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Bu kuponu gazete idaresine getirenler: 

l - KUçUk llAnlarmı parnsu: baatmrıar. 
2 - Kurunun hekimlerine paraaız baktın 
!ular. 

3 - Hukuk ve milli mU~a\ofrlcrlne her 
ttırlU kanun yollarını parası:; sorup öğrenir • 

tSTANBUL - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (fstanbul) 
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. iliz kralı bugün _taç giyiyor 
Şenlikler dün kral.in verdiği bir 
Lan . ziyafetle başladı 
~ada dün de şiddetli ya!:Jmurlar devam ediyordu. 

tobüsçüler hala grevde- Diğer nakil vasıtaları 
1 • greve iştirak etmedi 

~erenin lta_lyaya "hakareti,, 
tan d l : - ı /ta/yanın mümessil 

sanın ost ugumuza göndermemesine 

... ~adık kalma arzusu !An!~~~~H~!u:"! Şiddetli 
•nıa,m b ld ğ yağmurların devam etmesine rağmen 

I asından sonra yapmaııa mec ur 0 u u bütün şehir yann (bugiln) yapılacak 
I' lit& vaziyetlerle lsbat edilınt•tır. muazzam merasim• hazırlannıı~ bulu-

llp tısız gazetesi Başvekifil11IZ için diyor ki: nuyor. anın en mu''kemmel ka'"alaruıdan biri,, Şehirde büyük bir faaliyet görüm-'' yor. Halk sokakları dolduruyor. Bir 
hafta devam edecek olan şenlikler da. 
ha şimdiden b~lamış sayılabilir. 

Kral athncı George'un ve kraliçe 
Elizabeth'in taç giyme merasiminde 
hükumetleri temsil edecek devlet a
damları sarayda ve kendilerine tahsis 
edilen hususi binalarda oturmaktadır. 

Ta.ç giyme şenliklerini açan ilk zi. 
yaf et, 'Kral tarafından bu akşam Bu· 
ckingham sarayında verilmıştir. Zıya. ~~w~k~~~~~k~~iiii~i~~;~;i~i~i~l~~~~~I etmı§tir. 

(Sonıı: Sa. 4 Sü. 4) Kral VI nçı Gcorgc ve Tm.ı1i{'C Eliza'bcth 

Hariciye vekili 
şehrimizde Taç • t •• • 

Pazar gUnU BUkretyollla gıyme orenı 
Cenevreye gidecek 
Hariciye vekilimi• doktor Rüş~ü Avrupanzn hattô. bütün dünyanın 

Aras dUn Ankaradan şehrimıze gelmış ' 

tir.Doktor ,\rall burada cumartesi gil. sg· QSİ tarihinde bir dönüm 
nüne kadar kaldıktan sonra evvela k l b ·ı · BUkreşe, oradan da Cencvreye gidecek nO taSl 0 Q l zr 
tir. 

Dün Perapalas otelinde İngiliz bil· 
yük elçisi Sir rersi Lorcn'i kabul et. 
nıiş ve kcndisile iki saat kadar görüş-

müştür. 
HARiCiYE T/EKILIMIZE ADLiYE 

VEKiLi VEKADET EDiYOR 
Ankara, 11 (Hususi) - Hariciye 

Vekili Dr. Arasa, Ankarada bulunma
dığı müddetçe Adliye vekili Saracoğlu 
Vekalet edecektir. 

Saracoğlu, bu sabah Hariciye Ve. 
kaletine giderek hariciye işlerile meş· 
gul olmağa başlamıştır. 

Yazan: ASIM US 
(Yazısı g nci sayfada) 

,~..g?E!~~~~~~~~~~~~~~~, 

1!..oşanma anketimiz il , 
-- ~~:cwwwıs--~ ,,,,. 

, BOŞANMAYI 
Kolaylaşflrmah mı? 
Hukukçularımızdan Bay Haydar 

Rllatm fikri : 

'' Geçinemigoı uz diyen karı 
kocayı ayırnıanın hayırlı 
olacağı fikrindegi11ı ! ,, 

11. ll<n ılar JU/at 

Hukukçulan1mızdan Bay All 
Haydarın Ukrl : 

"Karıkoca geçiı1111iyecehle
rini noter h11zı111111da tesbit
ten sonra 111al1hen1eye IJaş 
vurnralı; taııin etlilecek miid
det hitan111ır!a yi11e geçine-

, 
8

. Ali llayılar mezlerse şahit di11le111ııehsi-
Özgcrı zin n1al1heıııe 1Joşa11111a Jıiik-

münü llermelidir /" (Ya:ı.sı 3 llnet't sayıfcula) 
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T açgiyme töreni 
Avrupanın, hatta bütün dünyanın 

tarihinde bir dönüm 
noktası olabilir 

w A 

syrası 

B 
ugün lngilterede dünyanm 
en azametli hadiselerinden 
biri olarak Samajeste altıncı 

Corc'un tnç giyme töreni yapılıyor. 
lngilizler tarihin her devrinde yeni
lik hareketlerine ve teknik terakki
lerin icabettirdiği şartlara kendileri
ni en kolay uydurmağı bilen bir 

millettir. Bununla beraber eski sa
ray adetlerine ve hakimlerin peru
kasi gibi yüksek lngiliz memurları· 
nın kıyafetlerine aid hususiyetleri 
muhafaza etmişlerdir. Bugün dün
yanJJl dört köşesinden Londraya da
vetli veya davetsiz olarak iki mil· 
yon insan toplıyan merasim de bu 
cümledendir. • 

Bunun ıçın 19 l 1 senesinde 
beşinci Corcun taç giyme törenin
de ne yapılmış ise bugün Londrada 
olacak merasim de tamamen onun 
ayni olacaktrr. Beşinci Corç taç 
giydiği gün saat kaçta saraydan çı
karak kiliseye gitmiş ise bugün al. 
tmcı Corc da ayni saatte,. ayni da
kikada saraydan çıkıp kiliseye gide
cek, orada ne kadar zaman ayakta 
durrnqşsa o kadar ayakta duracak, 

ne kadar zaman tahtı iizerinde otur
muşsa o kadar oturacak, Kenterhuri 
piskoposu 1911 senesinde beşinci 
Corca ve merasimde bulunanlara 
karşı ne gjbi sözler söylemişse bu
gün de gene bu piskopos Krala ve 
merasimde bulunanlara hitaben ay
ni sözü söyliyecek, altıncı Corc da 
bqinci Corcun sözlerini gene kelime 
kelime tekrar edecektir. Kralla be-

raber merasimde bulunanların giye
cekleri elbiseler de evvelki merasim
de ,görülen kıyafetlerin: ayni olacak
tır. Daha sonra bugünkü merasim 
gene 191 1 senesinde yapılan töre -
- --------

Diiello eden 
iki kadın 

oıen mı kabahath 
öltJUren m i ? 

Bundan tam yiiz sene evvel bu. 
giinlcrde ( 1 83 7 senesi mayısında) 
evvela lrlandayr, Sonra lngiltereyi, 
daha sonra Fransayı ve bütün Av. 
rupayı tutuşturan bir hadise ol
muştu: 

Mesele şu idi: 

nin bittiği saatte ve dakikada niha
yete erecektir. Nitekim 191 1 sene· 
sinde beşinci Corc için yapılan me
rasim de 1399 senesinde Dük dö 
I...ankastre'in dördüncü Hanri ün
vanile tahta çıktığı zaman yapılmış 
törenin ayni olmuştur. 

Fakat İngiliz Kralının tac giyme 
törenine fevkalade manzarayı veren 
şey muayyen usuller dairesinde bir 

krala biat. merasimi yapılmış olma· 
smdan ibaret değildir. Bu merasi
min azameti Dominyonlarile dünya
nın her tarafında alakası olan bü
yiik İngiliz imparatorluğunun mad
di kudretini tecelli ettirmesindedir. 

lngilterede krallık müessesi Bü
yük Harbten sonra yeni bir şekil 
ve mahiyet almıştır. İngiltere im
paratorluğunu vücude getiren Do-

minyonlardan her biri B_ritanya gi-
bi miistakil bir devlet haline gelmiş 
ve bunlann arasında krallık mües
sesesi rnÜfterek bir rabıta olmuştur. 
bu itibarla taç giyme merasimi Do
minyonlarla lngiltere arasında mev
cud olan birliğin de yeni bir tezahü
rü ~eklini alıyor. 

Bununla beraber dikkat edilecek 
bir nokta şudur: Bu defa taç giy
me merasimi Avrupanm en buhran· 
lı bir zamanında yapılmaktadır. Böy
le bir vaziyette Londraya dünyanın 

her tarafından gelmiş olan en bii
ylik devlet adamlarının sadece taç 
giyme merasimini gördükten sonra 
dönüp memleketlerine gidecekleri 
tahmin edilemez. Şüphesiz Lon
drada hafta içinde mühim mi.i· 

zakereler olacaktır. Diğer taraftan 
bugünkii lngiliz Başvekili Baldvinin 
28 mayısta istifa edeceği, onun ye
rine şimdiki maliye nazırı Cham· 
herlain'in yeni bir kabine teşkil ede
ceği de malum olduğuna göre yeni 
hükumet namzedleı:i de gene bugün
lerde istikbale aid hareket program. 
larını hazırlıyacaklardır. Londrada 
bugünlerde yapılan beynelmile1 mü-
7.akerelerin bu cihetle de ehemmi
yeti vardır. 

Bunun için altıncı Corcun taç 
giyme merasimi yalnız İngiliz tari
hinde değil, ayni zamanda Avru
panm, hatta bütün dünyanın siya. 
si tarihinde daima hatırlanacak bir 
dönüm noktası olabilir. 

ASIM US 

Günlerin peşinden : 

Tek hindinin zararı 
Insanlar nasıl yalnızlıktan sıkılırlar ise hayvanlar da öyledir. Fi\" 

kat rivayete ğÖre yalnız kalınca en çok ~ıkılan hayvan hindidir. Kes
mek için alınan bir hindi tek olur da birkaç gün evde beslenmek iste
nirse yalnızlıktan fena halde sıkılır, kendisi mütemadiyen Cf arar, 
sıkıntısından yerinde duramaz olur, gurültü eder .. 

Komşularda rahat ve huzur bırakmaz. 1ıte bu türlü rahatsızlık
lar Ankarada birçok şikayetlere sebeb olmuştur. Nihayet Ankara 
Belediyesi de şehir içerisinde hindi ve tavuk gibi kümes hayvanları
nın heslenmesini yasak etmiştir. 

Ankaralı bir dostum bana bu izahatr verdikten sonm dedi ki: 
"Belediyenin kararı tek hindi besliyenler için doğrudur. Fakat hindi 
çift olursa gi.irültiisi.i olmaz. Hiç kimseye de zararı dokunmaz. Ohalde 
acaba umumiyetle kümes hayvanlarının beslenmesi menedilecek 
yerde böyle bir kayıd ve şart konamaz mı? Hiç olmazsa çift hindi 
beslemeğe müsaade alınamaz mı?,, 

lhtimal ki bu dostumun arzusu pek yerindedir. Ve ihtimal ki 
aziz dostumuz Ankara Belediye reisi Nevzad, bi.iti.in zorluklara rağ
men buna bir çare bulabilir : Fakat ne yapmalı ki kurunun yanında 
yaşın da yanması umumi bir kaidedir. 

Hasan Kumçayı 

C70NO N AK/J'LER./ 
lnglllz saray1nda be' on 
paralık muameleler .•• 
Geçen gün İngiliz va~:le kraliçesi 

Mary Londra hastanesinin müdürüne 
kartvizitini ve bu kartvizitle beraber bir 
penslik para gönderiyordu ... 

Bu garip hediye, aslında, hediyenin 
hediyesidir: 

ingilterede bir adet vardır: Biri • 
sinden hediye aldınız mı, ona sizin de 
bir şey göndermeniz muhakkak lazım -
dır. Dostluğun karşılıklı olması lazım 
değil mi ya! 

işte, valdo kraliçe ıcle, birkaç gün ev· 
vel ziyaret ettiği Londra hastanesinin 
müdürünün o münasebetle verdiği bir 
hediyeye mukabele etmek için, an'ane -
ye uyarak, hiç olmazsa bir pens gönder
mişti ... 

Diğer taraftan, taç giyme merasi • 
minde bulunmak üzere Londra_ya davet 
edilen ~n~iliı; kontları ve mebusları da 
üçer pens vermek mecburiyetindedir. 
Bu para, o gün işlemiyecek olan tünele 
verilecektir 1 

MI del erimiz 
"Son Posta" da Burhan Cahit yazı -

yor: 
Arasıra İstanbula orta Avrupadan 

futbol takımları gelir. Taksim stadyo -
munun toprak sahasınl:ia bunları sey -
rederiz. Hepsi bir fab~ikanın malı gibi 
ayni boyda, ayni renkte, ayni kalınlık
ta ve axni kuvvettedirlcr. Arkalarından 
bizim takımlar çıkar. İrili ufaklı, sıska. 
bodur, çelimsiz on bir çocuk .. Maç baş
lar. Bizimkiler canlarını dişlerine taka
rak koşar, didişir, yırtınır, yıpranır ve 
tükenirler. Onlar soğukkanlı, hesaplı, 
ölçülü, gider gelir ve bir damla ter dök-

Bir vapuru altüst 
Eden y dan 

Brezilyadan Amerika hayviinat bah
çeleri için yeni vahşi hayvanlar getiri • 
yorlardı. Bu hayvanların bulunduğu va
pur Nev York'a geldiği sırada ambar
daki hayvanlardan bir piton yılanı, bu
lunduğu kutudan çıkıyor ve vapurda 
ldolaşmağa başlıyor. 

Vapurda bulunanlar bunun üzerine 
her tarafa kaçışıyor, yılanı tutmanın 

imkanı yok. Herkes işi oluruna bırak -
mak mecburiyetinde ... 

Rakat, müşkül vaziyette kalmış olan 
bu zavallı insanların imdadına bir ta -
biat kanunu yetişiyor: 

Biliyoruz ki, yılan soğukta üşüyor. 
Esasen gelinceye kadar kutusunda u -
yuşmuş olan yılan Nev York güneşinin 
harareti üzerine uyanmıştı. Vapurda 
<:ı\:afl .. ;..r,,. hAt-ı. •• t ı.u!f'-'1~ ow•7" lı.v • 

valafüktan sonra akşam olunca piton yı
lanı, soğuktan tekrar uyuşuyor. 

Bundan sonra yine kutusuna koyu -
yorlar ve hayvanat bahçesine götürüyor 
lar. 

meden, bir nefesi yorulma;dao maçı ka· 
zanırlar. 

Bizimkilerin spor a§kı, onların spor 
bilgisi ile bizimkilerin heyecanı. onların 
eti ve kemiği ile çarpışır ve tabiidir ki 
madde ve zeka ruha galebe çalar. 

Muhakkak ki hayat mücadelesi ana 
kucağında başlar. Bakımsız ve gıdasız 
insan ruhan ne kadar kuvvetli olursa 
olsun, eti ve kemiği tabii tekamüle var
mamışsa her miicadelede mağlüp olur. 
Ruh ve sinir ayni kalıpta ve ayni çapta 
olmalıdır ki iyi bir randıman verebil -
sin. lrlandada, Dublin'de bir kadın, 

kocasının metresi olduğunu keşfet
tiği diğer bir kadını düelloya davet 
etmiş, meçle düello etmişler ve ne· 
ticede kadın rakibini öldürmüştü ... 

Dlielloda rakibini öldüren kadın 
derhal gitmiş, karakola meseleyi an
latmış ve teslim olmuştu. Kadın 
hemen mahkemeye verildi. 

Avusturya ile Macaristan 
birleşiyor mu ? 

Asıl mesele bundan sonra başlı
yordu: 

Diiello şahidsiz olarak yapılmış· 
tı. Binaenaleyh mahkeme bunu 
doğrudan doğruya bir cinayet saya
biliyordu. Fakat, diğer taraftan ka
dın bunu intikam almak hrrsile yap· 
mıştı. 

Bu vaziyet karşısında bütün fi
kirler iki tarafa ayrılmı~tı. 

imparatorluk olmadan, iki devletin birleşmesi 
için görüşmeler yapılıgor 

Dünkü posta ile gelen Daily Herald 
g-azetesi yazıyor: 

Eski Habsburg ailesini tahta getir
meksizin, Avusturya ile Macaristanı b:r
leştirmek planı, Avusturya Cümhurre
isi Miklas'ın Budapeştcyi ziyarc:tin -
iden sonra, iki memleketin devlet rica -
1i arasında konuşulmağa başlamıştır. 

Bu plan, bilhassa Macaristan tara -
fından ileri sürülmektedir. 

Şimdi iki küçük kuvvetsiz memleket 
varken, o zaman bir kudretli devlet ola
cak ve bu suretle istiklalini kolaylıkla 
muhafaza edebilecektir. 

Bu şekilde komşularına da bilhassa 
Çekoslovakyaya cazip görüneceği JÜP
hesizdir. 

Bugüne kadar, Avusturya ve Ma • 
caristanın birleşmesi ancak Hahsburg 
hanedanının tahta f?etidlmesile mümkün 

• 

Avrupa nereye 

ltalya A •ma~ 
çok güveni 
Fı·ansızca "Le Journ!l'' 1' 

rupa nereye gidiyor?,,~~ 
riaine devam etmektedir. 

demiai azaaınd:an Louİ• ı,J~ 
makalesinde Franıız - t ~~ 
sebatından bahıcı~erken t° b 

1talyada konugtuklar1111 

dediler: 
11 
• .., ... _ ... 

0 'Fransanın İtalyan ale\' .. 1ı1r·-1N 
reketi bizde büyük bir sukll 

· uk yandırdı. B '.zim en buY ·Jd 
Fransa ile anlaşmak. her 1 ıJ1D 

• o·tJ de fena olan düşmanlıgı •. ~ 
maktı. Şimdi görüyoruz kı 
kanı yok. Zecri tedbirler 111 

1 ·1· 1 . ve fr• sonra e çı ık mese esı 
emrivakii: Yani Habeşistatl krJll 
İtalyan hakimiyetini tanı~a 1ı . B eraıt mesı ortaya çıktı. u Ş 
ne yapabilirdik?.. d 

"Bizde tam bir Fransız ~ 
tur. Hayır, hiçbir düşrnanlı1'd• f' 
aşikar olan bir şey varsa. 0 .;e 
tık Fransaya güvenemeyıı 
raflara dönmemiz lazıınd~;;riJI 
düşmanlık yok, fakat se\'gt 

ğiştirmiş olması var..... Jidletı 
Bu "yer ıdeğiştirme •. le~ rıııll 

. A 1ıyo 
rinde çok duruluyor. n de·· 
b!r resmi formül. Bu yer ... :: et 

• • da Liı 
ne ıstikamette oldugu de 
lfım. Bana bunlardan bah5~gtrti' 
manya ile bir yaklaşmaY3• le 
ma mihveri,. denen §eye ço 
leri görünmektedir. 

Bununla beraber. dörtler .Jt 
~tee .... 

Yapılamaamsından da mu ... 
. ·nı•· muyor değiller. Mussotını u 

miyet verdiği bu misak A"~ 
büyük devletini: İngiltere. ~ 

· 1 tirece sa ve Almanyayı bır eş yetıİ 
Bu suretle, İtalyanın 

.. ··myor· 
larına güvendiğini goru 
dostluklara kendi kuvvet ve 
nin arttığını görmektedir. 

K udU ate te"Vklf 01 

Yahudi polil 
memur/atı 

Suikast 
hazırlamışla 

blt•· 
Kudüs, 11 (A.A.) - z:if 

hucli polis memurunu te"·1<dl~ 
Bunların elinde miih'.n rnı d• 

ey arı 
ve mühimmat, ve bu rn nu 
velver ile iki bomba bulu 

:(. • 1f. 
e1grafı 

Anadolu Ajansı bu t 
1 

... ~ r o, ...... . 
blh "Londra .• mahreç 1 fıtıoı:-r» 
ti. Bu yanlışlık Ajans ~~:'şıl #fi" 
geceki biilteninde verdıgı 
zeltilmiştir. 

DtlZELT?t·O.'; .~ 
. • ·rnit b• Jeti 

Bu sabah neşrettıgı l.itıP 

visimizin ilk sahifesir.:lc :r~Jj 
düncü telgraf Kudüs rnaaıır~ll 
yerde sehven Londra rn c;ıa' 
nakledilmistir. Düzeltir ve.~ ..t1 

~ A"'"""~-. 
.. LntJl~O 

BtR ARAP O ,.,, 
111

tt· 
za 

J{udüs, 11 (A.A.) -. ~ııi' 
mınakasında bir yahudı ııd' 
yapılan b!r hücum esnası 
öldürmüştür. • çıt 
HALK l(ARGAŞ.4L15 /fO~ 

DAVET EDl!J tıı~ 
Kudüs, 11 (A.A.) ":

11
il1 

nm tnç giyme merasiJ111 .~ 
lan bugün Arab h~lk1~1 ~-~ 
sipıi boykot ctmege \ .~01' 
karmağa ölvct eden bl 
me!er clağıtılmıştır. 

Bir taraf kadının su: suz olduğu
nu ileri ~iiri.iyor, beraetini istiyor· 
du; diğer taraf bunun adi bir cina
yetten başka birşey olmadığını söy
lüyordu. 

Üç sene evvel, buna benzer bir pHin, 
yine Macaristan tarafından Austurya
ya tekli[ edilmişti, Fakat O zaman bu 
teklif reddedilmişti. Çünkü, Macaristan 
sulh ,muahedelerini değiştirmek gibi bir 
siyaset takip ediyordu. 

ve muhtemel görülüyordu. ---------:: 

Bütiin Avrupayı alakadar eden 
bu hukuki ve ictimai mesele karsı
sında lrlanda m~hkemesi nihayet ka 
rarmı verdi: 

Kadının mahkumiyetini mucib 
olacak birşey bulunamamıştı. Mem 
nun olanlar çoktu. Bilhasga evli 
kadınlar bu kararla hepsi bir zafer 
kazanmış gibi idiler ... 

Hadisenin kahramanı olan kadı
na gelince; mahkemeden beraet ka
rarı aldıktan sonra kocnsile banstı .. 
Şüphesiz ki bundan sonra ko~sı 
pek uslu olmu~tu ... 

O v:ıkittenberi, Macaristanın kom -
ıularile olan münasebetleri o kadar ler
ilerledi ki, Avusturyanın, Macaristanla 
yakın bir münasebet peyda etmekten 
korkacak şeyi kalmamı~tır. 

BOYOK FAYDALAR 

Böyle bir ittihadın her iki memleke· 
te de büyük faydaları olacağı aşikar _gö
rülmektedir. l'rc11,~ Otlu 

KRAL GELMIYECEK 
Yeni planın can noktası ise. krallığa 

karşı hiç rağbet edilmemesidir. Kral 
gelmiyecek olunca, komşu devletlerin: 
bilhassa Çekoslovakyanın, ittihat fik -
rine karşı itirazı ortadan kalkacaktır. 

Avusturya ve Macaristanın yeniden 
birleşmesi hakikatte 1526 dan 1918 se
nesine kadar devam etmiş olan bir dev
leti tekrar kurmak olacaktır. 

Her iki memleket de, müşterek bir 
harici siyaset gi.:.Jer, müşterek bir ordu 
bulundurur. Gümrük tarifesi tcsbit e • 
der. Bununla beraber, diğer' meseleler 
de, müstakil kalabilirler. 
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--~Oşanma aı{TieiimiZ 
k O Ş-A N M-A v ı 
01aylaşllrmah mı? 
cıı1a (fi il rımızdan Bag Haydar Rifsl ve Bay 

Taııyare -:ehilleri\ Kuıwr bakan11ıının yeni 
~· y bir kararı 

için ihtifal Kız köy öğretme· 
ni yetiştirilecek 

Etibba odası 
kütüphanesi 

Bir senede na•a kiti 
kitap okumu• ~ :Jdarın fikirlerini neıredlgoruz 

~er meçmuası ııahib B. Gad fıanko ~ lıir ııı .. Avukat B. Gad iki tarafnı artık ~ iaıkln 
""-, ı..., k uddettenberi mec· kalmadoimı ıeolıit ettikleri ~ .. ~..,. lıunı:'° botanmaya ka· bir takma uul ye _...... ._.., 

""1ıi •iman botanmalanna ı.aı-ı-m ....... ~ bUldim ı;,.htıı.; ınuı yolunda bir vermesini miidJoa ~· Bu 
~-- nqrettiğini yazmış ok afık bir Ulllldür Ancak :.._~-eye vard ~ ' ç muv • _ _: __ .__a 

~ku ıgım ela dünkü aile bajmm 1co1ayldda PP-~' 
. C..ı YUcularımıza bildir. bilhua kan ı..ıca _.;,.oiniD yük· 

· . F raıiko oek olmadıiı yerlenlo ye lıldılot ve 
" .. \'e lco • kanunun tadil asabiyet gibi ~ ini kararlar· 

llo ıuııcı. lle~ak yeni madde dan iki taıJm _....... ........ ola· 
: n ıbaret olmasını bileceği gibi vasifetlerde aile tefki· 

Proıram tamamlle Okulun lefklllt projesi 
hazırlandı 

15 Mayıs Tayyare şehitleri ibti. • 
fal gUnUdür. Bu ınUna.scbctle Hava 
kurumunun hazırladığı program etra· 
fında. çalıemalara devam edilıuckte-
dir. . · 

O gün saat on dörtten iti..barcn baş. 
lıyacak olan program için hazırlanan 
programa. göre, sa.at tam 13 de geçid 
resmine ietira.k edecek olanlar Fatih ' 
Tayyare parkında. yer alacaklardır. 
Saat 14 de geçid resmine baflanacak· 
tır. Geçid resminden sonra. ordu, Tllrk 
Hava Kurumu, halk ve yükaek okul. 
lar namına. birer zat söylev vererek 
bugünün ehemmiyetini &J\latacaklar-

hazırlanıyor Geı;cn sene kurulan Etıbba oduı 
kütüphanesi bir sene içinde 3697 ki. 
tab temin etmi:-tir. Muhtelif dillerde 
bulunan bu kitap'arın bir kısmı TUr· 
kiye Tıb encümeninin verdiği 3,000 
lira ve Türk hekimleri dostluk ve yar· 
dım cemiyetinin vrrdi {i 2:;0 lira ıle 
temin edilmiştir. İki merhum dokto. 
run kitapları da kütüphaneye hediye 
edilmiştir. Bunlar, t;"cnrral doktor Zi· 
ya Nuri Birginin 1ı00 cild, doktor 
Selanikli Rifatin 800 cild kitaplarıdır. 

Ayrıca 51 doktor muhtelif risalt ve 
mecm•Ja kollcks1yonu hediye etmişler. 
dir. Yeni çıkan kitab ve mecmualar 
muntazaman saklanmaktadır. Bir ıene 
zarfında kütüphanede kitab okumağa 
gelenlrrin snyısı 11342 yi bulmuştur. 

~ aelirler de b" ~-.1- litmm aailanıbiı ba!ı~ }>iihemyük ~ .. ır •as.-n zararlar~· Onun IÇUl 

......._~..:.=;.-::• -~~ı- tarafın ~ devlet, hem aile ve ferci noktum· 
-~ı:a:r •~t ed~ ~ır dan bazı esasJann cliifÜDülmelİ mu· 

n.. edilir. Hikim -L.•~ Şö" ,_ki• 
• de iİci ay aonray~ bırakır. vuıauı. 1• ~ • . llıııo;,. İle'- lanf eelri kararla Kan kGca ~b-------1-

h.. lal botanm . imkin ~noter ~ 
o. C..ı aya karar imza edeceklori bir mubnlo ile -
.. .. h\lk~~~konun bu teklif" t bit etmelidirler· B6yle m=eleler· 

\l "~tU}a l e • d hdid ... L-1 :-. l, aA• tt.bit rımızın ne d.. ·· e te , •IJUt ,_, • • 
1\.. edeceğimizi b;ı/10~· biyel gibi ,.ı,.lıler rol ~akib 
"ili\ hir ınnı§· ğinden hemen iJDZıtml mute 
, jj'ulıaniruniz h dava halda y.,;ı...oli ve ........ olur • 
. ~ · liaydar : u~ukç~· lana dönebiJsDeleri için meseli bir 
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: • De;-li h Rıfat ıle go· ik. bek)-ek ... ..t edilmelidir ı ·· •'"'• ukukçu d'" ı ay -- ,...... • '..._~lece hulôaa eır:uııi~: Bu miidclot ~ - -ı,.. ~ alı!ıim haDmı b .. : kemeye m~ bu mubvelena-

dır. 

Zehlrllgaz kursları 
açılmalı itlere 

Halka ııehirligazlardall korunmayı 
öğretmek Uzere zehirlipz kunlan açı. 
lacağmı yazmıttık. MUlhak kazalarda 
ki kuralar bir iki güne kad&r açılacak 
tır. Zehirligaz mUtehasaıslarından Bay 
HUanli bir kazada bet gUıı kalarak her 
glln halka 7.ehirligaZl&r hakkında kon· 

ferans verecektir. 
fstanbulda açılac&k kUJ'llar için ha. 

sırbklar henllz bttmemiftir. ~ llıiificı ... çok yakın ':i. menin teoci!i· ~ .,.,.._ bük • 
.,,. _,,_olur Ye tatbikatta münün ~ ~ ............... . ~~ Mahkeme phid ye .............. . 

.. :'.1'111, ııo ,_ı.. devam eden... sizin ve fokal .- aJDİ muıalııa ile [ KUltUr lfl•rl J 
~ ~- lcomya ....ıeı, ima bir. miidclot clolıa wrenk ye _ ~. • lliZel lıir nümıme bazı ,,..ın.tJenle do bulımank bir Halkevl glaterlt kolu ~ ·defaya ..,.ı.u. olmak üan teKİli Em!nöDU HaUıeVi gösteril kolunun 

~ ı...;_ llrblc pçÜıemiyoruz talik etmelidir• faali~ clah• hızla devam edebil· 
~ lıaıcım.;ı. bopnma Neticede taraflar sene .,.,.._. mesi için yeni bir bütçe tanzim edil-

....... .-,.ıı • tlumak bayırlı ola. da ısrar ettikleri takdirde -W.- mektedlr· Yakında gösteril kolu geni!: 
l' il, " hükmünü -6dir· Bu hüküm, bir ~ proeramiJe temaillerine 

~~DARIN t..,.yı.. , •• ı..ı. .. "N t.anunf ;yallaa _..ı.ı.r. 
" il. Aı· li 1 •0-t edhul IPn allfal doiıe- Un!Ver.ıtede verllen ıc~"""-" l'ı k 1

1 
aydar Ôzkent lerince hemen infu olunmahdır. konteranelar 

·~~ llınL 0 ~~lattınn. ak fik· Hük.· ümde taraflann iltikbal vuİJel· LL ~ ..... ~.eoy\ernııtir: lenne, ~ --t.ı.. _.. r.tanbul t)nlverıılteııi tarafmda!' ~ ~ ·- .....- tertlb edilen serbest halk konferansla.-
~ ıııo...;;;; _, olduğun. • terlıiye ye ı.ltoillerine ve pçim n 25 mayısta _. -iftir. Uzun müd 
~ ..... de !-1'i tutulmak- natalarma dair hükümler lıulıma· dettenberi devam eden bu konferanıı· 

lıı, ~~- Bunun caiı tabiidir: ~ lıopn • J&r halk tarafmdan bllyillt bir alika 
~ imkan görül- ma aebeblen üzerinde bu auretle .ı,. ZOtla ..._.,_ •• ı.:.a: .u.- ile JıarplaDDllf ye konfenuıs ııak.nunu 

S ı..~ c muhafouya .ımm-. --- -· · yllııleree ınan .ıoı.ıurmllflur. ;.-;-..,.,_,,,_-.az. Bunun mua biısak feci hallerin do vuku tıniveflitl rektö<IOill konferansla. 
ve bazı mede- buJmamUDl• yardan edecektir. n kitab halindı netretmeğe karar ver-

• ... e&c ...._--.. ve le· Şu ~ anla ...... aift, Sı.:..~. filu':°'.ı. yeni bopama ~ kolaylqtır . miı~ıuıııar •• mayıslll 
~ .ı......, . "' muva· mak preldir• . f~~ dire ... --=ak 
• ... 1...1:--:'lllllllZ, kan Jco. aile birliklerini .......... mç clojna ..-...-·-

Köy öğreımcnlrri oyun 
esnasında 

ve ıcıkikaı 

Köy öğretmeni yetiştirmek Ü· 

zere açılan kurslArcla faaliyete de· 
vam edilmektedir. Eski§ehirde Ha· 
midiye ve Mahmudiyede açılan iki 
kursa 200 eğitmen devam etmekte· 
dir. Bu eğitmenlerin yetiştirilme!Iİ 
i~in de otuz öğretmen ve üç iıpek· 
ter, on ziraat uzmanı çalıııyor. 

Bakanlık bu suretle köy okulla· 
rında ders vermek üzere c;avuı öi· 
retmenler yetiştirdiği gibi yeni ve 
pek mühim bir karar daha vermit· 

tir: 
Eakiıehirde Hamidiye çavu§ öğ· 

retlenler kurumu yanında bir de 
(Kız köy öğretmen) okulu binası 
yaptırmağa batlaml§ttr. Bu bina 
pek yakında tamamlanarak önümüz· 
deki ders yılı bııfında faaliyete ge· 

çeeektir· 
Köylerde erkek öğretmenler ol· 

duğu gibi kız öğretmenler de vazife 
alacaldardır· Bu .okulun teşkilatı ve 
alınacak talebclerı hakkında yeni bir 
karar verilecektir. 

Yasak edilmiş 
kantarlar ""."e ı:;:ı-r lıikimin mu· cleiildir· Uııul ve msuim ...... Rumi ilko)<Ullar 29 mayısta tatil ~ ~t ~~ ıübut H· 1_..a:..:ı-.li, bikimi.· tarafJarm a,.,ı. edilecektir· Direktörlük okullara bir :~ ~~k ka qua....-o: • _ _:1.. __ ..... _a,.__1: li tamim göndererek durumu bildirmit· 

ti ka- ma • ·--.l-1'1111 ........ ~· __ , • bir hazl d ~"°'1ra hüküm kin~~hillanü.,. tir. lmtiJı&Dlar ran an on iki ı.,. L"---~· Binaena. don v: ~ düpımne ......, hazirana kadar de...,. edecektir. Kullllll•nl•r ceza glrecelı ~-;;;:"' ~.~balar, verilmeden ye hol! ~ iotilf. Köy otuJJarl ela 
15 mayısta Dpa. ölç& ve ayarlıır mllfettiılerl tara. 

. ~ h l'aaimı ıcra et ball • -'~ · ,.,..._ itlilıu olun- ıw:alrtlr· fmdaD yapılan bir teftişte KöprUlU 
iilını·· • enne - --- Dl._ ıaraftl" yabancı ve ulık o-wıü ver __ .ı_ _ _ !ı- L-~ı L---~ milla· •- ._ ___ 1 b __ .1. bir belediye memurunun ba•• 

e • nwuu• ..-~- .,...,._.. kulJannm ilk JUlll&-arı da mezuniyet auua -

d 

I!~ tuccarlara aid malları eski ve geren 

a e etme111e111• .. ,, imt"·--1.PTnı 21 mayısa kadar tamam 
1 

"' 

~ ~ 
uıaaa-- sene ınıııanı mamasına karar verılcn 

tamıı otacaklat. ve 29 mayısta okullar ~, .. ""•L lepı D • fi 1 tatil edllet:e!dir· Bu mezuniyet imti. bir 1taDtarla tartbğı görUlmllı:tllr. ""( "• ,, u"aıarı Bu bidioe llzerlne müfettitllk Jıe. f#I- llt Ca y hanJarmda ,...mi ilkokul öğretmenleri ıecııyeye bir tezkere göndermİI bu •• 

~lQı.. tnll l .. •nde 11-.. n • dünkli , de hazıt bulunacaklardır. be k l'C bl ,,. Belediye .wmı esıc~' ·· - nur yasa edilmiş kantarla· 

Teıkos sugu 
Daha iyi bir ••krtde 

ff Htre edUecck 
TcrkOI suyunun daha iyi bir şekil· 

de fiUtre edilebilmesi ic;in bu sene on 
bin lira sarf ile yeniden dört "Piira fi. 
litre,. tesisatı yapılmnsma karar veril· 
miştlr. Hazirandan sonra faaliyete ge· 
çUecektir. 

Elektrik ,ırJcetl mUdUrD· 
nUn ziyafeti 

Elektrik şirketinin mUdUril B. Döı
lakrova dUn Perapalas otelinde bir 
çay ıiyaf eti vermfa. bu ziyafette, şe~ 
rimizin tanınmı3 erkanı, banka mil· 
dürleri. İngiliz, Franstz ve Belçika ko. 
lonisinden kimrlcr ve Fr:-rsızca 
gazete başmuharrir !eri da\'c~li bulu· 

nuyordu. 

ıstanbu1 hakkın!la ma·omaf 
ıeteyen Avuelurf~h 
Avuıturalyada Puplik Şule ta~ebe. 

lcrinden Enit Kirf ot İstanbul beledi· 
yesi turizm şubesi mUdUrtüğüre lngi. 
lizce bir mextub göndcrmis, mualli· 
minden lstanbulun dünyanın en güzel 
sebirler'nden biri oldu[;unu i ı tıglni, 
fakat fpzla mahima•ı o'madr~ını bil· 
dirmiş, broflilr ve r hbcr i temiı:;ıtir. 

Belediye turizm ub•si bu gencin 
arzusunu yerin" ~ t.rmc'c üzere ıııimdi. 
ye kadar r•'·:ın b~c-"i.\rlcr ve kitaplar• 
dan biri>a" tane göndermiştir. 

e lira ısteyenl a 
rerlnden vuran ı 

Kasımpa"ada kansı Menşureyi kcn 
diBinden 5 Ura 1stediği için 5 ycrind~ 
kundura bı<'ağile aıtır surette yarala· 
maktan suçlu İbrahim. dlln ağtrcezada 
bir sene, dört ay, on gUn hapse ve 
1200 kuru!J duruFl!la masrafı ödemeğe 
mahk1im oldu. 

AdUJ• earayı kurulmak 
Uzer• tetk!kat 

.... ~ ~~.blllfllldr Çocuk toplanbemcla dit tırçalıııt hr.ldunda Ö.....-ıere mUHmere rm 1ıuUanılmamuı, kullananıarm ce. ~ ı...~lrııe...._ U belediye --'-ıtall taliJll&tnanı. eaiııe bir • ~tmenler pr.etesi lstanbul ili r.aıandırJlmal~n icabettiğlni bildirmi~· 
... ,..Pt - -·••• lllak l•;adelri ~ öaUmtlııdeld c:u. tir. Belediye reisliği de keyfiyeti au. Soc..ı, '-·· <onıii • · madde J<onlllP1 m...ı-- m en r 15 d t • llııı~ Jt· "'Uun ıçınde on e .. -; .... : •• -· ma4d<18 gısre 11terllle e. marteoi ııtınü ar.at • atarıbul Er· JıeJere yaym1'br. '!'lıt .... lit °'"ttur. ~~· u• tmolt ·-··• kek J!Mol ..ıoııuııcla bir 111ilıır.mere ha. 

lth:.. r. ,... olıduıı. h dilme-'• ..... fırçaları il& 3-
>&:.""lf "Oculo da -~· cnU. ••· 1 """ ..... yet etmıyeıılerlıı mal· --· ._..... tı.ı nılicczcyc kon ~;::::.~;."~ıecek. ~den il~ l!lmlııöaU Halkevi or· 

Belediye imar müdürü mühendıı 
Ziya !le şehircilik mUtchan.~1111 Proat, 
ve lstanbul mUdddumumisi Hikmet 
Onat, dUn btanbul hKpishanesınc git· 
mlşler. bnı t tkiknt yapmı,lardır. Bu 
tetkikat, bın:ınm )'lkrlara1< yerine ad .. 

• hh t 
~ liye sarayının kuru'mnsıle alakadar· 

ı a cUzdanları dır. . 
Hamallardan ,ayri eınaf ve müı · tab-1tt beyanname usullln• 11ı,; 0 • Etekle lr.elı, tedavi Ucrell 1 

~ ~~tıı C!t.tı" ..- ~ bir - temııll ko-l, ~"ioı,ı. b;" "11haıı :- Kadokö • para .,..,,., aımacakb'"· Ju da bir ._,.ıI verecek ve Bay Refik 1ıı_ l.i.;~e 1ct1d Ye., ol •aındc oturan --== """ AJııııed ııove.,ıJ tıyr.tro tarihlmbe bir ~ ~~ •rı1..... arak b 1 .. •l8M .d·afı da -~ 

tarak sıhhat diı:danı alıyorlardı. Bu U· Mıhnıl MıhRilovır. i ınindc. Türk le· 
ıulUn birtakım ıUçJükJcri mucip oldu • ba:ıs•ndıın ve mhllıim mUtrkaıdı bir 

ğu ıörWmUttür. Bundan ıotıra hcı es · 
nıf ve müıtahdem eski sıhhat cuı:danı 'ı...~ ... t """11\r. F u unmuı: yeni tr•m••Y -- ·. bokll -· - n - ııöyll;ıocek "·~le lonra iSllb·· ıhri haıtane- . ti tarafından tadil tir. llL.~ Y•k,.dıuı •ıtlir. Poli• a. Tramvaf ıırk• 4 .. r.ııınclllll de BuDclaD br.f1<a 46 kifillk bir çocuk 

iL"< .~tııllıf nıcıcuı olmak· edilm yeni araııaJaıdl" o orJıeob'I01 da - ......ektir. ~ d:~~atocuk cd~U:n~s~e~fe:re~çı~k~rn~ıe:u:r·--:-::-;-.::;-----------------------------------------------------------
.:""illl b" •aan. Yol - Eminö • - l KAY E . ~ Çoc"h !°" ı•ıcrken y AZ 1S1 Z H --- --~-..,.,----::.....---~----------__, 

ile belediyeye baıvuracıktır. 

Karadağlı: bir rum h :.•ah:m . i men· 
suplan a'eyhlnc da' a a<:mıı;llr. Teda. 
vi edilme. ine mukabil, r!lı"ğık ıreğınin 
zorla alındığını il('ri ~ürtiyor. Eşekle 
lneıll tedıwi Ucl'('ti oh r11 k vıı.adrttift 
şeklindeki ce\'aba knt'l't da. "Ecn. kay
dibayat ~artilc bakılmak liırrc va.det. 
mişttm!,. d~mcktedir. Tnhkikat ya.,,Pılı· 

~ l'•rtlt f?bt nette ~rak yere 
~~ tır. nınıı, arabeaındeo çocuk 
~ a 'l'ttı..ı acı kaçarken 

\~ ·"'il' Et>gltk 1it\ h~ alı tiitUn . EN - Ka-
~h.. 'be cu Yako ~ ·....: ltkU l't Pul .. ' pul 
~ta~ ( tdtrk mufettişinc 
~~•kkJnda en yakayı ele 

• tahkikata de· I 

yor. 

Em'rglna otobUa 
Emirıinla Eminonu arHında oto • 

buı i11ctmcsine musaadc cdilmittır. Bu 
hatta işliyccck altı otobiısiın dün Sul • 
tanıhmette muayeneleri yapılmı9tır. 



F ransanın dostluğumuza' Ecnebilerden 
alınacak harçlar 

sadık kalma arzusu BugUu Mecllate mUzakere 
olunacak maddeler 

Suriye anıa,masından sonra yapmaja mecbur olduğu 
vazlyetlerle labat edllmı,ıır. 

Bir Fransız gazetesi Başvekilimiz için diyor ki: 
"Avrupanın en mükemmel kafalarından biri,, 

Paris, ıı (A.A.) - Anadolu Ajan. ı 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 
-Republique gazetesi diyor ki: 

"Türkiye Ba§VC'lrili ismet lnöııii, 
harih.1<liid6 soğıclckanlı karar oohibi, 
açık ve inoc rııhlıı ve hiç §ilphe8i: mcm 
le1octinin belki 7uıttô. Aurupaımı en 
miih."Cmmcl 'Toaf akmn<Üın biri.sidir. A· 
taf'iirk'iln şahsına ba.ğlılığı ink"tlıilnn 
ba§ındaııbcri kendisini onzm yüksek 
taliinc de ba.ğl.anıı~tır. Ş<ıh8iyct.inin c. 
hcnınıiyeti, on be§ yıldır fasıla.~ı:; i§ 

ba.şındı!ı. bulummısiylc ölçülebilir. 

Paristcki görii.şmeleri neticesinde 
Tilrkiyc ile Fransa arasında nihai an
'la.Jnı.anm tahakkuT1, ettiğini öğrcııiyo
rw::. Birlcaç yii:: senelik tariJıi olan mı. 
Zaşma, Sııriyc iw itiltifınıızcla c'l«ılliyct 
h.aklanm ilı nıal ctmckliğimi:; yilzüıı
aP.ıı halel.dar olmwıtu. Milt&lkibeıı yap 
mıya mecbur olduğumuz biiyük 'l>a::i. 
yetler siyMi tarihimizin mı cs1ci dost
Zuğıma 8adık kal:mtik 7msıt.SUnda1:i ar. 
zumuzıı Ankara hükUmctine isba.t et. 
ımi§tir. 

Temps gazetesi, konuşmaları hava. 
dis şeklinde anlatırken belki dikkatsiz. 
Jikle Ye Başvekilimizin Ccnevrcye git. 
miycccğini düşünmiyerek B. Dclbosun 

B. İnönü ile Cenevre içtimaında da 
temas edeceğini yazıyor. 

HARiCi SiYASETiMiZ HAKKINDA 
PARTi GURUPU'NDA iZAHAT 

VERiLDi 
Ankara, 11 (AA.) - C. H. P. Gu. 

nıpu bugün 11.5.937 Antalya sayla
vı doktor Cemal Tunca'nın reisliğin. 

de toplandı. 
Söz alarak kürsüye gelen Hariciye 

Vekil vekili Saracoğlunun dış politi
kamızın son durumu ve Hatay mesele
sinin son safhası hakkında verdiği Iza. 
hat Parti gurupunca müttefikan tas. 
vib edildi. 

Bundan sonra Başbakan lsmet f nö. 
nü'nün Londra seyahati hakkında ma. 
1Umat veren Saracoğlu Başbakanımı. 
zın Pariste iken iki memleketi ali.ka
dar eden meııeleler hakkında Fransız 
devlet :reislerile yaptığı temasları an
latmış ve Başbakanımızın Franeadaki 
seyahatinin tamamen hususi mahiyeL 
te olmasına rağmen Türkiycye ve Tür
kiye Başvekiline karşı gösterilen ge. 
ni§ muhabbet ve samimi dostluk tcza. 
hüratına dair malumat vermiştir. 

Parti gurupu bu malumatı büyük 
bir memnuniyetle ka,T6ılamıştır. 

lngiltere ile Fransa 

arasında 
Ankara, 11 (Telefonla) - Bü

yük Millet Meclisinin yarınki (bu. 
günkü) toplantısında konu§ulacak 
meseleler arasmda hükumetin me· 
murin kanununda yazılı muhillihay
siyet suçların neler olabileceğ~ hak
kında tefsir talebi vardır. 

Layihayı tetkik eden adliye en
cümeni bu tabirin tefsir mevzuu o
lamıyacağmı, mefhumun, kanunu 
tatbik ile mükellef olan salahiyetli 
mercilerin takdirine bırakılmasının 
doğru olacağını mazbatasında yaz· 
mıştır. 

Memurin kanunu muvakkat en
cümeni de ayni dü§Ünceye i§tirak 
etmiştir. 

Meclisin bu toplantısında Ziraat 
Bankası kanunu layihasının müza
keresine devam olunacaktır. 

Bundan sonra ecnebilerin mem· 
leketimizde bulundukları müddet<"'e 
alacakları ikametgah tezkereleri ~e 
bunlar için verecekleri harçlar hak· 
kında mühim bir kanun projcai mü· 
zakere olunacaktır. 

Bu projeye göre memleketimiz. 
de on altı günden iki aya kadar 
oturacaklardan 3 lira; iki aydan iki 
seneye kadar oturacaklar için de 5 
lira harç alınacak, en fazla 2 sene 
ikamet tezkeresi verilecektir. Bu
nun bedeli 8 liradır. 

Üniversite ve yüksek tahsil mek· 
teblerimize tahsile girecek olan ta· 
lebelcr, grup halinde gezen seyyah. 
lar, konferanslara, sergilere, kon· 
grelcre, milli bayramlarımıza ve 

Roma - Berfin mihverinin 
olmamasından 

Sag\o'lam spor hareketlerine iştirak edenlere 
tezkere verilmiyecek ve harç alın· 
mıyacaktır. 

Memnun oluyor! 
Müzakeresinden sonra Ziraat 

V ekf\lcti vazife ve te§kilatı hakkın
daki proje görüşülecektir. Bu pro
je kanuniyet kesbettiği takdirde Zi· 
rmıt teşkilatı geni§letilmekte ve bir 
kısım maaşlar artmaktadır. Paris, 11 (A.A.) - B. Delbo· 

sun, taç giyme ~enlikleri münasehe· 
tile, Londraya seyahati gazetelerin 
dikkatini çekmektedir. 

Petit Journal gazetesinin Londra 
muhabiri yazıyor: 

"B. Dclbos, İngiliz ricaliyle hu. 
ııusi ve fakat oldukça faydalı gÖrÜ§
meler yapacaktır. Londra ve Paris 
hükumetleri arasındaki görüş tesa
nüdü hicbir zaman şimdiki kadar 
tam olm~mı§\ır. ,, 

Echo de Paris gazetesinin Lon· 
dra muhabiri bildiriyor: 

"B. Eden, buradan Brüksele gİ· 
decek olan B. Delbosla çok mühim 
gÖrÜ§melerde bulunacaktır. Burada 
Berlin - Roma mihverinin zanne· 
dildiği kadar.sağlam ve sarsılmaz ol· 
mamasından dolayı memnuniyet 
gösterilmektedir. B. Eden bugün 
Finlandiya Başvekili ile görü~mÜ§· 
tür. Alman ve Sovyet meselerile 
doğrudan doğruya alakadar olan 
Baltık meselesi bilhassa Danimarka· 
nm B. Hitlere yaptığr ziyaretten 
ııonra şimdi de Danimarka Başveki· 
li Berline gitmekte olduğu için bu 
hadise İngilizlerin a1akasrnı uyan • 
dırmaktadır. B. Eden, B. Litvinofu 
ve General Von Blumbergi de ka· 
bu] edecektir. 

Oeuvre gazetesi yazıyor : 
BB. Dclbos ve Eden, yakında 

Ccnevrcnin önümüzdeki toplantıla· 
n meselesini görüşeceklerdir. 

Malumdur ki, lngilizler, 25 ma· 
yrsa doğru toplanması icabeden si· 
lilh~;ızlanma biirosunun daha müsa
id bir tarihe talikine fevkalade bir 
ehemmiyet vermekte ve Amerikalı
lar da bu görüşmeleri teyid etmek
tc-dirler. Fransa bu hususta henüz 
kararını vermemiştir. 

KİMLERLE GÖRÜŞECEK 
Londra, 11 ( A .A.) - Eden, 

hugünlcrde birçok ecnebi devlet a
damlarmı görecektir. Bunların ara· 
smd::ı. B. Von Blomberg de vardır. 

B. Eden, bugün B. Litvinof, 
B . Guido Schmidt ve Litvanya ha· 

riciye nazırı B. Lozoraitis'i görecek
tir. 

ALMAN lKTISAD NAZIRI 
P ARISE GELECEK 

Paris, 11 (A.A.) - La repüblik 
gazetesi B. Schachtm Parise yapa
cağı seyahat hakkında diyor ki: 

Haber aldrğrmrza göre B Chacht 
Parisc bütün bir müsalemet ve bey. 
nelmilel teşriki mesai planile gele • 
cek ve bu plan geniş mikyasta gÖ· 
rüşmelere tsas te~kil edecektir. 

EDEN KONUŞTU 

Londra, 1l (A.A.) - Bir taraftan 
taç giyme merasimi hazırlıkları ya. 
pıhrken diğer taraftan Hariciye nazı. 
rı Eden Sovyetlcr Birilği, Avusturya 
Litvanya murahhaslarıyle Alman Har
biye nazın Mareşal Von Blumbcrg'le 
uzun mülakatlarda bulunmuştur. 
"INGILTERE. ITALYA GERGiNLi. 

Gll'.'DEN MUSSOLINI iSTiFADE 
ETMELi,, 

Paris, 11 (A.A.) -Temps gazetesi, 
yeni İtalya • İngiliz gerginliğinden bah 
sederken diyor ki: 

Bu vuiyetin, gerek garbi Avrupa 
meselclerfade gerek Akdeniz mesele. 
sind<' bir anlaşmaya varmak şansları· 
ru ciddi surette azaltmı~ bulunması , 
§ayanı teessüftür. 

Joumal des Debatç gazetesi de bu. 
günkü vaziyetten B. Mussolininin is
tifade etmesi lizrm~eldiği fikrindedir. 

Vapurumuz ispanyadan 

- ~ Mecus Parlamentolar 
arupu toplanb•ı 

Ankara, 1 1 (Tele fonla) - Bü. 
yük Millet Meclisi parlamentolar 
grupu umumi heyeti bugün (dün) 
Meclis kütüphanesinde senelik ve 
mutad toplantısını yapmıştır. 

Toplantıda evvela idare heyeti 
reisi Denizli mebusu Necib Ali Kü. 
çüka grupun bir senelik faaliyeti 
hakkında izahat vermi§tir. 

Bundan sonra hesablar tetkik 0 • 

lunmuş ve siyasi müstqar olmasın. 
dan dolayı idare heyeti reisliğinden 
ayrılan Necib Ali Küçüka'ya umu
mi heyet, geçen faaliyetleri için te
şekkürlerini bildirmİ§ ve vazifesinde 
muvaffakiyetler dilemİ§tir. 

Bundan sonra se: im Yaprlmı§ ve 
Necib Ali Küçiika'dan açılan idare 
heyeti ba~kanlığına Cebelibereket 
mebuau Naci Eldeniz, . onun yerine 
azadan Mustafa Şeref Özkan (Bur: 
dur), idare heyeti azalığına da Oi. 
yarbckir mebusu Baüan Mihri Pek· 
taş seçilmi§lcrdir. 

Bundan sonra beynelmilel parla
mentolar birliği Türk grupunun ça. 
lı§ması ve te§kilatı hakkında uzun 
müzakereler olmuş ve önümüzdeki 
sene için grup azalarının ihtisasla
nna göre encümenlere ayrılarak ça· 
hşmaları kararlaştırılmıştır. 

geliyor Radyomuzda Yunan gecesi 
Ankara, 11 (A.A.) - Buraya ge- Ankara, 1 ı (A.A.) - Bu sene Atina 

len malumata göre, Madritteki Türki- da toplanan Balkan Matbuat Birliği 
ye elçiliği binasına iltica etmif} olan konferansının, aldrgı kararlar arasında 
!epanyollarr Tiirkiyeye nakletmek ü. Balkan memleketleri radyolarında Bal

kan milletlerini biribirine tanıtmak mak zere sureti mahsusada gönderilmiş O· 

lan ve Valancia limanında bulunan 
Karadeniz Yapuruna. şimdiye kadar bu 

mültecilerden 400 kiti bindirilmiştir. 

Geri kalanların da Madrittcn nakledi. 
lerek bindirilmelerine devam olunmak 
tadır. Karadenir., birkaç ,güne kadar J 
Valanciadan hareket edecektir. 

sa=lilc hususi programlar tertibi esası 
da vardır. 

İstanbul radyosu "16 mayıs akJamı 
gaat 22 den 23,15 e kadar, bu maksat. 
la bir Yunan gecesi tertip etmittir. Bu 
saat zarfında Ne§et Halil Atay'ııı ve -
rcccği bir konfcrangı müteakip bir Yu· 
nan musıki konseri verilecektir. 

İngiliz Krah bu 
taç giyiyor 

• (tlat!/('nı 1 in.cMk) 
Ecnebi hükümdar a.ileleriqin azası 

d& bulunan lnciliz ve ecnebi 4:10 dev
leti diıbağı ni§l.Ilmda.ki vecizeyi ha· 
mil olan meahur l!!Ofra takımhırile ye. 
mek yemi§lerdir. 

FRANSIZ HA.RIOIYE N lı.ZIRl 
LONDRA.DA 

Parla, 11 (A . .A..) - B. Delboıı, saa.t 
18,18 de Londray& vaaıl o1mlll ve Vi· 
toria. iatuyonunda Dük de Kent tara. 
tından ka.rıılanınıştır. 
ITALYA NiÇiN MERA.SiME MÜMES 

SiL GÔNDERMEDll 
Roma, 11 CA A.) - Resmi maha. 

fil diyor ki: 
"İtalyanın, ta.ç giyme merasimine 

jıtirak etmeme1i, lngilterenin hatası 
yUıündendir. ÇünkU İngiltere Taffarj 
gibi llletta.yin biF adamı davet etmek
le İtalyan mllletine kaJlı hakarette ' 
bulunmuştur. • 
GREVLER KASTEN Çil(ARILMTŞ 

Londra, 1 1 ( A.A.) - Londra 
nakliyat ihtilafının taç giyme mera· 
simi esnaııncla diğer nakil vasıtala· 
nna sirayet etmesi ihtimali, hükü· 
met makamlarını dii§ündürmekte 
ise de bu enditenin gizli tutulması· 
na dikkat edilmektedir. 

Mü~ahitlere göre, §İmdiki amele 
ihtiliflant tesadüfi değildir. Bu ihti· 
laflar, taç giyme haftası esnasında 
kasden çıkarılmı§tır. 

Ayni mütahitler, bazı siyasi se· 
hepler dolayısiyle müfrit sol cenah 
t~kilatrnrn merkezi tarafından ha
zırlanmı§ olan bu hareketin amele· 
ye aadece me1leki bir ihtilaf ı.eklin· 
de gösterilmif olduiunu iddi"'a ey
lemektedirler. 

Bu vaziyet kcırtısında hükumet 
makamları grevcileri kızdırmamcık 
için son derecede mutedil bir hare· 
ket ittihaz etmiılerdir. 

Grevciler, grev bozuculara ta. 
hammü) edemiyeceklerini bildirmiı 
oldukları için hususL.mütr.ahl.itler 
'Umumi grev esnasında yapmıı oı: 
duldan veçhiJe kamyon ıcrviıleri 
ihdaı edemiyeceklerdir. Bu hususta 
geçen hafta yapılan bütün tC§ebbüa· 
lere, hükumet makamları cevabı red 
vermiılerdir. 

Hükumetin taç 
esnasında bu hattı 
za edeceği, fakat 
lere sirayet ettiği 
detle müdahale ede 
tedir. 

GREV DEVA 
Londr-. 11 (A.A 

lesi, bu ak§am, gre"" 
tırmışlardır. 

Bütün gazeteleri 
re, Londrada nakli 
ca mu:ıttal bir \' 
Tramvay \•e trolle 
bir sempati gre\·i 
meldir. Londra yer 
melesi de greve do 
tcdir. 
GREVE D.lGER N 

LARI 1ŞTfRA• 
Londra, 11 (A.A. 

aının bil :iirildiğine ı 
ıenedikasr da dahil 
telif nakliyat ıendi 
tclerinde otobüs gr 
yat servislerine tef 
detli bir cereyan ba§ 

Grevin teşmilini 
komittsinin azası ak 
Otobiiı it~ileri taraf 
edilmesi hakkın'1a ha 
lebiihtimal reddedile 

ŞEHRtMf ZDE t 
MERA 

Bugün İngiltere 
merasimi münuebet · 
retinde bir garden P 
hetle sefaret daha d 
bir ~ekilde donatılını 

Sefaretin kapısın 
vard'ın şehrimize gel 
olan büyük kristal 1 
mişti. Ancak Üzerleri 
i~reti yerine, bugün 
tıncı George'un R. G. 
tadır. Bundan bıtk• 
pul dizilcrile de teyzil 

Sefaretin bahceıi 
lngiliz bayraklarlle d 

Dün, İngiliz: kız: ~ 
leri ço:uklarının vere 
li bir müHmerenin ~ 
pılmıttır. 

lskenderun lima 
bize serbest mın 

verilmesi Cenevrede kabu 
Cenevre, 11 (A A.) - Anadolu a. 

janamm huıuat muhabiri bildiriyor: 
Bu haftadan itibaren aab~ ak§am 

içtima eden ekaperler komitesi bugün 
lıkendenın limanında, Sellnik lima. 
ıunda Yugo11lavyaya verilen serbest 
mrntakaya mUp.blh Türkiycye bir 

~erb:st mmt.aka. ,·er 
mi§ ve esularrnı g .. 

Bundan bar;ka m" 
lesini, po:ııta meaele8 
daresine ajd meselci 
bazı esaslar kabul 

Frankoga gardım ed 

Casus teşkil8 
Vaıington, 11 (A.A.) - Reuter mu

habirinin bildirdiiine göre, ıon zaman
lırdı ıilah ticareti ve kaçakçıhfr hak • 
kında tahkikat yapmıı olan komirıyo • 
nun reisi B. Nye, §U beyanattı bulun • 
muıtur: 

General Frınkoya ve Faıiıt bpan • 
ya devletine yardım eden bir cuuı tcı· 
kilatınrn mevz;uubıhsedilen nıevcudiye • 
ti hakkında tahkikat açılması lazımdır. 
hpanyanm sabık Vıtington büyük el • 
çisi B. Cardenu ile büyük elçilik sa • 
bık memurlarından iki kiıi ve bir Nev • 
york scyriscfain tirke'.i Amerikan b:ta -
raflığınr ihlal eden ve tehdit eyleyen 
f uliyetlerde bulunmaktadır. İspanyol 
hükUmetine ait mühim mühimmat yük
lü olarak Gukonya körfezinde tutulan 
Marcantıbdco vapuru, ajanlar tarafın· 
dan takip olunmu§ ve GeQtra1 Franko 
bundıın haberdar edilmi~tir. 

MADRtTTEKi CASUSLAR 
M•drit 11 (A.A.) - "Mundo Obrero,, 
çaı:eteai, Peru konsoloshaneıine iltica 
eden .SOO kişid•n 80 ninin cuuıluk ıu· 
çuyla tevkif edilmiş olduğunu yar.mak
tadır. 

Yapılın araıtırmalar neticuinde giz:-

1i bir radyo istuyonll 
mıştır. 

HUKÜMETÇiLER 
SARI 

Madrit 1 l (A.A.) 
men ihata edilmi~tir. 
Javeraya gid::n yolda 
ler. Cumhuriyetçileri 
)eri dün bütün gün 
dar tank ile yapmı§ o1 
ketine müz:aheret et 

]arama cephesinde 
ileri hareketleri M o 
hını.fa devam etmel;te 

BASK CEP 
Bilbao, l 1 ( A.ld 

de muharebe devam 
Basklılar, Sollube 

hettikıeri araıiyi yen 
ye devam ederek he 
1ık arazinin en yülcsC: 
gelmişlerdir. Diğer 

Rigoito ve ~erga ını 
lar yardımı ile Guiti 
di ele geçirmek üıere 
cuma kalkmışla::-dır. 
met ~östermcktedir. 
etmektedir. 
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\ ~f?.dullah, Teıufiği uyandırmış: ,, --Haydi kalk; ben her ' 

Yeşil ~hennem 
v~ı• .. :cAHlDE OSMAN=-· 

şeyi hazırladım ! ,, 
Abdullahın tevkifhaneden kaçış tasaov1•runu, 

Bir aralık okadar çok güldü ki 
ağzını dudaklarımla kapamıya 

mecbur oldum 

Tevfik, meğer o sabah öğıenmi~· ! 
kapısını açmak için icabeden tadi· 
latı yapıyor wc kapıyı açıyor. Odn· 
nın içine .giriyor, dipteki pcnçerenin 
alttan bir parmaklık demirini teste· 
re ile kesmeğe başlıyor. Orada ild 
saat kadar meşgul oluyor. O giin 
ameliyesini bi\ireıniyor. Ertesi gün 
de gene ayni şekilde, ameliyat o· 
dasına girip kapıyı arkadan kilidli· 
yerek, iki saat kadar uğraşıyor. Bu 
ikinci giin demiri kesmeğe muvaf· 
f~k oluyor. Fakat parmaklığı ye· 
rınden çıkarmıyor; yağmurlu bir 
giindc ka~mak knrarile agnğıya ini-

""lf bi tf !tyi unu . 
'~t lconuşrn tmak ıstiyorum ı .. 
lıı.._""• dt Ytnı' b~ya başladığı zaman 
"Tlltııııı ır h • b;:-- ll . areket sezer gibi o· 

~"'IQıe tr ''>" ~ ler d ı unutmak . . tltll Udakl ıstıyorum ! .• Bu 
Ola.~:· Çıkıtı arından b lk" 

sıka indirdi; ellerimi avuç)arırun içinıde 
bir ateşle sarılmış hiııediyordum; ve 
ayni dakikada bir kor parçası gibi a • 

l~ş l' 
= 

vuçlarıma alarak: 
- Nasıl isterseniz, dedim. Nasıl is -

terseıtiz ! ... 
Gece, yemek masasını ben hazırla • 

dım. Pencerenin hemen yanıba§ındaki 
büyük ve tek koltukta oturuyordu; e • 
lin'.tle yalnız bir kitap vardı. Fakat ken· 
dini o kadar emniyette hissediyordu ki, ~~ ıyord e 1 o kadarı 

~t!l ~uİdi? .. B~~ü~a~at bir hakikat 
"'lil)olld nu düş'" ırade kuvvetine ıı. lıııı u.,_ unmekten kend;m; •· Dün \imanımıza muhtelif liman· 
~· "ıok, kc . • !ardan vap~r ve muhtelif ".ilô.yetl~r· 

~ odayı yalnız Madam Şuvartsın doldur· 
duğunu zannediyordum. 

Yemekte. §araptan başka pek ehem
miyet verecek bir şey yoktu. 

(Üstyrmı 1 inci sQ.ytfad,.rı) 

l~tan~u~. tev~ifhanesinden kaçış ha· 
dıscsı. dedı .,alelade bir hadisedir. 
Bu. her yerde, her zaman olabilir. 
Gazetelerin bunu t; ·• 'b ve tesbit et· 
melerini de anlarım ve pek tabii bu· 
\urum. Tahkikatı işkal etmemek 
kaydile, olan biteni saklamağa da 
}üzu~ görmem. Fakat, bazı gaze· 
t~l~rı~.bunu fcv~alô.de bir yakaymış 
gıhı gostermelcrıne, esrarengiz ka· 
dın parmağından v.s. den bahsede· 
rek. enine bo.yuna genişletip uzat· 
malarına da hır türlii mana vereme· 
dim. Bunu o. tarzda ve gi\nlerce 
yazmalarındakı menfaatin ne oldu· 
ğunu kestiremedim ve buna havret 
ediyorum; .doğrusul Hele ~hki· 
~atla k~~nkes belirtilen bir vaz.iye· 
tın aksını, kaçanların pcncer,. ien 
değil de. kapıdan çıktıklarını _ ha· 
zı gazetelerın - verdiğim kati ve 
açık izahata rağm~n, ısrarla yazmak. 
ta devam etmelerı, ne dereceye ka· 
dar kendi lehlerine olmuştur? Bu· 
gün bizzat kaçanların, kapıdan de • 
ğil de pencereden çıktıklarını söyle-

yor. 
Yağmurlu günii seçmesine sc· 

-. '4 lq,: ndısıle kon0ıt • • den ıimendıferle haylı emtıa gelmıı· 
h ~ '4.oı d . ugum tir. Aruıdoludan 615 ton buğd•Y· 
•~ıt:~~n "ly eınışti, bu kızıl pı" 1 $ ton a"""• 15 ton çavdar, 16.S 
't -ci ., er F - J&ma· •r- da 24 "·~ · dairi'- ' •kat bunun ü . ton tiftik: T rakY• n ton be· 

Her şeyin hazır o"'luğu. ve iskem . 
leye davet edeceğim bir sırada: 

- Ah .. dedi. Bütün bunları nasıl ö-

beb, böyle bir havada aşağıda bek· 
liyen nöbetçi jandarmanın huli.il:e· 
sine girmesi ve bu ıuretle onun gÖ· 
zünden kaçmasını hesablamasıdır. 

r ~!sanın 21 inci günii şaat dörtte 
yataktan kalkıyor. O g\ine kadar 
Tevfik'in bu işten haberi olmadığı 
anlaş'ılmıştır. Abdullah. Tevfiki 
uyandırıyor, .. Haydi, kalk. kacalım · 
ben, herşeyi hazırladım !11 Jdivo;. 
Kendi kısmının ve kezalik ameİiyat 
odasının kapısını da anahtarla oca· 
~k, o~~y~ geçiyorlar, odayı iÇe
rıden kıhdlıyorlar. Anahtarı içeri· 
den kilidin üstünde sokulu bıral;ı· 
yorlar. Evvelce kesilen parmakl·;;ı 
yerinden çıkarıyorlar. Evvel& Ab
dullah, kesilen yerden kendini d ça· 
rıya veriyor; Tevfik de onu takib 
ediyor. Bir an kenara tutunuyor· 
lar. Sonra, iki buçuk metre mesn· 
fede bulunan eski adliye sarayının 
enkazı üstüne, her ikisi birden ay· 
ni zamanda atlıyorlar. Bunun se· 
bebi de , ne olacaksa, ikimiz bern· 
?er .olalım: birimiz dı§anda, birimiz 
ıc.~r.ı.de ~almıyalım. Belki jandarma 
goruverır. Anca beraber, konca be· 
raber, düıünce ve endişesiledir. 

h ~ Ş 1talar b" zenne · l' 1 da 430 '"d ""'rt utün erlc<kl . yaz peynır: ıınan ar n ton lı •tjhı. •tan çek;nmeledn' t erın buğdııy, 60,5 ton un. 3 ton kaı;,,,ı '~•bı ş 1 av • buklu fmdık. 7 ton kendir tohumu, l,;: h•ııt~•artsın ka'l•llnda b 3 ton kabuklu ceviz •• 60 ton mısır, 
1
'tot •idi: /•rdum. B;r ta bl d u ke- 21 ton fasulye, 38,' ton zeytinya· ~a,,~aftan deh •ükütuna ğo an da· ğı, 41, 5 ton i<; fmdık, 2 ton be· ~ "il a a h ra men bir · 5 k · · ''lıılı ''••lınd ak;kı ;d; N' . yaz peynır. ton aşar peynın, 3 «,,,. h do• a her şey;n · otekım, ton nohud, 13 ton tiftik, 20,5 ton 

4•tııy •ı.,, :ru Römülmes;~:·~ı yavaş pamuk., 1 ton ceviz gelmiştir. tı;;,.,':"Iu. il Ydınlığında 
0 
ha/''" 0- Dün zahire borsasında yumuşak 

~ı..- -il> i '!arıd h a parlak b wd 6 1 5 6 ? 5 t b 

deyeceğimi dü~ünüyorum. 
Sonra b!r kadeh şarap onu bir kitap 

gibi açtı: pencereden çok tuhar ve de-
1 

rimde şim:liye kadar duymadığım bir 

rüzgar geliyordu. 
Bununla beraber daima odanın içe • 

risinde bir meseleyi ha\letmek için a • 
yakta dolaştığını hatırlıyorum. Ellerini 
kızıl pantalonunun ceplerine sokmuştu. 
Onlar hakikaten bUyUktü. Ayni zaman
da ne kadar büyük adımlarla da dola • 

şıyor'du. 

melerine göre!,, 
lstanbul müddeiumumisi. res • 

.-"'1 .•tiyen ~ er şeye hilcim .. ug ay • - •• en: sert uğ-
o,,; ld hıt rü Y•ııl reng;n ü f. 'd go· day 6, I 3 - 6, 38 den 49' ton satıl-
''''•d 'I>. bir '&lr es;yordu. ; u~ ' al· mıştır. Arpa Anadolu 4,25 ten 30 
\ lot ttd;n;, ••nbahar ba/ •nd; • ton, cavdar 4,30 dan 30 ton Mı· td~ 3h~a~ ş~v anııcında 1 sır ~.3·7 -. 550 den ,? 1 ton,' k\ı§· 
''lhıt 

1 

artsa bütün bu d k'k yemı 9,36,J dan , dokme fiat 11 
,, "-· lıcni••·? söylediğimi h tal 

1 
a · ton keten tohumu J0.7, 5 dan 20 

men tahakkuk eden vaziyeti anlat· 
mağa girişmezden önce arada ge~en 
bu konuşma sırasında, bazı gazete• 

Bunton. odamn b;r tara!mda koca • !erce ısrarla üzerinde durulan ve hatta evvelki günkü sayılannda bi· 
le - guya mevkuflann ağzmd;;n -
tekrarlanan ''kapıdan ~ıkış .. hikaye· 
sine bu suretle dokunduktan sonra 
"Şuna da işaret etmek isterim, ki 
mevkuflar, Adanadan buraya geti· 
rilinceye kadar, yolda - ne trende, 
ne de vapurda - hi14 w xerde. mu· 
hafazalarına memur edilenlerden 
başka hi r: bir kimse ile görüşmemiş· 
lerdir. Bunu, ben, sade muhafa· 
zalanna memur edilenlerden değil, 
bizzat mevkufların ağzından dinle· 
dim. Her ikisi de mülakat namı 
altında neşr~il~n yazılara şaşıp kal· 
dıkl~rmı.. _hıç ~ır gazeteci ile görüş· 
medıklerını soylediler. Dolayısile, 
bazı gazetelerde mülakat namı al· 
tında neşredilen yazılar tamamen 

- Ah. dedi, Karl Şuvarts... Büyük 

kumarbaz .. 

sının resmine karşı söylüyordu. Sonra 
ani bir hareketle, resmi duvardan ko -
pardı ve pencerenin dışarısında parça "4h "' on a ır amı · 1 • 20 d 3 d • z;Yad a doğrn akm ki • ton, susam J, en 4 ton, ya· 

1

, '."" ' •nun boşalm:.ı:ıg~m • pak Trakya 6j kuruştan 1 O ton, '&ızden ek· beyaz peynir 25 - 215 dan, ka· 
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t t tıbi 
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lltrini t cegmı tahmin e- ııchrinılze gelml~Ur. 
ı., 'nt,
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"'"•tar,,;. ıpkı b;r ked;n;n el· ~ Maliye .ıyaaı mıı.tcpn Faik baz> "' 
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~ • ... ktctl'I\ u ki ktlimel . ~dar kuv· JE. Limana gelen vapurlara acentalar gl 

· tk ist .. d'•· erını hafıza • rebilcccktlr. • 
' " ıgı . "'1 b,, nı zanned;yo• • • ı;.rabOk tab,tkalan için ,.klz in • 

t • t" • ııo, gill• mUh<nd~I dah• gotmıotı' 
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'la~· tıı, ~1 bakı 
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nız... çeleni{ kO)'llcaklardır. <tıı ~ •ın;, 1 arından ayıra • Hallol• ııorı.ınd• BaharlY• ad.tan 6njln •tı,o,. •hıutlanmd mı~or· do butu••• 'IJ•k•Pan< k6~rU•U dubota<m 

S 
ı bUtün kuan ~şagıya dan bazıları paı"Çatanmış ve batmağa ba§l• 

!> • vvetıle sıka m•oUr. Bd•dlye k6prUnUn •• ola<atı bak. 
q ()1 k km da benUZ bir karar vermiş değildir . 
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1 aıtmda <"'P •"'P ~~ -.ıl bl muz da bu d B i ti ı l •:"'da•• l ••'"• '1ktırlp k'° lçUn>alU yaP'°"ıar '" u ç ma anla '· 
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parça olduğunu işittim: 
- Madam. Madam Şuvarts ... 
Sakin olmasını ne kadar istiyordum· 

Fiıikal çdilılın içeriıindc beni !;Oktan U· 

nutmuştu: 
- Şarap! .. dedi. bu gece çok içmek 

istiyorum. 
İçti ve iki clile şakaklarını ovdu: 

- Affedersiniz. ne yaptığımı bi\mi· 

yorum. 
Fakat onu kendi kendine bırakmı • 

yacaktım. Biraz ötede az evvel oturtdu· 
ğu koltuğa doğru götürdüm; başını 
göğsüme doğru iyice yaklaştırdı; ve o 

kadar çok güldü ki bu gülüşü kesmek 
i~in ağzını dudaklarımla kapamaya mec· 

hakikate muhaliftir! ' 
Bu Y?l.da. neşri~at yapan bazı 

gazetelerı ıstıhdaf etmesi V 
b 

. . .ızımge· 

]en u sıtemı, bu suretle notede k 

...-------------- etrafta günlerce merak uyand;:a~ 
Parıırnentolar blrllll ve bazı gazetelerde mütenakız ve 

(Arkası var) bur oldum· 

ticaret konferansı muhayyel neşriyata yol açan bu ka· 

He·ııetimiz du··n çış macerasının içyüzünü, şimd' 
:Jf lstanbul .müddeiumumisi Hikm~; 

k 
•tt • Onatın agzından dün akşam dini • a şam ·gı ı diğirniz gibi ynzıyoruz. işte: e 

- Firar, bundan \ic ay e\·vel 
Abdullah tarafından ta~arla , ' pariate toplanacak beynelmilel par. 

ıımcntolar birliği ticaret konferansı· 
na iştirak edecek olan heyetimiz diln 
akşam saat 21.45 de şehrimizden ha. 

reket et.mittir. 
}leyetiıniz Seyhan mebusu ve par-

ıamentoıar birliği gurupu reis vekili 
general Naci :Erdenizin reisliği attın· 
da GiJ'eSUD ınebusu general İhsan Sök· 
men, :seyazıd ınbcusu Halid Bayrak 
Niğde ınebusu doktor Reşid Ferid Ta· 
ıay ve tsparta ınebusu Kemal Turan 

K d
, . nı)Or. 

en ısı, evvela bu firarı nereden 
yapınak daha kolay olacag!ını dü ... .. y ~ fU 
nuyor. . aptıgı tctkikatta, inşaat 

~ııı, klcu
11
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1.. tlc le lllıını n ert ayni Baat 1i- 1ktııad vel<Aletl l ' de a ıınıaııı ----

tJııaJdan ınuteşekkildir. 

dolayısıle bo§ kalan üst kattaki ame· 
liyat ~dasını uygun göri.iyor. Ev· 
vcle~ır?e kendi kısmında bulunan 
demır pa_r~~k.lıklı kapının istediği 
z:ıman kılıdını açabilmek için. ona 
b~r anahtar uydurmak lfızımgeldiği· 
nı. akleder~k, bulmuş olduğu alü • 
mınyum hır ka§ığm bir kısmını eli· 
ne alıyor. Anahtar yerinin şeklini 
balmumu yerine hamurla elde edi· 
yor ve elindeki alüminyum kaıık 
sapını. o aldığı §ekle göre, in§aat• 
tan sonr.a yapı ustalarının kırıp at• 
tıklan bır törpü parçasile anahtar 
h~line getiriyor ve gene ustaların 
hır kenara attıkları kmk bir t eştere 
parçasını da ahdeıtane aralığında 
saklıyor . 

Saat bqtc: T opkapı sarayı mey
danından geçıp Gülhane parkının 
ka~ısın.dan çıkıyorlar, Sirkeciye 
gelıp ~ır taksiye biniyorlar, Kahntn· 
!a t~lı?'orlar. Oradan da bir ka:rı· 
ga ınıp Salacakta karaya ayak bn· 
sıyorlar: .. ~lacaktan Pendeğe kadar 
y~ya yuruyorlar. Bu yaya yürü • 
Y~§.tcn so~ra, Ankara ekspres tre· 
nını Pendıkte bekliyorlar. Üçüncü 
mevki birer bilet alarak trenle Es· 
ki§ehire yollanıyorlar. T evfikin an• 
nesile kız karde~inin .r.etirdiği 49 li· 
ra küsür kuruf, Abdullahın akra· 
balarının getirdiği 58 lira küsur ku· 
ru~ iizerlerindc bulunduğundan se· 
yahot masraflarını koruyor. 

Tevkifhaneden firarları. firardan 
iki •aat aonra haber alınnıı~tır. Ve 
derhal alakadarlara ttıkih ve tevkif 
emirleri verilmittir. Buna ra~men 
o zaman ele geçmemeleri, çok ihti· 
yatlı davranmalnrındandır 1 

Eskişchirde trenden iniyorlar . 
Abdullahm eskiden tanıştığı toy' ıı· 
recilerden bir arkadagı, onlarn r~sl· 
!ayınca, ikiıini de davet ediyor. 
Bunlar "peki,, diyorlaraa da, "ihti· 
mal bizi. ele verir diye ku;kulanıp, 
da\'ete ıcabet etmiyorlar. iki p-i'n 
Eskişehirde kırlarda yntıyorlar. [' ~t 
arada Tevfik Eaki§ehiıtde bir sil;'•· 
çıdan 23 liraya bir Vedley, Abdt l· 
lah da bir Amerikan tabancao·w 
fiteklerile beraber satın alıyo; lnr: 
~radım bir otobiisc binerek. Akrc· 
hıre gidiyorlar. Burada da üc flÜn 
kırlarda geziyorlar. Os·leri ba,.l rı 
kirlenınİ§ olduğund;m Akrehir ho • 
mamlarından birine gidiy~:-lnr. ) 1• 

kanıp çıkıyorlar, kurulanıp gi:ri· 
~irler~~~. rafta iki tıme nüfus k'l
gıdı goruyorlar. 18\crine varıy .. 

~~ .. :~:-:.~~=::~,:~.~oa•: :~;;.;~a:'",:;.~;.;~:';~:::::- .aı~•·ımı i1111i F el sef e -. ~t tnuıı l\rtını .-kta, t • 1 d' . . ,...ı bifd(rın,,ur. 1r ... ! ııu •u taı: '"'"'• ramvay ca"' Un san•>' ,.,ı •. n• 1 Ual• d• mu.ah< Dün ve Yan• ~taplan•dand" ""'~""-... t ,::Yııoutar:•""t<I Emt' "'Ş•hlUlk1'rl ıma~1;1;;:,;:, bir e>kl "''''" Fiyatı 40 kuruıtuı 
.._- '3 ~.,. •ktıı. "'" çocuk roUI• Edlrn•k•P' J' Bunu• ı,ın ho - - ---------'! ,-....~ 2 •u tay • taoıa" mU•~•• kurula•:a'"" -
.. . • ~ ... .-.... 1 ~~ ~~~ ~VE~n~ -=~:rl:~:ı:u~p=p=ı•:m:a=k=~~d~rr-·----~====~============-ı ~tıı uıc, c1t•ıyo l{\.'ltUN ve sıhhat -------·=• ----------------~ ~ ttı:ı ~81t nnetçı ya. ~~le ""lıubt:ınde ntarı beb doktorunun ·---------- _. 

1a,_·l1.ııı t \•c .~ ertnı -~ Ya t;ocu1t1 ""neterı yedi ku· 
tltt •. 'rtııı ı>acalc•· •tının ınıze en eh-lıı.. .... ,,.. )a. ... r. eUnn 

Radyo 
Müsabaka Kuponu 
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Bu üç ay zarfında tertibatını ik· 
mal ve ka~ma hakkındaki tasavvur· 
unu tatbik mevkiine koymak ça· 
relerini düşünüyor. Nihayet hadi· 
scden üç gün evvel kendi kıımında 
asılı kilidi, kaşık sapından yapıl· 
mıf olan anahtarla açmağı bafan• 
yor. yanındaki törpüyü alıp, üst 
kata çıkıyor. Orada, gene yanında 
bulundurduğu bir anahtar üzerinde, 

------------==::~_!_:_==========~--------------~----~~k~ilidli bulunan ameliyat odasının 
.""Cllı "tt -.cııtı et amrli· 
~ tt ltu!tıtıracaa~ıt doktor dl ~t l>otıund eder•· ' ıçı ve etin ıa1m 

Ader•: 

w h . d ~ .1 ~ C:.'1• 
gı~ı ta mın .. e .. erek alıp, yapışık fo. 
togrnfları sokuyor ve b' t l . _ .

1 
k d ırer op u 

ıgne ı e en i fotog~raflan ·ı· l .. 

1 
nı ı ıs ıı ı· 

yor ar. Abdullah "S"I 

T f
'k "K u eyman,, \'C 

ev ı emal ı' sı'ml . . 1 1 b " erını a ara · 
~suretle kendilerini d•ha emniye; 

fi tında eayıyorlar. Oradan da gr..nc 
trene binerek. Adanaya varıyorl"r. 

( Dcvarnı 9 mıcıı soyıfadcı) 
an ~en • Yedı t lnJRUN'un 

•ne 0 S' tUrmek 
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ihtisas mahkemelerinde neler oluyor? 

"Polisler gelirken eroin paketini 
ağzıma attım ve quttum !,, 

Gümrük ihtisas mahkemesi, 
yurdda yalnız kanunların menettiği 
ıuçlan yapmakla kalmadan, gençli
ği zehirlemek istiyen mütereddi, se· 
fil insanlara ders veren, milletin ka· 
aasına girmesi lazım gelen paraları 
ceblerine indirmek istiyenleri şaşır • 
tıcı bir darbeyle kendilerine getiren 
bir adalet yeridir. Burada görülen 
muhakemeler çok enteressandır. 

Dün gümrük ihtisas mahkemesi
ne giden bir muharririmiz orada din
lediği birkaç muhakemeyi şöyle an
latmaktadır: 

Gümrük binasının loş koridorları 
bin bir kıyafetli insanla dolu idi. 
Genç, ihtiyar, kadın, temiz, iyi gi
yinmiş, pejm;~rde çeşid çeşid kıya· 
fetler ..• 

Saat 14 de mahkeme kapısı a· 
çtldı. Hakim Atıf ve müddeiumu
mi Hakkı Şükrü yerlerini al!llışlar
dı. 

Suçlu sandalyesine oturan şiş
man bir zattı. Çok düşünceli gö • 
rünüyordu. Birkaç saniye sonra bu 
adamın birkaç sene önce Limon kra
lı diye §Öhret alan Diyamandi Ya
nakaki olduğu anlaşıldı. 

Diyamandi ihtisas mahkemesinde 
aylarca muhakeme edilmiş ve mah
kum olmuştu. Okunan evrakta ls
tanhula muhtelif tarih ve muhtelif 
Yesaitle aktarma suretile getirilen li
mon ve portakallann resmi verilme
den hile ve desise kullanıldığı yazı· 
h idi. 

Müddeiumumi iddianamesini o· 
kudu. Uzun ve teferrüatlı izahat
tan sonra Diyamandinin suçu sabit 
olmadığını, bcraet ettirilmesini is
tedi. İki taraf vekilleri müdafaa ve 
iddialarım yapmak üzere davanın 
talik ettirilmesini istediler. 

Diyamandinin muhakemelerini 
takib ecen bir merakı. din -
leyiciler salondan çıkarken §Öyle di
yordu: 

- Diyamandi dersini çoktan al· 
dı. Bu muhakemesi de galiba e!ki 
,•aka ile alakadardı. Yoksa bir da-
ha mı? ... 

• • • 

- Tabii tanıdık olacak.. Senin 
karın da eroin kullanmıyor mu? 

Genç gülümsedi: 
- Hayır, dedi. Eroin kullan· 

mıyor... Şimdi esrar içiyor. 
Kadın anlattı: 
- Eroine para lazım. Esrar içi

yorum. Geçen gün polisler bir e
roinciyi cürmü me§hud yapmışlardı. 
Getiriyorlardı. Beni de yolda gÖ· 
rüp şüphelendiler. Cebimde de bir 
paket eroin vardı. Kocama: 

- Aman geliyorlar. 
Dedim ve hemen cebime elimi 

sokarak paketi ağzıma attım ve 
yuttum. iyi aklıma gelmişti. Yok
sa yakayı ele vermiştim. Taharri 
memuru Niyazi yanıma geldi, üstü
mü başımı aradı, ağzımı açtırdı. 
Fakat eroin çoktan karnıma girmişti. 

Dün Faninin muhakemesi bit· 
medi. Başka bir güne bırakıldı. 

Bundan sonra genç: on üç on 
dört yaşında bir çocuk getirildi. Ü- 1 
zerinde esrar bulunduğundan suçlu 
idi. Şahid olarak ikinci şube komi
serlerinden Ömer dinleniyordu. 

Ömer: 
- Ben hırsızları takib ederim, 

dedi. Bir gece Tophanede Kılıç A
lipaşa camiinin arkasında bir kahve
de idim. Bu çocuğu masada biriyle 
beraber oturmuş konuşuyor gör
düm. Bir aralık bir hareket yaptı. 
Ben dikkat edince şaşırdı. Şüphe· 
lendim, üzerini aradım. Cebinde 
Yuvarlak bir esrar vardı. Yakalaya
rak karakola getirdim. 

Genç, yüksek sesle bağırırcasına: 
- Hayır, dedi, benim esrardan 

haberim yok. Gömleği o gün yeni 
almı§tım. Belki aldığım adam ce· 
bine esrar koymuş. 

Hakim B. Atıf: 
- Fakat sen o vakit itiraf et

mişsin... Tophanede kel Mehmed
den aldığını söylemişsin. dedi. 

Genç ısrar ediyordu : 
- Hayır, böyle birşey söyleme· 

di~. Bu efendi doğrusunu söyle
mıyor .• 

- Peki doğrusu nedir? 
- Bana onun garazı var. 
- Bak seni tanımıyormuş. Ne 

garazı var? 

- Garazı olmasaydi beni yaka
lar mıydı? 

- Peki o halde söyle garazı ne· 
dir? ,,., 

- Onu kendisi bilir, ben ne bi
leyim .. 

Diğer şahid sivil memur Sadi 
Güler de ifade verdi. Bu gencin es
rarla yakalandığı vakit İtiraf etti. 
ğini söyledi: 

Gencin nüfus kağıdı henüz alın
madığı için karar geri bırakıldı. 

Daha muhakeme olacak birçok 
vatandaş vardı. Bunların çoğu e
roin satmaktan, eroin kullanmak
tan suçlu insanlardı. 

Yaşlı bir zat şöyle diyordu: 
Müddeiumumi geçen gün azılı 

bir eroin kaçakçısının muhakeme
sinde bu adamların gene nesli zehir
lemekte olduklarını söyliyerek ceza· 
sım istedi. Bir buçuk seneye mah
kum oldu. Hem de başka yere sü
rülecek.. Bu zehir satanlara hiç 
aman vermemeli.. Ben her gün 
buraya geliyor, Türk gençlerini ze· 
hirlemek istiyenlerin kelepçelerle na 
sıl sevkedildiklerini biiyük bir zevk
le seyrediyorum. Elbette bir gün 
hepsinin kökleri kuruyacak ... 

Oper atör M im Kemal 
Değerli operatörlerimizden Mim 

Kemal bir müddettenberi rahatsız 

bulunmakta idi. :Muhterem doktorun 
tamamile iyileştiğini memnuniyetle 
haber aldık. Kendisine geçmiş olsun 
deriz. 

Yat klUbU 
1 

1 
Tasfiye edilen eski Büyükada Yat. 1 

klübü Ankara Anadolu klübü tarafın-! 
dan satın alınmıştır. 

KUltUr yardlrektörU geldl 
Köy öğretmenleri kursuna bazı t~t 

kiklcrde bulunmak uzcre giden yardi
rektör Bay Neşet dün §ehrimizc dön
müştür. 

Dr. Hafız Cema1 
LOK~tA~ IJEKni 

Dahiliye Miitehaum 
Pazardan ba§ka gfinlerdc Oğleden 80nre 

saat (2,:S tan 6 yal kadar tstanbulda Divan 
yolunda (10.J numaralı busust kablneslnd~ 
bastıı.ıannı kabul eder. Sair, cumartesi g1ln 

!eri Mbnh "0,:S- 12" aaatıcrl hakiki fukaraya 1 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
2239!t Kı~lık telefon: 21044. 

,,,. ' 

Hindenburg zeplininin yan 
Almanlara cesaret verdı , 

Rüzgarların krah ö 
"reni bir kral yaratacağız!,, Jig'-

llindcnburg ::.cıılini facia esnasında 

35 insnnm hayatına mal olan 
Hindenburg zeplini kazası, başta 
Almanya olduğu halde fen alemini 
hiç yese düşürmemiştir. 

lngilterede de Almanlara karşı 
uyanan sempati ve gazeteler'de yazı
lan başmakaleler, Almanlan daha ve 
daha büyük, kuvvetli hava gemile
ri yapmağa teşci edecek mahiyette
dir. 

Daily T elegraph gazetesi başma-
kalesinde diyor ki: J 

"Almanları bu ani kazadan dola
yı taziyet eder ve zeplin seferlerinde 
gösterdiği cesaret ve mahareti se • 
lamlarken, henüz işin tamamlan
mamış olduğuna da emin bulunu
yoruz. T abiate hakim olmak yo· 
!unda asırlardsınhlU': ..... ı:-·~ö: c-~
rette, insan oğlu mağlubiyeti asla 
kabul etmiyecektir. Havalan zabt: 
ve teshir etmek için, atılmış olar iler
leme adımı devam edecektir. Ve 
şuna katiyen inanıyoruz ki, bu adım 
Hindenburg kazasından sonra Al -
manyada duraklamayıp daha cesa
retle yol alacaktır • 

Bu felaket yüzünden, milletler 
arasındaki insanlık bağlarının arada 
bir beliren düşmanlıklardan daha 
esaslı olduğunu da hissediyoruz, bi
ze, faydasını gölgede bırakacak bir 

derecede korku telkin et~fete 
buna lüzum yok ... Mede~~ııi 
dım için tabiat kuvvetle~~o 
mize esir etmek yolunda J~ 
muhtelif keşiflerde vazir~t t° 
gibi olmamıştı. Onun ıçın • 
ait besliyoruz ki, hava n~ .. 
kadar tekemmül ederse 0 

letleri biribirine müşte1r_e~ .. 
ve uyuşma hususunda CJllJ,_ 

laşacaktır . ., 
lngilizlerin bu teşcii 

teşvik ede dursun, onlar k 
diden tabiate hakim olma 
yeni bir gayrete derhal bat 
lar ve yanan Hindenburgu1l. 
koyacak yeni bir hava ge., 
etmek için para toplamağ' 
mı lardır. 

Dünkü posta ıle g~le~w·ıae 
press gazetesinin bildırdıgt 
yeni zeplin yapmak için ırı"?'. 
500,000 sterlinin toplan · 
faaliyet çabuk ilerlemiş. f So 
iane cedvelleri asılmı_şur. et1 
da para toplamağa da hef11 
yacaklardır. ~ 

Diğer taraftan Hindenb~ 
olup Friedrichshafen teZ(L '/. I 
inşası bitmekte buluna~ de bit 
isimli diğer bir zeplinın ~ 
evvel bitirilmesini hava 
neral Göring tarafın~Jl 

Fani isminde genç bir kadın cro· 
in satıcılığı yapmak suçu ile mahkc· 
meye sevkedilmişti. Bu kadının 
eroin sattığını haber alan Emniyet 
Direktörlüğü ikinci şube memurları 
ihbar eden adama üzeri işaretli bir 
lira vermişler ve eroin aldırmak için 
Faniye göndermişler, bir müddet 
sonra faninin üzeri aranınca işaretli 
para ve bir mikdar eroin çıkmı§tır. Londrada bir. deli 

tir. 
Bu iki zeplin üzeriııdı'

yüz kadın ve erkek çalı§~ 
kumpanyası direktörü J; 
sağ eli mesabesinde olan ~ 
zeplininin planını yapJ1111 
Duerer, herhangi kaza1' 

Şahid olarak dinlenen ikinci §U• 

be sivil memurlarından RC§ad şun
ları söyledi: 

- Ben evi aramağa gittim. Fa
ninin oturduğu katı araştırdım. Dol
durulmak üzere hazırlanmış eroin 
paketleri ve eroine kan§hnnak üzere 
hazırlanmış tebC§ir buldum. Çatı ara 
smı da araştırdrm. Bir beze sanl
ını§ yedi paket nemli eroin ele 
geçirdim. 

Diğer şahid sivil memur Şerafed
din de Faninin odasında minder ara· 
larında &oldurulmak Üzere hazırlan
mış eroin paketleri bulduğunu sÖY,· 
ledi. 

Fani: 
- Ha)'If, diyordu. Ben oraya 

bir ay evvCl gelmiştim. Bunlar 
doğru değil... 

Müddeiumumi suç delillerini sa
yarak Faninin mahkum edilmesini 
istedi. Fani: 

- işi mahkemenin adaletine bı
raktım .. 

Diyordu. 
Celse beş dakika tatil edilmişti .. 

Şimdi mahkeme koridorunda herke! 
davadan, suçludan, polislerden bah
sediyordu .. 

Bir genç: 
- Fani günahsızdır. O eroın 

satmıyor.. Diyordu. 
Sordular: 
- Ne biliyorsun?. 
- Biliyorum.. Tanıdıktır. 
Bu gencin karısı da yanında idi. 
Başka biri gence: 

Kadınların bacaklarırla 
zaçyağ ı döküyor. 

rak lceşfiyat ve tecrübel"""\..~~· 
edeceklerine işaret olm~ 

- Başımızı eğmiY 
miştir. 

Londrada geceleri sokaklarda 
dolaşan ve kadınların üzerine zaç 
yağı sıkan bir deli türemiştir. 

Herkesi korku içinde bırakan bu 
deli, son defa yirmi sekiz ya~mda 
bir genç ve güzel kadına, sabaha 
karşı hardan çıkarken saldırmış ve 
bacaklarına zaç yağı dökmüştür. 

Filis Krov isimli kadın, ln,ilte· 
re Kralının taç giyme m~rasir:ıini 
görmek üı:ere mezunen Londraya 
gelmiş bulunan Birmanya istintak 
hakimlerinden birinin karısıdır. 

Bayan Krov'ün, eğlendiği barın 
memurlarından biri diyor ki: 

- Bana kalırsa bu işi yapan 
adam bir delidir. Çünkü son dört 
ay içinde buna benzer birçok hadi
seler görüldü. Kadınların vücudü
ne, bugün hala ele geçmemiş bir a· 
dam tarafından mütemadiyen zaç 
yağı sıkılmaktadır. 

Taarruza uğrıyan Filis Krov, ha
diseyi çöyle anlatıyor: 

- Bana saldıran adam, tam m a
nasile adi bir manzara arzediyordu. 
Şapkası gözlerine kadar indirilmişti . 
Üzerinde sarıya çalan bir yağmurluk 
vardı. Yakası kalkıktı. 

Bardan kocamla gece yarısından 
sonra saat üçe doğru çıktık. Karşı· 

Bamğına Zll!,' ·ağı tlöliiilmı lwdm 

dan bir adamın geldiğini gördüm .• 
Ağzında bir pipo içiyor gibiydi. Ya
mmızdan geçerken, ağzından pipo
yu çıkarıp küliinü silker gibi bir ha· 
rekette bulundu. Fakat apansız ha
na dönerek o piponun külünü üze· 
rine silkti . Kocam birden haykıra· 

rak adamın ardından k'oşmağa baş· 
ladı. 

Ben bu sırada, pipodan ne çık
tığını görmek üzere bacaklarıma 
doğru baktım . Bir de ne göreyim 1 
Tam dizimin üzerine isabet eden 
kısma ne nikotin, ne de tütün dö
külmüştü. İpek çorabım bacağıma 
yapışıyordu. Ondan sonra etimin 
yanmakta olduğunu farkettim. Eli
mi uzatıp yanan yerime dokundu
ğum zaman fistanımın o kısmı ko
puverdi. 

filis Krov, bunun Üzerine ecza. 
haneye gitmiş ve kendisine ani bir 
tedavi yapılmış ve bu sırada gazete
ciler fotoğrafını çekmişlerdir. 

Kadın diyor ki: 
"- Bacağım adeta bir sigara ya. 

pıştmlmış gibi yanıyordu. 

Alman gazetelerin~ 
şu kuvvetli cümleleri s~.'· .,--..-. 

"Rüzgarlar kralı öldıJ 
yeni bir krala hayat ve 

·çiler, alınterile kazanclrkl 
lerini bir araya koyuY~ 
olduğumuz üçüncü bu -• 
lann elinden kayboJınaJfJP'".+"·"~Dllll 
ce gündüz çalı§ıyor.,, 

·ı "Merhum yarbay f'i. 
Ali'nin kızı, lstan bul Vrı1 

kuk fakültesi mezunlal'111 

Vedia ile Üniversite pro/' 
merhum Ali Nazmi'nin ° 
Vekfıleti Matbuat uınuıı1 
Garb masası milsavir 111~ 
Bükerman 8.5.1937 tarib 
lanmıştır.,, Kutlularız. 

Sekiz polis beni sorguya çekti .. 
hazrları, benim bir başka kadına 
benzetilmiş olduğumu sanıyordu. 
Şimdi bir isteğim var : Eğer polis 
bu mecnunu yakalarsa, fistanımın ·!ll•••Dr. IHSAN 
parası olan on sterlin tazminat isti- G O N O K O 1' 
yeceğim ve makeadınm ne olduğu- Belsoğukkğu \'e ihtilitl 
nu anlamak üzere de kendisile beş pek tesirli ve taze a1ıdJf• 
dakika yalnız konuşacağım . ., lu Sultan Mahmut türbe 

( Daily Expreas ), ı 
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Bugün Londrada ne oluyor? 
lngiltere kral ve kraliçesi 
niçin ve nasıl taç giyiyor? 

l 

Altıncı Corc kral iltin edilir edilmez bütün tab'a 
rt üç defa "Allah kralımızı korusun!,, diye hagkıracaK. 

yanı, yani kralın eline müvecherle 
dolu kürenin ve gene ayni kıymete 
asanın verilmesi, Lordların andiç· 
meleri son devirlerin adetlerinden • 

terde bulunmaktadır. Birinci Ed· 
varddan sonra gelen bütün krallar, 
o taşın üzerinde taç giymişlerdir. 

vet eder. Ve oradakiler üç defa: 
"Allah Kralımızı korusun!,, 

iir. 
Merasimin, mazi ile münasebeti 

olan en §ayanı dikkat tarafı, taç 
giymede kullanılan iskemledir. Bu 
iskemlenin oturacak yerinin hemen 
altında meşhur "Kader taşı,, vardır. 

Bu, eskiden lskoçlann, krallarına 
taç giydirme merasiminde kullan· 
dıklan ta§tı. Skon şehrinde bulu· 
nurdu. Orada 1 296 senesine kadar 
kaldı. Sonra birinci Edvard, lskoç· 
lara karşı açtığı muvaffakiyetli bir 
seferden sonra, bu taşı zaptedip 
Londranın Vestminster kilisesine 
getirdi. O zamandanberi Vestmins· 

İskoçlar buna pek kız.arlar. Bir 
çok vatanperver lskoç, Kader taşı· 
nın lskoçyadan lngiltereye getiril
mesini "hırsızlık .. diye tavsif etmek-. 
tedir. Günün birindo bu taşın gene 
lskoçyaya gönderilmesi yolunda bir 
harek~tin başlıyacağı umulmakta· 
dır. lskoçyaya Skon mevkiine gÖ· 
türülüp ora?'a konacak ve ağlehi 
ihtimal taç gıyme merasiminin hep
si ıimdiki gibi V estminster kilisesin· 
de değil, kısmen lsko-:yada ola· 

caktır. 
Bugün fU dakikada, telaş ve he· 

yecanı hala devam etmekte olan 
taç giyme mera~iminin ikinci kısmı, 
Kraliçe Elizabetın taç giymesidir ki, 

0 
srrada bütün Lediler, kendi elle

rinde bulunan daha küçük mikyasta 

Diye haykırırlar. . 
Bu suretle ta'" giyme merasimi, 

bir nevi teahhüd halini almaktadır .. 
Merasim radyo ile biıtı.in imparator· 
luğa ncşredileceği için, Kralın teba. 
aları imparatorluğun her yerinde is
terlerse bu bağırı~a iştirak edebilir
ler. Taç giyme hadisesi fiilen, ki· 
lisenin haricinde top atışlarile ilan 
edilmektedir. . 

GEÇiT RESMiNi BiR BUÇUK 
MlL YON K1Şl SEYREDECEK 

Bugün Londrada tam mannsile 
bir mahşer kalabalığı var ... Taç giy
me merasiminde resmen davetli 
olarak bulunmak, veya merasimi 
görmek için günlerdenberi gelenler 
şehrin nüfusunu birkaç milyon da-

ha artırdı. 
Diğer taraftan, şehirde nizam ve 

BafvekiJUnİZ; Prenı Pol; 
Japon imparatorunun kardeti. 

"""· ~4 ~ \.,, l:on.ınd. yapılacali mera imcle ııuı-n clevlet ricali: 
. ~· ldevlcti . . . '· t! •met l ~~z~. temsilen Baş· 

Roma ıya veliahdi; taçları baflanna koyaci\klardrr. 
Lordlar ve Ledilerin bugün kili· 

se içerisinde oturu§ tarzlan da ente
ressandır: Her iki takım da karşı 

~ "dra ta no.nunün de işti~k 
vl! l' oluyor~ gıyme merasimin

~'! ~s . 
~Ot) ilYrne rn . . -...... l erasımı neden 

~· llailtere ta ~I! it\ Bu kafi ;t~ı:ıa bir kral çık· 
'lil!l'ft l!raeirn. egıl midir? Taç 

: Yden 1 Yapmak icin > 
evvel b -: ~ ~ • unu ızah ede-

~,:: ~~. ~t bo ~~~n 
8 

1 kalınca, Kral a:. 
"'ll•L Ira ki "ı.~ ~ bu rndc ise, onun 

~·~takat b.tahtı işgal etmesi 
~~i .s giynı ı! kralın ayni za. 
~ "e halkesı, kral olarak ilan 
~ 'd tarafından kabul 
~--~h ır ..• 
~ • ta Lordlar L ~ lllt1tı, rn \inifo~ o~dra saatile ''1t b·~.kendi .. 

8 .~le ve sol 
titd·ı uyuk y kuçuk tadarım 

ı e est · ~ ıı~ r. B" .. rnınster kilise-
:'lti t. ltı.eb utun . f ~ q~le Uılar, h rn~sa irler, Kral 
~ ~lı~dahilinde hlaaa binlerce 
llıııt~\ı~ kısmı azır ... Merasi· 

q.ı..ı ., ~·- -· • evv l" 'tQe
1 

--tl>iak e a, Kralın 
~~\l~d Yağla uğrau tarafından 
~l\e dea Ya.. urulrnasıdır. '\ ~~"s koıı!~ Kr~~ın alnına, 

b~ltı. ~-E:dvar~a surülür. On
}_~ dı.'-· ""Q§tna g' ~~ı. ~dı verilen 
~ ~ ~~da ıy ırılır. 

~ ~S~l'a~rl:~da bulunan 500 
ı.. ~\ı .'.'f lClfI \..._ · L nde getirdik} · 
~ ~ • '1er ~ıerın erı 
~- ~ttj ebeylik d a giyerler. 
~ ~n lordlarevrinden kalma 

~Si~"- "'"' ırlar. F' k Kralı, kendi 
ı:ıe.· '"Ya ı. a at .. 1 ~ ~ ı, e atralın 'baı Yag a uğ-C), !\ıl'ld\l~ ~ğı Yüz ına taç giy-
't 'llJtı.\l ~n her rn asırdanberi 

'~~ ıı:'ı bir uau~~~ekette ca-
h~ ''\l~\i "'Qe rn ur. 
. ~ ltı.d.a eraai . 

b. l'l olarak ~ı·b~ralı. hal-
~ ...._ es ıt etm -

"'Ç • ege 
RiYrne rner ..... 1• • • ..... rnının alt 

- ()nd,e" Amıe k"Tdlif.C Ma1'1J, ]cucağımüı pren. 

Kral tıik.sile ver41Jer (SOIM~ ~' th .. arkada: ôıetı J{rcıl be§inci Georgc, 
,. .. ,,.,ytz•Nı El ::abe , ) 

863 Elizabcth bu,giinn.-ı.ı "'"" <y- ....:r K"'"t ile Kuntcs - f"IL'orge ve v• vn 

bugünkii. kf'C'l aıtmcı ~ 

karııya ve derecelerini ehemmiyetle 
gözeterek mevki almıtlarq.r. Bunl.:ır 
bin kadar tutarlar. Diğer altı bin 
kişi Avam Kamarası azası, sefirler, 
Londrada sefir bulunduran memle
ketlerin Baıvekilleri ve diğer yaban· 
cı memleketlerin hueusi mümesseil· 
}erinden ibarettir. 

Kilisede bulunanlardan büyük 
bir kısmı büyük üniforma ile gö
rünmektedirler. Bununla beraber 
mühim bir kısmı da sade bir zevkle 
siyah sivil koatüm giymiştir. Ne 
nif8n• ne de madalya takmıttır. 

Bununla beraber, Hindistandan 
gelen prensler ve prensesler, iki 
mühim Afrikalı reis, bütün lngiliz 
dominyonlarmın ve müstemlekelc· 
rinin mümessilleri, kendi milli kı· 
yafetlerile bulunmaktadır. Kısmı 
azamı, ve battan aşlğı mücevherle 

süslenmiılerdir. 
Kral, öğlcôen sonra saat ikiye 

doğru taç giymiye hasredilen kos· 
tümlerini çıkarıp, kırmızı devlet li· 
basını giymif bulunur ki, bundan 
sonra Bukingam sarayına avdet baş· 
lar. 

Fakat merasim bundan ibaret ele· 
ğı,dir. Kral kilisede iken müteaddid 
yeminler eder. Memleketin kanu· 
nuesasisinc göre hareket edeceğini 
temin eyler. Mevcud protestan di
nini muhafazaya söz verir. Bu ye· 
minle, parşömen kağıdı üzerinde 
imza ile tesbit edilir. 

Merasimin başlangıcında Kenter. 
bury başpiskoposu, Kralı, ayakta 
durduğu sırada şimal, cenub, ıark 
ve garbe çevirir. Ve pusularının her 
istikametine döndüğü sırada, onu, 
bütün hazır olanlara kral olarak ilan 
eder ve tebaasını ona sadakate da· 

Krcılın bı•gibı taç giyme törrni esna· 
sında giyeceği elbise ve oturacağı tahl 

intizamı temin etmek için binlerce 
polis, jandarma, asker getirildi. 

Bugün Kralın ve Kralicenin bu· 
lunduğu arabanın arkasından devam 
edecek olan biiy\ik geçit resmini 
tribünlerden tam bir huçuk milyon 
kişi seyredecektir. Alayın geçeceği 
caddeler boyunca yapılan tribünler, 
binaların. iizerlerine hazırlanan yer• 
ler bu 1, 500,000 kişi ile dolacak. 

Şehirde nizamı temin edecek olan 
Londra polisi 20,000 memurdan 
müteşekkildir. a;> ı:ca 1000 jandar· 
ma seferber edilmiıtir. 
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~KA5.l~CiASI 
Kadlrcan KAFLI Tefr i k a: 4~ 

Doğan belki otuz kişiye karşı dövüşüyordu. Kılıçların boşlukta 
çizdiği halkalar birer şimşek gibi parıldıyor; Jıer defasında bir 
Cineviziiı yıkıldığı, fakat Doğanın ayakta kaldığı görülüyordu .• 
Doğan merdivenin üst basamağına 

yaklaşırken elini beline götürdü; ora -
ya iliştirilmiş olan urganı mazgallar -
dan birine attı ve sol bileğine doladr. 

Şimdi bir taraftan ipe de asılıyor, da
ha çabuk çikıyordu. 

Oklar kalkana çarpıyor; yahut sa _ 
ğmdan solundan ıslık çalarak geçiyor _ 
ldu. Başının üstüne taşlar düşüyor; her 
defasında sendeliyor; fakat kendisini tu
tuyordu. 

Merdi ven sarsrldıkça arkasından bir 
inilti, bir küfür işitiyor ve arkadaşların
dan bazılarının vurularak birkaç kulaç 
yüksekten' yere yuvarlandıklannı anh _ 
yordu. Fakat meı:ldivenlerde boşalan her 

lirken tutuşturduğu bazı evleri yık -
tınyordu. 

- Merdivenler nerede? .• 
Doğan gene en öndeydi. 

Buradaki harp daha çetin olacaktı. 

Çünkü duvarlar daha sağlam ve yük
sekti. Duvarların 'Uzunluğu da az ol
duğu için Cinevizler daha az yerde 

. birikmiş olacaklar; böylelikle kuvvet • 
leri artacaktı. 

Türk ordusu kasabayı dolaştıktan 

s-onra yeniden hücuma geçiyordu. 
Bu sırada kapının üstündeki kaleye 

bakanlar s~vinçle haykrrdılar: 

yer onun ardındaki tarafından dolduru-ı .. ---------------~ 
Iuyor; gerideki saflardan, ilerideki boş- B Q R S A 
luğu doldurmak için, bir kişi yerine beş 
on kişi atılıyordu. 

Sert kumandalar biribirinc kanpyor: 
çığlıklar, iniltiler gittikçe çoğalıyordu. 

Şurada bir merdiven orta yerinden 
kırılarak üstündekilerin hepsi yere ıe _ 
riliyordu. Şuralda bir başkasını Cineviz. 
ler üst ucundan tutarak geriye doğru 
savuruyorlar ve kırk elli asker boylu 
boyunca yere düşüyordu. 

Bu korkunç savaş kale duvarları bo
yunca durmadan devam ediyor; hatt~ 
gittikçe kızıpyordu. 
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llhal&nnda yıJdn lfan'UI olanlar , DM 
rlılde muanıc-Je ıcıreııl..rdlr. Kakamıu 
-..ı ~ de lupanıı ıwat11 tı.yatlan ıır. 

PARALAR 
• Sterlin G2i> - Pezeta 
• Dolar 12.; - • Mark 28 ·-
• Frank 113 - • Zlotl 23 •. 
• IJret l'l" .J - • Pengo 24 

Belçika Fr. l:i2 - • Ley 14-
DrahnıJ 2"2 - • Dinar 52 -

• tsvıçre Fr ı:ı;5 - Yen 
Leva 23- • Kron tave( 52 -

- Beyaz bayrak ... Teslim oluyor • 
tar!. .. 

Umur bey oraya baktı ve yüzünde 
engin bir sevinç dalgalandr. Fakat 
bu bayrağa inanamıyordu. 

Hücum eden askeri de hiçkimse 
tutamıyordu. 

Zaten onun yanında bulunan İlyas 

bey, Ehat bey, Ali Merdan ve Cuğa 

bey gibi kumandanlarla hoca Selman 
da hücumun kesilmemesini, ordunun 
co~kunluğu üstiindeyken ve düşma · 
nrn şaşkınlığı geçmeden işin bitirilme· 
sini istiyorlardr. 

Zaharya beyaz bayrağın çekildiği ku
lede göründü. 

Yanındaki şövalyelerden biri maz -
gallara doğru yaklaştı ve kolunu bütün 
kuvvetile sallayarak, Umur Br.yin bu -
lunduğu yere doğru, bir ta§ attı. 

Taş havada süzülerek yaklaştı ve bir 
kaç adım öteye düştü. 

Salahattin Bey: 
- Bir kağıt bağlanmış! 
Diyerek hepsinden önce ıdavrandı ve 

taşı aldı. 

Kağıdı çözdü ve açtı. 

' 
(Arkası var) 

Vır Guı _,._ 
Onlar da, benim gibi, birini aragoıl~ 

/takat kim oldut unu biliyor/ardı· 
Üç tabancalı bir adam... "' 

- Evet yaralanmıştım.. dı ! insanı merakta bıraklll' #' 
- O halde... çok seviyordu! Bana yar::... 
Harvest sözüne devam ediyordu : dığmı anlatacak yerde kal 

- .... ve bunu siz hepiniz de gör • diğim şeyleri tekrarlayıp d 
müştünüz. Hatta beni öldü zannetmiş- Nihayet: il d 
tiniz. O sersemler de beni, ölmedimse - Canım sen yaralı rnısı ' 
bile öleyim diye odaya kapattılar. Bir sin? Onu söyle 1 de:iİnl· si'' 

· bakıma da iyi etmişler : Öyle olmasa O bu sözlerime yavat ıe 
şimdi burada bulunabilir miydik.. - Sus! diye cevap "erdi-

Bu Harvest de amma geveze adam- Ne oluyordu? 
v ,; 

- Doğan yukarı çıktı. işte ! P'lorln 66.-· 
Umur Bey ileri atıldı: Kron Çek. i5 -

• Şilin Avuı 

• Altm 1000 
• Banknot 255 Romanya kraliçesi anlatıyor 

OÇ TABANCALI AfJ 
sıııııl 

O "sus!'' der demez su 
rafı dinlemeğe baş!aınıştıııı :_ .. k 

. ay.-
- Bu tarafa ... Merdivenleri buraya ... 
Da ha ötclde olan yahut yere düşmÜ§ 

olan merdivenler şimdi Doğanın tırman 

dığı duvara dayatılıyordu. 
Doğan yukarıda belki otuz kişiye 

karşı dövüşüyordu. Kılıçların boşluk -
ta çizdiği halkalar birer şimşek gibi 
panldryor; her defasında bir Cinevizin 
yık:~jığr. fakat Doğanın ayakta kaldı -
ğı görülüyordu. 

- PC§rev Bey de tırmandı... Bakın, 

orada ... 
Dündar Beyin kumandasındaki Yu -

suf Bey de çok geçmeden mazgalların 
üstünde görüldü. 

Bunların üçü de Ayşeyi sevenlerdi. 
Doğanın yanına birer ikişer Türk yi

ğitleri tırmaruyorlaridı. 

Şimdi mazgalların ardındaki harp 
gittikçe kızışıyordu. 

Sinyor Zaharyanın büyük kule üze
rinde zırhlı şövalyelerin arasında öte -
ye beriye emirler verdiği görülüyordu. 

Amiral Trant ini Peşrev B eyin kar -
şısındaydı. General Karnaro, Dündar 
Beye karıı dövüşüyordu. Zaharya orta
l:ia bulunuyordu. 

23 -
·-~~----------~----

ÇEKLER 
•Londra 62-2 • Viyana 4 2'230 
• N n)'Ol'lı 079075 • ll&dr10 15 9007 
•PıuU 17 i45 • Ber11D 1nG2 
•KlllDo 15 0884 • V&rfOft '1880 
•Bı11.lttel 4i0i:i • Budapeete 40032 
•Atına 87 8617 •Btıkr .. 108 038:> 
• Cennn 84600 • Belgrad 84 5660 
• !lofJ'a Gol 3086 • Tolrobam• 2 7620 
• Alut•rdam 1 «50 • lloelrOYa 2.l0375 
•Prat 22 7780 • Stolrholm 511~ 

ESHAM 
iş Ba.-ıkllSI 9 90 
Anadolu 23 iO 

Reji 2,
Şlr. R•yrty . -

• llerkes BaaJı 00 -
u. sıcorta 

Bom~ntı 920 

ratlkrazlar 
• 1H3 T.HM. 1 20 3:?5 

l'r&mY&J 
• Çlmen•.o 14 LO 

Ut.yon Oeı 
~--k Del 
Balya .-
!Şark m.. ecF.A -

Telefon 

Tahvlller 
!:Jektrlk 

• • • • D 20 20 Ttam•aJ 
• • • .. m 20 15 R.Uıtnn 
* tııUk.DaMll tı5 • AllAdOID 1 40 -
• ErgerıJ İJıUk 95 25 • Anadolu n -10. -

192!! /o M ~ n>ldOIU ID 
8. Erzurum 00 - • lolUmı-sırtl A 4" 2j 

Harp uzadıkça kargatalık artıyor - ._ __ , __________ ...., __ 

du. 

Bir aralık Doğan Beyin kırk elli kiti :!-------.----.... ---'-"'! 
ile, öndekileri yere serdiği, büyük ku -
leye doğru koştuğu görüldü. 

Sinyor Zaharya bu sırada kaybol • 

du. 
Ve biraz sonra büyük k ulenin maz -

gallarında yeşil bayrak dalgalandı. 
Bayrağın altında geniş omuzlu, ~h· 

livan yapılı çakır gözlü delikanlı var -
ldı. ,, 

Umur bey gülümsedi: 
- Sağ ol, Doğan! ... 

Takvim 
1 

Gun dotufu 
Gtııı babfı 
Sabab namazı 

oeıe namu:ı 
lkJ.ndt D&UIUI 

.Up.m namazı 
t'&t.ll D&m&.EI 

ımaıı 

t'ılm ıeçea &1ln1el't 
Yılm kalan g11nlerı 

Ç.arıanıbı\ Perşembe 

12 Mayıs ı.~ Mayıs 

R. evvel'.! R. evvel 

446 445 
!9,17 19 18 
~~o 3)0 

12.to 1210 
16,0j 1606 
19.l 7 19 18 
21 .05 2I.06 

248 ~.4:! 
1~~ J .i~ 
2:33 2~~2 Dedi ve yalın kılıç asker safları ara- ._ ______ .._ ___ ..., ___ -.: 

ıma daldı. 

Kalenin üstünde yeşil bayrağı gö -
ren askerler büsbütün coımuş : 

- Ya;aaa! ... 
Haykırışları arasında, köpürmüş 

bir deniz gibi .kale duvarlarına doğru 
saldırmıştı. 

Doğan çok geçmeden kale kapısını 
açmış ve başta Umur bey olduğu hal
de bih:in asker içeri dalmıştı. 

Umur bey bu cesur delikanlıyı alnın
dan öptü. İçkaleye doğru atını sür • 
dü. 

Cinevizler çarşıyı ve evleri yağma 
etmişler; hatta halktan bazılarını so -
kak ortasında öldürüp bırakmışlardı. 

Sağ kalanlar Umur beyi görünce he -
rnen yerlere kapanıyorlardı. 

Fakat durulacak zaman değildi. 
Umur bey: 

- Silahsızlara ilişmeyin! 

Diyor; Zaharyanın içkaleye çeki • 

Programı 

ÖCLE NJ<:ıttYATl: 

Saat l 2,30 l'IAkla Türk musikisi. 12,5o 
Havadis. 13,05 Muhtelif p!Ak ne;oriyatı. H,00 
son. 
AK~AM ::'\EŞR!YATI: 

Saat 17,00 1nkıUl.p dersleri üniversiteden 
nakltn Yusuf Kemal Tengirşenk tarafından 
lS,30 PJAkla dans musikbl, J9,25 Mandolin 
orkestrruıı: Berk \'e arkaı.laşlan 19,30 kon 
!erans: Spor fe\'llldl hakkmda Bay Hamc!l 
Emin Çap tarafından 20,00 Nezihe ve arka· 
d&§ları tara!ından 'l'Urk musikisi ve halk 'ar 
kılan, 20,30 Bay Ömer Rıza taratından nrap 
ça söylev, 20,45 Blmen Şen ve ıı.rkada~ları 

Saa tayarı 21,115 orkestra: 
Saat 22,lCi Ajans ve bor.sa hl\berlerf ve 

ertesi gUniln programı. 22,30 PIAkla .sololar, 
opera vt operet paçraları. 23,00 son. 

-- - - ,,_, ~--.-. .............._...._......_ ,_ 

Bulunduğum taçgiy
me merasimleri 

Bunların en muhteşemi son Rus çarı 
Niko/anın taçgiymesi olmuştu 

İngiliz kralı VI inci Gorge ve ka -
rısı kraliçe Elizabeth yann taç giyi -
yor. Bu münasebetle Londrada çok 
mutantan bir merasim yapılıyor. 

Fakat, tarihte böyle çok büyük me
rasimle taç giyme hadisesi az göı•JI • 
müştür. 

Romı>nya valde kraliçesi Maria bu 
münasebetle hatıralarını şöyle anla • 
tıyor: 

1 "Şimdiye kadar dört taç giyme me· 
rasiminde bulundum. Bunlardan biri 
benim kendi taç giymem. Benimki, 
gördüklerimin en mütevazisi oldu. 
En büyüğü de Rus Çan Nikoıa·nın taç 
giymeşi olmuştu. 

U inci Nikola'run taç giymesi için • 
kocamla beraber Moskovaya gittiğim 

zaman· tam yirmi yaşında İ<lim. Me -
rasimde Romanyayı temsil ediyorduk. 
Kocamla evleneli üç sene olmuştu. 

Yabancı bir memlekette hazır bu • 
lunduğum bu ilk merasim bende çok 
büyük bir tesir brraktr... Adeti peri 
masallarında yaşıyordum .... 

• Moskova hakikaten güzel bir şe -
birdi. Taç giyme merasimi günü, de -
nebilir ki, şehrin bütün binalarında 
bulunan kıymetli şeyler sokağa dökül • 
mü~lerdi: Şehir baştan ba~ donan • 
mış. hertaraf süslenmişti. Merasime 
iştirak eden zenginller bütün süslü 
elbiselerini giymişler, mücevherlerini 
takmışlardı. Sokakları dolduran ka -
labalrk ışıl ışıl parlıyordu .... 

Merasimde bana en çok dokunan 
şey de geçit resminde eski ve yeni iki 
kraliçe'nin bulunması oldu: 

Eski kraliçe'nin arabası önden gi· 
diyor, yeni kraliçe Aleksandr'nın ara -
bası da arkadan geliyordu. Fakat ilk 
arabadaki eski kraliçe'nin halin.de öy
le büyük bir hüzun vardı ki 1 Yeni kra
liçe ise bu nisbette neşeli idi. Hakika • 
ten ikisinin de bu halde bulunmakta 
haklan vardr: B 'risi için yeni bir devir 
açan bu merasim öteki için bu devri 
kapıyordu .... 

Ben:m taç giymeme gelince: Bu. 
yukarıda söylediğim gibi. çok müte -
vazi olmakla beraber. Benim keneli taç 
giymem olduğu isin, ubii hayatımda 

K rn lit,:e /1111,. i 

büyük bir hatıra teşkil eder. 
Memleketimiz tek bir memleket o • 

larak daha yeni birleşmişti ve ben:m • 
le kral Ferdinand bu yeni ülkeniıı 

ilk kral ve kraliçesi oluyorduk. 

Taç giyme meselesi ortaya bir ha -
dise sıkarmı~tr: Ne ben, ne de kocam 
memleketin mezhebinden değildik: Ben 
An2ılokandım, kocam da Katolik. Hal
buki memleketin resmi mezhebi Or
todokstu. Bununla beraber, Orto • 
dokslar bizim ayinimizi kendi kilisde • 
rinde yapmalarını istiyorlardı. 

Taç giymemiz merasim it:barile sa
de olmalcla berabçr halk için samimi 
'ı,ir bayram te~kil etmek itibarile çok 
büy"..ik oldu: 

Memleketin yeni kurulan milli 

birliğ'ni halk bütün kalbile bayram -1 
lryordu. 

Bulunduğum dört taç giyme merasi
minden ikiıi de İngilterede oimuştur: 
Bugün taç giyme merasimi yapılacak 
olan kral XI inci Gcorge'un dedesinin 
ve babasının taç giyme meras:minde 
bulundum. (Bunlar VII inci Edvard·ı 
ın ve daha sonra V inci G~orae'un tac 

b ~ 

giyme merasimleridir), 

Hakikaten, uzaktan bır 1' 
yutuyordu. Hatta bu aya 

çokluğuna ve sık sık du!~ 
0 

zaı:an gelenler birçok kıtı 
Alçak sesle Harvest'e : ·~ ~ 

~ ·ı rnıı - Gelenler var, degı 
- Evet, dedi. 

w z' - Şimdi ne yapacagt · 1 

N o • lA d·yorsun• Jl - ıçın te aş e ı 'ki ser 
- Bilmem ... Herhalde ~ \fİ! 

b .. le bır · 1 
ğını sabaha karşı oy . de ı>,., 

. ... 1 b lar uzerıll f"' g.orur erse ya ancı 
1 

c1enıer 
sır hasıl etmez. He c g 
lursa ..• 

Harvest: 
1 

i tt1 
- Simdi yapılacak tn ~ bıır• 

• 11<1 1 
zi kesip beklemektir. B~ ed'" 
mivecekler. Belki bizi go~ıısıoııi 
ler. Onun için, burada bU b~ 

.1 • • • · 1karıP ·dır 
~endı erme sesımızı Ç iyı 

tense sessiz oturmak. d~ltaaıfl' ~ 
o bunları söylemıştı uıı•flf 

kenara saklanmayı daha 
111 

1Jıl mostum: ştı· ~ı 
1 lava biraz aydınla~~~' ıeıı' 

ğumuz yerin biraz ilcrısın ııe;; 
lübe gibi bir yer vardı. ~.':ıeııe 
ya doğru sürüklene siir~tdi· 

11 Arkamdan da Harvest g 
11 

fi~ 
d h. . ... mede Bura a. ıç gorun 

lirdik. 1 
.. 1 k ,,,, 
oy e yaptı ... le ,e• 4d 
Uzaktan duyulan aya aı'ı•fl 

laşı . Ayni zamanda kon~ı: ~~ 
du. Kulak verdik, dintcclı bııl"" 1r)

1 

- üzerinde üç tabanca Jc11t1'
11 

- Oç tabancayı nasıl. ,~ 
ıı•' mış? •. ıtıJJI• ~ıl 

- Tabii ücünii birden ·1<itiıı1 ~ rl 
ğil. Fazla fazla iki clind~ 1,e ı;tC 

B. . . k bitıll ... 
nır. ırının urşunu deırı'" ~ ti 
bancayı kullanıyormuş .. 1, ıJ ı 

- Olabilir. Fakat. bO) s1ııcl r / 
calı bir anam nasıl bir il'I 

merak ediyorum. rrı' dl ,;/ 
- Merak ediyorum cJe ~ılı 

yorum de. ısıı"' I' ~ 
- Korkuyor muyurn ~~ 

Yahu ben yıldınmdan l<?r,uıı ; • 
damım ... Hani şurada il<! ,ıı ~~· 
lacak olsam bu üç taban'rı•>" • f' 
!ahi kendi elimle bulur. ~git# 
dm ... Fakat. ne yazık }<ı _.,, 

buriyetindeyim. ·ctift"" 
- Merak etme. Sen gı 

buradayız. · IJİf 
- Sizin bulabUeceğiııi•I 

miyorum. .., .. 
B k 1 go··rüı;;iir\l · - a a ım... s 

yuz, bulmaz mryız... ıır· 
Konuşanlar uzaklaştı ··~" 

ı:ıaf"' 
Ayak sesleri de uza .. di1'-
Şimdi biz konuşabılır "'' 

(IJCı•CJ 
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1111 Taksim stadında şenlik 

IAbdullahTevf@ 
uyandırmış .. 

(S inci aayı/O/Jtln dcVGm) 

l 

provası .. 1Japıldı 

ÇekosıovakY• Avusturya 
hududunu tahkim ediyor 

Viyana. 11 (A.A.) - Linz'de 
cıkmakta olan Neue Zeit gazetesi, 
Cekoslovakyanın Avusturya · hudu
du boyunca yapmakta olduğu tah· 
kimat i§lerine dair nC§rİy~~ devam 
etmektedir. Bu gazete, Çek Ma
ginot hattı,. ba~hğı altında bir rapor 

ne~retmektedir. 

cafort ile evleneceğini ve balayını 
ispanyada geçirmesi muhtemel ol • 
duğunu bildirmittir. 

Bir gece "Seyhan,, otelinde sabah· 
lıyorlar. Ve ertesi gün, köylere gİ· 
decek otobüsleri kollamak maksadile 
Nebinin kahvesine u~ruyorlar. Bu 
sırada oteki Şevketin ihbarı üzerine, 
polisler gelip kendilerini yakalıyor· 
lar. 

Kendileri, otelci Şevketin ihbarı 
ile değil de. kahveci Nebinin ihba· 
rile yakaland1klarını tıanıyorlarsa d<ı, 
yakalanmalarmı otelci temin etm:~
tir. Şevketin ihbarilc de $ıe miş· 
lerdir. O vol:itki firarilerin kahve· 
cidcn şüphe ctnıı-lerinc sebcb. kah· 
vchımede otmd11kları sırndn. Abdul· 
lahm gazetede nrkadaşile beraber 
resimlerini göriip. T ev fi kin !:olunu 
diirtmcsi \'e göz ucuyla ga7ctcki re· 
simlerini güstermesidir. Bu sırada 
kahvecinin bu hareketi farkcdip on· 
\arın yüzlerine dikkatle bakması ve 
sonra dı§arıya çıkması, ştiphdcri· 
ni kahveci \izerindc topluyor. Hal· 
buki daha evvel otelci tarafından 
ihbar ''aki olmuştur! 

Kaçıp da yakalannnların ifadele· 
ri, aynen size anlattığım gibidir; 
bunun böyle olduğunu. açık ce1sc· 
de duru§malan yapılırken, kendi 
ağtzlarmdan da dinliyebilirsinizl. 
Biz, bu vaziyeti r~smen ve kesen· 
kes teshit etmi§tik, kendilerinin ifa· 
deleri de, bizim yaptığımız tahki· 

ka, müeyyiddir ! 
Artık tahkikat, tanıamile bitmİ§· 

tir. Evvelce İ§ten el çektirilen gar· 
diyan lsmail Hakkı da dahil olmak 
üzere, üç memur, vazifelerinde ih· 
mal ve terahiden zannaltma alın· 
mıtlardır. Tevkifhaneden firar et· 
mekten durutmaları yapılacak olan 
Abdullah ve Tevfik.le bu üç mcnıur, 
hep bir arada duru§maya tabidirler. 
Dava dosyasını, yann (bug\in) as· 
tiye ceza mahkemesine vereceğiz. 

::I'" .. 
~· ... .. 
"'" 111> ... • ::ı ... 
g: .. 
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ı ~tanhul Dellerdarlığındun: 
Cina ve mevkii Senelik muhammen 

Kadıköyünde Fencrbahçe mesiresi ya
nında Milli Emlake ait c&ki Boıtan v<: 
hu boıtan ile deniz arasındaki kumsal 
mahallini mü~temil 15283 metre murab. 

baı deniz banyo mahalli. 
Tophanede Boğazkesen caddesinde 4 

numaralı dükkan. 
Tophanede Boğazkesen Necati B. cacl· 
delerinin birle,tiği köşede kain 2 ve 

335 numaralı gaz:no. 
Top!lanede Necati B. caddesinde 3Sl 

numaralı dükkan. 
Tophanede Necati B. caddesinde 359 

Numaralı oükkin 
Tophanede Necati B. caddcsin<le 36 ı 

Numaralı dükkan 

kirası lira 

2Z5 

ıos 

318 

120 

120 

06 

42 

Kira nıuddcti 

3 yıl 

2 " 

2 " 

2 .. 

2 ,, 

2 " 

2 .. Tophanede Necati B. caddesinde 379 

Numaralı dükkan Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hiralarındaki s:nclik k"ra ve mUd 

detler Ur.erinden açık arttırma usulile kiraya vcı ileccktir. Lte!.l'lerin ve tedi
ye şeraitini öğronm<k istiycr.lcdn 27 5.937 P"l'mbc giir'i .aat on dOrtt< r, ı.s 
pey akıelerile MUii Hmlik müdüdügi;ndc toplanan komisyona geJm·I•"· (M.) 2689) 

• f :s .,. c: ... 

~ .a 
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'---~-----------------------___,. Samatya'da: AnaJipsis kilisesi vakfı: 

lstanbulVakıflatDirektörlüğü ilanlar~ 
~-

Topkapı'da: Ayanikola kilisesi vakfı. 
Bakırköy'ünde: Ayayorgi ve Analipsis kiliııelerile mckt~pltri vakfı. 
Yegilköy'de: Ayastefanos kilcse ve ilk okulu ve mezarlığı vakfı. 
Sanıatya'da: Ayanikola kilisesi vakh. .. 
Samatya'da: Ayayorgi ,, ,, 
Balat'ta: Ayastrati kilisesi ve ilk mektebi vakfı. 

Fener'<le: Rum Patrikhanesi dahilinde Ayayorgi kiliseıi vakfr. 
Cibali'de: (Ayanikola kilisesi ve mektebi ve a hanesi ve Ayaharal!mbos kili· 

&esi ve Ayazması vakfı.) 

Kumkapı'da: Ayakiryaki ve Panafya Elpida kiliseleri ve mektebi vakfı. 
Samatya~da: (Ayakostantin kilcsesi ve ektebi ve Kaı:lıçc mcde Ayaprnııko-

vi kilisesi vakfı). 

Salkımsögüt'te: Ayatrapi Ayazma ve mektebi vakfı. 
Edirnekapı'da: Ayayorgi kilisesi vakfı. 

Fener' de: Katipmuslahaddin mahallesinde Ayayorgi kilisesi vakfı. 
Samatya'da: Ayamina kilisesi vakfı. 

Edirnckapı'da: Sarmaşık'da Ayadimitri kilisesi vakfı. 
Lonca: Ayadimitri ve Ayalaherna kiliseleri ve mektebi vakfı. 
1..:inga'da: Ayıtodori kilisesi ve mektebi vakfı. 

Ycdikule'de: Balıklı Rum Ortodoks hastahanesi vakfı. 
Balat'ta: Balino kilisesi vakfı. 
Edirnekapı'da: ilk Rum muhtelit mektebi vakfı. 
Fener: Rum mektebi kebiri vakfı. 

Edirnekapı'da: Tekfursaray Hançerli Panaiya kiliser;i vakfı. 
Fener'de: Maraşlı Rum mektebi vakfı. 

'Altımcrmer'de: Meryemana kilisesi vakfı, 

Eğrikapı'da: Meryemana kilisesi vakfı. 

Samatya'!da: Belgrad Meryerr.ana kilisesi vakfı. .. 
Vefa'da: Panaiya kilise ve ayüzması vakfı. 
Salmatomruk'ta: Panaiya kilisesi vakfı. 

Fener'de: Yuvakimion Rum kız mektebi vakfı. 
Eyyüb: Surp Asvazazin kilise, mektebi ve mezarlığı vakf r. 
Samatya'da: Anarat H igutiüm kilisesi vakfı. 

Eyyüb'de: Babahaydar'da Surp Agya Ermeni kilisesi ve mektebi vök!r. 
Gedikpaşa'da: Ermeni Protestan kilisesi vakfı. 

Kumkapı dışında: Surp Harityum kilisesi ve mektebi vakfı. 
Yeşil köy: (Surp İstenapos kilisesi ve Kapamacı yan mektebi ve mezarlığı vakfı 

Samatya'da: (Sulumanastırda Surp Kigork Ermeni kilisesi ve Sahakyan Nun -
yan mektebi ve mezarlığı vakfı.) 

Fcner'de: Meryemana namı diğer Kan it kilise vakfr. 

Kumkapı'da Kazganisadi mahallesinde Meryemana kilisesi vakfı. 
Kumkapı'da: Meryemana Drasörleri klisesi vakfı. 

Topkapı'da: (Surp Nikogos kilisesi ve Leon Vartuhyan mektebi ve mezarlığı 
vakfr.) 

Narlıkapı'da: Surp Ohannes kilisesi vakfr. 
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Başvekalet istatistik Ganeİ · 1 
Direktörlüğü 

Eksiftıne ve ihale komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf u uliyle eksiltmeye çıkarılan İ§ genel nüfus sayımı netice

lerini gösteren Fransu:ca ve T.;irkçe yazılı. batlık ve &Ütun tertibi kamilen yek· 

ncsak 20 cilt eserin baskısıdır. 

2 - Beheri 16 sahife üzerinden 140 forma tahmin olunan 20 cilt eserin 

her birinden iki~cr bin adet baszlacaktr r. 

Forması 35 liradan 4900 lir.ı baskı bedeli tahmin olunmu§tur. 368 liralık 

muvakkat teminat verilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme 1937 Haziranın 3. cü Pertcmbc ı:;ünü uat 14,30 da Umum mü. 

dürlük binasında toplanacak komisyonda açılacaktır. Açılmadan bir rıaat evvel 

zarfların komisyon reisl:~inc verilmesi lazımdır. 

Bu baptaki ~artname ve nümune komi5yon katipliginden iıstenebilir. 

(1083) (2462) 

Nafıa Vekaletinden 
20 Mayıs 937 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekileti mal • 

zeme eksiltme komisyonu odasında 25300 lira muhammen bedelli 110 adet mil· 
• hendis çadırı 123 adet amele çadırı 41 adet heli ça:dm ve 32 adet banyo çadırı 

kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konmuıtur. Şartname ve buna müteferri diğer ev -
rak 127 kuru§ mukabiliode Ankarada Malzeme Müdürlüğünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 1898 liradır. 

Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 numaralı nüshasın:ia intişar 

etmiş olan talimatname dairesinde Vekaletten alınmı§ müteahhitlik vesikası ib • 
razı mecburidir. 

Ek:;iltmeyc gireceklerin teklif zarflarını 20 mayıs 937 perşembe günü U· 

at 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ( 1106) (24 i9) 

Gedikpaşa 'da: Surp Ohannes kilisesi ve mektebi vakfı. 

Yedikule haricince: Surp Pırgiç kilisesi ve hiatahaneaine vakfı. 

·-

Balat'ta: (Surp Bergda~abet Ermeni kilisesi ve Horarıyan mektebi ve mcı:ar-
lığr vakfı). 

Yenikapı'da: Tatios partagimeos kilisesi ve mektebi vakfı. 
Balat: Musevi Cemaati vakfı. 

Balat: Musevi hastahanesi vakfı. 

Salmatomruk: Musevi Sinagonu vakfı. 

Tckfursaray: Musevi Cemaati vakfı. 

Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda yaıılı 

vakıflara, 2762 sayılı vakıflar kanunile niıamnaaıeaine .,.e olbaptaki talimatname 

hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden aUkahların 23 Mayıs 

937 tarihine kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne alelusul müracaatları ilan 
olunur. (2558) 
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ZAYİ 

937 senesinde Kuleli 
den aldıgım tasd:knaııı' 
Y cniıini çrkaracaiıı:nda!1 
mü yoktur. 

hali 
Sarıyer Maadrn nı<' . .ı ti' 

marada Halw ıat 
ev.Na. 

BC'~ik;a~ icra MelfCll 

Borctan dolayı ~ 
ya çevrilmesine karar;;... 
sol, gardirop, san ki ~ 
mausı, saat, haki ııı: t;ol~ 
bası şcılong, aandal)'lt ~ 
ve aair eşyanın a~k ~ 
Arnavutköyündc BoY'~c 13 
~rnda. 40 numaralı h•" ,
rihinc mü&adir pertcaıbC ., 

dan saat on ikiye ~,dit p.JI' 
Rüsum delliliye ve iııaJe 
riainc ait olmak uıetc ~ 
mezkür gün ve aaatte racı' 
bulunacak memuruna 11"1 
olunur. ., ~°' 

~ (v• 

. • /k"rıcİ il lstanbul Aslıyc ı 
hcmc.~incfon: ~ .. • . v• .. 

Afrodit Zaharyadının z1 ~ 
kez Rıhtım hanında 12 rtı' . e a, 
Ko~ Kostantin alcyhın it 
dolayı mumaileyh J{oÇ~oıP 
gösterilen mahalde bulun d~i'1 
metglihınm meçhul bulut\ Jı$tt 
ri ta.rafından verilen ı:n~şt1l .... ıı ·r ın ... şılmış ve davacı vekı ın . , 
nun görülen talebi veçhtl jcf 

müddetle ilanen tebligat rtd 
muhakemenin 7.6.937 paıı ırJ' 
saat 14,30 bıralnlı:nasına y~ 
karar verilmiş olduğundan ·sbl 

ati mezkürda mahke~ed\~~ 
etmesi ve aksi takdırde 

1111
,ca 

nuni muamelenin icra kı ···-~ 
1
• ~ ı:na JcJP" : 

mu olmak ve teb ıg. ,ıet' 
bulunmak üzere keyfıyet g 
olunur. 



. Haseki Hastanesi 
Pollkllnlk cetv•ll 

Pazartesi Salı Çarpmba Perıembe Cuma Cumartesi 

10-12 10-12 10-12 10-ız 10-12 10-12 

13-15 
10-12 

13-15 
8-10 

-

13-15 
10-12 

~.ı .. 
oglz, Burun 

'Ye 13-15 
10-12 

13-15 
8-12 

13-15 
8-12 

13-15. 

S-10 

13-15 
10-12 

10-12 

13-15 
10-12 

10-12 

13-15. 
8-12 

8-12 

13-15 

13-lS 
s-10 s-ıo 

13-15 
10-12 11-12 

13-15 -
10-12 10-12 

1s-15 ıs-ıs 
10-12 l0-12 

13-15 
10-12 10-12 --
13-15 -
10-12 10-12 ---13-15 

s-12 --13-15 

--
s-12 

- ---
13-15 

13-15 
10-12 

13-15 
s-ıa s-ıo 

13-15 
10-12 --13-15 

ıt-12 10-12 

-10-12 10-12 

13-15 
10-12 

13-15 
10-12 10-12 

S-12 8-12 

13--15 

8-12 -- ---

Beyoğlu Haste,ıesl 
Pollkllnlk cetvell 

Salı Çar§lmba Perıeınbe Cuma Cumartesi )f 
"tc~e Pazartesi 

10-12 - 10-12 - 10-12 
,.._.-- -~-

baı.: .. 
"""t~e 13-15 

10-12 

13-15 13-15 
10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 

'tlttrı 

~~. 

13-15 
10-12 

13-15 
10-12 

13-15 
10-12 

-13-15 - 13-15 
10-12 ıo-12 10-12 

13-15 13-15 
10-12 10-12 10-12 10-12 __ , 

13-15 
10-12 

-
10-12 -13-15 

Cerrahpaşa Hastanesi 
Pollkllnlk cetvell 

Pazartesi 
10-12 

Sah 
10-12 

Çarşamba Perıembe Cuma Cumartesi 
10-12 10-12 10-12 10-12 

13-15 13-15 - 13-15 
10-12 1a-12 10-12 

lı l0-12 
""'~ı· 

10- 12 --l}'t -...._ 
13-15 13-15 

10-12 

13-15 
10-12 10-12 10-12 

ıa-12 -----~qQ~ 10-12 

·loıaı :s - 13-15 
10-12 

- ıs-ıs 
ıo-12 

13-15 
10-12 10-12 

tud' , urun ıo-12 10-12 - -
l}'e 

--
13-15 
10-12 
- -
13-15 
08-12 

--· 13-15 -
--

13-15 - 10-12 
l0-12 

13-15 

10-12 - -13-15 

-
'tiıı~'~••p1ca.,. Zeynep J\ Amil Oo(r11mevl 

taraf ıl Do- d .. h ında gunıevindc her .• "'"at l0-12 ve 13-15 e mutc assıı 
n p 

1
• g-.ın '"' ,. 

0 ıklinik ya 
1 

2692 .. 
pı ır. 

tık teminatı 

~httlita Sene»"' muhammen 

~ lırıcıa ita ?\foııa F kiraaı 
v lııtda 

6 
l<U~ük enari mahalle ve 

tfa ~ Vez· "• da t.f • lı ~da ır hanının üst 
Ctla OlJa }i fba t •oıc ~ ilsrcv • lta !ı Ah agında 83 mahallesinde Ko. 

30 

~lil>tlıÇar ltıct l>a§a numaralı Ekmek. 
l>a!a !•da \7 ll'lc<lresesi 190 
" hanınd organcıI -

2,25 

14,25 

~I ( tılt a l O n ar sokagında ı 80 
t. tr t arda ac uınaralr oda 24 ' 
11tt taı· ınt· · ı '}'a 1rn 1 senelik . uılı olan ma· lııı~ "critrrı tılrihind . ~uhammen kiralarile ilk teınınatları Y kadar ~~ dığırı.ı_ ele Üzere en ıtıbaren 938, 939, 94a seneleri mayısı ıonun~ bu b bıh: ~"'411\ artır .. .. nde gırcn -ı..~ "-'ICltirıu .. artırma 

1 
maya konulmuş ise de belli ihale gunu 1 . uva ~ıq ~ tilnd 4.5 937 .. .. şartname erı -~ rıtt1c • e törüt . ·. cuma gunune uzatılmıttır. . inat mak-

~clırıttubıle ber bebılır. İstekliler hiıalannda göeterilen ılk tem .. nde 
r. a er Yılkarda yazılı günde saat 14 de Daimi encu)ıne 

••ııo (l.l (2672 

~..._-,c b· 
~~ ır nıct ~ ..,, re en· d ao.

1 
"'IO iJc· ın e İzmir do· 

t ınci 
S '"-· '• ha ne..,i P• t-ı 24 ti lltciye nıuk 

tt.ı . rtlalc . 
lr ·-· 

f' tı 
Beherinin aıuh&ausıen ı.a 

23 kurut 
45 .. 

4 tt 

• taıt--

11 - .KVIUJN 12 MAl"lS 1937 

Tayyare Piyangosunun d nk
keşidesinde kazanan numaralar 

No. 
3 

49 
117 
126 
175 
200 
248 
400 
419 
435 
447 
480 
555 
611 
639 
659 
739 
7 56 
791 
829 
96Q 
997 

1015 
100 
187 
289 
365 
378 
389 
451 
483 
566 
599 
644 
783 
9a2 
916 
938 

2016 
51 

310 
313 
410 
513 
533 
560 
603 
607 
636 
667 
767 
991 

3162 
168 
207 
290 
470 
541 
567 
721 

Lira 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
50 
50 
30 

100 
lP,O 
3a 

ıaoo 
5a 
30 
3a 
50 
30 
sa 

150 
500 
30 

laO 
50 
30 
50 
50 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

1ao 
50 
5a 
30 
30 
50 
5a 

100 
50 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
50 

100 
50 
50 
30 

100 
50 
so 
30 
30 

No. 
983 

5187 
365 
461 
sa2 
583 
627 
641 
765 
941 
991 

6111 
127 
288 
312 
469 
502 
534 
566 
591 
651 
691 
692 
730 
879 

7a23 
68 
85 

166 
343 
S9Q 
609 
659 
664 
695 
736 
766 
776 
856 
882 
g9cı 

8005 
44 

101 
136 
241 
2-47 
334 
369 
590 
591 
610 
723 
780 
919 
958 

9020 
220 
285 
437 
464 
464 
-469 
-474 
511 
541i 
.561 
565 
565 
655 
869 
922 
949 

Lira 
5a 
3a 
30 
sa 

150 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
3a 
50 
30 
30 
50 

100 
50 

100 
50 
30 

150 
100 

50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
100 

50 
50 
50 

soo 
50 

500 
3a 
50 
30 
sa 
50 
50 
30 
30 
50 

30000 
12000 

30 
30 
3a 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
3a 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

No. 
422 
482 
496 
519 
594 
676 
703 
789 
823 
836 
880 
936 
992 

11073 
99 

162 
468 
574 
657 
919 
985 

12010 
• 4'4 
144 
162 
270 
sa6 
491 
519 
525 
5-49 
591 
610 
671 
751 
'174 
'175 
801 
824 
86'i 
909 

13012 
19 
32 
88 

192 
227 
552 
579 
676 
779 
832 
880 
951 
987 

14104 
211 
394 
!'30 
653 
783 
971 

1501cı 
56 

1on 
117 
221 
2•7 
271 
373 
31'5 
401 
507 
637 
6fi2 
740 
888 
899 
969 

Lira 
30 
30 

100 
50 

100 
30 

100 
30 

1aa 
30 
5a 
50 
50 
50 
50 
30 
sa 
3a 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

1000 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

ıoo 
30 
30 
30 

1 (lll 
30 
30 
50 
30. 
30 
sa 
30 

30 1 30 
30 
30 ı 
30 1 
50 1 
30 1 
30 
50 
30 
50 

150 
500 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
ıoo 
30 
ıoo 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
30 
30 
30 

No. 
396 
400 
410 
562 
579 
607 
671 
794 
851 
900 
91a 
953 

17067 
172 
191 
264 
299 
349 
387 
414 
710 
912 

18032 
75 

107 
113 
187 
251 
404 
413 
446 
488 
620 
743 

19045 
235 
338 
373 
399 
419 
426 
438 
567 
596 
624 
746 
750 
877 
925 
942 
968 

ıa101 
138 
193 
272 
377 
435 
4.!>4 
482 
634 
776 
9?.4 
944 
992 

21087 
246 
36Q 
44"1 

58"' 
736 
914 
950 

Lira 
50 
30 
50 

1ao 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
50 
50 

100 
50 
30 
50 
3a 
50 
30 

100 
30 
5a 
30 
3a 

soa 
30 
30 
50 
3a 
30 
5a 
50 
5a 
30 
30 
5a 
50 

100 
so 
:so 
30 
30 
30 
50 
50 
3a 
3a 
30 
50 

100 
30 
50 
sa 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5a 
30 
so 

500 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
ıoo 
30 
30 
30 
3a 
50 
50 
50 
30 

500 

No. 
660 
674 
8a7 
847 

23a18 
l(i7 

196 
224 
235 
467 
473 
564 
567 
5Q7 
612 
689 
770 
886 
923 

241M 
187 
224 
298 
339 
357 
397 
504 
733 
331) 
740 
779 
916 
937 
951 
953 

25110 
117 
126 
247 
300 
324 
395 
442 
580 
708 
712 
786 
799 
904 
923 

26006 
19 
76 

151 
2a4 
273 
364 
365 
384 
432 
453 
721 
828 
g7Z 
982 

27003 

Lira 
30 
30 
5a 
so 
30 
ısa 
30 

150 
so 
30 
3a 
ıoo 
50 
50 
5a 
50 
3a 
ısa 
30 
ısa 
3a 
ıoo 
100 
50 
50 
30 
so 
30 
3a 
30 
30 
ıaa 

150 
50 
50 
30 

150 
30 
30 
30 
so 
50 
50 ,. 
30 
30 
70 
so 

2000 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
ıoo 
30 
30 
50 
30 
30 
so 
30 
sa 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

110 
30 
30 
30 
30 
so 
30 

No. 
824 
852 
866 

28100 
385 
497 
509 
534 
571 
870 
893 
957 

2900fl 
ısz 
184 
21s 
23Q 
267 
375 
481 
519 
542 
654 
197 
889 
972 

30201 
2~7 
355 
387 
555 
586 
725 
759 
809 
918 
956 

31089 
149 
204 
209 
247 
336 
362 
385 
458 
558 
581 
654 
812 
743 
795 
799 
842 
937 
984 
997 

32135 
145 
237 
243 
254 
310 
470 
740 
7RO 
807 
840 
sso 
gS4 
977 

Lira 
30 

100 
!O 
so 
30 
50 
5a 
30 
30 
50 
30 
3a 
5a 
30 
50 
ıaa 
sa 
30 
30 
30 

150 
30 
50 
50 
50 
.90 
30 
so 

uo 
30 

ısa 

50 
30 
50 
30 
50 
sa 
30 
50 

150 
30 
50 
50 
50 

uo 
.so 
30 
30 
so 
50 

150 
50 
30 
30 

150 
30 

500 
sao 
5a 
30 
50 
50 

150 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

34013 
32 
37 
74 

179 
280 
289 
331 
410 
44a 
664 
666 
745 

35026 
71 

149 
Ş99 

450 
452 
491 
597 
5951 
602 
639 
714 

36054 
91 

147 
ııs 
195 
203 
214 
327 
511 
419 
595 
750 
806 
940 

'7170 
180 
231 
258 
359 
370 
395 
424 
484 
565 
578 
674 
813 
g33 
933 
g6a 
975 

38070 
191 
336 
371 
481 
498 
701 

39034 

lO 
.so 

100 

'° .so 
30 
50 
50 
sa 
30 
30 
50 
50 

1oa 
100 

50 
30 
30 
30 
ıoo 

.3a 
100 
30 
30 
50 
30 
so 
30 
30 
50 
so 
sa 
30 
50 
30 
50 
50 
sa 
5a 
so 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
5a 
50 
sa 
sa 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
ıoo 
30 
30 
30 
30 
50 

4106 
169 
180 
230 
2cıı 

304 
324-
401 
41?. 
o47 5 
-491 
559 
585 
61 .S 
6?.4 
66" 
720 
H7 
844 
9.!ifi 

500 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

10014 
79 
9ti 

228 
280 
323 
368 
3i8 

150 
150 

50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

1604~ 
St<i 

100 
50 
30 

220J0 
214 
233 
30S 
412 
4-49 
514 
538 
1527 ıon 

2R 
ıoı 
113 
119 
122 
143 
314 
341 
390 
44?. 
Ş93 
678 
668 
752 10000 

33322 
329 
395 
406 
4Ş6 
-438 
456 
555 
579 

sos 
30 

47 
147 
313 
385 
388 
468 
530 
665 
880 
896 
933 

1so 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

30 974 

KURllN doktoru 1 Bakırköy ulh llııkuk Hakimli-

Heeaetd" AtaNDU"t Göz Hekim• 1 ğintlen: Dr. Sükrii Erta" j Müddei Bakırköyde Ayunama çift· 

Her ıün 16,30 dan 20 ye kadar c.taloflu Nunıc.-smanıye cad N'' 1 lifi sahibi Ayıe Reıidenin vekW Mua. 
Lildide Tayyare aparbmanlannda da;<e (Cal•lollu Eu••"' •aNOdol lafa Tunahmn müddeialeyh Yeıillcöy 
2 numara 3 de hasıalannı kabul eder. Telef.,... '2566 Meddiye çifi"iinde muki,. Terlik Ot· 
cumartesi günleri 14 den 20 ye kıdlJ !••••••••••••••.: manh aleyhine açtıfı 200 lira mera icar 
muayene paraıı<d<t. ' bedelinin ıabııili hakkmdalri davamn ya-

pılan gıyabi duruıması neticesinde ib· 

yo konuln>utıur. Nümunelerile prtnan>esi ı.ev.,om müdürlüğünde g6rllkbili<. ,... odilcn mukaveloye ve dinlonen P• 
lıteklil<r 2490 numarah kanunda ya•d• vosika ve 107 lira 71 kuruf!uk ilk te. badata na.aran 

200 
li<anm tahsiline 

minat .,akbu• veya mektubile beraber 24.S.937 paurtesi günU saaı 14 do Dal· vo maoar·r; muhakomonin ve takdir «li· 
mi eneün><nde bulunmahd.rlar. (B.) (2580) !on 20 lira üc,..ti voklleıin aynca •hn· 

Vefa yanıın yerinde Hacı Kadın ma
halleainde 22 inci adada yüzsı'..iz arsa. 
Fatih yangın yerinde Hoca Uveys ma. 
hallesinde Karamuk sokağında ı 26 ın

Bir metreai
nin kıymeti 

150 

12a 

Metre muralJ.. 
baı 

4,50 

li.76 

tık temi. 
natı 

0,50 

1,59 
cı adada 80 santim yüzlüarsa. 

Yukarda sa}ıa1ı ve semti ya.ıılı bulu:.tan arsalar satılmak üzere ayn ayrı açık 
artırmaya konutınuılardır. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir. İs· 
tekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24.S. 
937 pazartesi gün:i saat 14 de Daimi en-:üm•"lde bulunmalıdırlar. (B.) (2584) 

Yedikule Gazhane bahçesinde bulu ıan ve 30 ton kadar tahmin olunan hur

da fener sütunları ve saire açık artırmaya konulmu~tur. Bu demirlerin bir kilo· 
na bir kurut 50 santim fiat tahmin 1Jtunmuştur. Şartnamesi Levazım mUdilr

;~J:ünde ,arülebilir .. totekliler 2490 numuab kanunda ya"h ..,ika vo 33 J'ra 

75 
kuruıJuk ilk temınat makbuz veya mektubile beraber 31.5.937 pazartesi gü. 

nü ,.., ı 4 de Daimi encümende bulun mabdorlar. (B.) (269 ı) 

maaına dair 25.3.937 tarihinde karar 
verildiğinden tarihi ilandan itibaren se
kiz ıün zarfında temyiz edilmediği tak. 
d:rde hiıkmün kesbi katiyct edeceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin 

olunur. 
(V. No. 22a1a) 

KtRA~IK KAGİR EV VE DOKKAN 
Bqildaf V akıl akarlar idareıinclen. 
Be§iktaıta akaretlerde s, 14, 18• 19°1 

29, 30. 33, 45 numaralı evlerle 13. 15. 
19, 20, 21, 24 28 mükerrer 28, 43 
~umar~lr dükkanlar açık artırma ıure • 
uyle kıraya verileceğinden isteklilerin 
1 7 mayıs 03 7 pazartesi gUnU aaat 15 e 
kadar Beşikta,ta akaretlerde 54 numa
r~~a mütevelli kaymnkamlığına müra -
caatları. (V. N. 21951) 



Mağazası 
• 

14 Mayıs 937 Cuma günü açılacaktır. 
Adres: Beyoğlu - lsfiklô.l caddesi 35J 

. . ' 
' .. ! . . ·. . . . ' 

:::::::a Birinci sınıf Operatör :::::::: •• ı: 

.ül>r.CA.FEK 'l'AYVARH n Umumi cerrahi Vt! sinir, climağ ii 

-··----..--------------------------
Istanbul 3 üncü icra Memurlugundan: 

Ulviyenin tasarrufunda bulunan ve Emniyet Sandığına birinci derecede 
ipotek olup tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (1243) lira kıymet tak -
air edilen Eskialipaşa Dibağzade mahallesi değirmen sokağı eski 31 yeni 
43 numaralı sağ tarafı Ali ağa hemşiresi Zehranrn hanesi sol tarafı tarikiam. Bir 

tarafı Necmiyenin hanesile Şevki Mehmet ağa bahçesi ön tarafı tarikiam ile mah
dut. Zemin katı: Kapıdan girilince karosimen bir antre camlı kapı tulumbJlı ku
~ bir oda bir hela zemini krsmcn kırmızı çini bir matbah bir mikdar bahçe, 
Bi~inci kat: bir sofa üzerine 3 dda bir hela, binam iki cephesiinde çıkma ve için -
de elektrik vardır. Ahşaptır. Umum ınesahası 81 m2 olup bundan 51 

m2 bina zeminidir. Kalanı bahçedir. Evsafı yukarıda yazılı gayrimenkul 
bPudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya konmuş olduğundan 21-6-937 

fa~inc müsadif (pazartesi) günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art -
~nıasr icra edilecektir. Arttırma bc:leli kıymeti muhammenenin % 7 5 ni buldu 
ğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın ta-
~ .. , " 

ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 6-7-937 
~ihine müsadif (Salı) günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ndnci ~'açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 ni bul -

madığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış 
ie§i';ıdir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammencnin % 7 ,5 nis
b~tinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektub'.ınu hamil bulunma -

lan lazımdır. Hakları tapu sicili ile sabit olmıyan alacaklılarla diğer alakadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve m<ısarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 

.zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu si
cili ile sabit olnuyanlar satı§ bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Mütera' -
kim vergi, tcnviriyc, tanzifiye ve dcllaliye resminden mütevellit Belediye rü -
sumu ve Vakıf icareıi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi 

tavizi mü§teriye aittir. Daha fazla malômat almak isteyenler 12-5-93 7 tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şart

namesi ile 934/1266 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri itin olunur. (2686) 

acı Dr.••••••I 
~ NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tok&tlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehane.sinde tedavi eder. 

- C:wl.' - Teı: 40843 • '•••• 

ZAYİ 

Üsküdar 21 ci ilkokuldan 1340 • 

1341 senesinde aldığım şahadctnameyi 
kaybettim. Yenisini alacağım. 

. 
Üskiidar 21 ci okul 772 

J.~mail 
"V. No. 22008,, 

~ ccrrll.hisi mütehassısı ii 
:: p · """ F k"lt . S A · ı: ;: ans 1 ıp a u e~ı . sıstan~ :: 
~i Erkek kadın amelıyatıarı, dimag ~ 
:: estetik • "Yüz, meme, karın bu- r: 
:: N. . - r. 
:ı ruşuklukları., ısaıye ve dogum :: ·- .. :: mütehassısı ;: 

ii Muayene: Sabahları M e c c !inen ii 
:.: 8 den 10 a kadar U :: 
~ " is öğleden sonra ücretlidir fi n Beyoğlu, Parmakka~ı, Rumeli Han

0 
ı& 

:: 
1 

N o. 1 Telefon. 44086 •••••••• :: ::::::: ....... . 

TURGENiEV 
Şüphe yok ki dünyanın en 

büyük romancısıdır. Değerli ya· 
zıcımız Süreya Sami Berkem ta· 
raf mdan dilimize çevrilen "iLK
BAHAR SELLERi,, ile "LIZA,, 
romanı bu büyük romancının en 
güzel eserleridir. Bunları mutla
ka okuyunuz. 

--------------~~~~~--~--' 
Sahibi; ASJld US 1 

Nesrtynt Dlrelttısrl.I: Refik Ahmet Sevengll 

. ·ıııt' 
Eskişehir atelyesi için iyi tesviyeciye ihtiyaç vardır. Taliplerın 1 JJ 

Ankara, Eskişehir ve Haydarpaşa depolarında ve İzmirdekiler için de 

atelyesinde yapılacaktır. .. f ~jjtl' 
İsteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir cer atelyesi müclJr :ı., 

racaatları (1118) (2520) 
• zs...-6"" 

Muhammen bedeli (3500) lira olan biı:: adet kapalı otodrezın .. dl 
' b' ası .. cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada tdare ın 

alınacaktır. ·ı ~ .. 
Bu i§e girmek isteyenlerin (262,50) liralık muvakkat teminat 1 e Jıl ıı'I''. 

tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No~Iifl~ 
srnda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve te 
ni gün saat 14,30 a kadar komisyon re isliğine vermeleri lazımdır. d• 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. Jta)' (t5f 
Tesellüm ve sevk şefliğind~n dağıtılmakt4<dır. d 
Kadıköy ikinci Sulh Huli uk HAkf mlfğlll 

934/ 34 Kurun gazetesinin 2.4.1937 tarihli nüshasında 3.5.1937 JdJ 
birinci açık ~rttırması yapılacağı ilan olunan ölü Sehere aid !stanbıl 17 
Fenari mahallesinin Eski Esir pazarı yeni Kürkçüler sokağında ı~
rah hanın nısıf hissesiyle lstanbulda Ç enberlitaşta Mimar .Hayrettı~isıeti 
sinin eski Karababa yeni Doğramacı sokak 15 numaralı evın nı~f. i ,~~ 
kur tariht~ talibi zuhur etmediğinden ilanda gösterildiği üzere ıkı~~n Ol 
tırmanın 18.5.1937 sair günr.i. saat 10 dan 12 ye kadar yapılacağı 1 

( 2661) 

VAKiT PROPAGANDA Servisi t:ı 
va~oitVuır<dllYI aOitoındaB<D mağazaya ınıaıkDe<dlnBml~-· 
no~ınıoaıroınıoz oçnn yalllf'l)oz oırava mlYııraıcaar\t ecd!Dırt 
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