._-u... ~ı yi nasıl mUtalea ettiklerini her. 

~""" (f~ ii':':..'""'/IGr ;. br ı..,Uıl flf""'1<f0 ~ '"""b,. =--_.ıııa ı;ğreııDlek iııllyecektlr. 
...._,, ·~ ""liliktetı teki Juıkoıl<pı ·~~ varın 
"''~. ,.~~ .._,_~nı öy. rMaeltJyi ~ bir '"'ı ....... _:"""fİol" ...._ .,,_ ~ """""""" ıııO· Aııulolt HaıJdt" B'fal v< Alı H"!I· ~ .... ""4· 1oi ~Ş - İ.. Bay Gad l"raltlP>"tıll ~,.,..,. ı/d1'lft bıı hv .. alitJ dil~ük'erinı 

ıe,. ~':' olmtl.f M- him bir ~aele ~ d ızın bu ~dee6ği•. 
· • Htıkttkçul&fll11 

[!oll• heberıer1 I 
Alacak yUzUnden kavga 

Feriköydc oturan Remzi ile l.fusta • 
fa ve balıkçı Veysel alacak yüzünden 
kavı• ctmitlcrdir. Remzi bıçaklı Vey. 
seli kalçaıından yaralamıı, V cyıcl de 
can acısile Remziyi baldmndan mrm.ıt
tır. Yaralı hastaneye kaldıntmııtır. 

SU KAMYONU ÇARPTI - Ah -
durrıhmanın ıürdüğü 502 numaralı yük 

1rablsına Cilmhuriyet czıJdcsindc bir 
su kimyonu çarpmıı. kaçmııtır. Araba 
parçılanmıf. arabacı muhtelif yerlerin • 
den yaralanmıştır. Arabanın beyıirleri 
de ayaklarından yaralanmıtlardır. 
DEMİRLE OYNARKEN - Kadı • 

köyünde Yeldeğirmenindc oturan Va · 
,arın kızı 12 yatında Tilrkln dUn ıokak· 
ta buldufu kalem şeklindeki bir demirle 
oynarken ittiat ctmit. Tilrklnın ıol eli· 
nin d5rt parmajı yaralınmııttr. 

ARABA ÇARPTI - Ycdikulede o
turan Mehmedin iki yapndaki km Ne • 
dime dün kapı önünde oynarken bab • 
çıvan Bektatm arabası çarpnuı. Nedime 
muhtelif yerlerinden yaralanmrttrr. A • 
rabacı yakalanmııtrr. 

PAMUKLAR TUTUŞTU - Nuru
osmaniyedc yorıancı Burbanettin ıdün 
dUlrkinda çaqırken arlradıflarındar 
Mehmet ıelmif, cigara yakarken yere 
dilıen kibrit pamukları tutuft'l"l'Uttur. 
Burhanettin pamukları tandünneye ça
trıırken elleri yanımı, tedavi altına alın· 

Alakadarlar mevcut vesikalara daya
narak hık iddia ettiklerinden Şiınyı 
Devlete müracaat etmitlerdir. Şurayı 
Devletin kararı bugUnlerı.ie bütün mc • 
murlar tarafından hararetle beklenmek· 

tedir . 
Şirket. memurlarına ikramiyeyi ver-

memek ve bir sıynht ıekli bulmak için 
936 yılı sonunda memurlara senelik ik· 
ramiye verirken bir mikdar f ula ver • 
mitti. Bu fazlılık. her ıene bütün me • 
murlara on bin lira verilirken bu mik • 
darın 50 bin lirayı çıkantmasrndan ile.o 
ri geliyordu. Fakat yapılan tevziat so • 
nunda her mcmurı iubet eden mikdı· 
rın kale alınmayacak derecede cüz'i ol· 
duğu görülmUttür. Mesela tam 32 se w 
ne çalıpn bir memur, ıirketin feshe :lil
mesi münısebctile ikramiye olarak an • 
cak 95 lira kadar bir pıra alabilmit • 
tir. ki bu para çalıtılın seneye takıim 
edilirse beher sene için 2 lira ikramiye 
düter. 60-70 lira maa§ alan memurla• 
Tın otuz sen~ çalııtıktan sonra bu kadar 
cüs'l t-ir ikramiye alması bütün memur· 
Jırı harekete gctirmittir. Vaziyet birkaç 

1
unc kadar tcbctlür ctmit bulunacak • 

tır. 

1 Urk ler ve Spor 
Radyoda bu mevzu etr•· 
tında gUzel bir konter•n• 

verlldl 
Dün akşam radyoda 19 mayıs şen • 

Jiklerinin yaklaımaıı mün11ebetile 
"Spor .. mevzuu etrafında Betiktat halk· 
evi edeb"yat başkanı Muzaffer Gcrman 
tarafından tayanı dikkat bir konferans 
verilmittir. 19 mayısı Türk kudretinin 
ve Türk gençliğinin bayramı olarak 
kutlayan konferanıta bilhassa ırkımızın 
!pora verdiii büyük ehemmiyetten bah
scdilmit ve gençler bu yolda tc~v:k o • 
Junmuılırdır. 

- :ı 

19 Mayıa 
Bu sab•h stadyumda 

prova yapllacek 
19 mayıs spor ve ııı;ençlik bayramın • 

da Taksim ve Fenerbahçe atatlarında 
yapılacak idman bırek~tleri için bu ıı•· 
hah onı.ia stadyumda bır prova yapıla • 
caktır. BuıUnkü provayı 1atanbıul ve 
Beyoğlu cihetindeki mektepler cire • 

cektir. Y~rın ela Fenerbahçc ıtıdındı 'Kadt· 
köy, Usltildar ve Bo&ulçi mektepleri 
provalarını yapacaklardır. 

ÔÜIJ•I• ıat:h•all 
Hükumetimiz cillyaiı istihsaline e• 

hemiyet vermektedir. Bir müddet ön • 
ce yapılan tetkiklerden sonra gül y~i • 
cılıtın inki,afı için alınacak tedbırler 
teıbit cdiJmft bu!unmıkta idi. Bu ted • 
b"rlcrJen sonra Türkiye &ül )'afeıJııı 
bütün piyasalarda her memleketten Us· 
tlin bir mevki alacaktır. 

Bulgar:11tan son senelerde bu sana • 
yia çok fada themmiyet vermege bat· 
Jamıştır. Tutulan bir fstatistite ıöre 
Bulgıristındı t 930 yılında 20,%8. 1931 
de 1174. 1932 de 1891, 1933 de 3500, 

1934 de 1.900. t 93.5 de 2.800 kilo aül 
yağı istihsal edllmittir. Bıılgıriııtında 
20 fabrika çalışmakta. isfhsal edilen 

gül yağları bilhaaH Fran a. Almanya, 
tngiltcrc ve Amcr:kaya sevkedi1mckte-

~ir. 

MU•ldr•t aatanlar 
Müskirat satıcılarının ruh111t tczlcc • 

relerinin müddeti mayıs nihayctirlie 
bitmektedir. Teık"rclcrin )"tniltnmesi • 
ne ıyın yirmisinde ba~lanacak, yedi ba-

ıirana kadar devam cde-cektir. :Ruhut 
terkerclerıni yenilemiyenlcr yedi hııi· 
randan sonra mcn"diteeekleri ribi aynı 
zamandı ceza 'da göreceklerdir 



!I - _KaRt:JN lJ ·MA:YIS 1931 

~'Bizde aristokr~t yok 
(tlsf1JQ.nı 1 incide) Dedim ki: "Sizin Aristokratlar· 

tama.zara karşı da kanunun vazifelerin dan mabadııuz bir talanı dejenere 
de fena hareket edenlere k~ı ceu. olmuş, meziyetlerin babası, babaaı· 
derpiş ettiği gibi liyakat ve muva!fa.. nm babası nyılan bir takım insan· 
kiyet gösterenleri de taltü edeceğini larsa Türl:iyede öyle insan yoktur. 
ilave eylemiştir. Eğer bundan maksadınız asil ve ah-

n·ı izahattan sonra kanunun heyeti laklı kimselerse bütün Türkiye bu 
~umiyesi üz.erinde müzakere klfi asillerden ibarettir.,, 
g~rülcrek maddelere geçilmiş ve ka. BANKA BU KANUNLA TEKA-
nun kaliu1 edilmiştir. Mu·· EDECEK 
ZlRAAT BANKASI KANUN LA.YI- L 

11 ASI VZERlNDE Bundan sonra Ziraat Bankası ka-
Mcclisın ruznamesinde. bundan son nunu üzerindeki izahatına devam 

ra, Ziraat bankası kanun layihası bu. eden B. Celal Bayar layihanın nasıl 
lunuyordu. Bu layihanın müzakeresi hazırlandığını, anlatmı~. banke.nın 
esnasında da birçok mebuslarımız mü- zirai ikrazatı ve diğer faaliyeti hak
lalealerd:ı. bulunmuşlar ve bu arada kında malumat vermiştir. 
Hüsnü Kitap~ı zirai sigortanın mecbu- Bundan sonra bazı mebuslarımız 
ri olması mütnlea.sını ileri sür. tekrar miitalealar serdetmiştir, Jktı-
mU"tür. sad vekili bunlara da cevab Yererek 

1ktısad Vekili B. Celal Bayar; bu sözlerini "Ziraat bankası bu kanun
mütalealnra karşılık olarak verdiği la tekamül edecektir,, diyerek bitir. 
izahatta şöyle demiştir: mi§tir. 

ZİRAAT BANKASININ TJ\R1H.t 8ugünki.i celısede kanunun, dör· 
Hatiplerden kıymetli bir arkadaşı - diincü maddesine kadar müzakeresi 

nu.z Bankanın kuruluş tarihinden bah- yapılmış ve vaktin gecikmesi dola
scttiler ve bu vesile ile de büyük Mitat yısile meclis çarşamba günü toplan. 
Paşayı hatırladılar. Ben!.ieniz de, Ziraat mak üzer~ dağılmıştır. 
Bankasının temelinde bir himmet payı ___ -----------
bulunan bu büyyük zatı, ayni zamanda l • f • f •k 
bi; inkılap şehidi olmak 5.lfatile huzu - zmzr urıs l 
runuzda takdir ve tebcil ederim (Bra _ yolları z•çı•n 
vo sesleri). . 

Mitat Paşanın Niş valiliğinde bulun- Temin olunacak fovkalide 
d,!Jğu esnada, bildiğimiz emeci suretile gelirler 
Ziraat Bankasının sermayesini te§kil et
meye çalıştığı zamanda bu esası ~Üden 
memleket sanldıkları namr altında bir 
müesse&e vücude getirilmişti. Fakat bu 
memleket sandıkları yürümedi, yürü • 
re'ek kabiliyeti göstermediği içindir ki 
aşara bir küsfır zammedilerek menafi 
sandıkları vücude getirildi. Bu menafi 
sandıkları da birçok bekaya ile mah -
mul olduklarından !dolayıdır ki Ziraat 
Bankasının modern esası kurulmaya 
me=bu.r olundu. 

iktısat Vekilimiz bundan sonra ban
kanın milli hükumete geçtiği zaman 2 
milyon altın lira sermayesi olduğunu. 
.htik!al mücadelesi senelerinde milli 
miıfrcıelcrin masraflarının Ziraat Ban -
kasından tcm:n olunduğunu, milli hükCt
met iş başına geçtikten sonra 1.600.000 
lira tutan bu paranın hazineden öden -
diğini, bundan başka, eski hükumetin 
aldıfı 3,5 milyon altın lirayı da maliye 
hazinesinden bankaya verdiğini söyle -
mi~tir. 

KANUNUN ESASI 
B. Celal Bayar bundan sonra milli 

bir müessese olan bu banka hakkındaki 
kanun layihasının uzun tetkiklerden 
sonra hazırlandığını ve esaslar hakkın
da mütehassıs B. Kcmercr'in raporu a
lındığını söylemiş ve demi~tir ki: 

Kanun, evvelcmirde Ziraat Bankası
nın bünvesindeki idare uzuvlannı na. 
zarı itibara almaktadır. idare uvuzları 
arasındaki vazife ve salahiyet noktai • 
nazarından tedahül vukua gelmemesini 
derpiş eder. Her unsur, her uzuv inisi
yatifini kullanmakla beraber biribirinin 
yardımcısı olarak çalışmayı temin e -
der. Bilhassa buna dikkat edilmiştir. 

TOPRAK SİY ASETtMiZ 
iktısat Vekilimiz izahatında zirai ko

operatifler. küçük çiftçiye yardım me -
selesine temas ederek memleketteki 
toprak politikasına geçmiş ve Anadolu
daki tetkiklerinde bir yanda dörtte biri 
ekilmemiş geniş bir arazi bir kiıinin 
malı olarak dururken diğer taraf ta top
raksız olan köylülerin bulunduğunu söy 
]emiş ve demiştir ki: 

"Y Üz binJcrce dönüm bir adamın e -
lir.'licıdir. Yü.derce wdam topraksızhkun 
aefdet çdorr-!<tcdir. Rica ederim, bu 
ITJM17Araya fı3ngi aklı nel:.m ıahibi ta -
ham."nÜI edebilir ve hangi G:lı idim ga,.. 

hibi bu politikayı düwtmeye müsaade 
etmez?., 
TÜRKIYEDE "ARiSTOKRAT,, 

YOKTUR 
Jktısad vekili toprak siyaseti bah

:;indc sözlerine devam ederek k~ndi
sinin bc:.nka müdürlüğünde bulun
duğu zamana aid bir hatırasını an
latmışLır: 

O zamanlar bankaya müracaat 
cd.-n bir Avrupa hankarıı memleke· 
timize ucuz olarak zirai kredi sok
mak istemişti. Başlıca şart olarak 
"Aristokratlara,, ve büyük arazi sa
hiblerine para verilmemesini ileri 
!Ürüyorlardı. 

B. Celal Bayar sözlerine şöyle de- 1 
vam cdıyor: 

Ankara, 1 O - lzmir turistik yol
larının inşası ve kaplıcalarla plajlar
da asri tesisat vücuda getirilmesini 
temin edecek olan kanun projesi ha· 
zır lanmıştır. 

Projede lzmirin içinde ve dı~ında 
turistik maksada hadim ve asfalt ya
pılması kararlaşan yo1lar inşa tarzı 
itibarile beş dereceye ayrılmıştır. Bi
rinci derece yollar: Karşıyakanın, 

Bostanlı mevkiinden başlayarak sa· 
hili takiben, Alaybey, Turan, Bay
raklı, Mersinli. Halkapınardan Birin 
cikordona ge~erek · oradan Konak 

öni.inc ve tramvay yolunu takiben 
Güzelyalı, Ağamcmnun, kaplıcaları 
ve lnciraltı plôjına giden yolla buna 
bağlanan Mersinli - Burnova, lzmir 
Kızılçullu - Buca yolları .. ikinci de
rece yollar: lzmir • Torbalı - Suba-

şı • Selçuk yolu. Üçüncü derece yol
Jar: Karşıyaka - Menemen, Ali. 
ağa .. Bergama yolu. Dördüncü de
rece yollar: Ağamemnun • Urla • 
Alaçatı • Çeşme llıcası - Çeşme yo
lu. Beşinci defece yollar: Basmalıa· 
ne • Tilkilik • Pazaryeri, Eşrefpa§a 
Kadifekale yolu. · 

Bütün bu yollar fzmir vilayeti 
umumi meclisi tarafından kabul cdi
lib Nafia vekaletince tasdik edilecek 
iş programlarına gore yapılacaktır. 

Turistik yollar ,.e kaplıcalarla 
plajlardaki asri tesisata tahsis edilc
c~k fevkalade selirler şu suretle te
min edilecektir: 

1 - lzmir vilayeti içinde yol mii
kelleflerinin, yol vergisine zammedi
lecek ikişer !im .. 

2 - İzmir vilayetinin her sene 
yollor tahsisatından ayıracağı 70 bin 
lira. 

3 - Şehir içinde ve banliyö işli
yen muayyen tarifeli kara ve deniz 
nakil vasrtalarınm yolcu biletlerine 
ve abonman defterlerin~. tenzilatlı 
pasolara beher sefer için zammolu
nacak 2 5 er para ile vilayet merkc· 
zine bağlı şehir ve kasabalar ve köv
ler arasında i;ıliyen muayyen tarif~li 
vesaiti nakliye ücretlerine sidir. ge· 
liş için •Yrı ayrı birer kuruş zaı~. 

Proje zamların nasıl toplanacağı 
ve bir bankada nasıl muhafaza olu
nacağına dair hükiiınleri ihtiva et· 
mektedir .. 

Askerler ve zabıta memurları ile 
parasız pasolara ve rnekteblilere 
mahsus tenzilattan istifade edile
cek bu zamlardan muaf tutulacrık
tır. 

Bundan nakil vasıtaları idare 
ve müesseselerinin hesabları maliye 
memurları tarafından müracaat edi
lecektir. 

Yol vergisi mükellefiyetini bede· 
nen yapanlar iki liralık zam için ay
rıca çalı§tmlacaklarclır. 

Projeye göre Lu gelirler 25 6ene 
müddetle devam edecektir. 

Kömür seriisi hiigülı 
rağbet gördü 

Bir ay daha uz•tllm••• 
muhtemel 

Ankara, 10 (Telefonla) - Beynel
milel kömür ve kömür yakan va11tal&r 
sergisi gerek memleket dııından, gerek 
içcrtJen çok büyük rağbet görmektedir. 

Sergiye konulan eşyalann hepııi şa
tılmış ve bir çok sipariıter alınmrıtır. 
Bugüne kadar sergiyi gezenlerin sayr -
.sı yetmiı bindir. 

Kömür sergisinin gördüğü bu büyük 
rağbet üzerine, bir ay daha uzatılması 
ihtimalinden bahıolunmaktadır. 

Tapu· ve Kada•tro mektebi 
kuruluyor 

Ankara, 10 (Telefonla) - Tapu ve 
kadastro mektebi talimatnameıi Vekil -
ter Heyetince kabul edilmittir. Tali • 
matnameye göre mektep tapu ve kadas
tronun hukuki fenni, mali itlerine ta • 
alhik eden kanun nizamnemeleri ve u -
sullerini öiretecektir. 

Mektep altııar aylık A ve B ıube • 
]erine ayrılacaktır. A kısmına tapu ve 
kadastro teşkilatına dahil memurlardan 
tahsile kabiliyeti görülenlerle, ldıtan -
dan orta mektep mezunları alınacaktır. 
B ıubesine ise lise mezunları veya tas -
diknamelileri müsabaka ile kabul oluna
caktır. 

Memur talebe maaşından başka otuz 
lira alacaktır. Kayıt ağustostadır. 
1e Mayıs AtatUrk gUnU 

Ankara, 10 (Telefonla) - Bütün 
memleket 19 mayıs Atatürk gününü 
büyük merasimle kutlamağa hazırlan • 
maktadır. Ayni zamanda gençlik ve id -
man bayramı olan 19 mayıs günü se -
vinç ve neş'e i~inde kutlanacaktır. 

Diğer taraftan, Bolu mcb·usu Cevat 
Abbas Gürer yarın (bugün) "18 sene 
evvel 19 mayısa tekaddüm eden gün • 
lerde Atatürk,, mevzuunda bir konfe -
rans verecektir. 

Hava şehitleri gUnU 
Ankara, 10 (Telefonla) - Türk Ha

va Kurumunun yeni nizamnamesi ile 
27 sonkanun;ian 15 mayısa alınan Türk 
hava şehitleri ithifali önümüzdeki cu -
martcsi günü yurdun her tardında bü
yük törenle kutlanacaktır. 

Devlet sermayeli mUu
seselerde çahfanlar 
Ankara, 10 (Telefonla) - Devletin, 

sermayesinin bir kısmına veya tama • 
mına sahip olduğu banka ve mali mü • 
esseselcr idare meclisi aı:alarının ban -
ka veya müessesenin iştirak ettiği ve • 
ya mürakabesi altında bulundurduğu 
müesseselerde vazife almamaları ve hü-

kfımetin göstereceği lüzumüzerine bu mü 
esseselerde aldıkları halde ve hatta mas 
rafların:lan başka hisbir ücret verilme • 
mesi hakkında bir kanun projesi haıır
hmmal:tadır. 

Parlamentolar ticaret 
konferansı heyetimiz 
Ankara, l O (Telefonla) - 17 mayıs

ta Paristç açılacak olan beynelmilel 
Parlamentolar Birliği Ticaret Konfe
ransına Büyük Millet Meclisi azaların
dan iştirak edecek o1an heyetimiz bu 
akşam 1stanbula hareket etmiılerldir. 

Vilayet bUtçelerı 
Ankara, 10 (Telefonla) - D.ıhiliye 

V ckaktinde vilayet bütçelerini tetkik 
etmekte olan hususi komisyon çatrıma • 
larına devam etmektedir. Tetkiki biten 
Tokat. Ordu. Muş, Urfa ve Bitlis büt
çeleri yakında yüt<sek tasdike arzoluna· 
cakttr. 
KUtUphane memurlarının 

maafları art.yor 
Ankara. 1 O (Telefonla) - 19.l3 

yılında vakıflardan Maarif vekale· 
tine devredilen kütiiphanelerin me· 
murlarmm maaşlarının çok nz oldu
ğunu ~öı: öni.ine a1E'n Vekalet bu 
memurların bu kadro içinde tt-rfileri 
imktmmı gfüıniyerek Barem kanu· 
ııunun Maarif vekaletine aid kıı· 
mında değişiklik yapmak Üzere bir 
kanun projesi haz.ırlamı~ttr. 

Bu suretle 1925 senesindenberi 
hiç zam görmiyen ve birer irfan mü
essesesi olan geni~ ölçüde pek kıy
metli eserler bulunan kütüphanele
rimizi büyük bir dikkat ve liyakat· 
le muhafaza eden bu memurların 
terfileri temin edilmiş olmaktadır. 

Hatay anlaşmas! 
(Üıttara/ı 1 incide) 

Jat hep ı.Ji der~ ve mıntakavi • 
dir. 

Franeız - Suriye mu.hedeıi 1 KA· 
mmuu.nidonba-i mer'iyete ginnıiı oldu· 
iundan., Suriye yUrıftda klllltfu Arap 
r.'-evletleri nndine ve ParİI, LoDclra ve 1 

Berlin ıibi Avnıpa merkezlerine IMrerJ 
•İyaıi miftnıeuil tayin edecektir . ., 

FRANSA iLE MOZAKERELER 
DEVAM EDiYOR 

lan Hariciye Vekili~ tit· 
btanbula hareket ctınıt 
Autürk Hariciye V~~ 
1erile istasyona ıl:ittlr're 
dır. 

1 
İstasyonda doktor 

r111 uturlayanlar ara~ 
Millet Meclisi reisi /.~ 
BatvekUet vekili ve S J,11 
M~avenet Vekili dokt9r " 
Dahiliye, Maarif. Mal~pı 

Ankara, 10 (A.A.) - Cennrede 28 ve inhisarlar Ve~~lı ~ 
kanunusani 1937 tarihinde verilen kara- Franaız büyilk elçısı .... jJe 
Ta tevfikan aktedilecek Fransa - Tür
kiye muahedesiyle üç taraflı Türkiye -
Fransa - Suriye muk•veltsi hakkındı 

teati cldilen proje metinleri üzerinde 
Türkiye ve Fransa uasında yapılan 

müı:akereler tabii seyrini takip etmek -
tedir. Bu eörütmeler, Cenevrede top -
lanan teknik komisyon mesaisinin ne -
ticelerine sıkı bir surette bağlı bulun -
du~u için, Türkiye Hariciye Vekili dok-

ve Küçük Antant eJçil~, 
diplomatik. Hariciye ,"'1 
memurlan veaair birçok 

makta idi. . 1 
Hariciye Vekilill111 S~ 

gün kaldıktan ıonra 
Cenevreye &idecektir. 

PARIS GöROŞ-!!j,tO 
SONRAKi 1'~ 

tor Aru ve Fransa büyük elçisi B. Pariıı, 10 (A.A.) - ili 
Ponsot mesailerine, Milletler Cemiye - Pariste Fransız naıırlıtl tıliJ 
ti konseyinin toplıntısmdın evvel in - teri sonunda &§ağtclakİ tc 

• taç etmek üzere, Cenevrede devam et- mustur: .,:#fi 
· l d" ~B •. lno··nu··, Suat pe .A meye karar vermış er ır. D ~~, 

FRANSIZ ELÇlSl PARlSE UC- mu Menemencioilu I İl' 
RA YJP CENEVREYE GiDECEK 88. Blum ve Del&ol f 
öğrendiğimize göre Fransa büyük el- bulunmutlardır. _Türk.,~ 

çisi B. Ponsot, çarşamba ak~ımı Anka- 11111'1, Avrupacbıki ~, 
raJJan hareket edecek ve 18 mayısta meml~~~~ ~~·~ ~ 
Pariste bulunacaktır. B. Ponsot, oradan de ıonat IMrliklennı -~ 
Cenevreye hareket edecek ve ayın yir· MSlle.tler Cemiyeti dit• ,Jll' 
misinde orada Hariciye Vekili doktor lerine ayni ıuretle bJlı ii~ 
Araııla temasa ıclecektir. terinin, ayni azim ile ~ ~ 

HARiCiYE VEKILt BUGON hükumetlerle itiınatlı ~ .. 
ŞEHRiMiZDE de emniyetin t&kTİJ~...11 

Ankara, 10 (Hususi) - Milletler k"litlandınlrınsrna ~-: 
Cemiyeti Konseyine ittirak edecek o- mutabakatlanıu teyit 

nasıl oldu 1 infilak 
(Üsttarafı 1 i1tcidc) 

~' Satılrıı.ı~oğlu Bildldir. Bilô.lin an 
fattı9ıııa !JÖrc, işba§ı ~at yedi bw;uk. 
ta ba.Jltı1'. Saat yedi buçuktaıı cı;vel 
kendi.si ild arkadıa.,m~ boyahan-eye gel. 
mi1 ve iki. ar~ıııı orada bır.tı1.ara7~ 
7..eııdis~ diycr seki: arkad.a.Jma o sıra· 
d.a iltihak etmek ü~re dı~n çıkmı* 
yangın da çıkmı.1tır. Boyahan.e içeri. 
sinde Edikc köyiindeıı Ahnıctle Anl..a
nmm Kıbrısh kiiyünd.en Mehm.ed bu
lwıııyor:arnı.ı§. Yangııı çıkmca orıınm 

müdiir;ı. yii~OO.Jı Nail geliyor, 1;cndi. 
sinden "Ne o1dıc,, diye sol"uyor. O sıra. 
da patfanıalar oluyor. Bu patlama.
ü:ır yandald memurwrm ve ame:eııiıt 

oturduğu daireye de sirayet ediyor. 
Depolardan biri de yanıyor. 

/nfilô.km §iddcti Aııkaradaıı duyul. 
nw.,tur. B"' in/ikikm Anlroradaıı du
yulması halk ara..nndtı biiyüJ: zayiata 
1uımıedilmiştir. BUhassa. in-'!ın zayla
tı iizcrindc. l~ittifjimi: rit)(Jyet ve ~cıyi. 
alara göre, iıw..ın ~yiııtı d:nmi ii.ç yil: 
(l..!g<ıri yü;: elli o'larak sôylenmi.Jtir. 
1 n.nııı :xryiat1m1.:: boytı1ı.cıned.e çalı~~n 
1Tci amel,edir. Bunlara d:ı actnuJmak 
eld.q11 golme:.. raralı olanlar da yü~. 
bd-J& Na.ü ile itfaiye n.ef~lerinıi:den 
bir;dir. B<ı.f/cwa. hayat ::ıtıytatımı: yok 
tür. 

Mad.di :>eıyiatrmız, ycına.n dı:ıirel.er 

d.tıhil 'ô!duğu 1t41.ck, itMZ edilm~kte ue 
Jwmıcıı bO?j(l?ımıtıkta o'lan ~ki mermi. 
~ı·iıı mikUJ.r itibarile 100.000 lirayı ta
cavii.:: etml!mdktetlir. Civarda.ki Mzı 
bincı!arı" camları k.-ırıımı~, aıvııZarı dö. 
k"ii?mü~tiir. Ytlcınh olma.mt~tır. 

Y~gm çıkar çıkma: omd4ki me-
11ıur uc amele haya.tltınnı teh#loeye a.
t4rak ya.ııgını aö-ıuı;ırmcye ko.,.mıu.,ıar 
dır. Buradan giden itfa.iye de esh-i ta
bfr'Le carıs;pmın.e MMock ~kilde ra.. 
lı1m1f ve bunti.a.n ckihy, Milli NfJdaf oo 
Vc1MJ.eti itfa.ioycye te~l"'-:ür ~mi§tir. 
Çal~ruı.tı en g~l m;JJrıl mermi 
d.cpo14rıtıtJ.:z,n bfriniıı Y'ClrtM yıtıttdığı hal 
<le yıarrsını l~ı.rtarm'J.{Ja muvaffak ol. 
mllltındır. 

Oro<Jo. !~ılt~ıı ik"i v<ıtandıa~mr.:m 
bu aur~tl~ ~fd o!ma." nı.tteibi t~s
sürtlür. Bu ~~kan i1oi i.Jçi 3-4 3cıne. 
d.cnberi ayni v~:sifMe bulwıtlııklarl gi-
bi kend.Uerinin liyakati dmir~e ~ 
müaellcm.dir. Ka.:anııı dikl«.ıt.!izli'k:te" 
v~ aigom içme~ çıkmadığı ttıMk 
kuk etmJ'ktedır. KtUltl, bir lrim.yecl hd.. 
d:..,~<.Wn, bir nuıdd.enifı t4h.alUUümüıı 
Çıkmlfhr. Al~tğımız reami maltlnıa.t 
bu..Mtı ibarettir. 

pa.rta) kazada. §ehid 0~ 
ne ikramiye vernıek rııı"" 
edilip edilmiyeceğin~ '°h 
rU Kaya da bu tektıfi 

w ve ıc• 
n dikka.te ala.ca'1!11 

1 
lif 

mın yapılmasını Veki~. e~rtl 
tıla.ına arzedceeğini ~oY 

FRAt,'SIZ MEOL/S/ND&ll 
TELG~AF 

fr3nsll 
Bundan sonra Jf 

mecli!i reisi B. Edvard d_.t 
:f'mdan gönderUen a.§411 
okunmu§tur. ~ ııl 

A lxlü Uı.a Zik iti ıf".i 
Büyük Mjllet )ltel J 

~' Du.çar oZdu§ıınrı.: .fe ga1'_ 
cıı c~ıılı sempatimı::ııı . ·rı 
MccZi.!i ta.rafmdarı 11D st~ 1',. 
d.an kabıilüııü rica e~~ 
~tane ve k"tJriU~W• Jıt.S 
derim. _ .. 

eti"~ 
Bu telgra.la.. riya!Ct ~ 

dan kar§ıhk veriJnıesl 
tir. 

verdirmiıterdir. ~ 

Riıito mıntekısı.,d• ~s 

Projeye göre kütüphane direktör· 
leri 55, 45, 40, 35 ve 30 lira asli 
mnaşlı olmak iizere beş kısma. me
murlar da 25, 20, 17,5 14 \'e 12 lira 
asli maaşlı olmak iizere yine beş 
kısımı ayrılmaktadır. 

Dahiliye Vekilimizin bu izahatın. 
dan sonra B. İbral\inı Demira.lay Cls.. 

li harp malztmuini11 il 
rak tiddetli bir ta~rruıJ 

1 
anudanc mukavemet etti' 
namitçiler aat tanklarırı:,, 
mani olmıktadırlır. J.I 
la telefat vermi~lerdit• 
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Yeşil ~hennem 
YAZAN:( AHiDE OSMAN=.-
Sarı terliklerinin arkasında ayak 
topuklarını ısırılacak bir mey va 

kadar penbe ve güzel buluy ordum. 

5 - KURUN 11 MAYIS ... .> 

I lngiltere kralının sıhhatma dair 
dedikodular 

'' lş "dir eniz in-. 
yın ya andır!,, 

ııı,, on Lub· 
'b. ıç bunu yapmıya-
lııtı aba doğrq 

- Evet:... j le karşılaşa.bilirdik. İlk tesir daima 
_ Bu resmi o şömine üzerinde bı. büyüktür. Onu yerinde bırakmamakla 

rakabilmck için haciz memurları gel. Madam Şuvartsa köşkün içerisinde ü. 
diği zaman bütün servetimi vermcğe mid ettiği dcği. ikliğin o kadar büyük 
hazırdım. Çünkü köşkün içerisinde bu olmadığını anlatmak istemiştim. Fa- ' 
tablo ile beraber biiyümüştüm. Ben kat bu neye ynrar?. Belki hiçbir şe.. 

de b~ar Uşak su Yapacak mı? .. 
14_ ır anlattı• .. "' ş 8aniye d gı şeyler uze. 

h..fibı U~atta aile ~r? u; gözleri beJ. 
~"l'dı.ı 11;aıın1§ nı:1~ 1? .~ncak bir ha

>. .... a Oınuııar zısı Uzerinde dola
~ ~~l.irııneı d ın~ birdenbire silkti: 
' 8 içi be~ edı; bilinmez; çünkü 

~,: ~u haJd de anbyamadım 
~r eldd • 
' }f tlnı Söy1 .. 

8 aın Şuvartsın da 
a~ ı. uyorsunu'7" 

.. ~.. · ~'lad .. ·· 

.~ tabntiıı aın Şuvartsın onu an 
t.... !)ıtıh~- ederinı y -

G.:ııtn ~ur tar . alnız bir irı-
ı:?ti t n~ l ! ad afları olduğunu u-

ve Madam şu .. •arts ... Bir kere düşünü-. ye •.. Ve hakikaten de iceriyc girer gır. 
ııüz; Madam Şuvarts kö.skün için~ a-f ~~z daim~ alış 1ğı bu t~bloyu yerinde 
dım atar atmaz bu .. ta.?loy~ ye~ınde I gor:n~kle a"'abr b'rdcnbırc bozulmadı; 
görmemiş olsaydı; buyuk bır felaket../ bu ıyı de oldu; belki içf>rıyc girer gir-

mez herş~yi anlamı_ tı; ziyanı yok. 
Bunu bildiğim içııı de, hnciz m muru-, f , ~ nun onu indirmek hususundaki ı"'rnr-

& • & D 1 lanna rağmen bir mC'rdhcnle <:hi .. ri il.",,, ..., ... 1 sekmek ic:in çıktığım dakikalarda el. 
~:Ciıı ~1 anıad~nı Şu\·arts acaba 
,"lllıı"ı 'Paıı b' · Daha sonra Fon 
~trı- llda bu ır kutunun esrarını 

ı; İa~daın ~ kadar kolay olmıva_ 
-,,~ ., l{at ':JU\•arts " 

'
~.. !!'on L · evet, onu an 

~~· Uhlci ~ . 
e(j • il&' ey: . n .nfada m Şu-

' lliebıJır ?.. ,, lSteınediğini de kim 

J 

lerimin adetii titredi"'ini hi<'settim A-
c: lzmır mu ı mler blrllğı w n J, lton..,ıe , "' • • 

· k 1 tm' cçen seneki mesai raporu }aklarımm altından merdıven çekıle-
sını 8 

t e ış, g cek .b. 'd· b' k.k E n 
olı:unnıuştur. Yeni idare heyetine Gazi nıelttc 1 gı ı ı ı; ır da ı a, .. rw·st ~U-
bl ba muaııınıı Fazıl, muallfm Cahit. Dum varts orada ·canlanıyor gibi geldi. :re
lupınnr mclttcblinden Celal, Kız muallim min ediyorum ki gözl rinin kımıldadı. 
mektebinden Vedide. İsUldul mektebinden ğrm görmüştüm; ve adeta bütün iyi. 
Ahsen \e Kahrnmanlar mcktebfnd('Jl Cemal !'ki . k b' h k . 

rdf l 
ı erme arşı böyle ır arc etı na. 

Dugünkü 1ngiltcre kralı altıncı düm Prenslik zamnmnd bir bakım -
c rcun sıhhatine daır fena niyetle vinde yatağımın bru ucuna gelmıs 0-

bazı dcdıkodular yapan'ara karşı, 
1 

Iarak, ocağı yanında basamağın ba. 
Londrndn gay~t ş Yanı di~yrıt biı mı-1 şında otururken ve çocuklarıle biılıl,
tuk .s ylenmiııtir. tc gördüm. Onunla birlikte Lordlarm 

1919 Eenesınde kralın da bizzat a- f \'C' ahalınin ıuız ve ikromıle kar ılnş
lfıkndar bulunduğu ··sınai Hayır CC'- ' tım Kendisi daıma güzd bir nı kadas. 
miyetı .. iızalarmm bir öğle yemeğinde tır. Çok insanidir. Sevılecek bir ı ıah
bu c"mıyetin reısi Robcrt Hayd denıiı;: Jüktur. Sınıf ve imtjynz farkı göz tmi-

...... bı l'eey ın; 1 
lıı .ı:;vet b· .... 

llıtı.ı. liyar ltRcy •. 

seçilnılŞ'le r. _ 
• tzmıt ,·oıi.si HAnılt Ankara:ra gftmı~ur. sıl yaptıgımı soruyordu: 
• Balılteınrde bir sergi nçılmıştrr. Bu - Dursun, dedim: Erncst Şııvaı ts 

~~ Uııak te 
~0. ıııll :rasınd::ı, krCU: durdu. Par. 

ı oıııa adife tcnı adeta bir gül yap-
' rı b· asını ,. ki 

sergiye lstanbuldan da r~sııamJar _ ı~uralt et tablosunu ben satın alıyorum. 
miştlr. 120 tablo te.,hlr cdilmektedır. Fon Lubiç bütün bu dakikalarda 

., sumer bankın ilk yılma alt bl'ınço 1ktı . . 
sat veJ."dletlne \'erl'miştır. Banka ilk Yıl blin hazırdı: bu·denbırc: 
çosunu kftrlll kapamıştır. - Cesaret, diye atıldı: buna nasıl 

tir ki: )Cn bir ı:ıahsiyettır . 
''Daha dun, mensub olduğum klüptc Bir kere hlddelle 1diğini ghrdüın. 

birisi bana kralın saralı olup olmadı- Fakat memnundum. Çilnkü s, hah· tl
ğmı sordu. Bu neviden, meselft pren- nin diğ<'~ bir cC'phesinı tammıı:ıtım. 
seslerin sağır, dilsiz veya ahmak ol. Sanayi mmtakalarından bırını zl
duğuna, yahud kraliç nin ağır işıtti- yarctı esnasında otomobıhnın etrnfınn 
ğine. kralın pek zayıf olması dolayı- koşu an kızlara, atlı polıs fen mun
silc taç giyme merasimi yapılmıyaca.. mele ctmi ti. lluna p k canı s k ldı. 
ğına bilhassa kalbinin <;ok fena oldu. Ahalinın kendi. irc ) nkl şmn m hıç 

ai lf'ibir· ,,o uyormı.•.,. 
~ Ve ı>' l'Şel.... ınc hafif sürdü: 

: 1)0~ler· 
~ :ıncar bUk!ımctl lktl.!!nt mUtcha.ssıalnrm cesaret ediyorsun? .. 

ınıin i . 
'lfa çıne baktıktan son-
'll' dam ş 

dan profesor Nıkola §ehrimlze gelmi~. An - Cesaret... Doğru idi Fakat içimde 
lmrnı·a. rrttmlşUr. Mlitehııssıs yurdumuzda bu cesareti hissediyordum: çünkü Ma 
iki ay Juıdar Jmlarnk fktısndl tctkilder ya - d s tsı d"" •. . d 

1te U\·arts 
~nıi ce~ kadar .: dedi; tnhammm 

) ~ 8'o~ · ..,
1 

guzel, ve ... 

pacıılctır. 

Haseki hastahant slnde 
tıbbi mUsa~\"1ere 

am • uvar uşunuyor um: onun 
müsrif tabiatı ... 

Birinci kat merdfrenin ba_mda ko
~~ ~o~lerııniıı ~k?tlerini muhafaza 

~OJ.ıı~ ' !rendi ga~ne. 0 ~ercce bakı-
~. -llıltiıara,z erımın sükuneti 

~ ~ve a. .ct.Hgine bala şa§J: 
€ııı k. nu tah 
ı.~'lıtı ıskandığı anıınuı edilmez gü
(~tdi\·e~ bir kin ?.anıaıı da taham-

ı;., • A~ enle:-· İ.aşrmasını b T .,. • "Yl ."lsı ı Yav ı ır ... 
b,. ~i(Je ~a koıu- l1§ Ya\·aş iniyor_ 

il rıh· ... a .. 
~~- 'Olrt "'n tab • gırıyor; sonrn 

~ lııııd nıın d . • · 'k o· a bı·rd e emıyec•""İm 
lh.. ırn..... enb· eo 

ı ~<\la h ""ne diJc·ı- ıre kolumdan 
~ 1tordeYecanın/ ı~or ve her daki

lllerd· u. ~ite1.· hıçbir Vakit sak-
b l\·e • l(ını b" · 

ıı , ır b" llın b , ırınci kata i 
~e u.ruı. <l§ında d · 
' Oldu .. ıı; 13aniyeı . Urduğu zn-

t(jllıi:ı \·aın::U llluhakk erınden birinin 
~b e .. t, ded· aktı: 

~ 

Has .. ki kadın hastahanesinde mun-
tnz.'l'man yapılmakta olan aylık tıbbi 
rnilsamer.e l.f mayıs cuma günü saat 
ı de yapılacak ve fU meseleler konu
şulacaktır: 

l - Rahim harici gebeliğe dair 
bazı vak'alar Ord. Prof. Lcıpman, 

2 - Yüksek doz digİpuratu.mla tc. 
davi edilen vak'alar. Ord. Prof. Muh-

tar Özden, J 
3 - Grnviç urJarına dair. Dr. Ali 

Eşref, 
.ı _ Bir rie kist idatiği vak·ası. Do-

çent Kazım 1. Gürkan, 
5 - Kordon kisti zannını \'eren bir 

fahiz fıtkı. Doçent Şinasi H. Erel. 
6 - Bır siyatik felci mk'ası. Dr. 

nuşuyorduk: 

-Kari... 
Sesi birdenbire duydul·. Madam 

Şumrtsr ayaktn. öteki mcrdh cnın ha
~ında, bir statü gibi dimdik .duruyordu. 
lbtiyar u54ğm bana arJntbkJarını iı::ıt 
miş miydi? .. Bunu hiçbir \akit tekzib 
edemiyeccğim. Sadece Madam Suvart • 

ğunn son dakikada üzerine fenalık gc-ı ıtırnzı yoktu. 
Jebiicceğine dair birçok diğer bühtan- Kendi il Ç('k d 1..,. lı hır d n·1~e 
lnr da yapılıyor. yüzdüm Onu muhtelif bıçım ar '1 ı.le 

~u dakikada kralla uzun muddct bırçok adamlar gıbi bu ilk bır bır 
bcrnb"r bulunmu bir adam sıfatilc \C' tnhanımüllc golf oynark n m. 
söylüyorum. Kcnd'sini muhtclıf ah_( Biltiln bu ahvalde kendı lll<' ı fe 
valde \'e muhtelif haleti ruhiyedc gor-

sa doğru koştum. ;şa r e tl e r : 
Onu tekrar odasına götürmekten ---- - - - -- -

başka ne yapabıı~::_?.. Hakikat sadedir,f akat basit değildir 
Madam Muvnrtsın köşkünde onu 

daima kayb~dcceğimdeıı korkuyor· 
dum. Ben orta mektepte okurken, an· 

!aşılması asin mümkün o1mn) nn bir 
me\ zu knrşısmda idim: Hendese: 

os tb~ • ı, Em 
lr11ıı ;.:'~deki bü ~st Şuvartsm 

Oliiyors Ytık ~·ağhbo'-'a 
Sükrü Hazım Tiner, 

Billıassn benim için iki Madam Şu. 
\•arts vardı. Yeşil otelde; sarı, koyu 
saı ı saçları ve dcktor Cc\·ndı birden. 
b"Tre avhyan hnrckctleı ıle Madam Su
\'arts. . Daha sonra hareket dakika
sında bulduğum \'C hfıla karsrmda u. 
züntülü, J11rçm fakat ıhtiyar usağrn 
dediği gibi daima güzel Madam Şu-

Bir giin hocamıza yalvnrdım, ya
kardım: 

.. _ Bize şu hendeseyi İ} i anlat
sanız olmaz mı} 

Sadr i Erlem 
götürdü. Orada en mudil tanılnn 
mevzuların sadeleştiğini, hakikntc 
irca olunduğunu ve hakikatların ı
de bir ekilde nnlatrldığını göruncc 
benim orta mckt btcki mn;;nır fizıl 
hocam geldi . 

unnz... " 
~ 7 _ Rakab: nahiye meningiomu, 
harkafa sarkomu. ve hicabı miiş~ffcf 
gliomu piyesleri. Dr. Halis Sarıkadı- J loca bizim suratımıza baktı: 

- ilim, dedi. kolay değildir. Güç
lük cckmeden ilim öğrenilt>m~z. oğlu. =----------·--- varts! ... 

ALMANYA FRANSA JLE 
KONUŞUYOR 

Bunun! bcratcr yüzünün Jıatların
da hiçbır düşüklük yoktu. 

f3ir zaman sonra hendes bize 
kolny g''riindü. raknt miisellesat 
hnkkında aynı mü kiilutr duvduk .. Bugün, penceresinin onünde, kızıl 

bir pijama ile oturduğu dakikaları ha
tırlıyorum. Bu kızıl piiama ona ne ka. 
dar yakışıyordu. A) • klarında Earı ter
likler vardı; ve a rnk topuklllrını ısı
rılacak bir rn<'yva kadrır pembe ,.e gü. 
zel buluyordum. ( Arl"'J ı t•m) 

- OfUrUkçU oynanıyor-

Riyazi fizik ihtirr>nli hesab filan, 
filan hep böyle anlaş Jm~z munm
nıalar halinde devam e:iıb gitti. 
Kimyn i İn nynr gücl f?ii, nym rn
foşrlmazh~ı bir muvaffuf i} et d'j e 
ileri sürenler oldu. Kiıny.ıyı cJ·nr n-
giz korkunc· aynı k ve onunla bo
bürlenmek bir takım ndnmlnnn ye-

gane ~erefi \'e ha}'1tta tek te ellisi 
idi. 

Orta mekt .. b fizi;:;.'ni bize Avin 
Stayn r.ururile anlatan adnından 
bugün kalan sadece (Cono) nun 
artık kitabından czberlenmi ciimJe
]erdir. 

Muharrirleıimiz:Jcn O.ı.:man Cemal 
tnrafmdan yazılmış olan \'e c ki za
manların üfürükçü, büyücü i"mile anı. 
lan bir ta :ım dnlaver L'i inEanl.,rmm 
halka kar. ı çe\ irdik!eri fırıldak! rı 
giilUnç bir surette L'4ln1andırruı bu üç 
perdelik piyesin _iki~ci "~ Uçünciı per. 
deleri mayıınn yırmı bcsmci giinU ak
ı::amı Jstnnbuldn Hk defa olarak tcm-
'j 

sil edilecektir. 

O zaman biz bu ciimleleri anlamaz
dık, fizik alemi bizim için e rarengiz 
korkunc, cformndağmık bir "eydi 
Bu dağm•klık içinde bizim hocanın 
yüzünü daim hatırlarım. 

:/o <r- • 

Muncv,cr adı:ımın rolu h. l,ık te 
varmak. yani mudıl. knrma 1 k, 
anlasılmaz sanılan hakikntı olduğu 
gibi anlatmaktır. 

J 1 kikat cahil için mudildır. 
Gerçekten müneV\ erler i in onu 

fdmk , e anlatmak snc!edir. S ddığın 
sırrına ermek budur. 

Sanat \ e felsefe için de aynı §e} i 
soyliyebiliriz. 

Duyulan, yaşanan şeylerin ifade i 
basit değil, ııadedir. Bu sahad ul -
lalık. ve hnkikat yerine bir suru laf 
ebeliği etmek tıbkı benim 7..av Ilı 
ortn mcktcb fizik hocamın 'azi) eh· 
ne düşmek olur. Kitnb gibi konu an 
İnsanlar vnrdır. Bunl rı b:r tur! k -

ı;cnmeyiz. Çiinkü onlnr bize ı: i
vetsiz, ya rınmamıs, karm. k r J, 
sozlf.'rİ ve fıkirlerı lıutırfrıt·r. 

Mutlaka ani ılması guc olan bu 
uknl diyarı munev~crlerin c rl ri-

- lli:.r• lıam mndt·ll l't•rir~i-. semin~ 
I b. lal</<' J,(1(/t• N • • 

lmrıtt sİ=<' ""' "'" ır 1 
• • •. . I · ,.,,f,1lıilir.~111ı=· 

(Üfürükçü) yü Eyüb ve BcyocrJu 
Halkevi goı,tcrıt koluna mensub g nç
Jer Kız·Jay mcnf at ne Eyüpteki sine· 
ma binasında temsil edeceklerdir. 

Bu zat alim çesnisinı taşırdı 'e 
mütemadiyen şunları tekrar ederdi. 

- flim dili güçtiir. 

d'r demek İstemiyorum. Çiınkiı 1 r 
yeni, hem z kud ıdl ırı b 'mi rı t • 

rafm,.bn ke fed'lm · bir n~ huf. 
dür. Bu me hu! an<"ak l·"ttif ir'n m • 
itim olmu tur. Şupl f.'siz boyle er
lt'ri, de .. ırlcr acım ş f es rlcri d,. J 
anlamak mumkiin dc;ğildir. F,J t 

C<'lflllllZf ('fi <?lfllfl " • -
- "İzvestıya .. dan 

Radyo 

ıs! -n : 
~ders: 

Müs :ı baka 
-12 -

Kuponu 
ıır. "' • 

Şim!'lek, yıldınm, telefon, r d)o, 
elektrik ışığını bir tek ad altında top 
J d: • ıın zaman nrtık dünya bana 
hayret yerine nİ7ıım eklinde J!Öziık 
meğe ba"l dı. Fakat bu i<ıi itiraf ede
rim ki pek dermcçatma idi. 

H.idise1er beni dünyanın gerçek
ten alimlerinin lnborntuvarhırma 

bu ~ uzuhsuzluk bedi olan ımıh rı-
nn ru~unda d ··ıdir. Onda fil i lcr 
' .. ıhtır. Hn asıyet derindir, v n
mtstır. F ı biz. onlnn idrak d ..... 
ını)e kkn rg ridckalmrşolur I 
yanı ayd;nlrr-;ı ı?orec k gozl rim · .. 
) oksa .. )-anılac k j., gözlerimizı h 
~tm~oc calısmak kısncası ruhumuzu 
terkıb ctınektir. 



• e-K~UN ııMAvıB
37 r - .h .18ir kadma 8şık 1 fngiJtere tacının inciJeı1 bQ 

Roma - er ın mı verı oıan maymun ı ı d. ? Q 
Konuşmalardan bir netice elde edildi mi ? Hayvanat bahçesinden naSI ça in I • I 

kaçtı 3 kişiyi yaraladı Bir /rlandalı papas kıgafetile Londra }ta 
iki memlekek arasındaki 
manevi temas daha ziyade 

kuvvetlendirilecek 

(Wma, Mayıs (Hususi) .:... İtalya Ha Almanya ile İtalya bir müddet 
ricıye nazırı Kont Ciano'nun geç~n .teş.. Londraya hemen ayni meal~e n~ta 
rinde Berline yaptığı ziyaretı ıade verdiler. Fakat bu arada Belçıka bıta. 
rnaksadile Almanya Hariciye nazırı lealarmı tebarüz ettiriyor: 
Von Neurath pazartesi günü buraya raf devlet halini aldı ve İngiltere -
geldi. Kont Cianonun o vakitki Berlin Fransa müşterek bir tebliğfe bu bita. 
ziyaretinde iki devlet mes'ul ricali a: rafhğı tasdik ettiler. 
rasında. muhtelif Avrupa meselelerı İtalyan gazeteleri şu şekilde müta-
dikkatle tetkik edilerek müşterek bir "Yeni bir Garb Lokamosunu iki 
hareket planı çizilmişti. Bu suretle ar- devlet de arzu ediyor. Çünkü bu sureL 
tık me~hur bir tabir hükmüne giren le büyük devletler arasında teşriki me
Roma . Berlin mihveri siyasetinin te- sai başhyacaktır. Böyle bir teşriki 
meli konmuştu. O za.mandanberi Ber- mesai elde edilemezse istikrarın temi
lin • Roma mihveri birçok tecrübeler nine imkan bulunamaz. Artık iki ma. 
geçirdi. Fakat nüfuz mmtakaları mu- nalı gayrimuayyen ibareleri terketmek 
kasemesi galiba her türlü münaza.ala- zamanı gelmiştir. Belçika bitaraflığı 
rı bertaraf edecek bir surette tayin teşriki mesai ve sulha götürecek her 
edilmiş olduğundan kuvvetine halel adımda iki şartın bulunması elzem ol-

gelmcdi. duğuna bir misaldir: 1-Bütün mua. 
Umumiyet itibarile o vakitki vazi- bedeler arasında kat'i bir müsavat, 

yet hfıla bakidir. Ne Berlin ne de Ro- 2 - Millet.Ierarası cemiyetin müdaha
ma komünizme karşı vaziyetlerini de. lesinin tahdidi.,, 

ğiştirmiş değillerdir. İspanya megele- Mussolini _ Von Ncurath ve Ciano 
sindeki ayni ahengi muhafaza ediyor. arasında Avusturya, İtalya ile Maca
hı.r. Her iki devlet de general Franko- ristan arnsındaki Roma protokolu, 11 
yu kendi alemine bırakmaktan c.;ok temmuz 1936 da ynpılan Almanya -
uzak bulunuyorlar. Bazı İtalya için Avusturya anlaşmasının seyri mevzuu 
bazan da Almanya için askeri hareke- bahsolduğu gibi pek az evvel Venedik
tin gösterdiği müşküller dolayısile İs- te Mussölini Avusturya Başvekili Şuş. 
panyada takib ettikleri siyaseti değiş- nig arasında cereyan eden mülakatta 
tirdikleri veyahud değiştirecekleri hak tetkik edilmiştir. Bu mülakatın her 
kındaki telakkilerin hakikatle hiçbir tarafta uyandırdığı al:1ka ve ~iddetıi 
alakası yoktur. İtalya ve Almanyanın tenkitler malfımdur. Avusturyanın Al
tspanyada Bolşevizınin istikrarına ta. manya ile İtalya arasında rekabetlere 
hammüllcri kalmamış•ır. Buna her su- ve münazaalara vesile olmaktan çık. 
retle mani olmağa. çalışıyorlar. Stam. mış bulunduğu artık katiyetle tahak
pa gazetesi Von NeuraUım buraya gel kuk etmiştir. Bununla beraber çok 
mesi münaaebetile yazdığı bir makale. karışıklık ve ciddi bir mesele olarak 
de "İmkanı olan §CY sulh ve Avrupa- baki kalmakta olduğu kimsenin naza
nın medeniyeti igin 18.znn olan karı- rı dikkatinden ka~mamaktadır. 
şıksız kuvvetli bir İspanyanın vücud Roma. Berlin itilci.fından sonra l~ü
bulmasıdır. !talya ile Almanya geçen çük Antant devletlerinden bazılarının 
ağustosta ademi müdahale ve mUra. 
kabe komisyonuna. dahil oldular. Gö
nüllülerin sefer.berliği hakkında bir 
itilci.fa varılmasını müdafaa. ettiler. 

Roma protokoluna girmeleri mevzuu. 
bahsolmaktadır. Birkaç gün evvel Çe

koslovakya Başvekilinin memleketile 
Fakat hüsnü niyetleri sistematik bir Avusturya arasında iktısadi sahadaki 
şekilde ihllil edilmekte olan ademi mü. 
dahale mukavelesi ve bilhassa Pirene 
hudutları boyunca yapılmakta olan 
mürakabeye Almanya; gözlerini kapa
yip oturmak derecesine kadar vara
maz... demektedir. 

Garbin ve bilvasıta bütün Avrupa
nın sulhuna taalluk eden Lokarno me
selesine gelince malum olduğu üzere 

münasebetlerin inkişafına dair söyle

diği sözler çok ehemmiyetli telakki e
diliyor. 

Çekoslova.kyanın Rusya ile olan it. 
tifakı dolayısile şimdiye kadar İtalya 
ve Almanyanın bu devlete karşı takib 
ettikleri siyaset na.zan dikkate alınır. 

,. fı;ıgilterede garib ve gülünç bir girmi-fıfi. Yanındaki genç de bekçiıılII 
hadıse oldu: 'if 

Liverpool hayvanat bahçesinden kızını handırmışlı. 
bir maymun kaçıyor. Bu, alelade bi~ t t 1 k ı f ttİ 
hadisedir. Nihayet h~yvanat.~ahçesı Hırsız u u unca ra a e ! 
bekçilerinin kabahatı denebılır. d• . h b•t• pli 

Fakat, maymun bir kadına aşık ken ISlne a 5 za 1 1 ya 
olmuş da onun için kaçmış! lşte bu 
işin garib tarafını teşkil ediyor. 

Kaçan maymun - yahud bir ka
dına aşık olan maymun - büyük bir 
Şimpanzedir. 

Boyu bir buçuk metredir, ağırlığı 
da, 80 kilo. "Miki,, adı verilen bu 
m aymun, hayvanat bahçesinin en 
uslu akıllı hayvanlarından sayılmak
tadır. 

Miki, bir gün, kendisini ziyarete 
( 1) selen kadınlardan birine fazla 
alaka gösteriyor ve kadın kafesin 
yanından uzaklaşır uzaklaşmaz o da 
kafesi kırıb dışarı atlıyor. 

Hnyvanat bahçesinden kaçarak 
caddeye çıkan maymun, dört bir ta
rafo saldırmaktadır ve her önüne 
geleni devirmektedir. Bu arada 3 ki
şi yaralanıyor. 

Sokaktaki kalabalık arasında hay
vanat bahçesinden çıkan kadın da 

vardır. Maymun, büyük bir hızla 
onun üzerine atlıyor . . Kadın korku
dan donub kalıyor. Fakat, maymun, 
herkesin üzerine saldırıb parçalamak 
isterken, kadının karşısına gelir gel
mez duruyor ve si.it dökmüş kedi 
gibi, siniyor: 

Maymunun aşık olduğu kadın 
budur. Fakat, kadın hayvanın bu 
sevgisine ihanet ediyor ve maymu
nu tutub hayvanat bahçesi bekçile
rine teslim ediyor .. 

Yarın kral VI inci George'un ba
şına giyeceği 2800 elmaslı krallık 
tacı lngilterenin gerek maddeten, 
gerek manen en kıymetli şeyidir. 

Bu taç, esasen, İngiliz krallık ve 
imparatorluğunun timsali olduğv 
ir: in, kral daima başında taşımaz. 
T ac asıl kralın sarayında da bulun
ma~. Londranın meşhur "Londra 
Kulesi,, nde saklanır. 

Bu Londra Kulesinin gerek içi, 
gerek dışı asırlardanberi aynı şekil
de muhafaza olunmaktadır. Kulenin 
meşhur bir bekçisi vardır. Denebilir 
ki, kuleyi bekliyen bekçi asırlardan· 
beri aynı adamdır 1 

Gerçi bu bekçi daima değişir: 
Asırlardanberi bir kuleyi bekleme, 
ğe içinde lngilterenin en kıymetli 
şeyi bile bulunsa, maalesef insanın 
ömrü müsaid değildir. 

Fakat, değişen adamın giydiği 
elbise aynıdır. Şüphesiz, bir elbisede 
asırlnrca dayanmaz: Değişen adam
la beraber sırt ve boy değiştiren el
bise aynı biçimde yapılır: Onun için, 
bugün Londra Kulesinin bekçisi, ar
kasındaki on altıncı asır elbisesi ve 
omuzunda taşıdığı - o zamanın si
lahı olan • bir balta ile hayli garip 
bir adamdır! 

Bu garip bekçinin Londra Kule· 
sini daha on altıncı asırdan itibaren 
balta ile beklemekte hakkı vardır. 
Çünkü, taç, lngilterenin en mukad 
des şeyi olmakla beraber, ona fena 
gözle ve ihtirasla bakanlar eksik ol
mamıştır. lngilte tacının çalınan in
cileri meşhurdur: 

Bir İrlandalı, taçtaki bazı incileri 
çalmağı aklına koymuştu. Blood is
mindeki bu mahir hırsız, bir gün 
papaz kıyafetinde Londra Kulesine 
giriyor ve yanında da bir kadın var- ı 
dır. Bu da kendisine bir rahibe süsü 
''ermiştir. ı 

Saraya tanrı misafiri olarak gelen 
bu papazla rahibe çok iyi karşılanı- 1 
yarlar. Kuleyi gezerken ' :thibe, Üze
rine fenalık gelmiş gibi yaparak, ya
lancıktan bayılıyor. 

Kulenin hademeleri bayılan ka
dını alrb hast~haneye götürüyorlar. 
Orada tedavi olunuyor. Bu suretle 

. ·-.1c T.1"01 Taç •giyme nıcrasınmw . c 
oağı giranbaha clbi3 

• 

• be~çifl 
papaz ve rahibe kulenın 
ünsiyet tesis etmiş oluyor· bı.l 

. e 
Blood Londra Kules~.11 deıt 

ve gidişlerinde etrafı goı "ti ~ 
mekte ve tacın bulunduSftltl~t'j 
nereden girilir diye araştır 0)1' 

Fakat, bunu zor bul1~~e 1"ıf' 
ki, az sonra başka bir hı /;, 
ruyor: lo }7e•·.1 

Bir miiddet sonta p~r::d bı.t ~ 
bir genç de gelmiştir. ~ 

Fransanın sabık Roma elçisi 

vuran kad1 11ı Kendisini 
öpmek mi 

Fransanın Ankara büyük elçisi iken 
Romaya tayin edilen ve son defa teka
üde sevkolunan Kont dö Şambrunu Fon 
tanj isimli bir Fransız gazeteci kadının 
Paris şimal istasyonunda, üç tabanca 
kurşunile kamından vurdugu ve kadı -
nın yakalandığı maJCımdur. 

MussoJini ile de samimiyet tesis et -
mişken biıltlenbire Romadan çıkarılan 
bu kadının istintakı Pariste devam et -
mektedir. 

Bundan üç gün evvelki bir isticva -
hında, Madam Fontanj Kont dö Şam -
brunun bir vakitler Roma harabeleri a
rasında kendisini öpmek istediğini söy • 
]emiştir. 

• t . t•? ıs emış ı. ,..i 
att '/. 

- "Tribun ıdes Nations,, g )1J i•ı~ 
Mussoliniden bir mülakat o;ı.ıııcil 

11 
Cevap alamadım, diyordU·cıığııı'• ~ c' 
ret edilecek bir şey oıına cırğııır iı"' 
başvekilin kızının hastalan sbYıed ..J~· 
nunla meşgul olduklarını ·a ıoJ" 

Hakim Kont ı:lö Şaınbru~ıı~'~ ... ı' 
· e?lı "' - Madam Fontanj, sıı lt5ettı 

olan samimi ahvalinden b' ıf 
K d. ..ef 

ont cevap ver ı : ı,1ııı1~.,& 
• ıcet !P" . 

- Evet. Fakat mesleltı .. ı.i'Jt' ..t(ı 
1.1" ,or , 

ni bu mesele hakkında 5 9çı11 ~ 
ediyordu. Bunları, kiınsez: d3ııı :,1 

J''' 1s Kont, bundan sonra. ıctııgı.I ~ 

edilen kusurlardan hiçbiirine rastla
madım. Menfur dedikoducuların söy. 
lediklcrinin aksine olarak ne bedeni, 
ne de zihni hiçbir irızası yoktu. 

Madam Fontanj, hastaneden çıkıp 
henüz bastonla gezmekte olan Kont dö Mussolini - Göring mülakatını ta-
Şambrunla kal'§r karşıya İl:ii. Evvela, kib eden Mussolini - Neurath konuş-

sa Çekoslovakya Başvekilinin sözleri
nin ehemmiyeti daha ziyade tebarüz 
ede'\. 

isimli b\'i Fransız gazetesi için Sinyor 
Mussoliniden mülakat istiyordu. Dela . 

tanjla sıkı fıkı arkadaş 0 ti./ 
şiclıdct le reddetmiştir. tilııi ' 

Bu sırada Madam .f::ıııift f·~ 
şu ifşaatta bulunmak ıs el< d~ 

Ağabeyisinin tahttan çekilişinden. 
beri hiç hastalanmamış oluşu, sıhha
tinin ne mükemmel bir mertebede bu. 
lunduğunu zeka sahibi herhangi bir 
kimseye anlatmağa kafidir. 

Onun için, kralın sıhhatine dair 
yapılan dedikoduları işitirseniz, aldır. 
mayınız. Bunlar kaba sözietdir. Kıy
metsiz sözler. Yalan sözlerdir.,, 

(Daily Express) 

m ı - d'V• müthic: bir yeis kerisinde olduğu halde a arının ver ıgı semere nedir? Gene. ;r :r 
konttan kendisini affetmesini istedi. ral Frankonun İspanyada zaferinin tc. 

Kont dö Şambrun ifadesinde dedi minine çalışmaktan ibarettir. Bundan ki: 
başka iki memleket arasındaki teşri-
ki mesainin siyaset ve iktısad cephe
sine milnhasır kalmıyarak Alman ve 
İtalyan milletlerinin manevi temas ve 
teşriki mesaisini arttırmağ:ı uğraşıla. 
caktır. 

İşte bu çok gürültülü mülflkatın en 
belli başlı neticesi bu olmuştur. 

"Madam Fontanjı tanıyorum, çün -
kü Romadaki sefaretim esnasında ken
disini kabul e!miştim. Ayni zamanlda 
me§hur bir ressam olan ve kayınbira -
derim vasıtasile tanışmış bulunduğum 

babası Korabof dolayısile de kendisini 
tanırım. Madam Fontanjı 1936 senesi 
nisanında kabul etmiştim. La Liberte 

letimi rica etti. onun gözü önünde pro
paganda nazın Sinyor Alfiyeri'ye tele
fon ettim. 

Mayısın 17 siı1':ie Sinyor Mussolini -
yi bizzat gördüm. Ve sanırım ki Ma • 
dam Fontanjdan kendisine bahsettim. 
Netice itibarile, Madam Fontanj Mus -
solini tarafından üç gü:ı sonra kabul o
lundu. 

Haziran ayında, hana tekrar gcldı. 
büyük bir yeis isindeydi. 

- Fakat biz sizinle, Pc:İ\.şı11".~ 
Hatta bir defa beni Ro:_ı1a tıılt t' _;j 

harabe gezerken öpmege O',-:, 
ettiniz. . 

11
,4' j 

Kont dö Şambrun bU ~: il~ 
detle re :idetmiş, araiarırt i~tır 
bir şey geçmediğini söylı::3~i~.ılf f 

Her ikisi de, haftaya (V" 

yeniden karşılaşacaklardır· 
Pı-e3s) 
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~ı;- Memlekelerinde ı fsk olmak ıuretile 1utmen idari bir 
· o1cıu! ~~an eden, i>tikW ı..za,.dılıır· ~elan Ma'!"d l'ııııoıı B~ aıbı korkunç hük6meli yine bu unııyozlann• ılga 

. ~~kaye ahaliıi diğer etmiftİ. ı1ı""hııııı ~k bir kavim· lıte bundan clola1t )3ıılldar daim• &~d . ~imali tarafla. diier t.panyoJlanı muhalif mevkiıle 
L"""lll ~ın alıalm an· bulunm1t1Iaıdır· Bu clefaki dahili 
~.., F · Bir bu kadar mulıııtebede ı.onıiiJerine ;.tiklal ve 
~ --Buyon ve eaki imli~m jaddini vaııcleden 
I W&irle da otururlar. hükUmete...,.ftar olarak Franko 
'65 den n 

1
daha fazla idiler. ordusile pcldeıli mu!ıardıelere tutuı 

ı;.yadea~75 e kadar iki muılarc:h. 
et-:_

1 
1 ~enubi Ameri· Baeklann eekiden kalma birçok 

-·.., erdır .. l _.J_ r -k' k han · ·. adet ve alilak an va~·· ~ ı . ıya· 
""1otıı!' nesıle menaup federini ıleiiitıinnenullerdir. Bılha1· 

maml§hr. Keza sa baflıklan pek nıethurdur. 
IJ1 menıeyi de biline- .. Bere Batk denilen bu başlıklar 

-

SİNEMA 
~ 

1937 
bacakları 

Bugünün en güzel 
bacaklarına kimler 

sahip? 

lı.; ı..,;. tnevcucl liaanlıırdım bütün dünya;. yııyılm11 ve hazan 
lliol;ı ı..; ın.eınek_ıe ve !itince kadın ppka modelleri arasına hile 

t)aletindden azade olarak girmiıtir. -
t_ • yqamaktaclır· Avrupanm bir memkeleıi olmak· 

laeıı.~ lliml · la beraber Jepanyada okuyub yaz-
ı~ ı, f laf devrinin mak hi!miyenler pek çoktur. Hele 
~ "*' ı.r.'fu:oıınm ispanya• Biskaye eyaletinde bunlann mik· 

l
• ğer senelere niıbetle daha tekemmül et• 
tiği de ldoğrudur. Bilhassa revü kızlan 
arasında ıöı:üken 1937 bacak tipleri, 
Rönesanıtan itibaren meydana çıkan 
bacak estetiainin o günden bugüne ka• 

~,!'Yorl.r. H dan. konuıuldu tan daha fazlada· ~ ele ıı..kr1' faz~ 0~ Basklar claııs ve musikiyi pek çok 
~iilt Adıınfi ~nızlenn severler. Pııat ve yortu gÜnlerinıle 

8...c-:'· Yeli oldu· ı ~tası sek· caclcleleııle top1anırlar, gece salıııhla ~ ııuna ınanmak. ra kadar eğlenirler: oynarlar ve ça· 

itti \ablettarih buralara ğmrlar. Çalgılan flü~ ile ~stüvani İtti!&~• Coıı..ı . ıekilıle bir davuldan ~barethr. lspan· 
.ı.~ u • •r ıle Romalı· yanm diğer eyııleıl_ennıle çok taam• 
~,~. aramadıklan farz müm etnıif olan kı~a Basklar pek 
~~ l1pen rağbet etmemektedir. 
~ ....... it" Yll!' ietiWarmda Oyunları .,-ela "'Pelota., deni· 

.... ~~ne Y~ ~ugÜ;a· len bir dans pek mqhurdur. Bu 
· -......ı. tidde ~lmıtlerdir. oyun iki ııuruha ayrılan oanatkirlar 

"1leıı B'n.tli mulıarehe- tarafından oynıınır. V • oyuncuları· 
• ıı11ao bunlann na ··pelotari.. ismi verilir. Bunlarm 

lıodıın ilı . kmruzı ve gök rengindeki kuıaklan 
~tidalann~ gene- alimeti farikalandır. . 

"e v· . zeptedılen Sen Biak.aye araziıi dallık olmakla 
, ........ ~·...... . ıtiryada Sikaye- beraber bol miktarda madenleri de 

~, .. ı.i,ı havidir- B .. • iki .....muliııP • lı,, ~ ı.p,;; ... birçoJi imtlyaz· çimı<ie Jl!f tı\y,.;ısm;ao"Nervia 
l.."·~ hiilr.6meti 1830 ımıainıDl üııtünde pek çok fabrika· l'!ıı ~ t..,;. ılııa ettiiinclen bun lan bulunan ıüzel bir telıirdir ve 
."il Q;,"" ıc...r tıdıtmnahta kal· B;.kaye eyeletinin merkezidir. 1870 

eden 1 tarafına geçmit- de yııbuz yinni hin ahalisi bulunan 
~ ele fazla süren Karloo bu telür pek çabuk terakki ederek 
~ ile ~r bütün nıev bugün yüz hini pçıniıtir. Bunun 

~ ~ ~ 'boid relr. keneli mem oelıehi ıeJırin <'.v~ kqfedilen fıi '1ı bir il\" ular. demir madenlendir. Son zamanlarda 
... ) ".illh~ oonra Basklar bu madenlerin çıkardıiı miktar sene 

ı.._"'" "ıli ~ yerli muha· de oıuz milyon to~. yak~IJh. 
l;rııi oio kıtalanna ma- f ran1<onun bu Jıavaliyı ele geçınnek 
~ ı.. '>it lanı'-· için ııorfettiii feclakirlıim aod .. behi S ltç;.,in L:'.'''?" Bay yejen bu _.ı.nJerdeıı istifade etmektir. 
~ A..:..":101 "e . ~ ıle muqakada .. 1 . "' ~"""'1. llıfanlıın !ar Birkaç pil evv• tayyıırelenn ~ ~ . 1-nılor • bomı.u.ı;.naııile bir yığın harabe ~ "'1cn, Olıııittir. N' ~ haline ııeıirilen (;renib, Biskayenin 
,.,. ~ ~fine'.'b:kll';';u Blo- fevkalide ır;zel hi! vadisinde kain 
' ıı.ı.; tıca edi ı;ı en tacı h' Iıadar ııhalisı bulunan bir ka-
~ o.ı.,;; diyor .,;:· Bek: f.d. :'1ıa:h. Bu p.ııba Bask i>tiklilinin ~~ Iİterairirorı.r. cm ulun· rum_; ..,.ı.n 

1 
bir .. ~I ukadhdea 

"'-;ııi."fttl llrtnez oaht __ 
1
_ ııervi ııtacmın bu unınası e mq ur 

'ıııi.':" h~• sahte rahilı .. ~ dur 'Bir müdılet evveline kadar ı... ~ ı..f..ediYorlar ve el::~ Biık.,y.nin her ~~ gelen ve~ ~Yorlor. Dl killer bu eja<d' ao!rR alımda top-

Frwnat:ı ytWt.ıı JaklKi Deka 
~ 

nema itleri ile uğrapnlar .. Çünkü plaj
larda tefhir edilen kaldın bacaklanru 
bir tarafa bırakacak olursak bir "aan'at 
olarak bunu artık yalnız sinemada gö ·: · 
rüyoruı:· Bir san'at ve para kazanılan 

bir aan'at! .. 
Onun için 1937 bacakları da sine • 

madı tesadüf edilen bacaklardır. Aca
ba bunlar umumi bir miyar olabilir mi? 
Bir dereceye kadar olabiilr.? Çünkü bin· 
terce ki§i arasından ıeçilcn ıincma yıl
dızları böyl~ bir miyar olınaya zaten 
bak bı:ınmlflardrr. Bu miyar bqtilt 
ban&i cualar üı:criride tesbit ediliyor?. 
Her ıcyden evvel vUcut tenasübüne gö· 
re oldutu muhakkak ı. Bu tenasüp de yi· 
ne tlipbeaiı: ince birtakım hesaplardan 
doğuyor •. Yılnıı:, bu tenasübe rejisör -
ter kendilerinden hiçbir şey ilave etıni· 
yortar mı? .• Ediyorlar: ve böyle otrna • 
ınaJI da saten nasıl imkan tasavvur e
dil(bilif ? •• Yalnız 1937 bacaklarının di-

Heykeltrat ve ressamlann model 
için "ılbel insan!,, aramayı bat • 
ladıiı ıUnden itibaren yeni yeni birta· 
lam meseleler ortaya çıktı. Hiç ıüphe • 
ais, meıctı yüı: ıenc evvel deiil, daha 
yirmi bet ıene evci ''bacak" uzvunun 
nasıl olabileceği etrafında hiç bir kana
at Y.oktu. Belki eıtetik itibarile heykel • 
trat ve reuamlar böyle bir teyin mev• • 
cut otduiUn&I biliyorlar ve gerek bey • 

kellerinde ıereJne açık tablolannda bu• 

~.\ "ilıı :ır ~-dıı nihayet lamlı bir nevi ınaJıa1li :'lim:dto ;,,.._~ !'oltan a •. -ini duyura· kurarlardı· AjaCDI ~lmı ıkn sdire~ Ben lı:"lııi llç Iıır.j•lıtiyorlar. Fakat fazla o!aral< JıeeaP ""' e le . . u ~ l..:~~-- - tacm ancak b .. k. def "kten inen tayYare ateşınden 
""'·· '"lllib~arak 1ta ır 1 l a ao . .J~ .. cın kurtulub kur-ıı.~ ~ql....ı~ Çtnışlar ve at· bu mulı- .,.belli de".ldi ':""eıı· _,, uzaklatmqlar· tuJmaclıit heJıİİZ il' r. 

nu meydana troyuyo.~lar.dı. Değil yirmi .. 
bet aene evvel battl yuzyırmibet aene ev• 

velin bile Jaıldııı bacaklan etrafında bir 
''dütündUiü vardı. Röncsanaın ve onu 
takip eden zamantann mcıhur tablola • 
rında kadın bacaklanrun daima değit • 
meyen busuaiyctleri bilhaua tebarib et· 

~~ 
1

~~aı1 nrib ~;f~o:.:, .. lal'ftfı bun· 1 • il 
~il ~lc.t. lt;:ıuİİ ~~m üstü 1 K ~ ~~kild ıncı Charlea A ç L ~ ~dit r ~lın:a 'Bihirane ya- 1 
"'ti .. ~ediyor oodun ze-~-~~ ..ı~r. ken~~ .sade affet·I I 
::... ~ .,. °'eri oıne hana za· R O 1111 •il :s..~ 1otır.1~0!· . ~:il;. ~ııılte~ lacı bir ı Yaa••=\ ! 
ili ~ lca.ıın, lac telılıkesi atlat- Relik Aiuned ~ ~ 

1 
ıklı kal! bu~unduğu stVENGIL I '1ı;; ;.;""" ~ lkaı cı.,ı...'jn ıçeri eli· 1 j 

ol ()..~~ lft .. ~!>'r euiU. ya~~lana- ven·ı çıktı 1 ".:.~ ~~anı edil t,_. curmün \ 
!\ ~·"' bir m11tir. ~~<>la,, 2~-- telıllkeoi AICfl'1'"~ 1 

melctedir· 
Ya buıUn?. Vaziyet bugün nasıl? .• 
şu muhakkak ki kadın mayolanruft 

bir çarşaf pantalonu vasiyetinden çık • 
ınasilc her ıeY daha senelerce evvel de• 

ğitmittir. Harpten evvelin deniz kıya • 
f etleri bile bacakları ancık diz kapak • 

lanna kadar göıteriyordu. Daha ıon • 
raki senelerin sür'atli zek tahavvülü ka· 
kın bacaklaruun açıklığını bütün ıöı: • 
tere üzerinde durulacak bir mesele ha • 

tine getirmişti. 
Bugün bu ıncıele artık bir hakikat • 

tir. Şimdi, her sene kadın bacaklarının 

h 
usiyeti en büyük bir estetik mesc • us . . . ~ ~.;.!lllt'taq ~ kraJ. ~:: "50 ~ 1 ~~ ~ et teftiba ıun, daha ı ~ "-\lleainde tı altında, I i • rnuhafaza ·--· _, ___ ....... .-• ..--....-..----·= 

lesi olarak ınütalcı edıhyor. Bunu lcim-
lcr yapıyor?. Şüphesiz, daha ziyade ai-

dar nasıl bir tahavvül geçirdigini de or• 
taya koyutık itibarile mühimdir. 

Sinemacıların 
• 

grevıne 

Artistler 
• • gırmıgor 

Hollyvood'da altı bın stud• 
Holivud, 10 (A. A.) -Altı bın ıtud. 

yo amelesi, grev yapmakta devam et. 

mektedir. 
Sinema grevcileri tesanUtlerini ıli.D 

etmek için Amerikanın her tarafında. 
bütün bUy\ik şehirlerde sinemaların 
kapılarına nöbe~iler koyarak ijHa; 
pterilmesine mini olm•P çallf8c&k 
kadın ve erkeklerin mlktan bir mil· 
yon tahmin edilmektedir. 

Hollyvood'daki bUyilk ıtu~ 
yoların ekserisi, sinema aktörleri ae& 
dikaaının taleblerinl kabul etmiş ol· 
duklarmdan sinema aktörleri grev 
yapmıyacaklardır. 



i - KURUN 11 MAYIS 1931 

~~~~E~C~E!~!l I! 
lıl1iiiliitlıii K A 51 ~ C A S 1 
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Kumandanlar: - Hemen hücuma geçmeliyiz! diyor
lardı. Umur Bey Peşrev Beye döndü: - Bu f zrsatz 

her zaman ele geçiremeyiz 
Umur bey §unları yazıyordu: 
"Kaleyi almamın pek kolay odlu -

ğunu sanmam ki inkar edesiniz. Fa
kat boşyere kan döki.ilmesini de is -
temem. Nişanlımı ve esirleri teslım 
ettikten sonra üç güne kadar kaleden 
çekilip gidiniz. Yoksa hiç kimsenin 
hayatı için sözverernem. Cevap için 1 
yarım sant bekliyeceğim." 

General Kornaro bu kağıdı aldı. 
Birkaç saniye içinde gözden geçirdi 
ve Amiral Trantini'ye uzattı: 

- Bu anda ne yapılması 18.zımgel -
diğini size anlatmaya kalkışacak ka _ 
dar saygısız değilim. Hırıstiyanlı!: 
ve vicdan ne emrediyorsa elbette ben 
den iyi bilirsiniz! 

Sinyor Zaharya'ya döndü: 
- Umur beye ne eevap vereceğiz 

Sinyor? 
Sinyor Zaharya dalgındı. 
'Kornaro ilave etti: 

- Beni bağışlayınız! Bu kağıtı yır
tru·ak onun yüzüne fırlatacağınıza 
şiiphem yoktur. 

1<~!.rafındaki zabitlerin i.i1.erinde göz 
lcrini gezdirerek sordu: 

- Öyle değil mi arkadaşlar? 
Birkaçı hemen atıldı: 

- Evet .. Gelsin de al~~! ... 
Birkaç saniye sonra deminki kav

ga -b~langıcı, unutulmuş gibiydi. 
Bat:ı başa verdiler ve Umur beye 

cevap ya.?.dılar : 

"Birkac teknenin yanmasile kuv -
vctlerimizden hiçbirşey kaybetmiş de
ğiliz. Çünkü yiyecek ve giyecek şey -
!erle askerleri ktıraya çıkarmış bulu -
nuyorduk. Buna rağmen biz de kan 
dökülmesini istemiyor ve üç 'giin i~in
d • ki1ip gitmenizi istiyoruz. Eğer 
bunu. yapmazsanız elimfadeki ni5an ~ 
Iınızm ,.e esirlerin hayatları hakkında
sözvcremem. Gene kaleyi almanrn pek 
kolay olduğunu sanıyorsanız geliniz, 
alınız :,, 

Amiral Trantini bir teklifte bulun
du: 

- Umur beyin nişanlısını büyük 
kale üstüne götürmeli; orada Tüt kle -
rin gözleri öniinde cellada vermelidir. 

Sinyor Zaharya buna yanaşmadı. 
Çiinkü AyŞcyi en son koz olarak her 
zaman elde bulundurmak istiyordu. 
Keneli hayatını kurtarabilecek kadar 
ağır basması mümkün olabilecek bi
ricik çare, zaten bundan ibaretti. 

- Bu onları bi.isbütün kızdırmaktan 
başka bir netice verme7~ Zafere ulaş. 
ınak için herşcy yaptlabilirse de U
mur bey gibi merd bir düşmana karşı 
mertçe davranmak lıiz.ımgelir. 

Zaharyanın cevabı bir Arbalet'in at
tığı oka sarılı olarak büyük kuleden dı
şarıya ldoğru uçtu ve Türk saflarının 
önüne düştü. 

Umur Bey mektubu okudukt~. 
ra hemen başlıca kumandanları topladı 
ve onlara da bildirdi. "Nişanlınızın e _ 
sirlerin hayatları hakkında söz vere _ 
mem.., cümlesine gelince Peşrev Beyin 
yüzil sarardı. Yusuf Bey de ondan fark
sızdı. En önde ve "yılmazlar., ın ba~ın
:fa olan Doğan 'ın bundan haberi yok _ 
tu • 

Kumandanlar: 
- Hemen hücuma geçmeliyiz r 
Diyorlardı. 

Umur Bey Peşrev Beye döndü : 
- Bu fırsatı her zaman ele geçire • 

meyiz. Zaharyanın sözlerinde hem ya
lan, hem de korkutmak maksadı var. 
Kızına ve esirlerimize fenalık yapa -
mıyacaktır. Sen ne dersin? 

Peşrev Bey düşük omuzlarını kal -
dırdı ve kendini zorlayarak cevap ver -
ii: 

- 7.aharya kızımı ve esirleri öt::Jü -
r ecek olsa bile birkaç kişiyi kurtarmak 
'çin bu koca orduyu geri çekmek doğ -

Umur Bey hücum emrini verdi. 
Cinevizlerin pek kırgın, Türklerin de 

coşkun bir halde karşılaştıkları bu yan
gın sabahında çetin bir harp başlıyor -
du. 

Askerler, yer yer, sekiz on kulaç u
zunluğundaki merdivenleri kale duvar -
larına doğru sürüyorlar: bu hallerile u
zaktan kocaman birer "kırkayak,, ı an -
dmyorlat1dı. 

-19 -
MAZGALLAR OSTONDE ... 

Kalenin şimalinde olan sağ cc;nah 
Dündar Beyin kumandasrndaydı. Umur 
Bey büyük kapı ve büyük kulelerin kar
şısındaki merkeze kumanda ediyordu. 
Peşrev Bey sol cenaha geçmişti. 

Her üç cenahın önünde yılmazlar -
dan kırkar yiğit birer meııdiven sürü -
yor ve merdivenlerin sayısı üç yi.ızü 
geçiyordu. 

Geride kalanlar şimdilik kaleye doğ
ru durmadan ok yağdırıyorlardı. Maz -
gallann ardına gizlenmiş olan düşman 
askerleri arasından biraz meytdana çr -
kanlar hemen yuvarlanıyorlardı. Zırh -
lı şövalyeler yalın kılıç kuleden kuleye 
koşuyorlar, emirler veriyorlardı. 

Kale duvarlarına ilk merdiven bü -
yük kapının üstüne ve iki kulenin orta-

sına dayatıldı. Ayni zamanda geniş gö
ğüslü , iri vücutlü kumral bir delikanlı 
kılıcını ağzına kalkanını başının üstü -
ne alarak bir maymun çevikliğile tır -
manmağa başladı. 

Diğerleri de onun ardından gidiyor
lardr. 

Tepeden ok yağıyor; taş yağıyor: 
kaynamış sular dökülüyor: düşünce a -
levlcnen ve pişmiş topraktan yapılmış 
olan yangın bombaları atılıyor: fakat 
gönüllüleri geri atamıyordu. 

Kalenin duvarları boyunca diğer 
merdivenler de üçer beşer saniye ara -
hkla dayatılmıştı. 

Gerid eki saflardan atılan oklar maz
galların üstündekileri daha sık yere ser
meğe başlamıştı. çünkü artık gizli kal
mıyorlar; merdivenlerden tırmananlarr 
vurmak için meydana çıkıyorlardı. 

Umur Beyin gözleri merdiveni ilk o
larak tırmanan delikanlıdaydı. 

Doğanı tanımıştı. 

O gece düşman donanmasını yakan 
bu yiğit asker, suçunu çoktan bağışlat -
mıştı. Şimdi eğer herkesten evvel ~u -
leye yeşil bayrağı dikerse dünyanın en 
büyük mükafatını da haketmiş olacak -
tı. 

(Arkası var) 

Joresin katili 
Harbi uınumi kargaşaltf}ı11dan istifade. 

ederek kaçan lıatil 
."-• J .. t 1 

·N.ihayet· cezasın ı buldu 
Harbiumumi arifesinde, Fransanın 

en tanınmış ve en çok sevilen adamı sos 
yalist Joresin katli hadisesinin o zaman 
lar yalnız Fransada değil, bütün diınya
da büyük bir heyecan ve teessür tevlit 
ettiği ma!Umdur. 

Joresin, Vilen adındaki ve deli oldu. 
ğu tahmin edilmiş olan katili o za~an
lar, harbiumuminin kargaşalıklarından 
istifade ederek, Balcar adalarından ibi. 
zaya kaçabilmişti. Vilen o zamandan. 
beri orada küçük bir kulübe içinde mün 
zevi bir hayat yaşamış ve senelerce hiç 
kimseyle görüşmemiştir. 

Bugün haber verildiğine göre. İbiza
nın İspanyol asileri tarafından bombar
dımanı \CSnasında Vilenin kulu besi de 
tahrip edilmiş ve Joresin katili böylece 
miithiş cinayetinden yirmi iki sene son 
ra cezasını görmüştür. Maamafih, diğer 
taraftan verilen mall'ımata göre de 
katil bombardıman neticesinde değil, 
fakat, kargaşalık esnasında halk tara
fından linç edilerek öldürülmüştür. 

ru olamaz. Hepimiz senin uğruna can Vindsor Dukı.ı scı•gilisi Madam Si mpsonda;ı ayrıldıktaıı sonm bilintli!ii 
vermeye hazırm:. üzere birkaç ay ond!uı 'l.ırok yaşadı. Ni Jtayct i k i asık Han.da bulıı~tıı. Bıt mii. 

- Buna lüzum kalnuyacak. Çünkü nasebetle Dulc gazetecileri. kabıtl etler ek foto{Jraf larıııııı cılmrıuı.sıııa 1.ıiis~adc 
bir iki saat sorira şu duvarları a§m•§ o -1 etti. Gfjrdii!iüdiiz fotofjrof Vindsor Du kwıım scvyilis ' ııc kavıı§tuktaıı soııro 
lacagız. • . çekilmesine miisa.ıu.lc ettiği ilk fotofjrafıd:r. 

r• ~~ • t .. • "ık pO 1 ... rrn.> mn en ıuyt 

hıyili::ccdcıt çevire": 

Vır Gıu 
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Haruesl beni yine 111üşkül nıevhie sok~ .. 
Arlık ne söylese galan zanı1edecekll11·' 

''Diğer taraftan, bu mesele asıl . beni 
imtihan için ortaya çıkarılmıştı: "Baka: 
lım, diyorlardı. Böyle müşkül bir iş"n 

içinden nasıl sıynlacak !., 

bC! 
- Böyle söylemekle bera al~ 

durma söylemiyeceğin rıe 111d·~i11' 
· te ı., 

- Olabilir. Fakat 15 tıııell' 
söyliyeceklerime itimat e sel'
etmezsen alaka ile dinter11eter•~ 

- Yo ! o cihetten hiç ~till"ı 
Söylediklerine doğru diyee;e? ~ 

- Tek ba~ına kalsan ben de merak 
ediyorum acaba bööyle bir işin isinden 
nasıl sıyrılırsın! 

- Alayı bırak şimdi.. Madem ki işi 

buraya kadar getirdin, arkasını da de-
sem bile, acaba yalanı ner. sel' 

"l".ltl• alaka (.)uyacağım. Onun 1:s 

vam et .. 
- Yo !. Öyle kolay kolay bütün sırrı 

senin eline verecek değilim. 

şünme: İstediğini anlat. t\jçiıl 
- Evvela benim senirıle 

dar olduğumu söyleyeyirJ1: aff" 
"Bunda tek sebep bizirl1 "Bu&(in aradığım adam benim!,, di- . lrnarnıt·· 

yorum sana. Demek ki, her içinde bulun ter çetesıne mensup o 
dug~un muamma cözülmü~ bulunuyor. - Anlamadım·· yo~ 

~ · cey 
Fakat ş:mdi sen bu muammanın anah- . - Anlamıya:ak bır s ete 

! . k" b' · gster ç tarını bilmiyorsun.. şın tuhaf tarafı rum ı ız aynı gan . h ycııı 
orada! - Yani, sen mi bizırn a 

- Esasen ben senin dediklerine inan sın. ben mi sizin? ıtc11"' 
mıyorum ki 1 - ikisi ıde bir kapıya ç p 

- Yani! - Bir cihetten çıkrn~Z· go 
tiyorum ki, sen bizim ChıC~ rırt.-· ··-- Yani, sen : "Aradığın adam be; . 

011 
nim,, di;orsun am~ pakahm doğrµ mu teden misin. yoksa benı t> 

söyli}'.or~un? . hay~utlarından sayıyor~~ldll 
- 'Sen hangi l".eteden ° - . Demek y,~lan söyliyorum sanıyor-, • ,

1 
:ı .ı1ı 

sun? • mıyorsun. • - - . karr 
- Hayır, ·valan söyliyorsun da demi- - Vallahi İnsan senı~.1 rıe 

J ~ de"1 ' 
yonım. Fakat, doğru söylediğini de ta- lununca ne olacagını ., 
mamile kabul etmiş değilim. Onun için, nu bile unutuyor. ·ddi ~ol' 

- Alayı bırak şimdi; cı sen ister sırrını aç. ister açma, ben bu 
ol işi tahkik edeceğim ve hakikaten, ara- yoruz. . dc:rı 

dığım cı.dam sen misin, değil misin an- "Sahi sen hangı çete 
!ayacağım.. bilmiyor musun? 1 

- i şte bu iyi! - B"lmez olur muyu~~ t;ilı 
_ Niçin? - Onu sen t:lc peka derıiıı1·tc? 

Chic:aao'dnki gangsterledre.., tci . - Öyle ya: Madem ki ne söylesem ., :1 ••• sili' 
<l• - iste bu kadar! ~ a •. 1 ... iş inanmayacaksın veya doğru ıye kabul • degı •·· ·_:"' 

York haydutlarından ·ııdc:fl" etmiyeceksin, sana bütün sırrımı açab". . b Ch' retesı . .,, 
• • d mek kı en ıcago 'S oerı51"" lir:m. Sen, söylediklerim. ıçın e hangisi b"z -•• 

- Ne? demek sen 1 
1 ... rıırıır doğru, hangisi yanlış diye ar<'ştırmadan E .. 

1 
lmasa "p 

inanmayacağın ıcın, l)ll arada yanlış - vet ... oy e 0 idİ ! 
B l dar cabuk kaynaşır rnı şı1ııı1 ·., c:.eyler de söyliyebilirim.. un arın van- u w 

~ Harvest "cid:li kon rdıl~ Iıs:nı doğrusundan ayırmak sana düşen k 1yo 
ama. şakayı da hıra rrı d·ııl · J/11 

bir iş.. 1 k keti .Jtttf" ...ı 
Harvest beni vine mü~kül mevkie zündeki alay açı ça ıığ1P' 

Yordu: Cok cabuk anla~ ... ,.Jı . sokmuştu. Fakat. bu. benim kabahatim d 11"' ';.;; 

· nımızın kaynaştı ğın an. ib:ritıl 
değil miydi! Hakikaten. şımdiden sonra Halbuki biz az kalsın bı~g·iıı1 O 
söylediklerinin arasına birçok yalan ve edı ııı"~ 

reccktik. Omuzuma Y ıııı' 
sacmalar koyabilirdi. Ben bunların hep· h·ı · nutJ1'1a ı• ~ 

d ·· 1 lamı a~ısını a a u tc'ıtı 1' 
si11in doğru olduğun an şup 1e edeceğim herhalde Zehirli SarrnaŞ'sırı' JıJ , 
i~in, söyled'klerinin bence hicbir değeri acı ~ 
- sından aldığı yaranın 
olmayacaktı. ı 

m~ku i1i. 1'tıtıl ; 
Fakatt bir ,kere bu mtvkie düşmü - Bunları düsünürke11 arıt• 1' .P ..ıl 

t•:.im. kabul etmekten başka care yokhı . Onu. yaralandıktar\·5:rıce:t• _,,-
Lakin, bir de sunu düşündüm: d b b r · A 

# lıı:-ı yer en ern e . 5crw 
Ma:lem ki Harvest benim takip etti- i~inde. hatırıma gd P !>'? 

tiğim i;le alakadardı. pek yalan söyle- Yarası nasıl olmuştu a: a rJ-; 
meği herhalde mü nas· P ~örmiyecekti. Sordum: .d

111
! ~ 

Çünkü, üzerime aldığım işle adeta ben- _ Sahi! sen yaralı 1 .~ 
den fazla alakadar .olduğunu görüyor- yaran? ·cı 1''Jı~ 
dum. Herhalde bu ışte onun bir menfa· Harvcst yine o ala} 
ati vardı. Öyle olmasa, ve aksi olsa. kcn· dan birini attı: ' 
disini tanıtmak değil, bilakis tanıtma· _ Ne yarası 1 dedi. rrııfô1 f) 
mamağa salı!!ırdı.. _ Sen yaralanmarn'1115ı t4 

- O halde. dedim, anlat : Sen k 'm- (Ar 
sin'! 'I 

- Gel şöyle oturalım da ben anlata· =----------: Jı"' 
yım sen dinle. Dr. lblalıim fit .. ..JI' 

Hen üz viran elikte bulunuyorduk ""'"; 
Daha hava da aydınlanmamıştı. Birinci sınıf Çocuk 1-1'' . 

İkimiz de yüksekçe birer taşııı üze- mütehassıs• ,JI' 
rine oturduk. Uzaktan gelen gayet hafif / fnsl'hi ve Çocul• Jıa.dot' ı' 
ışıklarla biribirimizin Yüzünü biraz far- asisıarıı • ?JO- ·ı1, 
kediyor1..'lui:. Aksaray Millet Caddesıı 8 e,,. ~ 

Harvest evvela: d rı _, 
Her gün saat 9 a 

1 
,d~· 

_ Şakayı b::akalım. dedi. Söyledik -,1 hastalarını kabU 
lerim"n hepsini doğru olarak kabul ede-, !'._ _______ .,.~ 
bilirsin .. 



•• 
iııl. 1 

\ f' 1 r er d .. k 
o \'dan k o Üyordum. 
Yna" ıvılcım .. 1 .1 do~ ,J an dil il saçan goz en e, 

blalt llatak Yük ve. çıkardığı ıslıklarla 
trı .~e fırlat aelı~o~du. .Onu tut • 
lilte~·Uçük bir mak ıstıyordum: fakat 
il\" 1 olabil ~~r.eketimin pek teh-

ı ıa ecea.nı d .. .. .. d Ptediy l" uıunup ken i-
tli yılan d" or um. 

ni d.. ıı.leri k f
01 

.uzeltiyor me ya la~mıftı, ken 
lcrjlgıbi ı>arl ve ~aldınyordu. fos

c ".. . tyan ofk 1· k.. "k .. 
,J Uzürn ~ c ı uçu goz-

kat ~rtı~ dah: f kıyo~~~.. .. 
leri ~ ıktida azla duıunmege ta • 
kat~n hcps~· ~~lmam19tı. Sinir • 
ı Qlrn çozul ·· ·· "'Yal . ~rpıy d mu9tu.: yalnız 
<it ~1ııbi idi or u; cansız bir 
1-r~ . Ul\an h~· ~dırnnda, ka11nn· 
h flÖr~.rniı aibi ~yı sanki çok uzak· 

B~Y<>rdurn ay~l meyal, duman-

va .... hft\iyoru . b 
..ı_ .,, Ctf tn U haJ "«lh. f 1; belki b. ne kadar de • 

B ~la.. ır dakika ve yahut 

ntın ~ sırada b· d Uzc • ır enb· ~'ra1 l'lncle h ıre bacakları • 
dı. ntı beni d atıl olan kuvvetli bir 
. Pof onukluktan uyandır • 

·~inde ' kucaaun 
l'ordu. hırıltı ile ~ oturmu§, öfke 
kıpır~ ellerile' ıılerini gıcırdatı • 
'•kı t\ı~a?naYaca~ılanın boğazıN 
\ttices·rnuıtu. Se derecede sım· 

\lrtul 1 Yılanı bo .. rt bir hareket 
S.n rnuıturn. gmu9tu; ben de 

'1i~~ dalyernd d\lrrnaJ_-nındaen ~lktım. Potinin 
~n bu {1 ılıp düttüm. Poti 
"il on ~ ~nç mahlukun 
~ ~~il V~iYetini ar .tekrar ııka· 
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dan dı~arıyn attı. 
Şimali atlas dağında olduğu gibi 

sahraya doğru Tuat dağında da bu 
( hornfiber) yılanları çok bulunu
vor. Yol arkada~larımdan bir kaçını 
~okup öldürdüler. Poti böyle teh • 
Jike1i saatlerde yanımdan ayrılmaz • 
dr 

8
kpmlan da çadırımda gezinir. c· 

ğer bcnirn .rattı~ı~~ görürse .~ikkat· 
le bütün kotelen gozden geçınr. ~on 
ra yatağım üzerinde sürünerek he· 
nirnle beraber yorgan altma girip 

uyurdu. Qn\JP çok hafif uykusu vardı. 
En yava~ bir kıpırdıyr dn ·cluf,u _.,_ 
rnan derhal bunun sebebini arardı. 
Böceklerden. tehlikeli yılanlvroan. 
onun rnuhafızlıir sayesinde kurtu• 

lur rahatra uyurdum. 
'Maamafih ona fazla yüz verme· 

je de gelmezdi. Çünkü arsızlaşıyor· 
d Maymunlu vahalarda Poti mun 

u. rnan her gün bir saat kaybolu • 
taza h . _.:ı· d k" 

d 
Ben ta mm eoıyor um ı 

yor u. b' k bu zamanlarda ır af macerasına 
l du Ak~arnları avdet et· 

~~~1 ıyor n · 118yanı hayret şeyleı le 
tıgı zarna ~ .... k b .. · 

elirdi. Boncuk. y~zu. '. ~~~ zın· 
8. l . k 

1 
bileziklerı gıbı suslu eş • 

cır erı o . ha · b. 

1 k
. bunJarı her ngı ır yer· 

ya ar ı d 
den çalmı§ olmalıY .! i .. . . 

H
. trnam gunun bırınde ko· 
ıç unu • . . 

1 d d
··rt haftabk bır zencı c;ocu· 

un a o .. ·· d h 
w •

1 1 
· ti Bunu gorunce c • 

gu 
1
1• ekged~f · "Poti. Poti bunu da 

ıet ı ız ..... ·ı kd" '\ .. Qjve öfke ı e te ır et· 
mı yaptın r " 
tim. ·c1ı ··Ça k 

Çoc 
,.. k acı m. P m 

uga ço d" L-

d h b d 
duruyorsun 1ye Dft. 

a a ura a - l h l ... d .. P ti bu çocugu tat r ırı • 
gılr ım .o da incitnıİyerek gevtek 
tı "' arasın _.J J-1 ka ~ rçok d ölıneın· l ta~ıp ediyordu. 

~ to efalar Y\§ ol abılir fikrile onu 
t)L nra L· er ere '«il hu l.Jlt nıetr çarptı. Bun· 

Yılanı .. ..e uzunluguw nda 

k 11 ..... üne eıkı•tıro•· ern~.n.. ~. ı ı göiS. aklığı yere gotudu. 
boldu galıba insan hırsızlığı· 
Bundan sonra ona aurukli 
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seviyordum, fakat bu sevgi siyahi· 
lcrin nezdinde intikamcuyane t-ıh· 
rikata sebeb oluyordu. Çok defa 

tecrübe ettim hangi deve tarafımdan 
ycmlenir okpnrsa bir lahza bu 
hayvand~n nyrıhp da arkamı çevir
diğim zaman zenciler tarafından 
tekmelerle saYrİ insani muameleye 

maruz kalırdı. 
Uzun ve pek çok mahrumiyetler 

içinde gecen bir yolculuktan sonra 
parıl, par~l yanan sıcak memleket 
vahalarından birisi olan Ayın fu -
kur'a. vasıl olduk. 

Bu Avın fokur vahasının büyük 
kervan • yolile münasebeti yoktur. 
Fakat bir kaza neticesi teeadüfen 
burayı tulmuştuk. Şi~c~difer yo· 
1u planı "Tırnbuktu yu takiben 
El11afoclan doğru cenupta "Niger • 
kini"ye vasıl oluyor. Malum oldu
ğu üzere kervanım Tuata gitmese 

mecbur olmu9tu. 
Elsafodan Tı~buktuya kadar 

olan mesafe "1400"' kilometredir. 
Pek tatsız: olan bu yol sonıu; toz 
bataklığı ve büyük kum tepeleri nra 
smı tnkiben, ve tahminen iki yüz 
kilometre sahada tasavvur ctmit 
olduğum yoldan garba doğru ilcr· 
liyor. l~tc oradan buraya kadar 
ilerleyen bu yolculukta beklemedi • 
ğim halde ~imdiye kadar tanınma • 
mıf olan bu ,•ahayn rastlndnn. 

Ayın fukurdan itibaren kerva• 
mmla Kidi bataklığı arasında iiri 
bir yolla cenuba gitrnek miimkiin 
dii, ikiyüz kilometre gibi geni§ bir 
mesafe de kazanılmı~ olurdu: fakat 
bu yol insicamlı ve açık su havuz • 
ları nuntaka1arile kapanmış ve 
mecburen istikametimizi tarki ce· 
nubi mcr'~larına doğru çevirmif • 

tik. Bu takip cttiğiın yolda bile 
birçok 

8
u cereyanları ve bataklık· 

larla karşıla§tanı. Şarki cenubi ni • 
hayetinde, birkaç vahadan sonra en 
son merhale sayıhın Namaz rumbn 
vahasına VEuııl oluyordum. 

Bu yol f.lsaf odan Namaz ruın • 
baya kadar sekiz yüz kilometreyi 
buldu. Sahranın en giizel ,·ahaeı 
Ayın fukurdur. Burası şnyanı hay • 
ret derecede latif ,.e güzeldir. bura
da hurma ve z;cytin ağaçları orman· 

ları vardır. 
Biribirini takip eden ornıanlar 

ötü§en kııtlnr, kavga eden sayısız 
maymunlar, n~eli ptlpağan gtiriiltü· 
leri doldurmu§tur. Bu vahanın adam 
larilc dostluk temin edip anla§anıa • 
dık. 

Daha birinci giinde bizleri pek 
düşmanhk1a ka~ılamış ve üzerimize 
müteaddit hücumlarda bulunmu§ • 

lardr. 
Eğer biz daha evvel tetik dn\•ra • 

nrp da biiyük tüfeklerimizi kullan· 
mamış olsaydık şiiphc yokki ben ve 
bütün srkedc~larım onların yaptık -
)arı savlet ka~ısmda bugiin sağ kal· 
mıyacak idik. 

.L\yın fukurdaki su çokluğu \'C 

me,•kiin sathı 9nrken ileride bulu • 
nan Namaz rumba vnhaeındım Myı· 
lır ve sayısız menbalarilc ~ok b\i • 

yüktür. 
Buralarda nüfuı pek azdır, bel • 

kide üç yüzden fl'lzla değildir. Sah· 
rnnm her vahuında hcmeıı hcmt'n 
kadın adedi P-rlcektcn d"hn çoktur. 

Brons renkli insan suyundan y 8 • 

ks,ıklı ?~r n~aildir. fak"t ahlak \'e len 
rekter ıtıbarıle pek sağlam değildir • 
ler. bazılan mızrak ve okla av 
giderler. Fakat çoğu biitün gü: 
palmiye gölgeleri altında ha~nr ur•· 
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San'at mekteplerlnde ders 
ke•lml ao Mayısta Bilakis .• 

Kaçıp yakalananlar .. Kız enstitüleri, Erkek ve Kız sanat Sebahat, çocuk dU,Urmek 
mektepleri orta. ve yüksek ticaret mek latememlf 1 

"Kapıdan çıktıkları şeklinde bir iddiada, 
- hiçbir vakit - bulunnıanuşlardır ! ,, 

teplerinclc derzler otuı; mayı~ta kuilc
cckt i r. 

Bütün sanat mektep ve enstitülc. 
rinde ameli imtihan bir haziranda. baş
byarak on jki haziranda bitecektir. 
Nazari der.ster ise 15 haziranda. başlaMüddeiumuminin sözlerinden 

Adanada yakalandıktan sonra bir 
müddet orada alıkonulan tevkifhane 
kaçakları Ürkliplü Abdullahla Antnk. 
yalı Tevfik, evvelki gece !stanbula gc. 
tirilmişlerdi. Kendilerinin dün tevkif. 
hanede sorgularile meşgul olunmuş

tur. Bu arada şahitler dinlenilmiş Ye 
yüzlcştirınelcr yapılmıştır. 

Tahkikata memur edilen müddei. 
umumi muavini, iı:ıe bugün de devam 
ederek, kaçış vak'ası tahkikatını ya
kında bitirmeğc çalışacaktır .. 

trcnde ve vapurda _ şu ve bu şekilde • yıp otuz haziranda nihayete erecektir. 
Akşam Kız sanat son sınıflarında konuşmak imkanı bulunm2dığından 

demvuruluyor, bu ara.da • dolayısilc - imtihanlar bir haziranda bac::layıp on 
beş haziranda, orta, ticaret mektebin"pencercden değil, kapıdan çıkıldığı,. 

yolundaki . tekzib edilmiş • iddiada de imtihanlar on be15 haziranda. yilk. 
'ısrar ediliyordu. Müddeiumumi; gerek sek ticaret mektebinde bir haziranda 

imtihan başhyacaktır. 
yolda konu~ulmuş olması, gerek mev· Altşam ticaret kurslarında dersler 
kuflann kaçı!}larmı böyle anlatmış bu. 

yirmi mayısta kesilecek bir haziranda 
lundukları hususlarını, sadece gülüm. 

imtihanlar başhyacaklJr. ErI<ek terzi. 
seyişlc karşıladı: lik mektebinde dersler yirmi mayıeta 
BU l'lJZDEN AQIDAN DAl'A/:,AR/N inşaat usta ve kalfaları mrktebindc 

DURUŞllf AST dc:'rsler lG mayısta kesilecektir. 

Tevkifhane kaçaklarının aranma Vali Ankaraya gfd·yor 

'l'ür~de Piyer Loli ce.ddcsindc bir 
evde oturan S.bahat ieımli bir kadın, 
kendisini Dr. Ekserciya,na muayene 
cttirmi~. Doktor, Sabııhatin iJa~la ço
cuk dütürdUğU tefhiııine vararak, bu 
yolda. ihbarda bulununca, adliye talı. 
kikata el koymuştur. 

Adliye doktoru 81.lih Haşim, dün 
öğleden sonra, oturduğu eve giderek 
Sabahati muayene etmi!', rapor vcr
miftlr, 

Raporla, Sabaha.tin çocuk düşür. 

mek için d~il, bili.kiıı ç.ocuğun dllf. 
memcai için ili.ç aldıfı neticesi ortaya 

konulmuştur. MU<ldeiumumiliğin tah· 
ld~atı da, bu neticeyi teyid etmi§ ve 

orta.da kanuni takibatı gereklendirir 
bir halin mevcud olmadığı bclirtilmi§.' 
Ur. 

Dün akşa.miistü İstanbul müddei
umumisi Hikmet Onatla görüştük ve 
bize ı,öyle dedi: 

- Yeniden sorgu ve tahkikatla or· 
taya. konulan vaziyet hakkında, yarın 

safhasında, bir aralık gazetelere bun. Vali ve belediye reisi Bay Muhittin 
lar yakalanıncaya kadar bu mevzuda- Ostiindağ bir iki güne kadar Ankara- Kalp durm••ınd•n lldU 
ki ne§riyatm arkası kesilmesi şeklin- ya gidecektir. 

·bugün. etraflı olarak izahat vereceğim. 
Ynlnız, ı:;imdidcn aunu söyliyebilirim, 
ki her ikisinin sorgusu da, bizim kcn. 
dilcri yakalanmazdan evvelki tahkika.. 
tımızın isabetini tcyid etmiştir. Gerek 
Abdullah, gerek Tevfik, kapıdan de
ğil, Jlenccreden çıktıklarını söylemek. 
tedirler. Ve kapıdan çıktıkları ~klin. 
de bir iddiada • hiçbir vakit • bulun
man,nşlardır!. 

Miiddeiumumi Hikmet Onatla ko
nuşmamız sırasında, bazr gazetelerin 
dünkU sayılarında ~ıkan yazıların da 
bahsi geçti. Bu yazılarda, sıkı muha
fa.1 .. a tertibatına rağmen mcvkuflarla 

kik edecektir. Eğer tayin kararını 
deği~tirccek kati sebebler bulursa, 
evrakı, buraya bir defa icin iade hak. 
kını haiz bulunmaktadı;. 

Kati bir sebeb bulunmadığı tak
cti de mütevellinin, gösterilen mÜn· 
hol yere tayini tahakkuk edecek ve 
r ::tmzcd o giinden itibaren tek başr 
na işine başlayacaktır. 

Beyoğlu Ermeni v~krfları mmta· 
l:l'sından simdiki mütevelli heyeti , 
rc-İai doktor Andre Vahram, tek m\i- 'ı 
te ,,elli l ;~e n -:ar -:r>dliğini koymuştur. 
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de bir teblig gönderilmiş ve i~za a- sultanahmal sulh h k ki 
Iınmıştı. Fakat, "Tan .• ga.zetcsı. erte. e U U ar• 
si gün'lcii sayısında, gene bu mevzuda Y nl binada 
uzun uzadıya neşriyat yapınca, gazc. Sultanahmct sulh hukukların, kalem 
tenin o günkü sa.yıl~rı piyasadan top- lcrinin ve tebligat büro·::. aın adliye sa
lattırılmış, dava açılmıştı. , rayı yangınındanb:ri harındıkları Sir • 

Bu durusınaya, iiçUncü cczad:ı diin kecidcki ''Gü1bcnckyan'' hanının dar ve 
sabah devam edilerek, tebliği kimin kasvetli kısmından Dh·anyolunclaki es • 
im1.aladığınm tahkikine, dava edilen. ki "Türk Kadınları Biçki Yurdu., bi -
Jcrin evvelce mahkiım olup olmndıkla- nasına taşınmaları ile cumartesi ve pa· 

zar günleri uğra~ılmıştı. 
rının tcsbitinc karar verilmiştir. 

Dünden itibaren l inci, 3 üncü ve 5 ''Haber,. gazetesi aleyhine, mcv-
k rl k d kt kl ki

. . inci sulh hukuklar; ycrl!ştirildiklcri ıc· 
u arın apı an rı ı · arı şc ındekı . · d . . 

· t d - •1 d - d . .. nı' ve ferah bına a faalıyete geçmışler-
neşrıya m ogru oma ıgına aır gon- d' 
d ·ı k ır. crı en tekzibi, aynen ·oymamaktan R 
açılan davaya da. dün sabah gene Ü. omen konsolosıuıundakl 
ÇÜncü CC'Z'ld?. bakılmış \'C müddeiumu. meras!m 
mi muavini Feridun Bagana, dosyayı 
mütalcaya almıı:tır. 

Yumurta ihracat. 

Romen istiklalinin yı1dönümü müna· 
scbctilc dün Romen konsolosluğunda 

bir l:abul merasimi yapılm:ş, başkonso
los B. Grcçu, konsolosların ve Romen 
kono:olosunun tebriklerini kabul etmiş· Yumurta satışları son haftalar için

de çoğalmağa başlamıştır. Bazı vila -
yetlcrden külliyetli mikdarda yumurta 
gelmeğ" başlamıştır. 

tir. f 

Trabzon limanından gc~cn hafta Yu
nanistan ve İtalyaya 800 sandık ihraç! 
cdilmi~tir. 

Tekirdağ şarapları 
inhis ımn Tckirdağrndaki şarctp fab· 

rikasını ıslah edeceği yazılmı~tı. Buraya 
yeni bazı makineler konarak daha ne • 
fis şarap imal edilecektir. 

r 

Diln akşam saat 21 de Şehremanc

tindc bir vak'a olmu~. bir kadın kalp 
durmasından ölmUştUr. 

Çcmberlit.aşta kolacı Bayan Ester 
1 

akşam üzeri bir fenalık hissetmiş ve ı 
diikkıinını kapıyarak İ8ta.nbul beledi. 
ycsl karşısında Sena apartımamnda 

doktor Mehmed Hicli'ye muayeneye git 
miştir. 

Kapıyı a.çan kapıcıya. doktoru ııor. 
nıuş, kapıcı ikinci katta. ve evde oldu. 
ğunu söylemiştir. 

Bir müddet sonra yukarı kattan ça

ğınlan kapıcı merdivenleri çıkarken 

doktorun kapı~ı önünde boylu boyun. 

ca uzanıp yatan Bayan &terle kar§ı· 
Jaşmı§br. 

Kapıcı evvela Esterin bayıldığını 

zannctmie ve doktorun kapı!mı çala· 
rak haber vermiştir. 

Hiçbi~cyden haberi olmıyan dok
tor Mehmed Hadi Bayan Estere do. 
kunmadan karakola telefon etmiştir. I 

Biraz ısonra polis ve !mdadısıhhi o. 
tomobili gelmi~, muayene neticesinde 
Bayan Esterin kalp durmasından öldü 
ğü anlaeılmıştır. 
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unku rahim 
tüberkülos cenital 
bulunacaktır. 

•• 
rind~ yabani ve bizce malum olmı -
yan hususi bir tütünle doldurulmuş 
çubuklarını içmekle vakit geçirir • 
!er. 

bize yaptığı fenalık kayde şayandır. 
Burada tesadi.if ettiğim kadar cok 
mnymunu hiçbir yerde görmedim. 

Böyle güzel, süslü bir maymu • 
na sahip olmak istiyordum; bulun· 
duğum palmiyenin altınden atef c· 
derek böyle bir maymunu vurdum; 
Hayvan ayaklarımın önüne düştü. 
Bu erkek maymunun yere dü§Üp 
t~ bir daha kalkmadığım gören difi 
si, yüksek acı bir sesle ağa-;tan ye
re atladı; hemen yanıma koftu, 
fısıldayarak -:alikane, ve nüvaziflc 
ok,ayarak onu teselli ediyor, elle • 

,y-
Bunu dostum olan bir AraP f 13ir 

hinden hediye olarak almı~tJI11· kO" 
müddet aonra kırmızı sur.a~· haY
ca sakallı rıüzcl ve kuvvetlı bır 

Bu Afyona sahranın meskun va
halarının çoğunda rasladrm. Kulla
nanlara yaptığı tesir bütün afyon 
kcşlerde olduğu gibi dimağ üzerin
dedir. içenleri bitkin, bayğın bir hal
de bırakıyor, bir takım aşklar, he -
yccanlar husule getirerek tehlikeli 
vaziyetlere sokuyor. 

Buradaki insanlar kelimeleri an-
1a~ılmıyan bir halde kekeliyerek yal
nız hayvani bir ses cıkarmaktadır -
lar. Bu zavallı talihsiz mahluklm 
pckçok şeylere inanırlar, ibadet c· 
derler. 

Ayın fokur, erkekleri uyumadık· 
ları vakit muhtelif oyun oynarlar. 
Bunlardan en çok oynanılan bizim 
(Sezar Obusa) benziyen taş oyunu· 
dur. Sahranın hemen bütün yerli -
lcri acınacak derecede kumarbaz -
dırlar. 

Gündüz ve gece ara vermeksizin 
zeytin, hurma, zerkhum, kadın, ço· 
cuk, hülasa malik oldukları herşey 
\izcrine ve ayni zamanda köleleri ii
zerine de kumar oynarlar ki bilaha
u bu kölelerin mülkiyeti bu yüz -
den sahibinden diğerine intikal e -
der. 

Bazan aralarında büyük münazalar 
çıkar ve kurşunla biribirlcrine hü -
ctıın edecek kadar işi ileri götürür -
lcr. 

Bu iş çok defa korkunç bir diiş
:nanlığa kadar gidebilir. Korsikada, 
Arnavutlukta olduğu gibi geniş mik 
yasta kan davası gütmeğc de mey
..:ran açar. 

Ayın fu!iurdaki maymunların 

Yerlilerin bu hayvanlara karşı 
hiçbir acı muameleleri yoktur. Hep 
bir arada nebatlar içinde ve ağaçlar 
iizerinde anlaşılamıyan cesaretle 
yekdiğerine, latifeler yapıyorlar. 
Bunların samimi itikatlarına göre 
ölen hir adamın ruhu maymuna in ti· 
kal ederek yaşamaktadır. 

. Bu yüzden maymunlar cok şı -
marmıştır, yapmadıkları delilik ve 
kepazelik kalmıyor. Bunların bu 
halleri ilk bakışta derhal naz.arı dik
kati cclbediyor. 

Buradaki yerliler konu~tuklnrı 
zamnn gayri ihtiyari birçok may· 
mun hc-.reketlerini el ve kollarile tak
lit etmektedirler. Mesela insana 
baktıkları vakit dişlerini gösteriyor
lar ve herhangi yenilecek bir~cyi 
şiddetle ısırarak kesiyorlar; istekle 
gülmeleri daima görülür; sırıtırlar, 
fakat hemen hemen hiç konu:ımaz· 
lor. 
Ayın fukuı maymunları arasında 

beyaz sakallı, siyah çehrclilcrinc 
tesadüf ettim. Bizler bu maymun • 
lara pek yabancı idik, bizi adeta tch· 
dit ediyorlar, etrafımızda koşnral~ 
attıkları hurmalar zeytinler ve ta~ -
larla bir kaçımızı yaraladılar; bun· 
lardan kendimizi korumak için da· 
inıa çadırlarımıza kaçıyorduk. Niçin 
bu maymunlan tüfekle tedip etıni· 
yorduk? Hiçbir yerli bunlara do • 
kunmuyor, vurmuyordu; sebebi yu· 
ka:-ıda bildirdiğim gib! onların mu· 
kaddcs ecdat ruhunu l~şımakta ol
dukları hakkındaki itikattır. 

Bir deİa ben bu işi simali Afri -
kanın birinci konuk mahallinde bil· 
miyerek yapmı§tın1. 

rile de göğsünde bulunan kanlı ya -
rusını açıyordu; sonra ümitsizlik İ· 
çinde inleyerek doğruldu. Ağlıya • 
rdk ricn. makamında ellerini bana 
doğru uzattı ve sanki zevci ölmü~ 
bir kndın gibi sıçrıyarak, titriyerek, 
ölüye bakıyordu. Nihayet o da ba -
~mı e~inin knnlr göğsü üzerine fer
yatla koydu. 

iş bununla da kalmaıdr, bütün a· 
&°açlarda ve dallarda bulunan may • 
munlar hep birden a§ağıya indiler; 
yüze yakm hayvan ağhyarak, sıç -
rıyarak etrafımızı çevirdiler. 

Stlnki bütün palimye ormanı ağ. 
lı.rorclu; bu suretle benim haksız 
lıüımı protcıto ediyorlardı. Bu va • 
z!yet kar§tnında ruhumun derinli • 
frin<lc çok acı bir his duydum. Bu 

maymunların çığrışmaları kar§ısm • 
c!a dakikalarca donarak kaldım, ni· 

hayet ellerimle yüzümü kapayarak 
buradan uzakla~ma~a mecbur ol • 
dum. 

Bu giinden sonra maymunlara 
ne tiifek attım, ne de onları vurmak 
istP.dim. Uzun zamanlar yanımda 
kalan Poti adındaki maymunumun 
iyiliklerini ve gösterdiği sedakati 
daima yad ve tezkar ederim. O ha • 
na bütün sahra nakliyatınd" ve yol
<.:uluğunda arkada~lık ctmi~tir. 

van o)mu§tu. . . bit 
Poti akıllı, deasas, maclikCl ·ırıle 

arkada§ olmakla beraber ı,enıdell 
çok yakından alakadardı. Ben t. 
başka hiçbir kimse ile dostluk ~ • 
mezdi ; fakat herhangi pir kaJ' Sit 
lqmada pkadan geri dumıa:ıdı· .,ıı 
leri deli hareketlerile, yakafonl'J'l1~ 
sürünmelerile f erahlandmr ve n 
]erimizi itmam ederdi. ı,eııi 

Ben Patiyi severdim, o da ifl1 
severdi. Hepsinin üstünde o be" )it 
hayatımı kurtarmıştı; mayftlU~j 
yılandan korkmazlar, Poti' de 
bir yılandan kurtard:. dt"' 

Ayın fukur·a muvasalatını~ ar 
birka; gün evvel uzun bir yüru.1 i ~ 
ten sonra, bir akşam çadırıırıı~ ~ 
çinde masamın ba~ında mum ttj.ı,. 
karşısında yazı yazmakta idinı· bıı• 
va pek sıcak ve 111cıntılı idi bir8t ıJ • 
fiflemek için &:Ömle1c ve pantal?" tY 
mu, uzun konçlu çizmelerin1ı. (~ıı 
raplarımı çıkarmı§lım. Çalı~~e1' 
henüz baılamı§tım ki o ıırada b]--""lll' 
bire soğuk bir ~eyin ıağ RysS1'·
Üzcrinde dolaştığını hissettim· bit 

Bir de ne ~öreyim, korkunç ·i• 
( hornfibcr) yılanı ince bir k•' ~ 

hRlindc bacağıma sanlmakta idi;~. 
iyi biliyordum ki en ufak bir k~ı ti
damada bu yılan zehirli di~leri.~· .. ~, 
me batıracak, beni mutlak bir oltJ ·rff 
sürükliyccckti, bu korkunç ze';).11 
yılanın yavaş yava~ bacaklarırl' ....... 
yukarıya doğru süzülüp ~.ıkın. ,t• 
ölü gibi, kaskatı bir halde takı~ . .,,, 
ıııeğe ~)adım. Öyle bir duygu.~~
de bulunuyordum ki, bir 0 ,r>' 
mahkumu gibi perişan bir halele 
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"li l't Setiırıin .~~ mııtır. Bu sayıfda Fili bede başkonsolosumuz Bay İs -11--------·-------
!iı ıı .. ,:~ ncj asırd bdülhak Hamidin mail Okday (bmail Hakkı Tevfik) bu· Bbal&nnda 1ıldts lfUt'tll uaanıur, ıı.u Aı._ "lıısı a ses f · ·ı tlade muamele ıorenJ~rcıu. ı(uJ(amlaı 
L: ""illet t«rafınd • anı iği,,; Şe - lunduğu yerde Türk kütüphanesine hiz- ııaaı u de kapnnıe .. uı rt.>·aunrı ur 

"'lf ttıı1t·lia1iın" . ~n • Yusuf Ziyanın met etmenin çarelerini bulmuş, orada ı-------.:.__:_.:_ ____ ı 
~. ~ •t, tiy., >sunli kitab< hakkmda dö" ctüd omi ba•bnruıt«. P A R A L A R 
~ lllld ro mu "k· b r' an ba!k sı ı ahisleri var- E;;;in biri (Güney Arabistan) dır. 
~ il ıtıüka~· gazetede, millet1era- Zengin bir bibliyografiye :istinat eden 
h.. 11 \'c f

0
,._ atını kazanan eserı"n G"" A b" t -'"'llll ·••• bu siyasi, tarihi kitap uney ra ıs anı 

teli.. ell tilz 
1 

a §eklinde verilen •·n·· k t tm" ·ıor O e hik~ un tanımak ihtiyacını gerçe ten a ın e· 
tıı, · ltuyucuıa;;;ıeri,. serisi devam decek bir kifayettedir. Esere resimler, 
~ ıza tavsiye ede - haritalar da ilave olunmuıtur. 

'"" 

• Sterıtıı 62v -
Dolar l:4ı3 -

•Frank 114 -
• LJret 12:> -

Belçika Fı 84 -
•Drahmi 2'2 -
• lsvtr;re Fı Ci75 -
•Leva 23-
Fıorln 66.-

•Kron Çek. j(; -

Pezeta 
•Mark ıı · 

•Zloti 23 • 

• Pengo N 
• Ley 14 -
•Dinar Cı!l 

Yeıı 

• Kron lsveç 52 
• AJtm 1000 
•Banknot 

23 

1) n ctra ikinci kitap 1911 Asir isyanı) dır. 
t;,,.lhDiy, 

11 
ma kılavuzu Müollif bu kitabm .,hm almanca olarak 

ı.. 11Ub ekalef v·ı~ B y Ali Kemal e ""61 z c ıtıüd·· .. 1 ı ayetler idaresi Berlinde bastırmıştı. a -ht .....,1 n uru A ş·· k ·· seri Türkcemize bulgarcasından naklet-lı----------------•' 
"'il ~ Uırıaraı k · u ru Alptekin ~ A L & R 
'-. "••ı.rıa ~·· anuna dair olan bü- miştir. Kitabu> dd1iği gibi ı911 •ir ıo-
... '>it q umhuriyotton ovvolki !od O•manh tadhinin nadir vak' ala - • Viyana ı,,.,; 

• Şillu AVUJI 

ÇE K 

'LoDdn 62:> 

ı.,_'ltrd non, nizam rmdan biddir. Esor tarihin bu ,.ıha" • • "•""'• ıssı 
_...., •n hiik.. name ve karar • • Berlto l 96ö0 ho Ula... umleri m .. 

1 
nı Türk okuyucuları önünde de aydın -

M, 
1
• ·••ı kot orı o anların .k 1 da b" . • v.,.... 41650 lt,ı ~ "" v .. ayca bulabilmok için tatma ya yarayacak '°" a " n m o- • Buda..,., G 9760 

• Neryorlı 0789:> 
• Parti ti 70 
• MJIADO ı:; 0080 
• BrUuel 4Gii5 

tip o) a~ı ka ucudo gctirmiıtir. luyor. • """'" l07 '2 """' •un nu>na .. • ötoki iki osor Adapann, Afyon ka- •cm... 34;e; • .,,.,.. ., .,, 

~tdırec·uı§tur. rası uzerıne ter- sa baların da ( 1931 e kadar cıkan gaze· • 8oty• G!l • ~oııotwruı 2 7486 ı c • 1 • • Amstl'rtl&m l 4354 • Moskova 24 lGi:> 

•Atına t>i H 

"" b rı alakad telcr hakkında toplanmış ma umattan "lf a• h ar eden k 
1 

d B k • PraR 2"2 GGSS • Stokholm 3 1036 
tct-, :r arn . anun arın mürekkep birer bro§Ür ür. aş onsolo- ·---------------

')'eli ile ın··~~~ üzerine alfabetik sumuzun merkezde gc~en hizmet sene -
ESHAM 

lıtt b ıne nu,.,.~ u 1 teşkilata ait kanun- b il lf ·• .. ra sıra ·ı b' terinde edindiği malumata mat uat ta· 
lCı ıtaba ckt 51 e ır cetveli ay- r:hine mal olacak surette toplu ve ba-

~llıı !tuıun hus:n~şt.ir. sılı bir şekil vererek ortaya çıkması ve 
' cllluaıı ııyetı, elde hangi ka· buna Türki}'e hududunun dışında bile 
~.. il 'le . . Yarsa d . . . ~, rııınd d" on an ıstıfadeye devam etmesi gazetecileri müte_hassıs ve 

ı, ij·· e ır Y · bb h d k 1•ı, 1ı, bıtur, k · am Kavanin Moc- Türk muharrirlerini müteno • o ece 
~tııı ilgisi . ~Unlanmız, resmi ga • bir misal olarak gösterilebilir. Basın Ge-
li~ ncr elınııd . d' 'ldod· tıind, b e ıso arad>ğmm 0 • not Diroktörlüğünün ko.n. ı kuruluşu 
I~ •• ~.~•da tacağmm göstoımc • gününden , 0nraki zaman •ç>n ol•un bu 
lııııırıu ıı ltanunıo arak, bir kanun ile il . yoldaki malumat "e "esikalan topladı -

it" ar da b' · · A c k b 1 td· .. r, ızasmda ışaret 0 _ ğında şüphe etıneyız. n _a un an 
IO? ilen h" muayyen fasılalarla birer kıtap haline 

aa ... ı . •ınnıet• . . h t ~t•ro1 ·" t •dar ı takdır ederiz. Eser getirerek Türk ne§rıyat ay~ ının sey -
ut\... c ınecm b"k · k- k O "'"ltu • uaS>na ok oluak rini zapt vo ta ı o ım an vormo 

"' ll(o r. yerinde bir temenni olur sanırrz. 
..., LG}.... - Uıkü' .. k mecmuası >.t·ı"k !air li• . nun Mayıs nusha - A• er "ııı,' 1! "f or anudotahsis oditmlıtic. 104 üncü say•" ç>kmışt>r. Askeri 
11;. t ltni Tii d~~ ve ilk inlatablardan sovk vo idaro. harp tarihi tetkiklori, ta· 
~."d•&r bi; 'Y.•'nin Ulu yarat>cm biyo teddsat> vo mmlolori, dağcdık ü • 
'-.'• dtrg· . §ur , Hamidin .ı ya • zorindo ciddi vo f aideli yudarla dolu bir 
~~ıı ı.nın ilk cilttir. Bu sayının tarih kısmı 1878 Os· 
~ .ı_.•onra B .. sayfalarındadır. 1 
U -..ır Yaza ~ · Şı..ınkü Kayanın Ha- manh ordusu savaş arı. 

"'- it~·.... ıgı rnakale vardır Jt. UY' ANIŞ - Haftalık resimli U -
"'ll lı1 ·•l:n b · ~ ~ 'tiitoı ~ say'."nda •ırasiyla Ha yamş "Sorvoti fünun" mocmuasmm bu 

'"'td ur § ' 5nıa11 M'" k haftaki sayıaınd• Ahmed 1haan Tok· 
~ı· :~ 'l'·· C'lket A . uşta Maya • göz, A. Seni, Gavsi Halid Ozansoy, 

ı S h or, Ah zız Kansu, Vedad teı ~. il Oeliba .rnct İhsan Tokgöz, Nihat Pınarlı, M. Hulusi Dosdoğru Ilı •:n'ı ~ ın 1·mzalı muhtelif yazılardan baıka Kud-
1.1ır g arın b" .. . ret Cemil'in resimli bir röpörtajı, ''Ke· ~~a-~""' Ça~ı makaleleri ve Beh-

h· · ır şıırı bulun - k · •~ cııtı:.ıı di Pen~esi" fıkrası, edebiyat an etı, 
•t1 ... h d ·:ır ir· er ese · . v. v. var ır. 
l etilli· ~ele Yaı:ı~ı hangi hisler ve ı -------------~-
U ıtır. ıgını vaktiyle tcs • •ı • f 1 f 

io;,, '•u·... - ı 1111 e se e 1 
~ı~iı:'lruıclln Ön ıayfa d .. .. ' Oüıı ve Yarın Kitaplar111dandır 

"'<llİ h·· . sın a buyuk §a· hıtar le Uvıyctini k d" ı · Fiyatı 40 kuruştur 
a but en ı e ıyle ----··--------

J ~oruz. 
~flt '"•da --------:-::-:---:--~ıııaı rnıa genel Komutanlığı Ankara 

)t ı.1b.' liir nıa Komisyonundan: 
s.% 1 tu tancs· a tU tulnıalc ıne ( 340) kuruş kıy met bicilen ( 4000) kilim sari mukavele· 

i,t ı,....., Şnu saat (§artiyle kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 12-5-1937 Çar -

J... t~t •rt lO) d ·~ illeri narncsi a satın alınacak tır. \'cya n kanu Parasız komisyondan alınabilecek otan bu pazarlığa girmek 
banka ~c~e §artanemede yazı 1ı ves:ka. (1020) liralık ilk teminat mak-

tuplariyle belli .. tte kornisyona baş vurmaları 
gun ve saa (1031) (2326) 

~debi lstanbul UnUversHe•I 
)(,,u,:.u,,r,k Yat l''akilltesl Dekanlııt•ndan: 

•ıyo e zarna ' nu O} nına ait Akşa . . .., lleksiyonu satın alınacaktır. 
anın E:d m gaz etesının ~o (264 

cbiyat Fakültesi ne müracaatı ilan olunur. O) -- ---

iş Bankası 900 
Anadı1lu 23 70 

Kejl ~.-
Ştr. Hayr1y 

Uerkez Rıuık 91-
o. ~ll!Orta 

Bomunu 920 

Lstlkrazlar 

l'r..ı.mVllJ 

c;;ımento 

l'uvoo Del 
Şıvk ~I 

Balya 
Şarlc ın ec?a 
re1etoa 

14 15 

.-

Tahviller 
• ll>M T.Hor ı 20 r,o s:te](trllı 

• • • o 2020 rram••1 
• • .. m 19 sa Rıhtım 

ln!Jt.D"blll tı~ • AD~OIU 1 Il9 00 
' ErgeıJ taUl< 95 - • Anıat1olu n 39 00 
l92ı:I lo U A n&dolU ID 
S. Emınım CG - MUme8311 A .U ~ 

SALI Çarşamba 

Takvim J l Mayıs 12 Mayıs 

29 Sefer 1 R. evvel 

GUD doğUfD 447 446 
Gün baUfl !9.16 19 17 

Sabah D&D1&ZJ 3,30 3,!'0 

()ğle oama.z> 12 !O 1210 
{kindi oat087'J 16,0J 1606 

Akpm oamuı 19.I 7 19 li 

Yatsı o&JPA&l 2103 2: 05 
ıımaıı 245 ~ 4-i 

film reçeıı '1>nleı1 1 :l I J.ı2 

Ydm kalan ı;nnıert 234 2.'S 

öGLE NERİYATI: 
Saat 12,30 l'IAkla Türk muslltlsl. 12,50 

Havadla. ı:::,oıs .Muhtelif ptAk nc§rlyatı. 14.00 

son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat li,00 lnkılAP dcr:ılerl: Ünf\·crsltedcn 

naklen Yusuf Kemal Tenglrı,;cnk tarafından 
18,30 PIAkla dans musikisi 19,30 l\:onfcrans, 
Emin!!nU Jialke\i nc§rlyat kolu namına Nus 
ret Safa, 19,50 Konferans Spor fcvaldl hak 
kmdıı Bay Sami Karaycl tarafından, 20,00 
Belma ve arkadaşın tarafından TUrk mu 
siklsi \"C balk §ıırkıları, 20,30 Bay Omcr Hl 
za tarafından arapça söylev, 20,45 Cemal 
ıamıı ve arkada~ıarı tanıfındn Tilrk musl 
kisi ve hlk ııarkıJarı saat ayarı !:1,15 Or -

k~tra: 
saat 22.15 ,Ajana ve borsa haberleri \ c 

ertesi gllnlln programı. 22,SO PlAkla sololar. 
opera ve operet paçralan. 23,00 800• 

KURUN doktoru 
Necaettln Atasagu 1 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Ulelide Tayya:-e apartımanlarında daire 

•Qı.,. n,,,d. 2 numara 3 do hastalanm kabul od"· 
t~ 'to ı. 'Ye •ab cu.nartOli günl"i ı 4 don 20 yo ktda> 
~ tbilir orıuını ıtası ınemurl e yazlık "eket acık ek • muayene parasızdır. 
t l\u . lich U§tur ,, arma yaptırılacak 265 tan .... .. d .. l""ğ .. ~ d .. __ _:_ _ _;_----------
Q llda er · ~umas .. . . 1 zıın )•• u ur u un e go· 
trl'bc '.Yiı 

1 
tekct . . - numunesı le §artnamesı cva rı 2490 N 

1 

r 21_'.' •••ika:~'" s füa bedd tahmin olunmuıtur. htok ',"a moktu~il; K LJ R U N , 1 
5-937 turn 99 :.ır~ 37 kuru §luk ilk temin•~ ınakbUZ v l~nmalıdırlar. ır- . -ı ~ l.ıu a gunu '3at 14 de daimi Ene~ınondo 17s.) (2SSl) 1 GVNDELIK SiYASi GAZETE '' 

~ \' hlnı Ga~temlH göı:ıdertleıı vazııar ~attı• 
"' ... ,!' •der k . . ,. """''tel• .... ,.,,,,m k"<HIM ,. •• 

"'ı.,. •ııu,, ,'.
00 

•it , .. ' 11 l4o lira 25 kuruş olan jandarma tel.fon ı•h_o "'
0 '° ,.. "'" ••"m"' ,...,, .. ,,. • ., · l\ı.ıı c i'- men b 

ltL• t 2 uıat Uıuınu l } fla eksıltme-ye ko-

~'Iİ!t 4-s ıcnıe list . 0 an telefon malzemesi kapa ı zar .... 1 bilir Ek _ Katfllllı ı.etıyeı:ı okurlar mektupıarm• 
r ~.. -937 csılc ıt t · ·· ·· ı···u··nde goru e • ı ıı uı koymAlıd ı 

. • , ,,,
0 
l; ~a., t • .ar namosı lovrnm mudur ug 1 caktır. ıs- •• """" • P "~ 

ı.,,h 'Ya "''~ · h ka.: ;" günü mt ıs do Daimi encümonı.l0 yap•'. t mak .., ... ., .. yazd•n g•n ••,.•~"'" 
t\ind tubilc b n a yazılı vesika ve 880 lira 52 kuruşluk ilk temına k d • ı •ıy.sıeı.st• yoııanınlf mektupıann t<;lı:ıl' 

c •aat erabcr t ki" f}arırıı yu arı a 14 d . o tf mok tuplarım havi kapah zar •nno>•• """'"' .,, ... .,_... • .. to~ 1( e Da.mi E ·· (8) (2576) owak 0tkao ,,...,.,...do>•>"· '"""o' 
d 'lif hcd ncumen e vermelidirler. · ıak, a.tone 80

ru eorgu almat. 

~· de • Pazarı ~ 09 1ir 
9 

una yaptırrla· ,_ 
10 

1
l't ll' &öruıcb" . ıga kon 

1

a O kuruş 
0 

lan Azapkapı çöp istasyon ...... dürlü- Günü geçmiş sayıwr kııru§tıır ~llıı u.,ar eli 12 

tı.ı 1 en • •hr 1 u ınu§t . levazım ınU t il\: ııter· · stekrı ur. Keşif evrakı ve şartnamesı k Bele • ·~t ı .. nıt tc~· ?.tu:ıurıu··ğ· -~r 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesikadan b~! a75 ku uar.ekDıl~ cık•P , .. uıarıa n°t'lmlertn , .ıı .. ,ın Und 90 }ıra - 11 .. , hakkı '"" ıırndbıl ıcındlr 
rn· '!':- uı v rc.2m a gunu ıL.-.---.-----------ıiiiiiiio...-_... <.ıc daı at tnakb en alacakla n Fen ehliyet vesikasile b .. .. 

-----~--• _.ı:.~n:::c~ü~~ cya mektu bile beraber ıı-s-937 ça r 
ende ı u ıınm.alı 633) (B.) 
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SATILIK, KiRALIK EV ' ARSA VE SAiRE 
SATILIK ve KlRALIK 
1 - Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde Boğaza lstanbula ve 

denize nazır fevkalade havadar ve içinde içilir kuyu suyu
nu, müteaddit meyva ağaçlarım ve çamları havi bir kö§k 
hem kiralık ve hem satılıktır arzu eder.!erin Yakıt propa-
gancla servisine müracaatlan. 

SATILIK ve KlRALIK 
2 - Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde büyük üç odayı bah· 

S 
çeyi havi bir köşk hem kiralık ve hem aablıktır. 

ATILIK ARSA 

3 - Kuzguncukta Gazhane adile an·lan etrnfı duvarlr ve mü
teaddit ağaçları ve 15uyu bulunan b~r arsa ehven fiatla 

satılıktır. 

SATILlK KAGiR HANE 

4 - Beyoğlunda lstiklaJ c:ıddesine yalnl Bekar sokağında 
1 O numaralı 9 odalı bahçeli ve nyricc çu:ıaşırlığı ve çama-
şır lığında iki odayı havi kagir hane satılıktcr. 

SATILIK KAGiR HANE 

5 - rrober.~itatta Peykhane caddesinde kagir t 8·20 odalı iki 

dapılı ~ort katlı apartnnr.n tertibine elverişli ve hali hazır 
a dahı müfrez daireleri havi kagir hane çok ucuz satılıktır 

SATILIK HANE ARANIYOR 

h - Kadıköyünde Moda caddesi Bahariye Rızapap tarafla
rındt yeni yapı ev veya apartnnnm olup ela satmak isti· 
yen er en son fiatlarile bizzat. 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - ~z ve temiz kullanılmı§ Isparta 2. 70 X 4 boyunda halı 
1 e Acem ve Isparta seccadesi olanlar bizzat. 

lŞ ARIYOR 

8 - Yüksek Deniz Ticaret 111ektebi mezunu lktısad Vekaletin 
den çarkçı şehadetnaınesini haiz ve maliye hizmetlerinde 
b~lunmuş bir genç çarkçılık ve muhasiblik anyor istiyen· 

lenn. 

DiKiŞ MAKlNESl ARIYOR 

9 - S~nger veya Navman markalı az kullanılmış el veya ayak 
dıkit makinesi olup da satmak istiyenlerin. 

SATILIK KAGiR IK1 EV 

1 O - Şişlide Şifa yurdu ch•annda 3 katlı be~r odals bahçe ter 
kos ve elektriği havi iki ev çok acele satılıktır almak isli· 

yenlerin. 
SATILIK MÜFREZ ARSALAR 

11 - M~ltepe ile Bostana arasındaki Küçükyalı istasyonu itti
salınde 17 parça müfrez arsa tamamı 20,000 artın fiyatlar 

uygundur. 
ıATILK APARTIMAN 

12 - Arnavudköyii ile R~bek arasında Vezir köskü sokağında 
iki dnircli biri üç ve diğeri dört odah bahçe hamam su
yunu havi apartıman acele satılıktır. Talib olanların. 

Bunları almak veya satmak istiyenlerin Ankara caddesinde 
VAKiT Y ordunda V AKIT Propaganda servisine müracaatları. 

= 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdal<i hizmetlerden birine ihtiyaç!nrı olanlar 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya bizzat gelerek sen•isimizle temas etrne
1
idirler. 

PROPAGANDA 
SERVİSİ 

VAKiT 

Okuyucularımıza hizmet olmak üzere a~nğıdnlci hususlarda 
ı,eııdilerine lazım olacak kolaylıkJan kendileri sibi clüşüniip halle-

decek, işlerini görecektir: 
1 - - Mobilya, eşya vesaire satmak veya almak iatiyenler, 
2 - Katip, muhaaip, hizınelçi, atÇı, işçi istiyenlcr ve bu hizmetlere 

talip olanlar. 
3 - Kiralık, satılık ev, apartnnan, dükkan. mağn:a arayanlar. Ki-

ralamak, kiraya vennek. Almnk veya satmilk istiycnler, 
4 - Ders vermek veya almak istiyenler, 
5 - Otomobil almak sat111ak veya iı!etmek iatiyenler, 
6 - Radyo almak satmak veya tamir ettirmek jstiyne!er. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercümeler yapm:ık istiyenler bu 

hizmetlerini kolaylıkla ve emniyetle çarçnbuk 
1
görebilmeleri 

için (VAKiT PROPAGANDA SERViSi) nde bu iııerlc 
meıgul olmak üzere aynca bir büro vücuda getinniştir. 

Müracaatlarda hiçbir kllyıt ücreti nlrnmaz. 
Vak1t Propaganda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 
Pos~a kutusu 46 Telefon 24370 

Telgraf • Prooaf!nnd'l Vakit 
. ' • ' '"1 ' . 4 .. • • ' • , ') • . . . . ! . i ... · .. ,. ... · t ' '.. . . . . • 

1 • • • . . 
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Elektrik Plonjörü 
Kolay Seri ve Ekonomiktir. 

• 
ve şehrin bütün büyük elektrik 

mağazalarında satılır. 

Fiatı 2 O kuruştan başlar. 
~~~----........................................................ . 

Neşriyat 01rekt6rU: Refik Ahmet SevengQ Sahibi: ASIM ua 

VAKiT OPAGANDA Servisi 1 
Vall<D'li: Vuırdu aUil:ondaılld mağazaya naılk.U®©IDBlftll~ 
DD<Sllfllllaıırolfllo~ nçnırn yaDuılDz oıraya mlYııra~~~t ®dl,, 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

--~ Tel: 40843 wm 

KAYIP MAAŞ MOHURO 
Üsküdar kazası mal sandığından 694 

maaş defteri sıra numarasile almakta 
olduğum maaşın tatbik mühürünü kay
bettim. Y cnis:ni çıka11jığımdan cı;kisi -
nin hükmü yoktur. (V. N. 22002) 

Beylerbeyi Küplüce yeılunda No. 26 
evde hmail eşi Rukiye 

1 Göz Hekimı 
Dr. ~ Ül<rt.i Ertan 

Cağaloğlu Nurul'8manıyc cad. Nl• 
(Cağa loğlu Ec-zancsı yanırıda ı 

l'clcfon. 22566 

*' .. -.-

- KURUN 

1 

ILA!IJ lJCRETLERt 

Ticaret llAnlannm llAn sayıfalarmda 
santimi 30 kuruştan ~!ar. İlk aayıtada 
250 kuruşa kadar çıkar. 

BUyUk, çok devamlı kıll§ell, renkli U&.n 
verenlere nyn c.yrı indirmeleri yapılır. 

Resmi illnlann bir satırı 10 k uru§tur. 
KUı;ilk llAnlar: 

Bir defa 30, iki defası 50, Uç defası 6!1, 
dört defası 75 ve on defası 100 klıruştur. 
üç aylık lltın verenlerin bir defası beda• 
vadır. Dôrt satırı geçen llf.nların fazIR 
satırları be' Imruştan hesap edilir. 

KURUN hem doğrudan doğruya, ken• 
dl tdo.ro yerinde, hem Orhanbey hanında 
VAKIT Propaganda Scn1sl eliyle Uln k&• 
bul eder. 

1 
1 

• 
( 1 L 

Selônik 
- ) 

Bankası 
, 

Eski 100 Franklık hisse 
mübadelesi 

senetıerl 

8 Nisan 1934 fevkalade heyeti umumiyesinde ittihaz ~1' 
lar mucibince, be!1eri 100 franklık eski h;sse seneclleri, 1 
tarihinden itibaren, iki adet "100,, franklrk eski hisse senedi !I 

di pe• 
de bir adet 8,29 Türk linılık "A,, tertibi yeni hisse sene · 
ktymeli haiz olmayan bir adet "B,, tertibi temettü &enedi ile de 
ği Seli.nik B;nkası hiuedarlanna bildirilir. , 

MUBADELE: lıtanbulda Gıılatada şirket merkezinde' 

yapılacaktır. 

Selanikte 

Pariste 

Pariste 

Şirketin gişelerinde. I> 
Cambon soknğı 43 n~ f 
dit foncier d'Algerie et 
de. 
Haussmann bulvarı 29 "ı 
''Sosiete Generale p<i~ 
le Dcveleı>pement du Öf 
de l'lndurtrie en France,, 

htanbul vilayeti pul müdürlüğü "A,, tertibi yeni h:.,sc 
meccanen damgclayacaktır. ~ 

"B,, temettü senedleri ise damga resminden muafar. M 
tertibi hisse senedlerinin meccanen damgalanması eski hiss~. !~ne 
14 Tetrinisani 1937 tarihinden evvel lstnnbul pul müdürlus-
§Arlma tabi bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Selanik Bankas1 hissedarlarının c:;l:i h~ ... c ı;cn t 
T e§rİnievvel 1937 tarihinden evvel yukarda gösterilen gişelere 
meleri lüzumu ehemmiyetle beyan olunur. 

15 Tetrinievvel 1937 tarihine kadar hisse senedlerinİ rı:,,. 
lememit bulunan hissedarlar, kendilerine tevcli edilecek ohın eğ; 
yeni hisse senedlerinin tabi bulunduktan damga resmini ödem 
tutulacaklardır • 


