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Avrupada rejim buhranı 
Dahllt idarede en muvazeneli memleketlerden biri olan 

G-l:JNCJN AKif.LERI 
lngilterede bile rejim endişeleri başladı 250 gazeteci, fakat 

Bütün dünyadan Londraya taç 
giyme merasimi münasebetile topla
nan 250 gazeteciye biiyük bir kabul 
resmi yapıldı. l tal yan gazetecileri
nin bulunmayışı muhtelif tefsirlere 
yol açmıştır. 1 ngiliz gazeteleri taç 
giyme merasimi ile m~şgul oldukla
rı için İtalyan gazetecileri meselesi
ne büyiik ehemmiyet vermemekte
dirler. Fakat meselenin cok ciddi 
olduğunu yazmaktan da ~ çekinmi
yorlar. 

llalyanlar yok 
t . 

Bu gazetelerden Daıly T elegraph 

A vrupada iki türlü .!ulh tehli
kesi var: Biri muhtelif mem· 
leketlerin kendi hududları 

içinde cereyan eden sınıf mücadele
si neticesidir; ötekide milletler ve 
hükumetler arasında rekabetlerin 
vücude getirdiği bir tehlikedir. Fa
kat zahirde biribirinden ayrı gibi gÖ· 
rünen bu iki tehlikenin müşterek 
hatları da vardır. ispanyadaki da
hili harbin beynelmilel bir rejim 
mücadelesi şeklini alması bu müş
terek tehlike noktalarım daha ziya
de artırmı§hr. Onun için şimdiye 
kadar dahili idare bakımından en 
müvazeneli memleketlerden biri o
lan lngilterede bile rejim endi~eleri 
başlamııtır. 

Mesela birkaç gün evvel lngiliz 
Başvekili Baldvin Avam Kamarasın
da bir nutuk söyledi. Altıncı Cor
cun taç giyme töreninden sonra hü
kumetten çekilecek olan lngiliz Ba§
vekilinin bu nutku bir nevi siyasi 
vasiyetname olarak telakki edilmi§· 
tir. Bu itibarla İngiliz mebus1arı ve 
lngiliz milleti üzerinde olduğu lca • 
Clar cihan efkanumumiye!İ üzerin
de de derin bir a1alca uyandıracağı 
tabiidir. 

Baldvin bu veda nutkunda Jngil
leredeki hi.ikumet sisteminden bah
sed<"rek şöyle demiştir: 

"İşçilerle sermayedarlar arasm
<ıaki mücadelelerde bir noktayı u· 
nutr.ıamalıdır: Demokrasi en :zor 
hükumet şekillerinden biridir. Bu 
şekil idarede İngiltere kadar ilerile
miş başka bir memleket bulunduğu
nu zannetmiyorum. Otoriter rejim 
ise bunun aksine olarak pek kolay· 
dır. Bizim için yapılacak şey ancak 
kendimize tevdi edilmiş olan usulü 
tatbik etmek ve kendi kendimizi dü
şünmek hakkını muhafaza eylemek
tir. Demokrasi sisteminde her yürd· 
daJ kenai kenClini dü§ünmek mecbu
riyetindedir ve demokrasinin mu
zaffer olması, yahud iflas etmesi o· 
nun doğru ve yahud yanlıt hareket 
etme!İne bağlıdır. Eğer sınıflar 
arasında dostca anlaşma yapılamaz
sa ikisinden birini tercih etmek za
ruri olur: Anarşi, yahud kuvvete 
müracaat. Biz bu memlekette ne 
anarşiyi, ne de aadece kuvvetin ta· 
hakkü~ünü istemiyoruz. lngiltere
dc taç gıyme töreni yapılırken bütün 
dünyanın gözleri bize dikilmiştir: 
Bu1ünkü buhranlı alem içinden de
m:.krasinin sulhü muhafaza etmek 
kabiliyetini isbat etmek.,, 

Hatırlardadır ki bundan yedi se. 
kiz sene evvel cihan iktısad buhranı 
meydana çıktığı zaman lngilterede 
amele, liberal ve muhafazakar par. 
tileri birleşmişler, müşterek bir mil. 
1i hükumet kurmuşlardı. Bugün iş 
başında olan hiikumet dahi bir de
receye kadar o zaman kurulmuş 0 • 

lan sistemin devamıdır. Makdonald 

Açılacak umumi mağazalar 
Ankara, 12 (Hususi muhabirimizden 

tcldonla) - ihraç iskelelerimizde bir 
tetkik seyahatine çrktrğınr evvelce bil· 
dirdiğim iktısat Vekaleti içticaret umum 
müdürü Mümtaz bugün (dün) Karade
niz mıntakaeındaki seyahatinden dön _ 
mu~tur. 

U:numi mağazaların kurulması için 
iki milyon liralık sermaye ile teşkiline 
karar verilen şirkete ait nizamname İk· 
tısat V ckaleti tarafından Başvekalete 
takdim edilmiştir. 

Evvelce de haber verdiğim gilıi, u _ 
mumi mağazaların birincisi Mersinde a· 
çılacaktır. 

fçticaret umum müdürü B. Müm -
tazın Karadeniz sahillerindeki !!On se -
yahatinden sonra, ikinci umumi mağa
zanın Samsunda açılmasına karar ve • 
r

0

!'lliştir. 

Geçmi.~ Kurun/ar 

l 3 Mayıs 1923 
VOROJ SKt LOZANDA 

ÖLDOROLDO 
lo=mı (Ra§11111lı11rririmi:.d<m) 

Rus m11rnlıfuı.'ft Voroı•ski bir l.'f1'İt;rc 
/a§.isti tflrfl/rndan lwtlt•dilmi~tir. 

çekilerek yerine Baldvinin geçmesi 
ile bu sistemin ruhu değişmemiştir. 
Yalnız dikkat edilecek nokta şudu.r 
ki bundan evvelki buhranlı vaziyet· 
lerde bile lngilterede bugünkü-kadar 
rejim tehlikesinden bahsedilmedi. 

O halde acaba ortada değişmiş 
olan §ey nedir~ Bundan evvelki 
buhraıllı zamanlarda vaziyeti süku
netle muhakeme eden lngiliz devlet 
adamlarına bugün endişe veren ye
ni amiller mi peyda olmuştur? 

Vakıa bugün İspanya dahili har
binden başka ortada peyda olan ye
ni bir amil yoktur. Fakat mevcud 
amiller biribirlerİne kar§ı vaziyetleri
ni değiştirmişlerdir. Evvelce dikta· 
törlükle idare edilen memleketler 
ba§ka memleketlerin dahili idarele
rine karışmamak prensipini takip 
ederlerken bilhassa ispanya dahili 
harbinden sonra Avrupada rejim 
meşelesini yepyeni bir dava olarak 
ortaya çıkarmışlardır. Bir halde ki 
Iaıizm ve demakrasi sistemleri ara
sında haılayan bu mücadele adeta 
ıiyasi bir din kavgası şeklini almak 
iizeredir. ispanya İ§lerine müdaha
le etmemek yolunda yapılan anlaş
maların gerçekten samimi olduğuna 
ve tatbikat sahasında devam edece
ğine dair de içlerimizde kuvvetli bir 
itimad yoktur. 

.Baldvinin yuk'arıya kaydettiği. 
tniz !!Özleri diğer bir noktadan ehem. 
miyeti haizdir ki bu da tecriibeli Jn. 
giliz devlet adamının beynelmilel 
sulhtan ziyade İngilterenin dahili 
sulhü iizerinde tevakkuf etmiş ol
masıdır. Hakikat halde muhtelif 
Avrupa memleketlerinde rejim mü
cadelesi bugünkü şeklini muhafaza 
ettikçe milletler arasında devamlı 
bir sulh siııtemi kurmak mümkün 
değildir. Onun .içindir ki . bugünkii 
beynelmilel sulh davasının halli bü
yük müşkülata maruz kalmaktadır. 

ASIM US 

gazetesinin yazdığına göre, lngilte
renin Roma sefiri, Craf Çano'yu 
ziyaretle vaziyet} görüşmÜJlÜr. Di
ğer taraftan Alman gazeteleri, Mus· 
solininin kararını tasvib etmektedir. 
Bu gazetelerden bazıları, Alman ga
zetelerinin de Mussolininin kararını 
benimsiyerek Londradaki muhabir
lerini ger} ~~ırmaları ve lngiliz ga· 
zetelerinin _Almanyaya girmesini ya
sak etmeği teklif etmitlerdir. 

Günlerin peşinden: 

Alfln tehlikesi ! 
Şu dünyadaki garabete bakınız: Birçok memleketler i\ltın azh· 

ğındnn şiktıyetçidir. Hududlar gümrüklerine gayet sıkı kontrol koy
muştur. Dışarıya bir tek altın çıkartmıyor. Gizli olarak cıkarmak 
istiyenler hakkında ağır kaçakçılık cezaları tatbik ediyor. insan 'vÜ·. 
cudii içinde kırmızı kan ne ise 1 bu memleketlerde de sarı altm 
öyle kıymetli bir sağlık unsuru olarak telakki ediliyor. Eski Diin· 
yada her memleket aşağı yukarı bu vaziyettedir. 

Fakat altın denilen sarı maden çok vesveseli bir mahluktur. Bir 
yerde en kiiçük bir emniyetsizlik alameti görürse orada bir dakika 
duramaz. Derhal yerinden kalkar, kendisi icin emin olabilecek 
başka biryer arar. İşte bunun için dünyanın .bugünkü ahval ve 
şeraiti içinde Avrupada istediği emniyeti bulamıyan altın külr:elcri 
buradan kaçıyor, Avrupadan çok em~1iyetli gördüğü Yeni Dünya· 
ya muhaceret ediyor, Birleşik Amerika Bankalarının kasalarına 
saklanıyor. 

Amerikalıların bundan memnun olmaları lazım ge1mez mi? Ha
yır, memnun olmuyorlarmış. Çünkii hariçten girecek altınların 
Amerika borsalannı . karıştıracağındnn korkuyorlarmış. Cumhur
reisi Ruzvelt Amerikaya altın girmesini men için tedbir almağı 
düşünüyormus. Fakat ~uzvelt bir taraftan da böyle bir memnuiyet 
kararı vermekten çekiniyor, Amerikaya giremiyen altınların başka 
memleketlerde mali karışıklıklar çıkaracağını, nihayet bu karışıklık
ların döne dolaşa Amerikaya gelip çatacağını, Amerika iktısadiya· 
tının bu yüzden başka türlü zarar göreceğini dü~iiniiyormuş 1 Onun 
için ne yapacilğtnı bir türlü kestiremiyormuş 1 • 

Anlaşılıyor ya: Yava' yava~ diinya yüzünde alhn madeni şu 
esl.ci masallarda bir gören pişmanı bir görmiyen pişman . denilen 
esrarengiz bilJ{atlere ertziyor. 

'i • 

18sene evvel 19 mayıstan evve.lki 
günlerde ve 19 maYıs günü 

Bolu mebusu B. Cevad Abbas 
Gürer Ankara Halkevinde " 18 se
ne evvel 1 9 mayısa tekaddüm eden 
giinlerde Atatürk ve 19 mayıs gÜ· 
nu Atatürk,, mevzulu bir konferans 
vermiıtir. 

B. Gürer bu konferansında Ata
ti.irk'ün Filistin cephesindeki kahra
manlıklarından menkibeler naklet -
miş, Büyüle Önderin Anadoluya 
geçmeden evvelki günlerinden bah
sederek Atatiirkün, sadraz' :n Talat 
paşaya devletin ve milletin ·elakete 
yuvarlanacağını bildirdiği tn?oru -
nun tecellisini nasıl gördiiğünü ve 
o andan itibaren de memleketin 
kurtuluş çarelerine bi.iti.in mevcudi
yetile nasıl tevessiil ettiğini anlat -
mış ve demi~tir ki: 

"- Bu suretle beklenilmiycn 
bir günde Mustafa Kemal, Sadra
zam ve harbiye nazırı Ahmed izzet 
paşadan Yıldırım ordularının dağı · 
tılmaııı için emir aldı ve bu emre şu 
cevabı verdi: 

"Orduları dağıtayım. Fakat ün
vanı muhafaza edeyim. Miisaade 
edin. En ufak bir mi.ifreze halinde 
dahi olsa, bu namla ben onun da
hi kumandanlığile iktifa ve vatanı· 
ma hizmet ederim.,, 

B. Cevad Abbas Gürer, Sadra
zamın, Mustafa Kemalin bu teklifi 
ile anlatmak İstediği hakiki maksa
dını anlıy'a.mamış olduğunu söyle · 
dikten sonra devam ediyor: 

··- Sadra7.:-m, Mustafa Kemale 
telgraf makinesi başında şu vesaya
da bulunuyordu: Siz, mağlub dev
letimize karşı bi.itün galib devletleri 
tekrar tahrik ve devletimizin temel· 
)erini tahrib mi etmek istiyorsu-
nuz?., 

Sadrazam bu sözlerile Mustafa 
Kemalin yüksek gayesine sed çeki
yordu. 

Fakat hiç bir zaman görüşünde 

• • k hatıralar nakletmiş ve Mustafa Ke-

Atatu r m~li~ Sadrazama söylediği şu söz-
lerını hatırlamıştır: 

"-·Ben bugüne kadar kimseden 

C- e ·at Abbas GUrerln Anka
ra Halkevlndekl konferansı 

bir vazife dilenmedim. Bu defa 
Harbiye Nezaretini isteyişim ?u ma- 1 
kanıda tarihi vazifeler görebıleceği
mi tahinin ettiğim içindir. Yoksa 
Harbiye Nezaretinde zatı devletiniz
le teşriki mesai etmek irin eltafı 
sübhaniyeyi dilenecek adamlardan 
değilim ve ben şuphe etmem ki, 
bugi.inkü badireler geçtikten sonra 
Harbiye Nezareti makamını İşgale 
benden daha çok müstahak zevat 
memleketimizde mebzuldür.,, 

B~ Cevad Abbas Gürerin konfe. 
rnnsından Atatiirkün büyüklüğünü 
gösteren bir diğer menkabcyi nak. 
!ediyoruz: 

Mirliva Mustafa Kemal ordu 
müfettişliğine tayin edilmiştir. Y 0 • 

la çıkmazdan· bir gece evvel, ken· 
disini sefil politikalarına alet edebi
leceklerini farzetmiş olanlara veda 
ediyor. Geç. vakit, evine döndüğü 
zaman kapı önünde asabi asabi do

'B. Ce.lXl<l Abb~ Giircr radyo ~ındl:; hşan bir adamla ~arşılaşıyor. Bu 
kon/ eransını veriyor 

yanılmıyan Mustafa Kemal, sami
mi olarak gaflet gösteren sadraza-
ma: 

"Paşa Hazretleri: Siz bu zihni
yette bulundukça korkarım ki, çok 
geçmeden Sadrazamlık sandalye . 
sinden diişman süngüsile kovulacak
sınız . ., cevabını verdi ve muhabere
yi kesti.,, 

B. Cevad Abbas, Sadrazamın 
makine ba~ında Mustafa Kemalin 
htanbula t~srifini rica ettiğini anlat· 
mıştır. · 

' Bundan sonra Ahmet izzet pa,a-
nın Mustafn Kemale kabineye gir • 
mesi için vaki tekliflerinin ve Mus· 
tafa Kemalin verdiği cevablardan 

adam telaşla diyor ki: · 
"- Seni lstl\nbuldan Samsuna 

gc)tiirecek geıuiyi yolda Jngiliıler 
torpilleyip batıracaklar. lstihbara ·. 
tım gayet doğrudur. Gitme Kemal!,, 

lngilizlerin gemiyi torpilJemeğe 
karar verdiklerini Mustafa Kemal de 
bilmektedir. Lakin düşünüyor: 

:·- Gitmezsem ne olacak~ E
vimde :yakalayıp götürecek değiller 
mi? E:vde ölmektense memleket 
için ölmek elbette müreccahtır ... 

Telaşlı zata şu ceYabı veriyor: 
: ··~ Ben gideceğim. Başın sıkı

şırsa, hiç dü~ünme, derhaT bana 
gel! .. 

Ertesi gün bir motöre binip Kıt· 
kulesi açığında demirli duran Ban
dırma vapuruna gidiyor. 

. 
Mussolininin ltalyaY" ~ 

serbest bıraktığı lngiliı ~~er f' 
bir tebliğ neşrP.derek. 1.~!lde 
ler gibi l talyaya gazete .S0 

ceklerini ilan etmişlerdır· r• ,, 
" ı stanbul esra 

b 
Paris sincmaları~cla~tıııd3 

"lstanbul esrarı., isrnı 8 
0 

f 
film göstermekte olduğull .. ğtt 
gazetelerindeki bir iland3n ~e b 
Şehrimizin ismini taşıY~~. ~ 
hetten memleketimizi ala.·a il 
filmin nasıl birşey oldugkw~ bil 

d ·ı 
yoruz. Fakat gazete ~ d bit 
Arab osulü kubbe şeldın e fi 
c:eve içinde basılmı ur. t~~a ~ 
bahsederken akıllarına bt1 
ve Arab hayatı gelenw dııŞ 
'"Garbhlar,, ın nhmaklıgını t fi 
hayret etmemek ve nihaYe ·~ 
mek şüohesiz ki elden gel:~rl 

Kral edvartdan s 
b
. ..,eııç 

Henüz 25 yaşında rr " ~ 
şimdiki lsvcç kralı Cüst331fl}~"J 
şinin oğlu Prens Kari, fJt' 
ve üc cocuklu bir dul olan -M 
Roz;n. isimli bir kadın.la. se aıı 
evle!1meğe karar vermıştır· bıldi 
rarını bir mektubla kraln hatı 
Prens, aşkı için bütü_n Işrıtl 
haklnrından, riitbe ve nışan st 
ferağat etmekte olduğunu ~e ıı d 
ği kadına karşı duyduğu 8j ~" 1 
yada en güzel şeylerden 8 ,ut .lf 
kaddes olduğunu da yazfll\ııe'' 

Bunun üzerine saftanatb\I ı 
toplanmış, Prensin rnekt~ ·ııı 
narak arzusu yerine getı~ 
Prensin sevgilisi olan kadıı· fl'ler 
teşrifat memurunun krzı 'e •1ıı 
müelliflerden Erik fon Rozerı 
runudur. Ib ~ 

Krnl Edvardın açtığı yo i' 
disini takib ed&nlerin snyısi .. :rı 
ğına göre bir gün bu. Y~ tlde 
bir nebi telakki edilınesı hıç 
değildir. 

Grcta G~rbO I~ 

Greve iştirak e1:el' 
grev homite.ı;i fi . 

,..iligvi ı·apfl J4J~1 

'.\' • • ' )İ\·ı.I ,r 
Paris, (Hususi) -. Mde~~111ı· 

artist ve işçilerin grevı 8J,.ı1 tAf" 
mektedir. Film kumpal'l~~tf"'~ 
hiş zararlara dü ar olrıı;~-~ 
Greta Garbo ve arka ,~~ 
dört en büyük sineflla ıfl~ ~ı?' 
greve iştirak etmiş bu!.~ ı1'; 
lar. Greta Garbo salı gu ~ 
mitesi nöbetçiliğini ifa e Jcıe'., f 

Patronlar, yevmiye ,,e tie1'~ 
çoğaltılması ile mesai s8e'ie 11' 
zaltılmasını kabul etJ1l ·rı' ;,r;J 
yanaşmadıkları için g~~";rı1' 
müddet devam edeceS1 

tadır. 
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111 
r o ma•ı Mrbeet blrıef11191erln 

b v rletmelerl geçecek cıereeeıe 
''lecb ı:rmaeına eebeb oımufbır 
~rı hakem usulü konmalı 
~ kolaylofbnlmuı • •yede "imtiyatı mezhebi>"'.. adı 
~ 6lıirı ~t hukuk· verilen ve dc,•let zihniyctile katiyen 
SQ."" ennı almakta de- telif kabul c tntiyen birtakım müna· .ı.ı..t sebeı.izliklerin önüne g~lmek is· 

~::: i avukat B lrf ·· k 11 C"'li ·ı , · an lenmişti. Biliharc mutarc c yı a• ~ ...... u nun anketimi- nncla koyu bir .mürteci zihniyetilc 
lı.i:"! le. nqrediyoruz: hareket eden ııoftalar hüki\meti der-

~ ı..b:.Jnu medenisini bir hal onu rııeriyeıten kaldırclı. ı.., lo ederek inkılftbımı· Bence onun ele abnabilecek tek 
'".. nra ce · · · · b :ı_ 130 d .ore ha mıyetımızın ir tarafı vardı: o aa uncu ma • 

• ~lfnit " deiiitiklikler desiydi. Buna nazaıan kan koca 
. lı;, ileti 01?>•Y•· tekiimülün aramıcla ihtil&f zuhur edince halı.im, Ş,.,.,. <eııı saymak iktıza iki tarafın ailelerinden birer hakem 

• 11111lıtlı.k tayin eder; pyed hakem olacak 
"dt. k.ı, akbr ki botanma kimse bulunrııaz- veya bu vuıfla· 

' ' bir tar ufl cdilmiı olan güç· n haiz. olamazsa hariçten münasib-
atan 1 r •- illi • ev enmelerin leıini secer' bunlar iki tara ı din· 

liı~·"" ı.,,.;:• olmakta, diğer ler; ihtiıifl; m.,eleleri halle, beyin• 
tt111 :Yo)L rnayı temin için bir lerini telife rAlıtır; muvaffakiyet ha· 
ııı: cdi ıara aa k -r-h.;;; t ; hu .. pma neticesini sıl olmaW\ ]ıikim bu çifti biribirin· 

.ı. ~her gu~ medeni dünya· den ayırır. Eski ticaret kanunu· lı;, ~ ı...,~:~ndc serbest bir· muzda mecburi hakem (arbitraj) 

1 ayqaıe piyango
sunda kazanan [ar 
BUyUk ikramiyeleri kaza· 

l Çocuk bahçe- \ıstanbul kUHUr dlrektörıu-
• ııunun gllzel bir eMrl 

lerıne hazarhk Çocukları koru-

nanıar1n lalmlerlnl 
ne,redlyoruz 

Açtla11 kurslarda ·ders 
dı111 bitli 

kılavuzu 11ıa 
lntanbul 1\Ult\ir dircktörlUğü hıtnn. 

bul ilkokullarında (Çocukları koruma 
iıılcri) adlı bir kılıı.vuz ııcşrctmiı;lir. 

· Tayyare piyangusunun birinci ke. 
şidesi diln bitirilmişt ir. Bu kcşidcnin 
ikinci büyük ikramiyesi olan on beş 
bin lira 32 3:J3 numarnya çıkmıştır 
Sonları "~3., le nihayetlenen biletler 
ikişer lira amor ti alacaklardır. 

Btıyük ikramiyeyi knzananlnr birer 
birer belli olmaktadır. Bunlar arasın
da. Sökedc kahveci Bry HUsryin, Krom 
madeninde mar angoz Bay lbrohim, 
Unkapanında tuğl acı Bay Şeref. Ifay
darpaşa. lisesinden muavin Bay Mu· 

sibtir. 
9akma.kçılarda Si.inbiillühnnöa :::6 

11umarad:ı. Bay Minns, Malatya.da. Ka
Ta.dcniz fırınında Bay Ragıb. Karaköy. 
de mahallebici Bay :Musa on beşer bin, 
Ankara.da Sıhhat Bakanhğında Bavan 
Zekiye \ 'tl Bay Zeki. Niğdede H;kkı 
oğlu Bay l\emal, Galatada Felemenk 
tütUn deposunda amele Bayan Roza, 
ve arkadaşları, ArnavutköyUnde Tak· 
y~ci sokağında 16 numarada Bay Şa
ban, Diyarbekir Tayyare alanındn ma. 
k inist Bay Nccaliye on ikişer bin lira 

isabet etmiştir. 
Karamanda arabacı Bay Veysel, 

Bu yal 7 tane de çocuk 
kampı açdacak Bu kılonız beş bölüme tıı.ksim olun 

Bu sen<' arılaca.k c;ocuk bahçelerin. 
. ?: ve c;ocu~ kamplarmda c;:ıhşacak 
"s.rctmcn~rr{' muhtelif çocuk oyunları 
goslcrmc ı: ma.ksadile lst.anbul kız. li
f' "'!iillde bir kurs açılmıştı. Bu kursro 
yapılan lc.~~isat diin bitmiştir. İ!}lirak 
den 1~0 u~rctmcnden 30 zu kamplar· 

muştur • 
I3irinci bolüm. ılkokullarda himaye 

ela ve ' O sı de çocuk bahçelerinde va. 

~ifc alaraklnrdır. 
ı.;m:'Jnrda çalışacak öğretmenlere 

gl'nc n~Tıca ~nmp i~kri hakkmda iten. 
dilrrinc m:ılumal V<'rmek Uzere b' h f ... b. 

1 
ır a 

talık ık ınc ı ır rnrs daha açılacaktır 
ÇOCU1' 1\Alı1PLAR1 . 

Gcı;en )~1. açıl~n çocuk kampla. 
nnda.n çok ıyı net•cclcr elde edildiğin· 
den bu yıl sayılan coğaltılac.ı.ltlır. 

Kampln.r bu yıl 7 tane olacak ve 
Kızıltoprnk. Ercnkcy. Yeşilköy Flor 
ya. Şişli, r ac:abahrcdc olacakt;r. · 

Gene ayrıca Büyilkadada bir öğret
menler kampı da. kurulacnkttr. 

Çocuk k~mp!ar.ına 500 talebe alına· 
ca.k tır. ücret 1<> lıra olacalt ve ik i 

·· d ·1 1 1 c;o. cuk gon eren aı e er lcr b ir çocuk . 
çin l 2 lira ödiyccckti r. ı. 

Bu yıl r.ocuk kampları 5 tem ~ #. muz· 

cemiyetleri mevzuu etrafındadır. Bu· 
radıı. hım:ıye cemiyetlerinin talimatna
mesi, himaye heyetlerinin fnalivrti ve 
olrnl himayr hcyeUcr!nın vnrid;t mrm 
baları mülale::ı edılmhüir. 

ikinci bôliim. rağlık işkri. okullar. 
d:ıki sağlık trşkiliılı, lalebc>lerin dış 
durumu vaziyeti, ilkokullarda dıg kli
nikleri, göz haı;talıkl:ı.rı. trahom has· 
talıkları. l>crvuntnriuın, ic;tinuıi muo. 
vcnct dispam:crlcri, diş tabipler i kuru. 
mu, her ki.illiir igynrlığı bölgesi te· 
lefon numaraları ve munyc~ günleri 

vardır. 
üc;üncU bolum. illtokullarda ders 

zamanının lınricindc rocukların korun 
ması iı:i, çocuk bah<:"leri, çocuk kamp· 
l:ırı. ögretmcn•cr k:ımpı. talebenin o. 
kullarda bl.l'ındırılm:ısı clr3fındadır. 

Dördiincü bö!Um. Viyanndn çocuk· 
lar tc~kil ıitı ve illı:olrnl hasta çoc.ukla· 
rındnn b:ıh!'ctmcktedir. 

Beşinci böltim. 1stnnbul ilkokulla. 
rınd:ı yolrsul c:ocukıara yardım birliği, 
cocukl:ırı koruma i51crinc aid resimler 
le gene \"iy3nnda çocukları koruma 
tcşkiliıtma nid rcsımleri ihtiva ediyor. 

L...., I '"«Ye 1 olanlarını geç•· usulü vardı, tıpkı onun gibi birt•Y· ;;:r:ı llttj htt Yerd v~~lf olması, Ticari ifler için aykırı düıen bu 
ı;'< lıirı:'°i oltn c gorulen zorluk· usul, aile m.vz"una pek uygun ta...~ 1>11ıaf uttur. Günün b i- diifebilir. GerÇİ o maddede bugü
~:"'ııı .. '<lil...;lannın mahkeme· nun zihniyetilc telif cdilcmiyecck 
~- )'1, t'<ctriı;t•n korkanlar ya bir takım ..,ı.aılıklar vardı. Bence 
;;: " 11\\ da ayabnı scciyor· bu kadarının ele almmaaı suretilc 

B~şikta§ta bozacı EnY Said, Adanndn 
Bayan Z-<!hra, onguldakla Yn
şar \'C oğlu Bay Mazhar, Bcyo<Ylunda 
Talat sokağında 15 numarada B°ııy Ek 
rem, Gerede hususi muhasrbe tahsil
darı Bay Mustafa, Gcdikpaı::ndn Ba. 

dan 21 agus.os:ı. hatlar devum edecek 
ve çocuklar kr.mplar:ı. ıı.hnırltcn sıhh" 
munyenrY<' tabi tutulacaklardır. 

1 

ilk sporcu millet 
1'ürkleı dir 

Bu bölümlerdi' her istenilen mallı. 
matın do.ırruc-u knyd"dilmektcdır. ts
tanbul ilkokul tc. kilatmıı1 çnhşması· 
nı göstrrcn eser cidden çok kıymetli 
bir eserdir . 

·"' ı,. ı>ıı-o,ı., serbest birlcı...;• ya- yapılacak bir ınacld•· bahsin halli· 

t lı,l' hu. Bugün artık he· ne imkin verebilir. ~~to i;~}daki kayıdları a· Günlük bir ıezetenin sütununda 
!.; -...~-...,.,.. d,, ak ebncktcdir; bu kadarı konuıulabilen ıu mevzu ~ llıl lıir t b' valannın - da- bir parça daha etraflı olarak ele ah'. ... ~~•tııay;Üı "!• .•öyliyeyim - nırııa öyle umarım ki evlenmekten Gazi könrÜSÜ Ew<lki gece Türkler ve spor m"·· '".ı.n ~';:!nın artmasmda, korkanlar ceaarctlenceek, cehennem r zuu etrafında Beşiktaş Hnlkevi edebi. 
"• ~h...·\idc h

1

•
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.. ~e ruhi bir alt· hayatı süren aileler de tezvı"re ... p. 9 ~ı yat kolu başkanı Muzaffer German 1 •• k b •• •• k / • · • 1~ ~ ~ .. aı d .... •• am yer bulunamıyor,· t ·"' ur uqu erı rçın 
t•. bi · ''ar ır. madan hakimin eliyle bu felaketle· ar&ındon radyoda giizcl bir konfc-)\ "'>ıi> r ha.ta . . d y eniden telklkler yapılacak , Blllll H ı l; ı 

}\ ~~i. • Ötnr"' dya perhız tavsi- rın en kurtulmak imkinmı bulacak· rans vcrildiğuıi ynzınıştık. 19 )tayıs n a .. ev erinde ~~, oI.a farun c bir defa bile !ardır. Gazi Köprilsünlin temcilerinin tuL ocnllğini yakından nliıkndar eden bu B ·r ' • L aza §al irfan Eniin Köse_:LaJoı"lu turuıması etrafındaki çslışmnların he- konferansla Muzaffer Gcrmnıt b!lhas. I er gece ayrıldı; 

yan 1'.,atma, Kür kçü hanında a15çı Bay 
fürkora onar bin lira vurmu~tur. · 

>ıı t. .._; uen •. gam arama· mm .. . , 

ı...~>ii~loıı oyle.lcrini gördüm nuz mtısbct bir netice ''ermediği onla- "": şu nok~~ı.n~ uzerlnde durmuı ve nıerasuıı yapılacak ~~ 'll '-Ya~on_rb~ - nikah bağı· Halkapinarı,.18 şılmaktadır. Yirmi sekiz met.eye ka. Türk gcnçlıgımn spora ,-ermesi ıazım ı: M<· rcti} gı ı _ • b Uı dar sondaj yapılmı~. sağlam bir yer gelen büyük ehcmmi;-cti tebarilz el· Şehremini hal!ıcvi memleket edebi • 

...., ~,.,,,. e ın·· .er cst ya· b 1 yatına bd · k ı · ı...'!'ı• 'tletd;, unucbetlcrini ida- O n yatında lılr ~k k u· u unamamıştır. ürdiktcn sonra şöyle demiılir: . 

1 

• yu nzmctlcr yapan kıymetli ~ lt~}~l\la;ın B?.nlar ıüphcsiz yuya dUferek lıoilUldu Köpril projesini yapan Bay Tijo TürkUn bütün dlinya ulusları ara· cdıp crı anmak ''"" biıcr ~"' hmr . \ı ~~-t! dcc.;ld' ııozlerindcn ka· yakında ı;clırimizc gelerek yerinde tet sın da mer<l, temi•. aliccnob. do"ru sör tama ra ba<lam,.ıır. Bir iki gün c v>-cl de .,,_~le J;" •tir i' •r. lzmir, (Husu>!) - Halkap;narda klkat yapacaktır. lü. dönme< öz!U o!nrak tanıtan biricik okuyuculanmozn bild0<di"imi• g'bi ıs ı.:~tt..~ltuk: etmek lazım gelir Çamdibi ınevkiind• 20 numaralı bahçe Köprünün Cibali lnrsfından başla. Kmil yaşadı~•. n~ılı hnva. kuwctli gii. hazırand: büyiik roman" llü«yin Rah· 

;:_y t~.~;: :_~~lra'-'ı,_tarafların keyf ve evinde feci bir ka.a olmu~tur. Babçı- muı da inıaatı üzer ine alan gurup ncş. huy ''e ndct edindiği sporln ka- mi için swnbul holkovkrinle r•p•I• • 
"'<: ;t'"lı tt aacak k van Hamdi oğlu on yqmda Ruşen, tarafından teklif edilmişse de beledi- zandığı iradesinin kudretidir. cok n>0rasımc Şchromini halkevi de iş · ı-.. ı:} h.- r. Lı· adar basit bı"r ld"k · · Tü" k h • ttlği t'ırak edecek ve bu d ş h · ı·ı '"-.tir -.. •tı• rııc değil h mektepten ge ı ten ııonra bahçede ge. yece kabul cdilmcmıştır. r · er g• • ycr<lr bn ruıeı· •

1 

ra • c ocmon •er • 1<._lllıı ; .. •• eyecan• zinirken iirAOri açık bulunan dolaplı su ~ _ bu nu'ancsiyle ya•adı .. Ve hrr .. ~ .. ~ larahndan tliı eyin Rahminin d -.:u•u ~t ı d"1nı uzııecinden gcc· kuyusuna dilflllİİI ve feci bir oekilde • kh her m•!lel tarafından merd, asil, , ,.,;;, ov ,<yar« cdilcc<kfü. • ~~~Ü~~ldarı:~~~.ve mb?h~ç boğulmuıtur. !lldise tahkikatına müd Şo/IJrler ha ında bir olarak tnnındı. ıs ıcmmu•d• Ahmet Vefik Paşa 
'"" •"> .. . 'aıb· 'h . ıpn ır va· deiwnwnl muavini ıı. Cevad tarafın- proje hazırlandı 5•rkta mu:>Z.-m bir imparatorluk için de büyıik b:r gece yapdacakcr. ~ "'-~ orıtinde' t ı tımaller de bir- d lk ul ··.+ur ktır•n Hıınlnr. McZO}lOt3nlYadn va"'ı· Bundan l·:ıska cliger türk 1.ıüyüklcri ı. • L -..ur} .. _ utulm l dı r - an e on ın~~ . şot•rtUk bir san' at ve . " ... . . ı k ı -..,;~'""!o -• 1ıe a ı r. LOa• v yan Sumerler. ön Asyadn yn,ıynn füi· ıçm de ihtilaller yap• m · 5 tommu•· • ~ ... , ""'•Yı ;'~al etmek bat· ---= nıeelek haline konuyor Jcr •. Karadm'.zin kıyılanna yayılan da ilk 1'ıirk co,rafvacısı (Çay!.k Tov· ~ ı! .. ~ ı...k ônsız bir hale Fes uva l b roşilr Ü lskıUer bu yuce de\'lctterini kollarının fik). 1 agusto<l3 ilk Tüık darbıme•'1 • 
"'1.t.-. İçi,, ~Yetin '1". Görünüıe 1 lçbakanlığı ,.,yrüscf er işlerini bü. ku,~-ct;I• kurd n•nr O kuwoLln \'Cr<li•i !erini tophyan Te k<tadc. 1 s ı<mmu•d• "'"'ll ırik ~ııın:L •ıla hağlı olan Kapak ıçııı açı a n m U••· tün memleket dahilinde intizama koy. goğlislcrindeki ım•nlarilc knrdulnr b vaktile Ak'3r>yda oturan bU)ilk mu•" bı... -ıı'"..,'Cltr l' at heme h .... .... nlttafellendl mıya karar vermiş ve bir de k:ınun pro B 1 "PO t 'h" kic; nas Tamburi Cemil. ı tc~rinisanidc 
.-..t ""i "- . •ıh· n emen _ ,. az " r an ' y117.1nlnr kilnp'n. • ~iilıı ı:. 1•til&fla~cleri icabı ola· Festival müna"'betil• ııutırılacak jcsi hazırlamıştı · ı~cllsin bütçesinde rınd• sporlonn do um " rini Y • memkkeUe ilk defa posta tcşk ıaı.nı l't\c ~eler n ı harice sızclır· ... . . bl kanuniyet kesbedcce • olan projede !JO· tan o•arnk ~ôs'rrirler. • unanl' knrln (Mustafa ı;ıendi), 15 ıoırini5' · ~ ~ •• } aa l ah olan br<>Şütiln k&P116• ıçın r milaaba· förltik bir sanat ve meslek halı"nc ko· 'd z ld k k" · h d lk ~llra •. etece'-lerdiı. ">§ id bulup ot 'k' k' • • Holb:ık.i .ui1:ıttnn fJ:>O .vıt ,,, .. ·el y:ı· nı e ~ongu a omur avza-;ın a ı 

• ~ lıa açılmııı. l>U"" uz 
1 1 

•il ıfl.lrak nulacak, motörlil kar a nakı' l V" "ıtası. " ' 

1

· " .... b l U ril h t 15 1·1 t .oYle r . . de" !' k 'k ~ oıyan Oın ros (ll"nd• \ .ırdu Milfııtt.,n .-omuru u an z:un c mc . ey u. 

"' . ae' L, etmiıti. Btrincill#i il"' 
1 

an &t!!riat nı maı·sct va!ıtası olnrn k kullananların " d b.. · k tcci Ahmet M"t t 1 t 
bl ·• .~idir •. ~~~er ol.ur ~ı· ta· C --• N d' k • 1270 >"' <''''•1 oı,., 1' ro,·n '"'ııo::ınrlıı c uyu gaıc ı CI • eş • ı~ ~i.ıl..:ı ıa~ b lerimizdeD BaY .,.._ • ır azan. yalnız bunu ,.,.k ,•e idare etmesi de- Tr k ı rini<vvclde ,,ir Ndim. ı s ı<<rinicvvcl· 
," u,,,. L · oır fw.. ıne gil, ayni ıaınan a amır etmesini de b m 1 , de de Fü<'•Iİ için birer tören y•pdacak· ~ .... ,".~~tlı L· at ır aılenı·n mı .. _ tk· uı·gı"'· de Erkek muallı'm w d t · ova n ırr.maı'

1

arının mubarcb~nin r•. ~ lıi oİt , .. L ~nia tqkil mektebi reıılm muallimi Bay ŞUkrü ka Oilir kimseler olm•" tcmln edilecek· o~ 1.:ı an arıroa iJmnnl• mc~qul ol- ' " "iı "l-a ia ' ltcıc. "P.?enın alımda duklsrını rck nrık olnrak yazıyor. -r.-n · ~..._ ('>~t.: 11cllb..kt -..ı.:...e'kupbh.esı"nı· takvı·- zanmı§tlr. ~tile ,_ ..... bula tir. d va k"hrnnı:ınkr•nın n~ı ı ve nrı:ıil'cri :O ....,_ -.... Feotival miind"- ,._ ge- au yüzden Ana olunun muhtclı'f lııl.:"" Ça ır d l'l y de\l t de ort> ASl .. d•n ~olm'• olnn Ak• Türkle. 

lı.... ~.~~iı: ~ •. ~apmahdıe rı; slka:ı lecek .. yyahlir için ""."' . • e • yerlerinde (OOför ınektep'cri Ye kurslo. rinde• b:ı•ka kimııel•r olmad<ki•rırcl• 
o r l ' · miryollan yUtAe otuZ nı. sbe. tinde ten. rı da ac;ılaC3ktır. Şoförlük ya_,acaklar. ·h· '' • b

0

telti d ı a abild'"' . " ta.rı ın Z"rre 1,ndar Pliphcııl yokt11r. ı,..-<ır · ll)r, • çifti dn ütüne = - raıı•Cnk ve s•ı;ortıı mesclrsi hallol•· ı;c•lrcn Pcrlkles d•ğıl Ak• Tiirlderi. t:minonu d~ EmirgAn •"""d• oto . 

Eınirgiitı otolıiJsleri 
Takip edecekleri yol 

tesblt edUdl 

l..!._ 

0

,, h e t.. •• •• ıgıne a· zili.t ya.pac·tmıı biJclirD1l9•ır. da bir takım sıhhi. ahlaki vasıflar 8

• B 1 h v 
~"-o • al autu b .,..- ınncn• ry • nnnni•hna j;mnnrti~i ~~~ ~frhı. birer er en her iki- D .... ,ıa"llCllk 1 cakbr. dir. Demek oluyor ki bUtlin dil• ""'"' b"' ı<lcmcs;ne musaade edildigir.. dlln 

tu '- ,,. b' azab mevzu uruflll8 - , Bund•• b3şl<a yeni kanun ili> ı~tan. J " 

"ı..:i."- .. • ır ., • • - >T;, l•n fiziki ' " ilmi jimno•tiiii yo,·•n yumoıtık. Oıol üslerin !&tinı-cre kadar 

':"it. •••t~~da k:r vermiycn !.tanbul te,.kifbaneaindeD kaç•ııtan bul .. !zmir gibi büyUk ~ehirl•rdc piya- Tilrk erl•ri, 'J1irk kahromanları. Tiirk gitmclcrme de i in veıılmiştir. für.inö • ~ Vııı._ • 
111

- ti bir tak nun ve ah· dol•yı kaçıp ya]calalJ&ll iki k&til ~u!:1,u. delerin yürürken takıb pdeec'ıhi isli· ,porculondır. nbnden k•ll.acak otobb•lcr gi<l'lken sa ~ti!,, 
1 

l/Ütacaaı nn uy?~nna •il• vazifeıer!nde ihnıol ve terah• goıı· k .... uerıe kaı,ıd•• lıer•ıya ~·~iş •·· fçnerbahçe lzmlre .,
1111 

h•l yolunu takip cdml:tır. Gelirken de L-.:rı L ~ • ınu-· etrnelıdıd t.ererek buna •• ~b olmal<tan üç ıııe· killeri de bir n1zaınn•mcyc bnğl••••ok ~ Emirgindan t>crccrk so r 1 1 ~ "tk~ !Öyle '"

1 

H b • · -- ' önilnıür.<lekl rumart.r<i '" 
1
,n1 .. ar u , nı a as a t yo a ı~,._ :"lllit· böyle ar_ ıçinde mur lıakkoıdaki d&l" do&Y''" dUn ve b!lh .... karştdnn k•r<ı•Y• r.rtilrcek .. 1 1 ~nr cık•r Maslak - !Mcidiyeköyü - Şiş· ~~1-tı.,;;;;:.• hukuk hır reform müddeiumwnllikÇO ma!ık•IO•Y" gön. yerler ipretJenrc•klir.g t .ın c-r ı ı 1\'.tlnır r:ım;>ıyonnı;ı irin li - Maçka yoliylc Bcşıktnşta Akaret· 

t ~11arırı_ı ..ı_ un tedvı"n edil- d -• ~~ r.mird• i~i karnıla•.na ycıı:ırnk ılan ı d ' "" 'Ml M derilmişt.ir. Pek yakında \Jl'U!l'·- .._... 1 cnıı yanın ln trnmvay yoluna ine • 

ı~ ~·il 1'u lt ıçin ta--'-~·· ile gibi Foncrb1hç< tnkımı clün •knın J!3udır· cchtor. \~"' • ı- ~ualer ya- lıyacaJıtır. E l tıatıarı Pendl~le yı; kseldl , m• yo!iylc hanırc gitmiştir. S. l~ın . bır de "Hu· KadtkllJ ~,... Belediye bududu_ ~ışında hulun•n Frn.rb_ahçdıl•r ma•lar<lın bır ı:ıın Halkevle rlnln b ir tetebbll•ll s içi,, ' fl.t eaı., nqredikl' mUtıendl• ııoııtancı. pendık gtbı yrrkr<le etler "'°! yanı bu :>k~nnı t.'"ir• ,.,,.rok. EmınOnu Ha\krvı ~"aimdan ı.tan· 
S ('~!~ .~hvu·~Lgı···bi din ~: ··d·· 1a.ane taYin şimdiye kadar ı.:anbula nazaran on Jar: bu ., ..... tıe ıki ~iııı ;:t'rnbat ede- bul içındo turıhi totkıl· re 1 . t t b 
..,. "" - ,.. K - Temizlik itleri mu ur ·- . . bef, yirmi kurut noksan sat.ılıyordu ccklcr<lir. n• kar . . 'o ıı erı er ı ı. ~--s.: .-raLtl u~ler koy· edilen Kad1'..:.:y belediyesi ınühendıılı • d k k . ar \erılmı~tır. Bu g<'zınli'-'e ıc. • .. , ı.. oe erı h . .,v ,_,.

1 

Son gu·· nı...ııe buııı lar a ı asaplar •· ~arı IRrh-rrUıler hn maçları •on tırak d ki " " 
.Jir e. ... 

1 

tıva e· a ind•n arık kılı" ınübendisli• ve- e- .. r rcc •« miızrlcr. R11.ans '" le • >:anı • ' • ,. raıarmda bir anı-• yapmışlar, et m•<ta bilrğindrn oakaUanan Ya•ardan Türk , 

-~~~~~~ra~ti·~~.:~~n:a~go~··r~e~~t~in~e~m~e~:a~r~i!&~ub~e:s~i:fe=n~~~,~~url::·~~d:a:~~~~~~~~~~:d:·~~~~~~~~~~~~:::::::.:::· :rs: ~rrl grzdirıl erk. müt~as~ı~ • • tir. nyattarm• yükseltm~ler ır. mahrum bir kadro ile oynıyacaklardır. ar tarafından !z.ılml ,-crılecrktır. 
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SON HABERLER Adliye terfileri 
(Üsuara/ı 1 incide) lkim}iğine; tatnbul sulh 

SO LiRA /LE TAYIN EDiLENLER: Retik yerinde ter!iıJJ; 

Ankaradan 1 

Ziraat bankası 
Kanunun müzakeresine Mecliste dUn de devam edlldl 

/ktısat ve maliye vekilleri, banka 
direktörü söz aldılar 

Atatürk' le 
Hitler arasında 
"Hlndenburı,, kazası mQ .. 

nasebetlle telgraflar 
teati edlldl 

Tem~ mahkemeai raportö~ Ahdurralamaa J'abri 
ikinci sınıf adliye mUf etti~i Hqim; Ya,.pd aulb bikU!d 
Bilecik hukuk mahkeme.!i reisljğine rmde ter!Wı; Puaf ... ~:.~•• 
Bilecik hikimi Mura.d Hu16si~ Mva§ Meram Paf4r hukUk 11 ... ı,.. ... ,.

1 
biklmlifine memuri,Jeti l'ivediien Ma nisa bukü eaımai 
raş asliye reili Ofu.z, Edirne ceza hi- yerUıde; Adana j(:ra ~ 
kimliğine ~irne hi.ki.ıni Ali Rıza; A. Hasan Tahsin terfian ~ 
masya mahkemesi reiei İbrahim Etem lcöy sulh hlldmi -revb~. ~ 
yeriDcle terfiaıı. de; lataııbul eu!h Jıilıi"' 

70 LiRA iLE "!'AYIN EDILEN{JER sin terfian ~:. 

Ankara, 12 (Husuıi) - Meclisin/ m~Jeısindeki bir teklife cevab vere
buıünkü toplantJıunda §eref ve haysi - rck banka sermayesinden zirai ıkra
yeti muhil suçların hangi suçlar oldu - zata yatırılmı;, miktardan hariç ola. 
iundan ve memurin kanundaki ''muhilli rak vadeli mevduattan mühim bir ye. 
haysiyet ve namus cürüm,, kaydının künun zirai ikraza.ta yatırılmış oldu. 
tümulü ıdercceıinin tefsiri hakkındaki ğunu ve bunun için de yüzde 6 faiz ve
mazbat. okunduktan sonra Türkiye rilmck mecburiyeti dolayııııile faiz mik 
Cümhuriyeti Ziraat Bankası kanununun tarının indirilmesine maddeten imkan 
müzakeresine devam olunmu§tur. 

Maddeler, Banbnın ka.nunun mecbu· göremediğini ve §&yed bu cihete gidil. 

Ankara, 12 (Huauıi) - Hin
denburg balonunun felakete uifa· 
maıı münaacbetile Reisicumhuru· 
muz tarafından Almanya Reisicum· 
huru B. Hitlere bir tecşaür t~rafı 
çckilmİ§ ve B. Hitlcr buna cevab 
vererek samimi tetckkUrlerini bildir
mİ§tir. 

ÖLENLER ALMANYA YA 
GETlRlUYOR 

Nevyork, 12 (A.A.) - Hinden· 
burg faciasında kurban giden 3.5 ki
§İnin cenaze alayının yapılmıı ol
duğu Hamburg - Amerika seyri· 
acf ain kumpanyan rıhtımında on 
bin ki§i hazır bulunmuttur. 

Sa..ımun ceza hikimli,iine Sam.sun .hakimliğine A):sdüşşUJdit_.;.,, 
miiddeiumumt muavini İbrahim; Ka. hakimi Muıtafa SJPl'i JP .. ri 
rama.ıı müddejumumiljğine .Artvin Urla nıüddtiumunı.il~ .. A.: 
müddeiumumisi Ali Rıu; Ne\'§ehir müdde!umumi muavini 111"". 
r~illiil.oıe terfian Çorum ceza hl.kimi; dci um wni mua vjnllğiDe_ ~ 
ikinci .a1121! adliye müfett~liğiue terfi- mumt mu.avlnkrilıdtD ~ 
an üçWıcü euııf adliye müfettifleriD· Art · 'JnUddel~.it 
den Mümta.z: Tekirdai hakimliğine ~· .. -;•i ~ 

. ü ı;..;. edil T ı,.· d "' r man m ıumWIU"'• ~;"IJlll 
nıemurabır.:_ _ _ -::0 ,_. . ~'U' el).ır agıcas ı. .M.ı.latya müddei~. 
ye ..m ACUICDJ reıısı .-ahmud eW; ıı~A....: • • • 1: JUi" 
G" ·· b1.k·.,.,..11;;.;n0 • • 11• m~u.mwnun ~--1 W'urı .. ı~ ....... meml.ll"ıyetı ~ve- lh lıikiml' •. Ja~ 

mek iıteniliyorsa bankanın tediye e
ri kıldı&ı muamelelerden mu.da yapa • 
cağı umumi muameleleri ve giri§cceği deceği faizden husule gelecek ac:Jğı ka-
iılere ait maddelerin müzakeresi esna pa.tmak için bütçeye müteha\'vil bir 
&ında ileri sürülen bazı noktainazarlara tahsisat konulması jcab eylediğini söy 
kar§ılık olarak da iktısat Vekili Celal lcmi§tir. 
:&yar, meselenin bir ulahiyct meselesi Maliye Vekili Fu~ Ağralı verdiği 
olduğunu işaret ederek, dcll)i§tir ki: bir cevapla banka sermayesinin artı-

'' Mutlaka banka bu işleri yapacak - rılmuı ve çifci borçlarının tecili yo. 
tır diye tavzif etmiyoruz. Bu işlerin ya- lunda hükum:tçe alınmış olan tedbir
pılması biliiıtisna her fert tarafından 1cr( kaydederek borç tecilinden husule 
arzu edilen hayırlı ve memleket için na. gelen banka. açığını kapatmak için her 
fi işlerdir. Bunda şüphemiz yok. Efcr sene hazineden bir milyon lira yardım 
banka bunların yapılması için kendisin- yapıldığını ve devlet bütçesinin müsa. 
de imkan ı,:örür, vaziyetini müsait bu • 
lursa bu salihiyetc istinaden bu işlere adesi nisbetinde yardımların artırıl-

masına daima' dikkat edileceğini söy&irişcccktir. Böyle bir imkanı bankanın 
elinden alıp memleket lehinde kullan • Jcmi§tir. 
maınna müsaa:dc etmemek zınncdiyo • Bugünkü toplantıda kanunun 50 in. 
rum ki :memleket için faydalı bir ıey ol· ci maddeeinc kadu müıakere~i yapıl· 
maz. • mı~tır. Meclis cuma günü toplanacak-

BANK .4 DIREKTôRVNV1.t SôZLERI tır. 
Ziraat bankası genel fdircktörü, faiı; 

Japonya 
Aallerln hUkOmetlnl 

tanıdı mı? 
Lisbonne , 12 (A.A.) - ]aponyanın 

Fra:ıco hükumetini tanidığı bildirilmek
tedir. 

JAPONYA TEKZiP EDJYOR 

Tokio. 12 (A.A.) - Japonya bari -
tiye nezareti, Japonyanın ıcneral Fran• 
conun bir ticaret mukavclcnamcsi imza 
etmesine mukabil roumaileyhin hüku • 
metini tanıyaca2ına dair olan haberleri 
tekzip etmektedi r. 

BAŞKALARININ TANJMASIN! 
BEKLİYORMUŞ 

Londra, 12 (A.A.) - Londra'y~ ge
len haberlere göre, Japonya hükfımeti, 
general Fnnco muzaffer olup hükume
ti Almanya ve İtalyadan maada diğer 
devletlerce tanınmadan evvel Burcos 
hükumetini tanımıyacaktır. 

ASİLERİN iLERi HAREKET! 

Guenica, 12 (A.A.) - Asi kuvvet
leri dün ileri hareketlerine devam ede -
rek kesif topçu ve tayyare hazırlığın -
fdın sonra Lorrabczua ve Bilbao müda· 
faasınm merkez burcu olan Goldacano 
vadilerine hakim bulunan biltün Vizcar
&ui dağ silsilesini zaptetmiılerdir. 

Asilerin yeni mevzileri Amoredie -
tas'ı doğrudan doğruya tehdit etmekte -
dir. 

General Mola, Bask cephesindeki 
harekatı bizzat idare etmektedir. 

Cümhuriyetçiler, zayiat vermiıler -
dir. Söylendiğine göre 1.000 kiti öl -
müş ve 2.500 ki§İ yaralanmııtır. 

Ankara - Kayseri hettı"da 
kaza olmamıftır 

Ankara, 12 (Telefonla) - Bir is -
tanbul gazeteşinde ''Ankara ...,.. Kayae· 
ri hattında bir tren kazası oldu, bir 

Agrupaıun feryadı 
Cap, 12 (A.A.) - Taç eiyrne mera· 

simi dolııyu;iJe belediyede yapJlan içti -
ma esnasında bir nutuk göyleyen 
Smuts, Rcisicümhur Roosevelt'e hitap 
ederek, Amerika ile fngilterenin buıün 
liünyada en mühim iki sulh amili ol -
duklarını kaydetmiı ve bu iki memle -
ket arasında dıLha sıkı bir teşrikimeaai 
temin edildiği takdirde istikbalde de 
dünya sulhunun tehlikeye girmiyeceği· 
ni beyan etmiştir. 

Hatip, Roosevelt'e atfedilen gtlecek 
seneler zarfında sulh için, çahşmak ar
zusunun tahakkuk edeceiini ümit et • 
tifini ilave etmiıtir • 

Sumts, nutkunu §U sözlerle bitirmi§
tir: 

''Eskidünya bir kere daha Amerika
nın maddi ve manevi yardımına muh -
taçtır. Bu yardımı feryat ederek isti -
yor ve bu ihtiyaca sükut ile mukabele 
edilmemesini temenni ediyor.,, 

Dünya iktisat konfe
ransı toplanacak 
Londra, 12 (A.A.) - Amerikadan 

dönen Sir ~orge Paish beyaııttmda, 
Birleşik Amerika hükiımctleri reisi
cümhuru Rooıscvelt ve Hıuiciye nazın 
Hull ve keu. Kanada Başvekili Mao. 
kenzic King ile görüştüğünü ve yeni 
bir dilnya konfcrş..nsmm içtimaa dave
ti hmıusunda i!rar eylediğini söyle
mi§ ve demiştir ki: 

"Eğer süratle hareket edilme~ 

önümüzdeki sene dünyQ.da. ekonomik 
bir inhidam vukuu çok muhtemeldir. 
Ekonomik konferansı muvaffak ola. 
caktır ve herhalde böyle bir konferans 
zaruridir.,, 

Jrlandanın geni 
kanunu esasisi 

köprü çöktü. lokomotif saplandı, yol • Dublin, 12 (A.A.) - Serbest Irlan
cular büyük heyecan geçirdiler,. batlı· da devleti yeni kanunucsuinin ikinci 
&;ı altında çıl:an yazı üzerine keyfiyeti müzakeresi tehir olunmuıtu.Bugün 1ngil 
tahkik ettim. tere kralının Irlanda. işlerinden tama-

Ank:ıra - Kayseri arasında ne bir mile çıkarılmasını istihdaf eden bu 
tre"l kazası olmuş. ne köprü çökn:UJ ve projenfo müzakeresine, kralın taç giy 
ne de lokomotif aaplanmıı değildir. Ha- diği günde dahi devam edilecektir. 
<lise. fcrbctona tahvil edilmekte olan bir DUn bu husustaki müzakereleri 
kJpriden tren geçerken köprüJeki de - açan Irlanda serbest devleti icra he. 
mir kvhalardan birinin lokomotif altın· yeti rei5i de111istir ki : 
<la kıvrılması üzerine, bunun çıkarılma- Bu kanun .ile rei2c d ıkta.törlük \'er
sı için trenin bir müddet tevkif edil - mck mevzuu b:ıhis d~ğildir. Bilakis 
muinden ibarettir. Ba!ka hiçbir ıey ol- yegi.ne aali.hiyet sahibi millet olacak-
marnıttır. tır. 

Bayraklar ve çiçeklerle örtülü 
olan bir;;ok tabut, bunlan Alman
yaya götürecek olan Hambura va• 
puruna konmadan evvel bir müd· 
det rıhtımda bırakılml§tır. 
TAHKiKAT DEVAM EDJYOR 

Nevyork, 12 (A.A.) - Hinden• 
burg balonu faciasmı tahkika me
mur komisyon bugün yere inme e· 
kipine kumanda eden teğmen Tyleri 
dinlemİ§tir. 

Tyler.in !kanaatine göre yangın 
bir infilak neticesinde çıkmı§ttr. Çün 
kü ilk alev sütunu irtifa dümeninin 
tam üzerinden yüksehni§tİr. 

·İnfilakın sebebine gelince, bunun 
motör borularındaki gazların geç 
kalmış bir İ§tialindcn ileri gelmi§ ol
ma11 da mümkün değildir. Çünkü 
bu esnada motörler İ§lemiyordu. 
Sonra kablolar tamamilc kuru oldu
ğu İçin balonda birikmif olabilecek 
elektrikleri de nakletmİ§ olmalarına 
imkan yoktur. 

Nevyork pofüı müdiriyeti, en 
glizide taharri memurlarını ve infi· 
lak mütehassıslarını tahkikat ko
misyonunun emrine verdiiini bil • · 
dirmi~tir. 

Eakl kral ne y•pıyor ? 
Londra, 12 (A.A.) - Windıor dü -

kü, taç ıiyme merasimi ile aok&kların 
manı;arasmı ıöıtcrcn ve kendisi isin ıu
reti mahsuşada hazırlanan filmi bu ak
şam seyredec~lçtir. 

Meruim biter bitmez. film 1'endiıine 
tayyare ile cönderilecektir. 1.800 met
re uzunlufunda olacak olan bu filmi. 
Cande §itosunda, dük, Mrrıe. Simpson 
ve yakın ldoıtları seyredeceklerdir. 

Filmin ıösterilmcsi takriben bir H-

dilen Gürün asliye mabkenıe.si reiıi au . •gın:e ıa-iJ; 
HulWıi; Elbiistan hikiJnliiine Etbüs. mf mua'iııi Halil 
:ta:n a.5liye reisi Şevket; Edirne hakim~ 
li;ine memw-iyeti liğvedilen asliye re· . ... 
ili Ali Rııa; Menin hikin:ıliğine mc· tin; ı.t.nbul ~ ,,_;_ 
muri~ti liğvedilen Alanya asliye :re. müddeiumumisi Hdd ~ 
isi Mehrued Şevki; Alanya ft&kimliğine ga~ hildmlifine lcendi 
memuriyeti liğ\·edilen Alanya. .uliye nu bası Refet; Kutat110ll,:, 
rew Hasuı Fikri; Tekirdağ müddei- muriyeti lljvedilen ~ • ~ 
wnu.miHğwe Tokad ceza hakimi Sa- Nafi; Smvri hUdnılıfiDt ~ 
lih. hi.ktmi Scyid DurmUf: -~ 
65 LiRA JLE TAYIN EDiLENLER: kuk h1kimlifine ırıem~--ıl, 

Hukuk hlldmi Oıman Nuri >laraf len Tekirdağ ~liye malı~ 
hu.kule htkimliğine, C.ebelibe~~t da.n Şevket Nezihi; ~~ 
mUdtkiumumiBj Fahrettin yerinde ter. kimJijine memUJiyeti 
fian; Çar§«mba hukuk hlkimi İdris df.ğ uliye ir.umda.n 1-~ 
F•llc Terıcan hl.kimlifine; Merwiıi mQd ya; Elbil8tan ceza bllri ,;,f 
deiumumiıl Şerafettin Kara m6ddeiu. tan uliye lıuı )lehJDed A 
muntillğtne~ Es1d~hir müddeiumnmiai ne hukuk ltl'klmlifine ... ~ 
Fahrettin Siird miiddeiumumilifiM; vtdil~n uliye mahkeıısd' · 
~ımir baaı lemet GebTJe hukuk hlkim Hamdi: Alanya 1JukUk ~ 
liğine. muri)•eti liğvedileD aslıyt 
46 LfRA ILB TAYIN 1!JDILBNL'f!JR: AH Rız.a.. 

Gebıe hukuk hlkimi Hüseyin Mu· <Diier tayin Muaııerl0 
ammer Karadeniz ~f1i8i hukuk hl· yarın netredeoeğiz.) 

Kral milletine bir hitabede bulaJ 
(Uatyaaı 1 incid.c) 1 

kiliıeainin isine toplanmlJ olduğunu 

hissettim. Gerek .kraliçe rwnına, Kerek 
bizzat kendi n~mıma sizlere saadet di -
'lu ve bakkarıda göst.enlen muhabbet 
ve uükate hararetle teıekktir ederim. 
Eger ıelecek seneler içinde ,Şükranımı, 
ıiı:lere hiı:mct etmek suretiyle iıhn c • 
debllecekıem, htrhalde bu tarzı her ıe· 
yin fevkinde tutırak tercih edccefim. 

Milyonlarca kiti için taç imparator • 
luk vahdetinin bir remzHir ve mensi· 
min ıahirisi de pek eskidir. Fakat onun 
derin mınuı pek yenidir. ÇUnkü onu 
eakiltrinden ayırt eden bir huıu•iyet 
vardır ki, o da hını diferltrine hizmet 
etmek vazifesini yUk1tmesidir. Yanım • 
da kraliçe oldufq ha~e sizin huzuru • 

. . b ,retti' ..J 
nuzda bu iıe ndaım~ .' i .,, 
yırdımıylc vujf elerımll J 
pacıfu. ,,..,.. ' 

İçinizde çocuk olantır~~ 
ditcıiı; ot.rak meı;ıt 111 ıtl'ıJ • ite. 
yacaklardır. Dif erle~. de ~~ 
ileridı imparatorluk~.~· 
vakit bu serbest iftira .,, 1""'a 
ne yüksek mana tatıdıi11U ~ 
idi aramızda ve difer '° th dJ..:/ 
edeceiimiz doatlufut' .JU ~ " 
ka.dar yardım edecciiı1i ~ 
dır. bafll"':~ 

Bizi. krallıfımın • tJ .,e ;;f 
ta eden bu ıevıi ve i1tifJ tal,) 
kraliçenin daima Jlyık 0 

mw dilerim.,, 

at 20 dakika sürecektir. :ı----------_.,..---------------
Taç ıiyme merasimine ait resınl film EmlnlnU Halkevlnde 

canterbury başpiakopoıu tarafındın Yıunus Emre 
aansür edildikten sonra İnciJiz ıineına· 

larında gösterilecektir. Fakat bu filmin gecesı· yapıl Jl 
uzunluğu ancak 300 metreden ibaret o- Uı 
lacaktır. Eminönü Halkevinin büyük Üa· 

Danzig de Alman tadlan anmak ve ;erek Divan ede· 

Partl• I dagv 1 ldı biyatın~ ıerek .Edebiyatıcedideye 
0 ve yakın zamanlara aid edebi aima· 

Danzig, 12 (A.A.) - Nuyonal lan tanıtmak için tertib ettiği ;ece· 
sosyalistlerin mmtaka reisi Forıter, lcrin birkaçı evvt:lce yapılınqtı. Dün 
beynelmilel muavenet teşkilatının akfam da saat 20,30 da Yunuı Em· 
bir toplantl1'mda bir nutuk ıöyliye- re geceai tertib ec:tilmi§tir. 
rek, partiler sisteminin taafiyui me- Yunus Emre geceaini evvda Hal
seleainden bahsetmittir. Hatib, Al- kvi idare heyeti azumclan B. Halid 
man nasyonalist partiıinin kendili· Bayır bir bqlangıçla &Çmlf ve ge· 
ğinden dağılmı§ olduğunu haber ver cenin tertibindeki makıadı izah et· 
miı ve diğer fırkaların da m~fauhi- mi§tİr. 
yetlerini ilan edecekleri ümidini iz· Bundıtn sonra ec:kbiy.t mııallim-
har etmiıtir. )erinden B. Sadeddin Nü~het, Yu· 

[ Kul-;ti;;i~t H~b~rl~~J 
1- BERLIN"i resmen ziyaret et

mekte olan Polonya adliye nazırı 
Crapovski, Hitler tarafından kabul 
edilmiş ve propaganda nazınnı zi -
yaret ettikten sonra Alman adliye 
nazırı Gürten'in verdiği ziyafette 
bulunmuştur. 

"" PARAGUA Y'm Viyana elçi
sinin krzmı öldüren ve iaıma mah~ 
kum ediltn iki katil dün ak§am aa
at 20 de aıılmı§lardır. 

nuı Emrenin hayatını anlf tm!f; on· 
dan aonra Yunus Emreden riirler 
okunmU§tur. 

Doktor Ziyaeddin F ehri tarafın. 
d4n Yunus Emrenin fel.efeti hak • 
kında bir konferans verilmit ve tek· 
rar §&İrden fiirler okunarak topI.ntı 
nihayet buhtıuıtur. 

TGrk9'Utt1n• ........ 
arhJor 

Türkkuıu ~alıımaluma devam odil· 
r;'lektedir. Soıt ıünlerde Tü:kkutuna 
yudmak üı:ere mUracı•t tden talebenin 

, .. 
Takvim 

,, 
'# 

oaa "°""" ~' 
aa. .... ,.,. 
8abüı Dama& ı•~ oCte ouauı 

r.~ OdMI ...... 
ÜIUP~ ~ .i' 
Tat. ...... f 1 
1a8ü 9. 

Tllm pÇl9 ,un.ı.t 

TIJ•JlalU .... " 

........_ ..... ~.t•"' 
Cengel k11~J" 

Rudıar4 f(~ 
cllllm •• 0 
nurettlll ~I 

qiliz edebiyatıısJO, ~ 
arumda olan bU -,,~ 

riyab arumda ~ 

.. ,..., oldukça aııarıı::,.~ı" 
rüttafalca liaeai talc~--....-J~ 
byqettinniftir. ı>attitfP"" ,ı'-;i 
dulu Jibi difer lttal1.,..S...., 
ıün Havı kurumu ıncf 
ederek yazdırmaıctadıf 
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Elelctrık şirketi davasında dünkü safha 

Bütün suçluların sor
guları tamam'landı 

19 

Müddeiumumi tahlıllıatın genişletl/meıinl 
istedi. Bunun için duruşma kaldı 

Yeşil ~hennem 
v•z•w:cAHtDE osMAN ~ 

'f 

Köşke döndüğünüzü işittim. iki ag 
evvel yaptığım ayni teklif /eri tek
rar ediyorum.Ya ölüm ya kurtuluş!. 

Muaf eşyayı gümrüğü verilmiş mal-\ nadolu yakasınd3 kullanılabiletc~ ı cm • 

tarın kullanıldıkl!!rı yerde kullanmak • rini verdim. dedi. 
tan suçlu ~lekt~.k ~irketi erkanınııı mu-\ Başmühendise daha bazı sı.alleı so
hakemelerıne ıdun dokuzuncu ihtisas ruı:luktan sonra ıebeke daircsı bışmü • 
mahkemes:nde sab3h ve öğleden sonra bendiai Hapmin isticvabına ıtÇildi. 

'i R bı'r tehtlid sanma)·mı=· 1 buhran dakikasında yapabilirdi: niha · 

devam edildi. Hatim sorulan muhtelif suallere şu 
ilk dinlenen işletme mühendisı Sen· cevaplan verdi: 

Jiyer 1931 yılında şirkete intisap etti • - Şebeke dairesi batmühendi~iyim. labah M: 
kap
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~dam Şuvarts "Uyan-

zJı hızlı vuruluyor· 

"'bir. 
... danış ktııcnu uvarts bu zaman. 

~ la • 1 olacak. 1 
ea._ ~erııind . . ~tek bir e, 1eıı hıç duy-

voru m. 111111 • Emirlerini>İ beklerim· • -•••- yet'. b"çok ker.clcr'. "Metres,, kelim.si Koc:aıu:llll ......-• dostu ne ıfade ederdı. Hıç !.. Bununla bera· 
Lubiç br Fon Lubiçin desisekarlığında kendi· 

iki ay evvel l(arl Şuvartsın ocluın· sini aldatacak bir koku duyuyordu; ve 
da yapılan teklifi.. belki de Fon Lubiç istediğine sahih ol. 

Madam Şuvart• bun• diiflinüyordu · duğu >aman bunu kendisinden ç•kara· 
Ne heyecaıılt ı,;r ,ıtııdü. HenÜ• bütün caktı. Onun iç'n Madam Şuvarts oda· 
.. yalarına oalıipti· Jfakat hefJCY ö"•:im mn içerisinde titriı•or ve ayakta gelip 

ğini, ambardan hiçbir eı:ya çıkarmadı • Muaf malzemenin kullanıldığını son ı.ıı
ğını. muaf eşyanın yanlışlıkla kimler mantarda haber aldım. Bunlar Anado -
tarafından kullanıldığını bilmeıiiğini, lu cephesinde kullanıbrdı. NHrl cldu -
bir yanlışlık eseri olarak ambarlardan ğunı bendeniı de hayret ediyorum. 
ı•k•"lm•Ş olma" lô"m geldiğini söy - )leadeni.1 1920 yıbnda tifkete intiup 
tedi. Sözlerine şöyle devam etti: ettim· 933-934 denberi bapnübcndi -

- Kaçakcılık takibi eskidir Adalar- ıim. Muaf qya bulundutunu yapılan 
daki tesisat 193 l yılında yapıldı. Bura· bir tamim üıerine öğrendim. Tamimi 
ya gümrüğü yapdm•1 leva"m kullan•!- -beye ve matazallra bildirdim· dı., . Muaf eıyanın yanbpkla heıbanıibir ~ t.it \lzcrıne bir kut ko-

İIL ~ bJ>kı •. k~re daha döndü;\ 

Yuvı""' b . ..... ~d • .,. enzıyordu. Ka-
C'nlltrirıu, ve Madam Şuvarts\ 

.a...ı_~tl~: .r~ğmen baldkatle 
·~: tibı tehlikj:li bir da. 

v~ hayatı göıteren mü•terek. bi_r .i~re gidiyordu. Bir ~ralık: . . 
üminde duruyordu· Bir aan•~e ık•5'ne - Fon Lub'.çl dedı; sı<dcn kaçacak 

de ayni ıekilde teı!r edecektı. Hayat kadar nefret edıyorum . 
ve ölüm. Yahud turtuluı ve •dalet... - Nefret hiıbir şey ifade etm.,, 

Fakat qal• yukan ne ölUmil ne d• Madam. Nitek"m ba" kcre'cr kocan"· 
hayatı dütUne<ek -iyetteydt Yaln" dan da nefret ederdini•. Fakat oturu. 
Fon Lubicin ,.n yu•arlak ı'i•il, tıraş yordunuz. Benim dediğimi yap•n": Fon 
edilmiı p;rıı parıl ı.afası ve daha •iya- Lubiçin metresi olmak o kadar •or bir 
de .,ametli gururu ctizler'nin önündey. ıey değil. ÇUnkü ko<am"n o kadar ka
di. Oda içinde yatruıddar. Fon Lubi~ rış•k işleri var ki buntan ancak böyle 

Scnpiyer'c daha birçok tek'lik sual • ıurctle Rumeli tarafında kullamlaeatını 
ter sorulduktan sonra celse tatil edil - ummaıdım. Ambardan mal alaıak sall-
di. hiyetini haizim. Fakat hiç aldıltll' va -

tK.INCl CELSE ki tdeğildir, yalnız yapılan masrafların 
~b· yekCınunu tetkik eder. projeltri görür-
~ 1~ ~cktub ı .. 
·~rtı tıyar uıık girmitti. 

Yıstıv "1 e dUtu cı arkasına aldı : 
1'eı-.... "'eet\I\)? nUyordu: ne istiyordu? Belki hiçbir şey söylemi. bir prtla temidiyeb:tirim ı .. 

yordu. Sadece vaziyete kendisinin h3- - Lubiç !.. A rzutarımzdan nel ret 
kim olduğunu nan eden bir gururu var- ediyorum. 1'ocamm ne frn• bir dosta dı. Ne tuhaf b'.r gurur! .. Madam Şu. .ahib olduğunu bütün hareketıcrinhe 
vartsa herieY len sok b~ dokunmuştu . kat"iyyen inkar etmiyorsu·ıuz .. 

öğleden sonra celse açıldığı vakit 
miiddeiumtımi Hakkı Şükrü Emil Fiş
ler ve Senpiyerden bazı suallerin so -

rulmasınt istedi. 

düm. Bunların vasati hesaplarını ba • 
karım. Eıki acnelerle mukayese eder -
im. Malzemenin fiyatına bıkmam. Si
pariş fiyatları da beni alakadar etmez. 
Projelerdeki maliyet fiyatları muhase -
beden alınan fiyatlar üzerine tcı•bit e-

lbtl~'n?.. .. 

: >"r u11ıc 
, l bu tereddüdü anlamı~ 
. 'ntı tıı. tdtriın d" ' Se.. ' ıye konuştu: Fon 

~b t~rn ... Fo ııı11, tdcrınck n Lubiçin buraya 
' ı.~ll?.. cesaretini ümid edi· 

Belki de Fon Lubiçin istediğini bir Fakat Fon Lubiç koltukta ve ,akin oturuyordu. Hem ne kadar sakin ... Ağ-
zında pipo ile bir halı mağazasında ka· 
dar sak:n ... Bütün kelimelerini hiç si. 
nirlenmeden sarfediyor ve hele kendisi
ne hakim gözüküyordu. Buna karşı Ma 
dam Şuvartsın asabiyeti elindeki küç:.ik 
bir mendili parça parça edecek kadar 

Bulgar kabinesindeki_ 
değişiklikler 

Emil Fişlere Anadolu yakasında ve 
Rumeli dhetin:ie yapılan tesisat ve in· 
şaat masraflarının ayn olup olmadığı 
soruldu. Maznun Anadolu ve Rumeli için 
gelen e;;raların ayrı ayrı hesaplan tutul
duğunu fakat muhasebe dairesini mal
zemenin nasıl geçtiğini bilemdiğini söy 

dilmiştir.,. 
Jlatim bundan sonra Anadolu ya • 

kall için kullanılacak malzeme kaim• -
ıclığr vakit gümrüğü verilmit ve Rume
li ciheti için getirilmiş malzeme kulla -
nıldrğını söyledikten sonra Muaf eşya
nın Rumeli cihetinde ne suretle kulla -
nıldığr hakkında hlkim Bay Atıfın su -
aline fU suretle cevap verdi: 

htı tçin ? . . F 
il il on Lub" • · • l'lut ıçın bır erkek 
tt·~c ınayınız B.. .. . . ~-' :tdcl 1 · utun sızınle 

:~ lııt bunu c erde mağlub bile çı k-
lcll"..,etı unuttuğu bir dakika 

t " e tek b • 4JBha rar atılacağı mu· ı 
"'tt d · sonra ah ··• a sonra 

S u~k ön·· ... 
-...._' ~-1-tin~ne bakıyordu; ya. 
'~~bı dt IÖ l ' aaha haMf keli~-

....qı,.. Y eınck · ·• · Y""YOrdu ıçıtii.ankl'I ira-
tliııd . Gene de "bu •. F ~ ~ e esi . . gun on 

~,hi bir darsınız I,. diyecekti· bu 

'r:._e Ceçti. ;ikada hafızası~dan 
-q rn , akatı 1 

' Uhq 

iç ve dıt siyasette değl
,ıkllk yapdmayacak 

faz:la idi. 
- Lubiç ı .. Sizi görmek istemiyo-

rurn: anlamıyor musunuz? .• 
Lubiç ayağa. kalkmı§tı. 
Demek ki gidecekti? .• 
Yani ölüm; yahud sefalet ..• 

Lubic; hafifçe eğildi: 
- Bana ihtiyacınız olursa telefon e· 

diniz, dedi: c;ü.,kii Kari Şuvarts s"zi ba. 

na emanet etmiştir. 
Çıkarken Fon Lubiç gene sakindi. 

ledi. 
Sözlerine §C)yle devam etti: 

- Muhasebe dairesi ambar mevcu -

dunu gösterir. Nasıl geldiğini biimez. 

Hakim Bay Atıf: 
- Bu tez.at tetkil ediyor. Muhase -

be dairesinin tesisi maaraflannı ayrı ay· 
rı bildiğinizi söylediniz. O halde nere -
ye sarfedildiğini de bilmeni,ı; laıundır· 

Emil Fişler malzemenin niçin ve ne-
rede kullanıldığını bilmediğini söyledi. 

rip vernıedını .. sordurdu. 

- Evet ıebekede bazı şeyler olmuş. 
Malzemeyi kimin aldığına dair bir ev • 

rakı rastlamadım. 
inpat yapan başmontördür. Ba~ • 

montörler kendi mıntakalarıBda yıspı
1

an 
inşaata lizım olan malzemc:·i alırlar. 

- Şirket memurlarının vazifeleri iıak 
kında bir talimat yok mudur? 

- Hayır •. 
- Siz vazifelerinizi kimden alıyor -

sunuı.? 
- Vazifelerimiz muayyendir . Şirke -

tin batmilhendisi GiUeri imirimiı.dir ., 
(Detxımt 9 ııoıcu sa!fıfttdrı) bit . nedi. ç olduğumuzu tahmin 1 

~ililc C~ly=~~ Fon Lubiçten l 
'tL.. Şuv e ılır... ı 

oıtib.. •rta . 

Madam şuvar~s. koltuk~n. sadece hafif 

bir baygınlıktan batka bu konuşmadan ı 
hiçbir ıey hatırlamıyordu. 

Bununla beraber bir iki gün sonra 
doatlanndan birisi lstanbul seyahatini 
tavsiye ettiii ıaman. böyle bir tavsiye· 
de Fon Lubiçin de parmağı olduğunu 
biliyordu; belki de Fon Lubiç yan·n
da böyle birıeye cesaret edemiyecekti. 
Madam şuvart& bu hileyi anlamıştı ... 

-----------------------------------------------------

Müddeiumumi başmühendis Jül Gil
leri'ye ••Hangi ahvalde gümrüksüz. mal· 
zemc kullanmak salahiyeti mevcut ol • 
duğu hakkı~~a maiyyetine bir emir ve •

1 aasınühendis: 
_ Gümrüksüz m;ılzcmenin ancıık A· 

,, .. r b • 
~ ... Unak d d" .. ı..._-llnıa ' e 1 : ıyıcc ihtiyar· 

-~· illa be 
~ı.. ~, }f r&ber r 1 11~ ~or.s 'llldc c ıne mektubu al. 1 

lı<tıt: ll. litr n 'geldiğini anlamıya' 
'•a. !eye rag~ men Köscivanof ''I~ yırttı ve 

~ l(.. "r! 
~ °1"4, d"• ~ t"el Orıd""""•· •• • h b" . ' d ) 

AnlamJl olab"Jir .. Fakat sükuta ihtiya· 

cı olduiu da aıuhakkaktı . 
(Arkası ı•ar) ~-Pt..;.. l(o,.z Ş llgunu:.ii i~ittim: iki Sof ya. (Hususı mu n mmız en -c•"ı Uı·art _ Ba•vekil )(öseivanof çok yakın 

Oh.· sın od<1sın<ltı si· ı " ba h T 

S 
J • • , ~"~ 1 · olan Utro gazetesi. şmu arriri a-

:. J. crı ırldif edi ..ı_ a.~ı n f'"n neşrettiği bır yaz111naan an· g lk \ ı~.ıdığma göre. Bulv.ar kabinesin- YugoslBvgada 
~' Ser Vl• • '" de vukubulacak değişiklikler Kösei- Hırvet1arl• fantlarmalar 
...:.. °' h.~ltto sımız ' f takib ettiği iç ve dıt aiya- .. _.rp••'' '~ .~ ..... l'Uını.ız 1 vano un v• "kl"k l .,.-.~ .~~ "'"" Ylrmı a a kt B ı · n_1 .. rad. (Huıusi muhabirimiz· 

·-------------

.... lct .. _ ""'ÇUk•·- Pazarteat ~ert 5 da k tiyen bir degı'ı ı yapı ma-
""ll l& e, Cunıa tcat sına se e da d v•l . den) - Zagrebten bildirildiğine gÖ· ~ •t •~ •llııd ye kajar ıa• b b olmıyaca ır. u garıs- ~ 

~ıı.~- Ole 1-ı-ı tk ' kadar ur gunıert tan partiler tarafın n egı ' partı· M k f H ""k ,...._,:,.~ .ı.ı,e u''
11 

Tayy.... 
1 

.' t ,utuna lüzum görülme- re, Doktof açe tara tan ırvat-S'~ı-~ızı Yedi k~ numarada derınd a;asdan doHruY• milletin inli- lordan fıir köylü grupu ile, jandar-ıııa.._. . pon ıauka· en ouru . l f d lar nda bir rarpışma ol ,.;'4'1ıkıa h b d• .. müm•ss•I er tara ın an ma arUI • mu1 ~;"> ~ ı.. ~ ••kt a e eceg• ve alb kifi ı;bnÜf• yedi kiıi de ağır 
~, "bıı btrı orunıuz da bu idare olunacaktır. · · · '>~ll· .. ~ kU"pkondt~ne D h"I ve hari• Bulgars•Y•••hnın yaraGlau.~rmu·· 1ıt'u·~nırÜn oldugvu yer, c-na· 

...... _-....,;:,'." • ...; """ ,,_,.,,. a '. · olup şimdi bu te· ~ •.., .....,..,. .,.,.U ayGa, Millet ea.. temellen atılın•• k 1 I ya denilen küçük bir kasabadır. Pa· 
.. _e ""-ukıa kartıamdakl mu· meller u·· zerı"ne dö§enece .

0
. 1a .. n ma - b k b d Lt k"" 1 .. .,. -.v,; zar günii u asa. a n nırvat ·oy u 

.. dtf doktorrıııııza bakacaktır zemenı·n ı"ntı"l1abı ile neb.tlur ~ .Y.a. pı- b 1 
• - partisi biiyük " top anı. yapm•ş • 

do•t:'"'•• :;".~" •• .... hrsa daha ınuhkeın olad 1 vecegı uze· tır. Bu toplanuda bulunan köylü· 
_..,. •Ilı •h,.tUn Ditme rın e goruıu ,.. Ier kaınyonlorla oy enne dönerler--.ı.:.~1'u muz F r bulunmak· • d .. .. .. 1..,..ekte 01 ugunu, yaz- k"' l . 

i tı.ıı l"- <:addeıln D k d l h" Gt k .. ~l!utu "'1lerı ııaa de ll1 numa· ma ta ır. .. B 1,. r siyaseti gi- ken, hükumet a ey ıne atıp tut -ı...~ • ~a rtbı do t 14 ile 20 ara. T ancfe gore u,,.a . . T ı· mu•lardır. Jandarmanın dur emri· 
,:"at ..... y '«ah ktor Nccau Pak· d v• l 'nt"hab eunıftır. eme ı :.' H t k"" ı ·· ı .., '"• - , "'••<y eceg• yo u ı ı f I · 1 ni dinlcmiyen ırva oyu eri jan-~, lıt ~la e c:urna ... u e caddesi ı -2 atılan bu yol ijzenne as at, çımen· 1 darmaya kar•ı silah kullanmışlar -

~ •k t ""'""' • nlo'1 ayni ,.,,_ • kuilanJlacok > .... "'' ..,:'"'"""•' "'"'"•e bakaca•· to, yahud ~~- abı ..,_lesi dır. Bunun üzerine jandarma da ~ t.ı• , .... ıı. Y'P•oaktardu ! olan maizeınerun ınbh k" b. mukabeleye uıecbur olmuş ve ah· 
" ... ı.rı. §lkta • 1 k l a· }eyh es l par • k k" . . ..., ~••ı.., '"''""'• • ••amvay .... a m'flır· ınaena eli k _ lan kurıunlar bir aç •ıının ölümü-"'~""-'' ,;"•>uou~a otınnctoı En'1• ler beyhude üınidJen!R~~I J:' .. k~ ne sebebiyet vermiştir. Bu hadJe 

..:"' ... ~ ... oc,ku,, "'"''"" '°'"" bineden bozı .,ı..suı I~ ed u u b-. bütün Yugoslavyacla heyecanla kar-
t ~ll .. 11\ı tav p . .... • aeetın e te .... "' " "'•"'d '"" E< mebn takib eltııl' llY •ılanm!f br. ı.... 'tt Utt ""- a llU uncıl ~-a. ..ı·1· . b l }'eli ler ;:;;;iiiiiiiiii_;~':<~~~-------------1 ~ IQ ttl,1tı.:9aız I<" nnctc;ı \'e sıhb t rıı ını ek ememe ı r~ tıı IUtatıı ""'lYo vRt:N a ~ =----~ ~ llııd llları be: doktorunun K ı... ~ .. uf! e Ve a herını ~"edl k &A •• b ka uponu ~ .... ~~" .. :;:""'m'" •• ,;:: Radyo ı11US~ a ~'''"' ~% ır. SUnnet nmeli· '14 -il~ ll\Ura. lnnıı do -

ltıı ~t ktor dl l>oıı11rı Cdetk ' ŞÇI Vl' sUn• . daıı en J..."'T• • ısım Yedl •vRUN'un 
tllnc R'ötUrme'k Adere: ı__.::=-____.;.---------------------

c;e~lntııer: 

Hüseyin Rahmiye f ubile 
~. G & .z.iJl 11 

Halid Ziva U..akbQ;ile karı1. 
memleketin bir fikir şükranı gÖlte· 
rildikten sonra, vicdanlarda yeni 
borc;ların belirdiği görülüyor. lr -
fan vicdanımızda böyle bir hesab 
göriilütü ne kadar alkı9lansa yeri· 
dir. Yıllarca hiç bir karııhk bek· 
}enıneden harcanmış uzun emekle
rin bofuna akmadığını ortaya koy· 
rnak· yenilerin d0Rnıa11na, emek
}eyenlerin ayaRa kalkmasına da yol 
a an uğurlu bir hareket sayılabilir. 

· Sevinçle okudum: Hüseyin Rah
mi için de bir jübile hazırlanıyor· 
mufl. Hele uğra§anların ba,ında 
vali Üsti.indağın vazife almış bulun
ması, meseleye devlet bakımından 
da bir değer verdiği için, iş daha 

önemli görüniiyor. 
Sanat ömrünün geçen her yılın-

da müşahedeli bir eser veren Hüse· 
yin Rahmi, biz, bugün üstünde 
dursak da, durmasak da. yannın 
fatihliğini tarihin elinden almış bir 
adamdır. Yaratqları önünde ıuı
mak. onu değil, bizi utandırır· Za
manın izlerinden kurtulan bir tarih· 
ci, çağımızın edebi verimlerini a
;aştırrr. mukayeseler yaparken, HU· 
seyin Rahmiyi daha engin bir çerçe· 
ve içinde görüp sevecektir. Bu sev
ginin, hazan hayranlığa varması 
bile beklenir. Düşünün, ki o, yazmaia başla-
dığı günlerde, memleket büyük bir 
sanat sarsıntısı içindeydi. Yeni bir 
anlaytt başlamr,, yeni bir fikir 
safi kurulmu§, yeni davalann bay
rakları açılmıştı. En kuvvetli, en 

değerli kalemler bir mecmua bayra• 
ğr altında toplanmJ1tI· Bir yerde 
böyle kuvvetli bir cereyan vnrken, 
ona kapılmama~.. tek, ~ına kal· 
mak kolaY değıldır. Kuçuk çapta 
adamlar, böyle büyük bir yalnızh· 
ğa katlanamazlar. Tek başına y\i· 
rümek. herkese nasib olmaz. Bu· 
nu yapabilenler, ancak kendilerile 
bir çağın başlıyacağını sezenlerdir. 

işte 1 lüseyin Rahmi bu yaratı
lışta bir sanatkardı. Edebiyatıcedi
dc, yüksek tabakaların hayatını r'~ 
Rlır, romanlarına, hikayelerine bu 
gösterişli muhiti mihver yaparken, 
o halka inmekten çekinmedi. Hol· 
kın ruhunda kalemler için en ku"
vetli nüsgün kaynadığını Sf'.zmirıt i .• 
Bu çevre içinde onun hazan "7 "· 
la .. gibi geni' hamlelerle göründü·~ .i 
de vardır. Geçmitte hazırlayıcı l-"ç 
bir ömek yokken. kendini bu yiik
sekliğe kavuıturmak, başlı başına 
bir üstünlük damgası sayılamaz mı} 

Bugün lıtanbulcla bRşlıyan bu 
jübile hazırlığı, umarım. ki rok t!CÇ• 

meden yurdumuzun hemen her }-(). 
§esinden akisler toplayacak. ornlnr· 
da da üıtadın alkıılandığı duyulfl • 
cakhr. Çünkü Hüseyin Rahmi di· 
l~nin ~a~eliği, vakalnrının yerlili~ i. 
tıplerının ~crçekliği yüzünden belki 
en çok okunmuş, sevilmiş bir ro· 
~ancımızdır. Hnlkevleri, gittİ~ ' C 
bırer nabız merkezi oluyor. Ruh 
ve kafa birliği yaratmah onun en 
belli ba 1ı vazifelerinden biridir. Ba
~a.nl~n.bu tiirHi işler karşısında onun 
ıçın akı kert. seviniyoruz. 
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lngiltere imparatorluk tacı etrafında 

"Koh -i - noor,, elması 
efsanesi 

lngiltere sefaretind 
dün yapllan merasil11 

. . 
Hindistan kaybolacak diİI~ bıİ: el- T:ürk-lngiliz dostluğunun tezahürüne bir 1<8 ~ 
mas kralın tacından çıkarılmış, daha vesile .teşkil etti d 

kraliçenin tacına konnluştur. 
Sabahleyin sefaret kilisesinde yapılan merasifll 

Kohinor oımasınm 

İngiltere Krallığının biribirinden 
farklı iki tacı vardır. Saint Edvard 
adı verilen tacın, evvelce de anlattı
ğmuz gibi, dört yüz senelik bir ta. 
rihi vardır ve bu tacı her kral, taç 
giyme merasimi günü giyer. 

Bugünkü Kral altıncı George da, 
dün yapılan merasimde bu tacı giy
di. Ondan sonra taç, meıhur "Lon· 
dra kulesi,, nde büyük emniyet ter
tibatı altında gene dört asırdanberi 
olduğu gibi, muhafaza olunacak. 

Bir de Kralın ondan sonraki her 
h'angi merasimde başına giyeceği bir 
taç vardır: Bu, imparatorluk tacı· 
drr. Bu tacın ancak yarını asırlık 
bir tarihi vardır. 

lmparatôrluk tacını iTh: defa ola
rak J 888 de b~§ına giyen Kraliçe 
Victoria· dır. 

Bu imparatorlu'k tacında mcthur 
olan iki taş vardır: ilk defa "Kara 

Biiyüh bir kaçakçı şe
bekesi meydana 

çıkarıldı 
Gilmrük muhafıza teşkilatı uzun za 

ma1!_danberi takib ettiği bir kaçakçı 
şebekesini meydana. çıkarmış, bunları 
fabrikaları ve efradile birlikte yaka. 
lamıştır. 

Bu gizli fabrika. BUyükadada. Ma. 
den civarında merhum sayla.vlardan 
Hayrettinin köşkilnde bulunmaktadır. 

Zabıta bunu ya.kından tetkik etnıi§ 
köşke girip çıkanları göT.den geçinne
ğe başlamıştır. Bu takiplerden bir gün 
Haydarp~a. Emrazı Entaniye has
tahanesi önünden geçmekte olan zehir 
kaçakçıları kendilerinin takip edilmek. 
te olduklarım görünce tabanca çeke
rek memurların Uzerlerine hücum et
mişlerdir. 

Bu vaziyet karşısında muhafaza me. 
murları da silah çekerek mukabil ta. 
arruza başlamıştır. Bir aralık hidise 
yerinden ka~akçılar kaçmışlardır. Fa
kat zabıta onların izlerini takib ede
rek Yeldcğirmcninde bir evde gurup 
halinde yakayı ele vermişlerdir. 

Kacakçılar ifadelerinde bütün vazi. 
yeti saklıyamıyarak anlatmışlardır. 

Tesbit edilen vaziyete göre kaçak
çılar Büyükadadaki fabrikada son sis
tem bir morfin fabrikası vUcuda getir. 
mişlerdir. Köşkte 22,5 kiloluk morfin 
de bulunmuştur. 

Yapılan tahkikat saylavı Hayrettin 
ailesinin bu işle hiçbir alakası olmadı. 
iım meydana çıkarmıştır. Suçlular ih
tisas mahkemesine verilmişlerdir. 

t• Mayıs provası 
Dün on dokuz mayıs şenliklerinin 

Fencrbahçede yapılacak olan kısmında 
da bir prova yapılmıştrr. Provaya A-

nadoluyakasında bulunan ortaokul ve 
liseler i§tirak etmi3tir. 

~hariciye vekilimiz de bulundu 
Dün §ehrimizdeki İngiltere sefare. 

ti bahÇcsinde 1ngiltere monarşi tarihi. 
nin temsili bir geçid resmi yapılmış
tır. İngiiiz ... ltek ve kız · mekteplerinin 
çocukfa.rı, ~ kral ve kraliçe kıyafetle
rinde - İngiliz sefir~ Sir Persi, refika
sı Lcdi 'ı..orcn \•e bütün İngiliz koloni. 
si önünde kendilerini eski uşul üzere 
kılı<; selamı veya ;revcr~sl~rla takdim ~ 
ettikten sonra şarkılar söylemiş \'C 

sonra neş'e ile bahçede oynamışlardır. 
ıır11 ... <11111r: 

KRAL VE KRALiÇELERiN OYUNU .. ' 

Dün Galatasaraydaki İngiliz sefa. 
ret binasının gayet zevkle tanzim e

dilmiş bahçesinde kral ve kraliçe rol
lerinde küçük sevimli çocuklar tarihin 
birçok safhalarını ya.5attıktan sonra, 
birden gene çocuk olmuşlar ve üzerle. 
rind(' tarihi kostümlerle yeşil tarhlar 
arasında koşuşmağa başlamışlardır. 

Dün kralın taç giymesi münasebc
tile İngiltere sefarethanesinde yapılan 
tes'id merasimi çok samimi olmuş ve 
ayni zamanda Türk - İngiliz dostluğu. 
nun tezahürüne bir vesile teşkil et. 
miştir. 

İngiltere büyük elçisi Sir Persi Lo
ren, kralın sıhati ve kraliçe ile kral 
ailesi şerefine şampanya kadehini, beş 
yüzü mütecaviz 1ngiliz kolonisi önün
de kaldırdığı zaman: 

"Bilha.<Jsa mcmleketimizl-0 Türkiyc
nin knrdc§~c ya.'}a:makta olm68ını 
mcmııımiyctle kYiydederim. Bımıt mu
hafaza ve devam ettireceğimizi uma. 
rım.., 

Sözlerini de söylemiştir. 
Sir Persi Loren, ayni zamanda 

lngiliz sefiri (sağda) ve diğerıttcvat konsol-Oslumcdcki merasim " 
son iki sene içinde İngiliz kolonisinin SABAHLEYiN YAPILAN ı~ 
sefarethane binasında toplanmasını i- Merasim aynen §öyl~ o~ de 
cabeden üç mcs'ud hadiseye işaret et. bahleyin sefaretin kilısesiJl ,J 
mi§tir. Bunlardan biri, "Müteveffa bulut! 

diplomatların da hazır 
kral beşinci Corc'un saltanatının yir- servis yapılmıştır. 
mi beşinci yıldönümü, diğeri bir İn- nail 

Buna, şehrimizde bul.U il J/ giliz hükümdarının ilk defa Türkiyeyi -oucıt 
ye Vekilimiz doktor S\. ~ ziya.rete gelişi, üçüncüsü ise bugünkü . ~ 

taç giyme merasimi., idi. Sefir, bunla. iştirak etmiştir. W'• 
rın hepsini İngiliz milleti arasındaki Öğleden sonra ,saat 16 da td" 
tesanüdün birer tezahürü olarak gös- lonisi sefaret binasına gel~~ 
termiştir. 20 dakika geçe, sefir, eskı rıtı 

h . 1 . • t ft' tti onla Dün sefaretin içerisinde lnglliz bay arıp ermı e I§ e · :gsld 
raklarının yanında Türk bay.ı,:akları sıktı. Hatırlarını sordu. 
da görülmekteydi. Sefar~tin büyi!k iç • ler, Harbi umumı'Cıe kazan§ 
kapısı, bUyUk kıtada Türk • t~giliz . ~ları göğüslerine t~ıu::~ 
bayraklarile perdelenmiş, ve holde .halde şayanı dikkat bır 
kaI"§ılıklı Türk - İngiliz bayrakları a. kil ediyorlardJ. , er.; 
sılmış bulunuyordu. Müteakiben, küçük kız.:e ı.ol 

cukları, muhtelif devirlerl J:ı;# 

Madam Sim son'un evi 
yaf etlerini giymiş oJdukla!l J'. 
biri bir kralı temsil ~dere~İil: 
geldiler ve sefirle refıkası ıır' 
anevi selamlar verdikten so eıı 
vebe ile iki yana ayrıldıla!· 0(,' 

çok muvaffakiyetli oımu!i ~; iııtil" 
lunanlar üzerinde zevkli ~1 e ~~ 
rakmıştır. Bilhassa krBı:çirıci ?". 

kraliçe Viktoryaa, ve sckJZ relC 

Vind.~or Dulm Karı §clıri isıa.~yonrmcla 

Sabık Kral Edvardın sevgilisi 
Madam Simpsonun, Amerikanın 
Baltimor şehrindeki evi, arzu eden
lere 50 kuruşa gezdirilmektedir. 

Madam Simpson, sabık Kralla 
münasebet peyda ettiği zamandan 
itibaren Amerikada hemen bir şir
ket kurulmuş ve Madam Simpsonun 
evini bir müzeye çevirmeği düşün
müşlerdi. 

Madam Simpson Kraliçe olama
dığı için şimdi bu müzeye o kadar 
rağbet eden bulunmuyor. 

Bununla beraber. sabık Kral 
Vindsor Dükü ile evlenip Vindsor 
Düşesi olduğu zaman, bu evi gez -
mek istiyen müşterilerin sayısının 
artacağı umulmaktadır. 

Müzenin direktörü şu izahatı 
vermiştir: 

Bu evi Madam Simpsonun kız
lığının hatıralarına hasredip ebedi 

bir mabed haline gdirmeği istedik. 
Müzenin her yanı selim bir zevk 

ile tanzim edilmiştir. Diğer müze
lerde görüldüğü gibi eşyanın etra • 
fına kordon çekilmemiştir. Her ye
ri yakından görmek mümkündür. 
Yalnı7. yatak odasına girilemiyor. 
Çünki.i oranın halısı açık renktedir. 
Ve herkesin. girip bu halıyı ayakla
yarak berbad etmesine gönlümüz 
k~l olmadı. 

Evde, Madam Simpsonun kul -
lanmış olduğu yegane şey, biricik 
sobasıdır. Evin diğer döşemesi 
aslında nasıl idiyse, onların birer 
tam kopyası yapılarak konulmuştur. 

l\fadam Simpsonun yatağı, ta· 
mamen eskiden içerisinde uyuduğu 
yatak gibidir. Hatta yastık başlık
larında göbek adı olan '\Vallis keli
mesinin '\V harfi işlenmiştir. 

Evde, sabık lngiltere kralı Ed • 

Müze haline geti
rildı 50 kuruşa 

gezdiriliyor 
Fakat kendisi kraliçe ol
madı§ı için binayı çok 

gezen olmlyormu, 

vardın ve onun yanında Madam 
Simpsonun resimleri ve madam 
Simpsonun birçok çocukluk resim-
leri asılıdır. ' 

Bir masanın üzerinde "Zafer 
marşı,, isimli bir marşın notası bu
lunuyor ki, Madam Simpson, mü
lazim Spencer isimli bir bahriyeli ile 
ilk evlendiği zaman kilisede orgla 
çalınmıştı. 

Madam Simpson Vindsor Düşesi 
olur da, bu müzenin gezicileri ço· 
ğalırsa, toplanan 50. kuruşlar hayır 
işlerine sarfedilecektır. 

(The People) 

y a/.."uıda V ind.9oi' DU.şc.'li olo.cal~ 
· Mtuiıım Simpson 

yi temsil eden küçükler. ge Jd),f 
ni icra etmek, ve gerckSC dl· 
bakımından çok cnteressıırı ~ 

11st1 ı1ıt", 
Kral ve kraliçe re' tıJll 

Viktoryada nihayet bul0:~1.ı1 
ben, müstemleke ve vonıı:uçu~ıef 
sil edenler gelmiş, sonra ·cııcj.djf' ,f
bir ağızdan şarkı söylelll1

> • ı11ııl1 
• sJ<I ~ 

Bu fasıl sona erince, e ~l / 
)~re bayr.ak verilme nıet 9fJlld,ıı 
mıştır. Bayrak, sefir tat ~ 
muhariplere verildi. . ıert• tt 

Bunun ardından kUçiiic~# 
de kral altıncı Corcun 1<

9 d~· ı· 
mi bulunan madalyal~te•_. 
milli mar~ çalınmış, ~u ıştit~ .ıtı V 
vetlilere çay ikram ~ıl~ ,sı ı:;,ı ~ 

Scf ir Sir Persi ve ref 
1~u~.~ t" 

ren dün gayet zarif ve \"etııY 
eda ile bütün koloni ve dS. ~ 
bet ediyordu. tJı,rıt ;; 

Saat on sekizde, sefa.re setifl4' > 
lünde yeniden toplanıld1·j'IJ tı• ~; 
başında Ledi Loren oJd1.lttl~il ır. 
karda parçalarını nakle cc"ı~, 
ku söyledi. Kral a1uocı e ~it~<' 

Loren, kendisi, sefaretbaı;ofljli _..,t 
hane erki'mı, İngiliz 1<0• ,-J~~I' 
gönderdiği ve "Mes·ud ~~ı ;~ 
sıhhat temenni eden, te ... ~ 

·sı .. 
Alkışlandı. İngiliz kolofl~ tıit f' 
B. Vitol tarafından kl • .ıı I 
söylenilmiş bulunuyordl.1· I'''' 

·ı:ıe . .& 
Sefir, kralın sıhhtıt.11',...ıı~-• 

dırdı. Müteakiben, kra.l•. i}Ç dJ ..ıt. 
fir şere(ine bütün koloJll f· r"'-
H. H ı b v ....... ıştı r ' ıp, . urra.,, agıu•• ~/ı 

Misafirler giderkell• elW 
kası, herkesin ayrı ayrı 
du. 
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bünkü Büyük Tac Giyme ar asımı 

il Oldu? 
8fltıt .1 onda başlayan ve altı saat' 
lleııanı eden merasimin bütün 

ta/ si/atını veriyoruz 

ac giyme merasiu:ıi ta
hte ilk defa olarak bü
ll dünyaya radyo ile 

ilin edildi 
<Vatya,., ı it&Ci a<JYıfaM.J 

'l'._ S.t.tr T AJI 10 
lltı 

Sı':! •Urecek olan taç giy. 
1'tk ilk aafhal&rı, Sen 

l-. ~ Clllu lllda.n bUyUk saat ku. 
~ ~ınaaiyle bql&dı. Bütün 
l\at~ kifi lan kımıld&nıyor. M.il
~~ q

11 
de radyo bqmda, me

~ ~.lerine nakledilecek kı • 
~.:-'."'Ult ıyor. 
"'-"t.C .~1eceti taç . v· ~ ..... ~ lf . .ve gıyecegı, 
'"'· ~Belme de 10n misafir
'1 , ~ l&r, veliahtlar, ba.şve. 
~. Pl'en.aler hepei yerleri. 

'-· ır.._~i"le ~~ J laa.t tam on buçuk. 
~ ~ ~9e. taç giyme mer&· 
~?ktıı rörilnUennü temsilen aa
~ h.l~ Her lkiai de tariht ve 
\~ an.ba. içeraindeler. 

'~· ~ yana birinci derece. 
~o ve buık arab& içerain· 

fttUıi1r·,-~ tıbtf•.-. ~r, ılkıtlar, buryalar 
~ 'bit Bu -...ror. 
-.,:.' Yllk Britanya ve deniz.&. 
~~nlar kralı ve Hindistan 
~ ı.ç ~a. .. Tebaumm gözü 

'1Yıneğe gidiyor. 
lt.t.oy '-t ll O ÇA.LIŞIYOR 

iu halde ve ıaihr&P önünde söylüyor: .a....- .....- Witüa ı.u aöaleri 
yerine s.tiıı 8 cajiln •• tutacainn- Alla· 
Jum ı.aa ~ etb . 

Kral bundan sonra parlamento nizL 
mınca teabit edilaUt beyannameyi bat
peakopoıun ardınca tekrar ederek oku· 

du. y AG JIBRASIJll 

25 
Merasimin ilk kısmı 

Saat 11. ···· 
bitmiıtir. Küçük bir illhiyi ve duaları 
müteakip. merasimin en ehemmiyetli ve 
ulvi uydan kısmı mukaddes yağla o. 

tuttum.. batbyor. 
Koro heyeti: c Gel, ınuıllıacldes tayf ••• 

Rulllanmd8 iJUm ver!• ilahisi okuyor. 
Baıpeüopot da oiuıturmaya dair 

bir dua okuduktan ıonra merasim baı
ladı. Kralın kiliseye ıir1diği zaman Wııe· 
rinde bulunan kırmızı pelerin bir yana 
konuldu. Kral Semt Edvardın tac ciyme 
iskemletine oturdu. Bap üstünde iki 
Lord tarafındın bir ıiper tutuluyor. 
v~ıtminster baırahibi, ananevi katık i
çerisine mukaddes ya}ctaft akttu. Ve 
Kenterburi baıpeskopoıu btıiı alarak 
içerisindeki yatla kralın evveli avuçla· 
nnı otutturfdu, ıonra göğsüne ve sonra 
alnına ayni yağdan sürdü. Ve bunun 

her tatbikinde: 
cEJleria (plaut söitia ••1• alam) 

ınukadd• 1atla mül- olıun!• 
Diye müessir bir s~l~ okuyor... .. 
Yağ merasimi ~e. battı. ~ral .h~kum· 

d elbiselerini gıyıyor. Kuresını. asa. 

1 
ar bunların berbirini birer birer ka-
arını, . b 

1 
diyor. Ardından bır dua okunuyor. 

u ..:abrnuılar, kılıç, küre, yüzük ve iki 
. . yn dualar okundu. 

au ıçın a 
.ALLAH KRALI KORUSUN _ 

~ l~ ~Uı.lerce aenedenberi, ta.c 
~ ~C&lt birkaç imtiya.z.lı 
~ · l\ka.ı edebildiği bir teY ol. 
' ~~ U Altmcı Corcun taç giy. 
~~Yor. ~a olara.k ra.dyo ile S ~İller ya.nm her köşeain
S-~· ' bu ınerasime ittir&k e
'-.~ \1e ~ ~rikanın atet 11.. 

". ~ ~ tıınallerin en soğuk 
'~~ tJ_n~ı Corc'un t.ebaala-

~.._ _ll~1 1Yinin cemaati ara. 
S 1 ı 50 

Kral timdi Sent Edvard 
aat • ... 

·yroeie bızır. 
tacım gı kopol cbütün phane fazilet 

,...~"' tr. 
' ~içe, Veetminster kiliae. 
~ • ltoro heyetleri mefhur 

~-. :.ı..~çumı okuyor: 
~ ~ ·~ ~tte gide-

b.... ~ %laman ~nun. 
,~ ....... 

BatP~~-' sini .c;yliyerek kralın eğil-
lerle• CUID'e . . • ba .. nı tacı yerleıtırdı. 
mıt otan ,-- ·ı 

Bütün oradaki er: . v 

1 
korusun! dıye bagırıyor· 

Allah kra 1 d bütün Lortlar ellerin 

1 A · ıaı.ııan 1 
ar. ynt baJlarm• koyuyorlar. 

deki küçük tactarı D .arda Londra kule 

B 1 alınıyor. 'r 

Kral Altıncı Corc ve Kraliçe Elizabet 

lortlar, birer birer geliyorlar ve canla 

batla krala bağlı olduklarına dair temi
nat veriyorlar. Sözlerinin sonunda Al· 
lahtan yardım talep ediyorlar. 

Ayni zamanda koro heyeti ilahiler 
söylemekte devam ediyor. Bu merasi. 
min de ıonunda borular çalın:lı. Ve ki· 
liseyi dolduran bütiln hazırunun ağzın· 
dan üçüncü defa olarak: 

Allah kralı koruıun ! aada11 ititildi. 

Ve onu ıu cümleler takip etti: 
Yapsın krtıl Corc! Kral ebediyyen 

yataıın! 
y AG sVRJIE MBRASIMl KRALiÇE. 

YE TATBiK EDiLiYOR 

Saat 12,40... Şimdi yağ sürünme 
ve taç giyıne sırası kraliçe Elizabette-

dir. 
York başpiskopos bütün merasimin 

bu safhalarını idare etmekteyken, du. 
aların krallardan bahseden mısraları 
tekrar ediliyor. Kraliçe tacını giydiği 
zam&n biitiln ora.da. bulunan Ledilcr 
de ellerindeki küçUk taçlarını giydiler. 

Kralın tahtının yanında bir de sure
ti mahsusada hazırlanmış taht duru
yor. Kraliçe oraya oturdu ve kilisenin 
orgu bütUn koru heyetinin refakatile 
bir illbl çalmağa başladı. 

'JIERASIJI BiTMEK ÜZERE 

Birkaç dakika sonra tekrar çıktık
ları zaman, kral imparatorluk taçmı 
hamil olduğu halde ve elinde küre ile 
asayı ta.Şıyarak görünmektedir. 

;Kilisenin garb kapısına doğru yü. 

rüyorlar. 

KRAL SARAYA DôNVYOR 

Saat 2 ,15 ..• Kral saraya dönüyor. 
ülkenin hükümdarı olarak ilan e<Iil
miştir. Kral, tahta çıktığı zaman söy· 
Jediği gibi, ''Yanıbaşındaki yarduncı 
arkadaşı, refikası,, kraliçe ile birlikte 

evine dönüyor. . 
Evvelce tayin edilmiş sokaklardan 

geçerken, alkış sesleri, haykrrıtlar J!O. 
kakları çınlatıyor. Şimdi halk, kral ve 
kraliçenin sarayın balkonunda görU.ne
rck kendil<'rini selamlamasını bekli· 
yor. !şte göründUler! .. 

AN KARADA YAPILAN MERABIJI 

Ankara, 12 (Hususi) - tngiliz 
kralı altıncı Corcun taç giyme meraıi· 
mi mUnasebetiyle bugün İngiliz büyük 
elçiliğinde. Ankarada bulunnuyan bil -
yUk elçiye vekaleten Bay ve Bayan 
Morgen parlak bir resmi kabul tertip 
etmitler ve misafirleri izaz ve ikram ey
lemişlerdir. Resmi kabulde Ba~vekil ve· 
kili Sıhhiye Vekili Refik Saydam ile di
jer Vekiller, askeri ve mülki erkan ve 
dijer birçok zevat hazır bulunmuılar -

dır. 

GAZETELERiN NEŞRIY ATI Saat 1,2() ... Taç giyme ayini artık 
nihayet bulmak üzere... Kenterburi 
bafpl.skopolll kral ve kraliçeyi son de· 
fa olarak takdis ediyor. Koro heyeti. 
nin gittikçe yükselen sesi, 

~Seni ıtJMin ecıeriz ey ilah.. seni 
1ıAkWn mutlok olarak tamrız!. Kiirei 
arz acına ~t ediyor. Sen <nJ ebedi 

Londra. 12 (A.A.) - Bütün gazete· 
ter. bu sabahki nüshalannda krala ve 
kraliçeye tazim hislerini bildiren- uzun 
makaleler neşrctmektedir. GaıeteJer, 

~be ~~aiftde riktln delim 
""'~'" lcarıftda - _.... 1&...+ ~ ..._.. ~lbdt .,,IO(l.ıu .. r····,, 

oru ar ç 
1 

r Altıncı Corc 1im 
. d t tar atı ryo . ' sın en op ·.nniıtir. Koro beye. 

di bir krallık tacı Jlı -
Eb!,, )!anasına gelen bir ilahi terennüm 
ediyor. Kral ve kraliçe tahtlarından 
iniyorlar. ,Arkalarında bilyük devlet 
adamları olduğu halde, mihrabın ar
dından kilisenin Sent Edvard mescidi-

her sınıf Jngiliz milletinin yeni kralda 
imparatorluğun vahdetinin ve milletin 
asırlık an'anesinin timsalini görmek • 
te olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

Times diyor ki: 

"~ ~Pl&ıı ·, Veetminıt.er mek-
~':'1 a.nevt surette ıttin
...__-- ._ . 
~~o~. S:: lct-caz. c~M.. 
~~lllt.ıabet. 
~ ~ ~kopoeu taç giyme t ~ clıı.tlne · ~a birlikte, 
~. ~ hat donerek Kral Cor. 

~ ~ CUıetten ~larak takdim et-

~~~! 
.. · bu lef- k ' ~ "~ rala d&ne. 

~ .... ~ &nd içmeyi anu 

' ~ 'P \'erdi. 
~~edty 
~~ Pot artdnı orum . ., 
~ --...._~,.. ıu~etini okuyor: 

~\~~·• ........ t .... iu, 
~ ............... idare edeceil 
~~--- ........... : 
~ Pl"Dt•t.n dinini 

•1tA.t .• 
" l'll'll/N 'tar,dı ~ EDiYOR 

ltrtı •hrı örı Ü • bir tll ı ne hır İncil ıe. 
nen ilzerinde oldu-

.r okUyor. 
ti ıu ude rnar,.- !--ca hanket et. 

__jı· olft-cKu-n- 1 • • • tut va onun yoluacla 

AIWu••~ 
7iiriib d ıonra krala 

BaıpeıkopO• bun an 

bir tncil ıundU. 1 ukdislerle tahta 
Ve kral dualar 1 'bealdlJD biatini ve 

oturtuldu. Şioldit le haıırdır. 
ük larınt kabU e ! ran ımak üıere prenıler, 
PeıkopOI bitti 

0 

• 

ne giriyorlar. 
Kral bu mesc;id nevinden kiJiseci. 

fin mihrabın sol tarafına düşen kapı
sından giriyor ve kraliçe sağ tarafı~-

daJl. .. 

tngiltere tacı, yalnız siyasi hayatın 
değil ayni zamanda milletin içtimai ha· 
yatının da mihverini teşkil eder. Weıt· 
minister kilisesindeki taç giyme mera -
siminin hakiki manasını Allahm inaye· 
tinden doğan bir hükümdarlıkda değil 
kralın millet hizmetine girdiğini ifade 

eden vakıada aramalıdır. 

){ornin& Poıt diyor ki: 

Millet kralın phıında, kendi org• • 
nının birliğinin canlı timsalini, mazinin 

varisini ve parlak istikbalin mUeyyide

ıini görmektedir. Bütün imparatorlu • 
ğun tam vahdetini gösteren bu tezahür 

dünyanın bu derece kırıtık olduğu bu 
anlarda, bilhassa ayrıca ehemmiyetli • 
dir. 1ngiliz milleti, muhteıem ve muaz • 

zam bir birlik cephesi tetkil etmekte • 

dir. 
Daily Telegraph diyor ki: 

tnıUiJ milleti, evvele:• o}puju ıibl 
bµg.iln de, meınıtf krallıfrn, kendi ıi • 
yaai dehasının en uygun bir rejim oldu• 

ğuna tam surette inanmaktadır· 
Muhalefet gazeteleri de, krala tazim 

ve sadakatlerini arzetmekte müttefik • 

tir. 

JIERASIM ESNASINDA OLAN 

K.AZALAR 

Londra. 12 (A.A.) -Taç giymeme" 
rasimi bugün kazasız ıeçmemittir. K.ı • 
zılhaç bakıcıları on bin kiıiyi tedavi e~· 

k 
mecburiyetinde kalmıılardır. 87 ktJ 

me . l 
ti haıtaneye kaldırılmııtır. Mera11m 

.. k Uz:ere bütUn geceyi aokakta ge-
gorme 
. . olan bir adam tam alay geçece • 

çırmıt d.. .. ki .. il _. d ıektei kalpten uıup muıt r. 
gı sıra a 

Mereelm bUtun dUnye Y~ 
n••" nekledlldl 

Londra. 12 (A.A.) - Taç giyme 
aıiminin tafıilatını. bu akpmdan 

mer . le 
. "b n ingiltere ve dünyaya bildmne 
ıtı are . 

4 000 
muhbir 2.000 mulıarrır, 

üzere · ' . 
.. ttip 5 ooo gazete müvezzıl 

6.000 mure • • 
200 

otornobll çahımaktadır. 
ve .1 Haberleri göndermek için tngt tere 
ve Avrupa ve Amerika arasını:Ia ~usu~I 

. edilmi•tir Muhbırlerın 
hatlar teııı :r • 
Weıtminister kilisesinde cereyan ede: 
tek olan merasimin bütün safhal.arı~• .ıt 

1 
. müsaade edılmııtır. 

tirak etme erıne 
:Muhbirler kubbenin altındaki dehlizler· 
de grup halinde bulunacaklardır. ~ fo • 

toğraf muhabiri kilisede 4 saat muddet· 

le tahta höerelerin içinde mahpuı kala· 

caklardır. 
Bu böcrelerden. anc:ak makinelerin 

objektifleri dışarı bakacaktır. Ne,atif

ler, ıınıUre tabi tutulduktan sonra gös• 

terilebilecektlr. 
ltalyanlar hariç olmak üzere bUtUn 

diğer milletlere menıup ıpeakcr'ler, da-

kikası dakikasına merasimin safahatı 
hakkında malumat vermektediı ler. Ret
mi münile istasyonu Avrupa kıtaaının 

istaayonlarile doğru münasebat teıis et· 

mittir. 
Merasime ait manzaralar, p.ırliınento 

köprüsünün yanında demirliycu motör • 

ler vatıta1ile nakledilecektir, 
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Türk ordusunda davullar çalıyor; f elltillar bağıngor liizıiiıdı, yoksa bu sırri :üşmanlarıfl 

T 
1 B ·n emrı· h f r ,.ta bı.ldı.riliyordu satmak mı · ed. ·or'-' Ve V mUr. egz er a QJ 1 •• Hamst'o: Sciı bunu yanlı§ tayin ııd ki 

Oradı ıu kısa sözleri okudu: 
"Umur Beye; kaleyi teslim için ko -

nuımtlt iııtiyorum. E er hemen harbi 
kcsmeuenlz nipnlınızı ve bUtUn Türk 
esirlerini öılerinzln önUndc lildürece-

Sinyor Zaharya'nın da ıelamlarmı söy-
1edi. 

nının hiç olmazsa üç gün olmasını rica 
ediyor. 

- Kim bunlar acaba?, dedim. - Demek .ki sence, bal':~ 
- Senin gibi, birisini arayan insan - dutlarla biri ~şmt.?'iyiz? fJ\ e 

Umur bey ıöz aldı: 
- Dönaıte benim selamlarımı da 

götUr. İıtiyorum ki bu İJİ biran 8nce 
bitirelim. Sanmam ki Sinyor Zaharya, 
konuıma kapısını vakit kazanmak için 
açmıı olsun 1 

- Olamaz. 
Brentino yutkundu ve içini çekti. 
Üzgün bir sesle mırıldandı: 

Jar, dedi. rusu o otur. ııc: b r 
- Fakat, beriden farklı... - Ben bilakis bunun yan • 

im .. - Sinyor Zaharya şartlarınızı kabul 
ediyor. 

- Evet, senden daha az enayi: His rcket olacağını düşünii):oru~~,ii 
olmazsa aradıkları adamın nasıl birisi bu sesler beni işiUiğimız.~iJY\~ 
olduğunu biliyorlar: Oç tabancalı bir dan bir fenalık görmı:_dıguiftıtl KA ıdın okunma11 henUz bitmitti ki 

etraftakilerdeh biriııi ba~ırdı: , 
....... Ayıeyi kuleye çıkardılar. Bakın!.. 

- Yarın akşam güneş batmadan ön
ce kaleden çıkmış olacaktır değil mi? 

- Evet .... 

adamn;ıış... bardaki haydutlardan gord " 

Baktılar ve gördüler. 
- Buna inanınız. Fakat henüz har

bı tamamile kazanmış olmadığınızı da 
ink~r edemezsiniz hiç değilse son dam 
la kanımızı dökünceye kadar dövügmeyi 
elbet biliyoruz. Fakat bunun faydası 

olmadığı da şüphuitdir. Bunun için 
ıizinle anlatmak iıtiyoruz. 

_ Sen onu bırak: Benim kimi aradı- nalığı daha unutmuş değili~ 'oı• 
ğımı anlamıştm sen. Bunların aradığı - - Görüyorum ki sen ak 1 

Ay e iki aakerin ortasında üıtU ba -
şı da •ınık bir halde Türk safları aruın
da lılriıini arıyor gibiydi. 

- O halde hemen esirleri gönderi -
nın da kim olduğunu bilmiyor musun 1 hissinle düşünüyorsun ... 

Harvcst birden bire: - O nedemck o? ıtet 

Umur Beyi görUn~ birdenbire dur
du. 

nizl 

- Bunları onar onar değiştirelim. 
Umur bey sinirlendi: 

_.Şimdi beni dinle .ı>en, dedi. Bu - Öyle ya; Hi,ssinlc har:ıi 
adamları ben tanıyorum. Bunlar Nev. bardaki haydutlara kin bck" l)if 
yorkun en kuvvetli Gangsterleridir. ı Halbuki bu kinden ne ~ıkncıı · 

Umur Bey de onu görmUıtü. 
Umur bey ıert bir ıtale ıı>rdu: 

- Bizim sözümüze güvenilmiyor. Şu 
nu bilmelisiniz ki biz verdiğimiz sözü 
hayatımız bahasına da olsa tutarız. Fa .. 
kat gene dediğiniz gibi olsun. 

Fakat. bizim biraz evvel başımızı zor tifade etmek kabil mi? 
Genç kızın gôzlerinde bUyUk bir kor

ku ve yalvanı vardı. 
- İlk ~artım kaleyi t alim etmesidir. kurtardığımız o bardak'i haydutlar. - Orasını bilme1J1 ... 

Ehat Bey: 
Bunu kabul ediyor mu? 

- Ediyor. 

dan tamamen ayrı olarak çalışırlar. - Bilmezsin ya... c:ı 
Hatta. aralarında geçims.izlik ve reka- - Peki, öbür tarofla birle.,, 

- Çabuk olmalıyız 1 
Dedi. 

- O halde diğer noktalar Uzerinde 
Anlaşma haberi orduda hem sevinç. 

hem de can sıkıntısı doğurdu. İyi dü -
şüncnler birkaç yilz kişinin daha ölmi -
yeceğini düşünerek iyi karşılıyorlar; 

yağmayı dü~ilnenler de kısmetlerini 

kaybettiklerini söyliyerck mmldanı • 
yorlardı. 

öet bile bulunduğu söylenir. Bu rcka- istifade var? rseıı 
ı d b. 'b" 1 ·r d k Ne iste beti dışarı vurmuyor arsa a ırı ır- - stı a e ço .. 

SalAhattin Bey cevap verdi: 
- y etiıemeyiz. Mademki Zaharya 

teıllm olacak, onun dediğini kabul et -

melli 

uyuımak kolay olacaktır. Sinyor Za -
harya'nın ne dü§UndüğünJ söyleyiniz. 

- Eııirleri değifelim. 

ıerine karşı kin. besledikleri muhak- edebiliriz. 
3 

- Peki, bunun için kullan kak. 

Gerek genç kızı ve gerek esirleri tu
tanlar onlann başlarım kalenin maz -
galları arasındaki boşluk hizarında eğ · 
diler. Yalın kılıç birer adam yanlarına 
geçti. 

SaHl.hattln Bey Umur Beyin kolunu 
tuttu: 

- Zaharya bu alçaklığı yapacak ve 
sonra da kaçacak ... 

- Evet ... Ben de onu düşünüyorum. 
Limandaki gemi bütün zabitleri, hatta 
ask<:rin büyük bir kısmım alabilir. 

Sağlı sollu duvarlara saldıran, mer· 
divenlerin üstlerinde tepeden yağan taş, 
ok, kılıç ve balta sağanağına karşı dö -
vüşen yiğitlere göz attı. Ötede Pcırev 
Bey en Benüıüyordu • .Beride Yu
ı.ıuf Bey trt an bir merdivenin yerine 
yenisini dayatıyor; üstü başı kan jçinde 
oradan oraya koşuyordu. 

Bu gidişle bir iki saat sonra iç kale
nin düşeceği şüphesizdi. Fakat öldürül
m~k üzere olan esirlere hayat verile -
mczdi. 

- Peşrev Beye git, hücumu kessin 1 
Salfihattin Bey: 

_ önce bu kararı Zaharyaya bildir · 
meliyiz? 

- Bizim sizdeki esirlerimiz pek az, 
ıizinkiler çoktur. Fazlaıı için para ve~ -
rneniz: lhımgelir. Adam ha ına be§ 
altın verilsin! 

- Haksızlık olur: 
- Böyle yapmamak haksızlıktır. Ka-

leden ne kadar zamanda çıkacak? 

- On beş günde ... 
- Çok geç ... Olamaz. Yirmi dört 

saatta gitmelidir. 

- Bizi götürecek kadar 
Sakızdan gemi ve kayık 
için .... 

gemi yok. 
gelebilmesi 

- Ben size gemi v~ririm. Sakıza 
gittikten sonra geri gönderirsiniz! Yal 
nız gemileri alıkoyrnamamz için bfrkaç 
Şövalyeyi Tehin bırakırsınız 1 

- Sinyor Zaharya bana bunların en 
son şart olduğunu söylemişti. 

- Benim de son şartlarım budur:· 
bunları da elinizdeki esirleri kurtara -
bilmek için kabul ediyorum. Sizin 
için çok büyük bir fırsat olduğuna şüp· 
M yoktur. Eğer Sinyor Zaharya razı 
olrnazsa kendisini pençeme düşm:iş bil· 
sin. Çünkü gemilerim körfezde ve li -
tnanın agy zında bekledigw i icin i:ıcn ·. , 

Diyerek etrafa göz attı. Bir beyaz yolile de kaçamıyacaktır. Elinizde!:: 
bez anyordu. Fakat yoktu. Askerler • Türk esirlerini her biıi icin bin ki·j. 
den biri hemen cebkeni attı ve gömle - yi öldürsem gene azdır ve ben 'sevdik
ğini çıkardı. Yırtarak bir bayrak §ekli- lerimin öcünü almadan bırakmam. Git.! 
ne soktu. efendine bunları söyle. Kararının çabuk 

Salahattin Bey onu bir mızrağın u - versin. çünkü askerlerimi güç·•jkle 
cuna taktı ve büyük kuleye doğru sal- tutabiliyorum ve yarım saattan çok 
ladı. bckliyemem. Kabul cevabı getirecek • 

Türk ordusunda davullar çalınıyor; seniz dönünüz, yoksa hiç yorulmayı -
tellallar bağırıyor ve Umur Beyin emri nız l 
her tarafa bildiriliyordu. Elçi gitti. 

Doğanın bulunduğu taraftan bir ça- Bu, Umur beyin gerçekten son ka -
tırtı !duyuldu. . . .. rariydi. Çünkü belki yann, belki üç 

Yardıma koıanlar, birkaç tanesını kul- gün sonra kaleye yeniden imdad ge -
çe halinde kaı:iırdılar. Doğan da bunların le bilirdi. Hele Sinyor Zaharyanın ka -

arasındaydı, fakat o en üste düştüğü leden çıkıp. gitme~i için on beş güı1:•:ikl 
için bir yeri kırılmamıştı. Yalnız son bir zaman ıstemesı, Sakızdan gemıler 
saniyede mazgallardan atılan büyük bir getirtmesi, olacak şey değildi. Bu 
tnş kalkanın kenarından sıyrılmı~. şa - gemilerde asker ve erzak bulunmıyaca-

On Tiirk esiri kaleden çıktı. 
Bunların arasında Ay_şe de vardı. 
Genç kız yüzünü kapamıştı. 'Buna 

rağmen utancından kızardığı belliydi. 
Çekine çekine yürüy-0rdu ve Umur bey -
le karşılaşan gözlerini ondan kaçırarak 

Yusuf beye doğru koştu. 

- Şimdi, onlarla birleşelim mi de. 
mek ·istiyorsun? 

- Dursana, yahu! Sözümü kesme. 
Ne diyordum: Ha! Evet: Bunlarla bi
zim bardaki haydutlar rakib. Şimdi 

iı:;tersen bu iki taraftan birile birleşi
riz. 

- lştc. ben de onu diyorum ya! 
- Öyle ama, sen birleşe-ceğimiı ta.. 

rafı yanlış intihab ediyorsun. 

- Neden? İki kardeş kucaklaştL 
- Babam nerede? 

(Arkası var) 
I - Öyle işle. İki taraftan biri!e bir
i lcşmek liwm hangisile birleşmeli? 

üç kişinin ölümüne 
sebep olan felal<el · 

B ir deli evi ateşe ver.mek için 
' 'Cehennem makinesi,, hazırlamıştı 

F mnsanın kiiçük bir kasabasın
da aklını kaybeden bir adamın sebe· 
biyet verdiği feci bir felaket olmu!!

tur: 
Vaktile İngiliz kralı yedinci Ed

vardm, sonra beşinci Ceorge'un 
hizmetinde bulunmuş ve bugün 
Fmnsanın Gagny kasab~sm~ çe~il-

1 
mi olan Hanry Guillou ısmınde ıh· · 
tiyar bir nda.m, uzun miiddettenberi 1 
komşusu Joseph Rebricard ile kav
galıdır. işte, senclerdenberi güdii
len bu kin, geçen gece !'"fe~~ynin bir 
muvakkat cinnet getırdıgı sırada, 
biiyiik bir felakete sebeb oluyor: 

1-Ienry, komşusunu akşam iizeri 
kapıda bekliyor; eve girdiğini görür 
görmez penceresine yaklaşıyor ve 
içeri kursun sıkarak "düşman,, mı 
(ildiiriiyor. 

karısını, zorla ipe asarak boğuyor ... 
Bundan sonra kendi ölümünü 

hazırlamaktadır: 
Mutbağa koşuyor. Bir tencere

nin i ·ine benzin dolduruyor. Kapa· 
ğını kapıyor. iizerini iplerle bağlı
yor: Bomba hanrlanmıştır ... Buna 
bir fitil ge~iriyor, fiti lin diğer ucunu, 
ate~Iemek üzere eline alıyor. Fakat, 
evi. ateşe ,·ermek ic;in bunu da kafi 
görmi.iyor: Perdeleri yakıyor .. Evi 
tutuşturuyor ve yangında kendisi de 
yamyor. 

Yangına t:traf tan yetişenler sön. 
dürdükten sonra i,.eri giriyorlar ,.e 
mutbakta. katilin "cd1ennem maki
nesi,, adını verdiği yangın kundağı 
''e ic:i benzin dolu suni bomba ol· 
duğt~. gibi bulunuyor: } lenry fitili 
ateşlemeği unutmuştur. Yangında 
da ates fitile tesadi.if etmemiş ve bu 
suretl~ bomba patlnmamıştır. 

Bu, iic kisinin ölümüne sebeb 
olan felaketin başlangıcıdır. Henry, 
bundan sonra kendi evine giriyor ve 

bğım ça~~~L ğmı~mtemined~ili~i? ~~-~~-~~~~--~~~~-~-·~~--~-~-~~~-~ 
Doğan baygın bir haldeydi; Umur Brentino yarım saat sonra döndü: j · h f b • k · 

Bey onu kendi sarayına ~olladı. - Sinyor Zaharya boşaltma zama - Eski lgilizn ıabitterinin sif a a ti a-
Askerler güçlükle gerı alınıyordu. • . •• •• •• 

Zaharya gerek ~~zragın ucundaki r ...... -................................................ i larJ ba JOa eçmelerJ mahzurlu gotuldu 
gömleği ve gerek hucumun duruşunu i i Ş _g _____________ _ 
görrr·:i~tü: · kt' T .. k ~ Aç L ı K ~ Kendilerine tevdi edilmiş bazı hUkO~et esraranı Baltalı adamlan gerı çe 1 ve ur : : 1 
cs:ri:rinin ba~ları doğruldu. ~ ~ su iistimal edeceklerinden korku uyor 

Selahattin bey ilerledi ve avuçları- ! ~ 1 d sahı'b olduklarından te rcih ediliyor· 
• • ngiliz ordusundan ve .onanm. a -nı bir boru gibi yaparak Sinyor Za- : Roman : 1 b ti !ardı. 
• • sından miitekaid o an za ı er şım-har' aya dog•ru latince bağırdı: i. i. 1 d' k b · · da" 

J dı'ye kadar sı'lah fabrika arına ıre · H ükumet u sıstemı, ıma m u-El · .. d ' 1 '! : • 
- çı gon erın, e çı ... : Yazan: i tör tayin edilirken, ~imdi bu usul, vafık görmem ektedir. 
Brentino cevap verdi: i Refı'k A h med i f d d'l . t' b" J b 1 : · ı hükumet tara ın an mene 1 mış ır.. Çün kü eski za ıt er, mensu o -
- Geliyor 

1 

i SEVENGfL i Ancak, pek hususi ııhvalde hii- dukları silah fabrikası leh ine m u · Birknc ,·akika sonra büyük kapının ı ~ • ~ k b 1 b l k · · f l 
u r · kumetin müsnadesile, es ·i za it er kavele a k tede i mc ıc;ın nü uz arı-

van tarafındaki küçük kapı açıldı. -, : y • kt : 1 b b'I k nı kulla nmakla kalmıyorlar ·, ayn ı· . · 1 · silah fabrika arı aşma geçe ı ece·-

vasıta nedir? 

- Rakiplerinin sırrı... ")'İİ~ 
Harvcst bu kelimeleri bil 

şiddetle söylemişti. . cdijiflİ 
Şimdi, ne söylemek ıst bllıııı 

\'a§ yavaş anlıyordum. o da tB r 
h'a açık bir surette anlatnıak 
mcdi: ..... 111iı 

- Konuştuklarını işiUiJ:;l ıetiO 
dutlar bizim bardaki Gangster b 
kibi. flalbuki, bu haydutlnrı~ı 
sırrına agah olmuş bulun~~o ı1'1 

"Evve'ıl. içlerinden bir~~pcıı 
sonra Londraya gideceğinı 0 

11rtl 
Sonra, üç tabancalı l:iir adalll btl 

h onların larmış .. Da a sonı=a, . 0rııı.I: 
buralarda dolaştıklarını b~lı;~:ti b")' 

- Demek bu bıldildcrırn 
kı Gangst~i"l~re sat:ı.ca.~ız ·" 
~- Evef ... · 
_ Ne mukabilinde? et){ 

··stere - Orasını hftdis:ıt go k 1111~ 

diki halde elimizde Ne'?'~r Gıııt~ 
larını değil. bütün Amerıka ,.11f. 

terini tuza~a düşürecek yern ine " 
Harvest'in bu sözleri uzcr 

ma geldi: eyi d • 
- Yahu! Dedim. sen )lef§ ot-iıW 

.. b' unutuY nuyorsun ama ırşey 

- Neyi? rııP G 
- Mademki bu ikinci gu011ıı ~ 

tik dl' "'Stcrlcrin sırrmı elde et · 
1 

ıc!J 
,.. - "b' orıınr kilere satacagımız gı ı, ı 

de kullanabiliriz. dcıı1c1' t5 
_ Anlıyorum sen ne 

yorsun: ·dcliı:Jl: " 
"Diyorsun ki onlara gı uıtll f'tl • 

sizin sırrınızı elde ettik.. B 111cJl1ıJ 1 ' ' " l' Wo söyle rtt< erınıze soy ıyecegız .... • a ,·c 
tcmez..scniz bize ~u kadnr pıır 
değil mi? . J 

d.. .. ··"·orutfl d v - Evet, öyle uşunu,, aJTIP 
- Sen c;ok düşiinüyorsuıti)'or" f1 

şündiiğün de birşey~ benzrflluc:ttl r 
Harvcst beni gene bo~dllğt·t" ~· 

kuv,·etli bir fikir ohrnk bll b\Jııı> 
düşüncede bile beni ~·anılıtlış 
du. 

d 

Sorclıım: ·r tıl 1 

N. . ., F b"r fi1'1 Jd _ • ıçın ... enn ı . ·ıt o > 
- Ne kadar fcnn bir fil' l111 1141 

mı bir biJc:cn... Biliyor ı:nll5 

yapsak ne olur? '1J 
- Ne olur? • bil l • 

·e-J;l ıı 
- Okkanın aıtın5a. ~'" sırrııtl ..,_1 ıı, 

riz. HaycluUara: '' •zın .. 
5
J '",;r 1 

rendik., a~riz de onlar bi.Zlaıııııf 1 

rakırlar sanıyorsun?. Bıı .19 ııı9~ 6lr 
bilirler ki bize sn !arını ~1' cııc 1'~t1' 
ne k:.ıdar para vcrıo"e!er bıZ g ll dıl • ~ 
I'l gider, ııyrıca düşmanlnl'1rı re ııiP 
rız. Bııııuıı için, eıı emin çıı 
d .. kt' ~ urme ır. 1ııı ~ 

''Bu yüzden. onların sırr O'c 
d. •· · · k d'' · o~,_.ıcttl ıgım·zı "l" ı <'rınc s " 

· ( Ar1:a..t;i 
zun boylu, sivri sakallı, sırım g:bi bir ! en 1 ç 1 : lerdir. zamanda hükumet hizm etinde iken 

adam göründu. ı = : S9n birka-; sene içerisinde ordu .kendilerine tevdi edilmiş bazı dev-
Bu, 13rc~tlno·nun kendisiydi. .. ! Dağıtma yeri VAKiT Kütüpanesi ! ve donanmadan çekilen yüzlerce za. let osrarını, yen i m eslek ve va zife. Scl~hııttın bey onu karşıl<!.dı ve o··ı : F' 50 k : b lerı'nde k u llanmak teşvı.kı·nc de ka-

• ıab uruı : bit, silah fabriknlarınm aşına geç-
r.:: düştü. ! : I d kl pılmaları ih timal dahilinde bulunu-

zım, an
1
adm mı?.. ;?.1"'' 

Mi 8 

1 Göz H ekir111 
fi 

O "··k ·· Ert• .11 

1 
r . . u r u d- .. -

1 Cağa loğlu Nurut'tlmani!e cJ"""I İki asker de iki tarafını almışlardı. ~ ~ $ mişlcrdi. Bunlar, işi ana r ·arın -
· u b · ı b' .. ı· • dan değil, daha ziyade hükumet yor. Brcntıoo mur cyı so gun ır yuz.

1
: .•• ,... ..................................................... : IA 

d dairelerine dair hususi mn umata yılgın bakışlarla baş eğerek selamla ı. (The People) 1 
(Cağa lnf lu Eczanesı 111 

felelon. 22566 



,, 
İ' 

• eıekt "k d rr şirketi ı RGAODnlYOOk--ı 
di' QTJasında • ı 
llnkü saf lıa \ == Progr•m• --= 

~ ~dtıı (Sinci aayıfa.ikuı devam) İftd . '°rıra }J • • \ öGLE ı-:ıcıUTATl: ı 
'11 olcund atımın muatıntiklik· Saat 12,80 Plakl& Ttlrk muaildat· 12,50 'klı k u. Burada mual cıya· Hov..ıı.. 13,0011u>ı.lil pllk nqrlyat• 1',00 

'btıtıınıbiJe~l~~~ıldığının muhase • 3on. 
'· l'ılubheb gı söylenmekte idı' AKŞAM NzŞJUTATJ: 

• e m"'d · -•h u ürü Emil F;ııerc ""' 11,ao ,,,.., ..... ,. .. ıkl.ı ıo.:> 
°"ıı; . '""" .. - ,. ............ .,,... ~ .......... . lıı lltiıo "1udürü bu m 

1 
. lP,>O Kontm ... sp<>r '"'"'dl .. kkmd& Boy 

j,,, hı... ılı hakkmda h. a ~cmelerın Tu•uf lya ., .......... 20.00 Sadi , ., ., .... , 
"nlı1t ~ dıfını b 

1 

ıç hır tetki · lıı.n tarafmd&D Ttlrk muııiJdei \ 'e halk ııırkı 
ıı,.; ''Yltdi,' u mamn ıüphcU ol· ıon, "°·'°Boy ömer R.,. ..,.,., ... "''"' ' ""1tn •ö>•lov, 20,4' S&fly• ve &<kodaflan ''"'"' 
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.._ dt tı~durlüğüne 1935 mclmhuru?'. ---· -------------
,. • .1•1\ ediJd' yı ı azı • .. _ -ıı.onda ını. Daha önce Ayaı· muhalan tdUen bon• suretlerinin nere· 
~"ldtt •mbar memuru idim. ye götürüldüğü ooruldu. Sadi ıu ceva. 

•- 0rd IOnra d.ğ b d. "' Ilı unı. ÖyJ ı er ambarlara da r ver ı: loıı ,""•lan • •mir alm<§Um. 1932 - Bonolonn bir çoiU aınh>rlardıdor. 
ita.. hrı ve rnu f y ,,_k. b , :"'11' •a~ ltsb' • olm<ran •ıY• • aln" Kad•köy ambarın- • onolann ~ Ut I?ıaı· ıt ettik. Bunu mal _ bir kısmı bulunamadı. Ambarda bono • 

lı ~ 1Yet f . ' 
ların saklanmasının sebebi. ıene ıonun· 
da yapılacak hesapta ambar memurla • 
rının verdikleri malzeme hakkında et • 

'it~ J>ıyordutc ıyatlarıru hesap etmek 
tıı:. ı>ıtı • Sebeb' d -"llttt • cııc Yolla ı c muaf eıya 
''-iııı ~1 hııcıc rın daha ucuza mal 

)Cld· trıdtki bi . . lıt il etrne . r ıddıı.ya karıı 
~rı. ~~Utıb • mdı. 
a.,.,'4tdt ahıı m 1 ~flrıı. rı Stlcarıld ~ zeme çok cvvd ~m-
'b.11t11 tıI?ı Yokt ıgı için bu hususta 
'*iı ~lladol ur. 936 yılında muaf 
~t?Ü ... ~'rhtn . u yakasında ku11anıla • 
lııı..~ ıı bir !il~ li haklc yanhıhğa meyldın 
ıSt ktı: flıtttıurıa~nda bir tamim yapıldı. 
~ıı ~1lacığ rnuaf cıyanın nereler· 
lthut r ~nı bilmezler. 933 de yı-
"ht«e bite tdi] ambar memurlanna 
«'it lldıkJ trıedi. Ambarlar muha _ 
b.._:~ • Son •rı emr ·· ~l'da r, lcutı e gore hareket e • 

"'-- it 930 Yıl anılan muaf eıya am· 
~~it bir ında çıkarrlm11tı. O va-

-1'~· tanıiın k ~ IJl ne yo tu. Ambarlar 

terinde bir vesika butundunnuı olmalı· 
rıdır. Sene sonundan ıonrı bu bonola • 

rın saklanmasında bir fayda yoktur. 
Kadıköyü ambarında ark ıık memur 
deiittili için gelenler eski me:murların 
evraklarını tetkik eımeğe lüzum gör . • 

memiıler ve bu y~den bir kıımt kay • 
bolmuıtur. Mevcut. olanlar Nafia Ve • 

l:aleti tetkik h.eyetine verildi.,, 

~ .,,_• dttua;•de kullamlacağt ;p ;ı; 
ı]ltıi ile ot. rler. Mühendislerin mu· 

tsticvaplardan şonTa .mUddeiumumt 
Hakkı Şükrü, Jirket müdürlerinden 
Laıyana verilen sallhiyete dair idare 

meclisi kararı ile Lııyanın b!rinei de
recede imıı salihi)•eti olduğuna dair 
sirküler ve gene Lazyanın kendi me -

murlan hakkında yaptığı tamimlerin a· 
sıllarınn ıetirihn6ini, dava edilenlerin 
ıirketteki ıieil 'doıyatarı ite Sillhtara • 

iada yapılan havai hattın proje ve tef er 

9-XORUN 13 MAYIS 19.17' 
... 

'~~· ~11'1~ikaları der~csini de 
titıtr "'ltrldc ar memurları bono 

. ., ırıatze . llu . meyı montörlere ve· 

~1:. iftd 

ruattnın getirilmesini iıtcdi • 
Dava edilenler. tevaii tahkikat hak • 

kında bir istekleri otmadıiını söyledi • ter, muhakeme 24 maY" ttat ıı e kal· ......-..~ıııııpıllllllllıııı,,,,,,....llıımtpıilllllllım1111ıııtfllllıllllll_.uıııuıııınıııııııııtıııııı~ ~"''"-ı ,.-•11111111111 

ATEŞ OLKF.SINDE - BüJiik •:rahat kiıalıo 1049 uncu numaradı.nberi devam ediyor.Almancadan çeviren: Damar ArıkoSlu. 
.._ttk· .'den 10 • • 

1 ifade . nra Sadının mUstan • ----=-----~--==--
sı okundu ve ambarda dı. 

- ·--

ı. Hadd . ~takt ... en 'l.lyadc ıu çokluğu Kivdi 
hcl:rcn ıgı mıntakasınm "'Muidir ho· 
krıın c,, (Muidir yüksekliği) düz 
a. ına kada ·· ··k'" y -aa1nda r gozu uyor. anklıar 
tulcn f gelen ıu akıntıları meb· 
tlluftur. eyz ve berekete ıebeb ol· 

, .. Kurnrn· . . aaçla l, mcır, portakal, zeytin 
•·- rtnın k .1 'Qfllfta .. oyu yefı taçlan her 
'ka"un Yukseliyor; kilometrelerle 
•tavden)crkhum tarlası (Paphrus· 
l'or 8a ve kahve çalıları ·· .. ·· · k gorunu• 
~ fa -ı rnlcıtir yag ı, uyufturucu, ser• 
"c iki ın en kırmızı kokan çiçekleri 
teerı, Ya:trc. uzun yapraklarile kak· 
'1-bilcii• .. cmın ve mimozalar gözün 

1-lcr~ne uzayıp gidiyor. 
<;ek, k 1_ araf çiçekle dolu • .,a, • h Ottula h , ._.r cı-
-1 u ltlün~c ? .. ~vayı kaplamakta ~e 
~ rtd:~ ol'!',m d~nyuında nefes 

li . Burada a guçl~~~ektedir. 
\dır. Bir hu zchırlıdir, hava zehir

Ufun öttü .. ~~an~ dolq~ığını, bir 
gunu goremezsıniz. 

.. Rcnıu· 1 
zulferaa l ~m düıbinimi 'taham • 
tu ~takı~f rlı~. ve~en günq altın· 
lfl rn. Ya k uzennde gezdiriyo-
ı.....ra~ au pı'ı an Yetil çamur içinde 
~.ıiı dc~:nları kaynamıt piımit 
de u 8Ünq klc meıgul... Akıam 
du b6ı.yor. zı ~e~eqe ziya için· 

trı.n, Arz h ehırlı mavi ince bir 
oI.rı Burada he ~r taraftan kaplıyor. 
r ... bil'fey ~ nım ~yretimi mudb 
~ aiacuı b8jmlıuk denilen te· 
~ te.khiını u .mamdır. Bu ağaç• 
h.ı~c ltiloınctrYİ"ıl olmiyan kısmın· 
\'cllrı~dir. B: erc__e genit bir orman 
~rı Afrika a~çlan daha ev • 

Niacrin ıahı llcrinde Kon;oda 

-~-

ATEŞ ()UG'..SINDE 

oradaki orman bu Kivdi bataklığın· 
da olduğu gibi genit değildi. 

Baınliuk, kuvvetli sert ve deri 
tarzında bulunan yapraklarile ol• 
dukça bütün aiaçlar içinde az tanı· 
nan bir ajaçtır: boyu dört metre ve 
kökünün kalınlığı elli santimi bu • 
tur. Bu Jacm iktısadi yüksek ev· 
safı henüz tanmmamııtır. Sen sol· 
1'un çiçek deınederinde meyve çc .. 
kirdekleri kestane renginde ve bü· 
yükliiğündedir. Her ulkımda bun• 
lar kırk elli kadar vardır. Etrafa tat· 
ti bir koku dağıtıyor. Bu çekirdek• 
ler ııkıldiit zaman çıkan yağın tadı 
çok nefi• tereyağma benziyor. 

Bu yai az zamanda kolayca is· 
tihıal ediliyor. Ağuıtos ve tetrin 
ayları esnalında Kicli bataklığından 
geçerken ban'liuk apçlannm üatü· 

.. meyve çekirdeklerile dolu ve dal· 
~':ın yerlere kadar iiilmit olduğunu 

.. düm· Bu ~ekirClekler kemale 
80ı~ ce dütüyor, çürüyor, o yüzden 
geın ·1b· - bak bataklıkta kalın yqı ır yag ta a· 

sı hatıl oluyor• Bu kıymetli rnahaulü topla?'a~ 
. . bu korkunç ve 111ız yere hıçbır 
ıçın k L--- M .. 
insan ve hayvan aya oa-maz. ~-
h" bir ıervet burada kaybolup gı· 
~rn Kidi batakJıimda bamliuk 
! 0 r

1
· rnın ,enevi hasılatını dört 

agaç ar 11) v i1arak tahmin 
mil~on pnta~tiı:r:: biraz buharda 

ediyorum· ---•n bo--1nıadan 
• • '1' uzun z;.111-- zw P'fl" ıf?le edi}ebilell iyi bir gıdadır· 

muha aza __ t. .• pek 

Be 
bi tecriibe olın- uzere 

n r ~ yaiJarı yolcu· 
az olarak top _ı_ hh. yiyecek ola· 
luğum eınat111CJD at 

1 

rak lcullandıtıı· .J_ • \den nıc-
Namaz rumbaC111 ve ıırna 

ATEŞ Ol.KESiNDE 

m men ettinı. O beni çok iyi anlı • 
yordu. Ayın fukur vahasında bu 
vaziyeti arasında Poti can sıkıcı tas· 
masilc bağlı bulunuyordu. Çadırda 
yanma oturduğum vakit pek haklı 
olarak beni tokatladı. Potiden o 
kadar çok mcmnundu1:1 ki onu 
nıemlekte nötürmek ve cvıme almak 
istiyordum~ Fakat Afrikayı ter -
kcttiğim kısa bir vakitte bir st\bah 
uykudan kalkma zamanı Potiyi a· 
yaklarmıın öniinde ölii olarak bul
dum. Herhalde zehirli bir§ey ye· 
miş olmalıydı. Bu hayvanın ölü· 
müne çok ocıdım. 

T uatın bütün kabileleri ve goçe· 
br.leri ölülerini yıkamıyorlar ve göm 
müyorlar. Onların inanı~ına göre 
ceset toprak ,.e ate!l!lc temasa gelir • 
s~ nıh uc.ar; öliilerin etmfmı ritlc 
çevirirler. ve ba~ka bir tazim ynp· 

mazlar . 
T e,·arik kabilesinden biri11i öl· 

düğü zaman gözleri kapatılır, Çöl 
içine ve pek uzaklara götürülür, cc· 
set burada. yüz üstü kum iizcrinc 
brrakılarak yırtıcı ve yağmacı hay· 
vanlara terkedilir. cenazeyi götü· 
rcnler şeytanlara mi.iteallik dualar 
okuyarak arkalarına bakmaksızın 
uzaklaşırlar. 

Bu sahra .seyahatimde çöl orta· 
sında güne~ten sert bir deri haline 
gırmif kaditlcrc, şurada burada 
kum üzerinde yatan birçok insan is· 
keletlcrine tesadüf ettim. 

T uat vahalarında yaıayan hal· 
km bir çoğu ayni §ekilde oliılcrini 
açıkta kurutuyorlar. 

Ayın fokur vahasında ı:ayaııı 
hityret bir istisna ile ki\rşılaşlım. 
Burada ölüleri surett hususiyede 
merasimle defnediyorlar. Bunlar va· 
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hanın yakmında kıı.ranlık bir cukur• 
da kaya duvarları içinde biribiri ü -
zerine altı katlı birc;ok öli.i evlf"ri 
yapmışlar. Burayı tetkik cclc-rken 
sert bir darbenin alundn kaldığımı 
hissettim. Kaya duvarlarının nrn
sında yüzlerce maynıunbr, \;nrırlık· 
h nğın,ınalarfo sıcrıyarnk doln: :· 

yorlardı. Vnh::ınm şeyhi bu nne kad.ı.r A,·. 
rupalı olarak~ yalnız beni gornıu!l! t~i : 
lsrarım üzerine birkaç olu evi rös· 
termeğe muvafakat etti. BunlarB 
patikalardan gccmek ve uçurum:u 
yerlerden ancak iple Çlkmak lazım· 
dı. Bazı ölü evleri o ka~r gcni~ti ki 
icine birçok ölüler koymu~lardı. 
Ölüler erkek knclitlcrinin s ... rc.rmı~ 
ellerinde tütünle dolu kenctlcnnıış · 
uzun bir çubuk ve önlerinde palmi
ye ~arabile dolu bir nmak vardı. 

Bu çanak, her sene muayyen 
günlerde boşalıyor, yerine tazesi 

konuyormu~. 
Vahanın biıtün yerlılcri. Şeyh ha· 

riç olmak şartilc, kendilerıne aid 
mezara dahi aynk atamazlar. yasak· 
tır. Ancak öldükten "'onra burn) a 
ızircrler. Öliileri köleleri gum\.ıyor. 
Şeyh evwl:ı hrr kndidin onundc du· 
ruyor; hürmet ve tr.ı?imlr, her biri· 
nin adını nı\iteaddid i~iml<'rl<' yndr.· 
derek ı skcldi bana ~o~tcriyordu. 
Ben de her iskeleti elimi 8tt ak mem
leketlere mahsus serpuşumn gcitürc• 
rek selamlıyordum 

Yeni gomlilmuş olan ölulNin 
nıezarhğına yak1Mtrğtmı7 7.am<ın 
~yh ohll"ri sr~ı bir l<'tkiktm iotf'ci· 
rıyordu. G~:>.rı. m11tad bn7.ukhığun 
s~bcb "<' t_c•unm nnlamRk ir.tiyordu. 
l·akat bu r~e baslnmn7.d<ın rvvcl da· 
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AJtıa t.ahrlU abli dln1sl•r p_ ı .oaı.05 
Ol#t!r diS,,1zler •e alacaklı ,

1 •dı~ bakJ>·eıe11 • • • • . L.22.97?.ft94.7 ız_l90.7a78 

Satın alınacak afyonların iptidli muayenesi idıremiıin 111"', 

gönderecefi eksperler tarafından yapılacak ve tartı ve teıellij1"U 
lcadarları kilo b•FPa bcrveçhi iti mikdarluda ıvans verilecektir: 

Softlar 4.- TL. 

:ıqu,_.. brfdJll ..ıaam •e L.37.645.tı0.47 
ıTerniz ve konaksız toplanmıı dro2iatler 4.- ,, 
Morfini ı;c, 12 ve daha yukarı kabşlar 3.- .. 

98.9ı1.2ft.40 ·--' . ......... 
~ tah..Ut ltlbarl lı:J)'metlı 1 

B SerWt -..zn '" taımllt L. 3.857.I00.77 41.~0'l.811.24 
A~: 

Altm ;. 'dtMs Qııeı1M ...... ., " 
TahYlllt berla• 

m e ...... 
~ 

e.7"3.94 
8.495.99C. 70 8.Ml.738.64 

lkfilc~ ikinci Sulh Hukuk H;;., ni buldufu takdirde müıter:si üzerinde 1 
kimli:ğUukrı: bırakılacaktır. Akıi takdir.de en son art· 

Ölü Kurt oflu Ali terekesine ait tıranın taahb'.idü baki kalmak üzere 
:Seyoılunda Şahkulu mahallesinde Cad- arttırma 15 ıün müddetle temdit cdi. 
deyikebirde eüi 541 yeni 545 kapı nu- lecek 9.7.937 tarihine düşen cuma günü 

maralı mJııteına İıkender Pata vak. a.aat 14 den 15 fe kadar mahkemede 

fmclan börekçi frnıunın 120 de iki payı yapılacak ikinci arttırma 'bedeli kıymc
açık arttırma ıuretile eatılığa çıkarıl· ti muhamminenin yüıde 7 5 §ini buJzna. 
mışar. İ{bu gayri menkulün zemin ka· dığı takdirde sanı 2280 numaralı ka· 
tı cephesi İttor kepenk ve camekan ve nun ahkimına tevfikan geri bırakılır. 

beton bir fırmı ve birinci Jı:ıtı bir aofa ~hJ peıindir; satıp iıtirak için kry. 

Jeri Jbımdır: ıkıi tüclirde haldan ta· 
pu ıicilli ile sabit ohmyanlar NbJ bede-

linin paylaımaızndan hariç kalırlar far:· 

la malumat istiyenler 20.5.937 tarihin· 

den itibaren berkesin cörebilmni için 

Morfini % 1'2 den aşatr kabalar. ı.50 ., ,,,O 

Bakiyt e.fyon bedelleri lıtanbulda yapı1a~k 11boratuar tabti1itıtti1 
aumi .sür'atle ve yine Ziraat Banktlan vaartasiylc allka4arl•ra ö~' lıİf 
Ekiciltre ıfyonlarınr Bankaya teıJim ettikleri tarihten itibaren blS 
t&hmil cdilıniyecektir. fi ~ 

Milbayaalara afyonun toplanmasını müteakip derhal bı~~ 
rihler Eınka taufından mahallen ilin olunacaktır. 1 

Alım münhasıran 19.17 seneli rekoltesine ve hakiki müstabsill~ 
rı tahsiı edildiğinden eıki &el)tler tnabıulil afyonları. tüccar "e 111 

Jarı .katiyen kabul e~ilmiy«ektir. ,C 
Temiz ve konakstı: olarak t()f1anmtf uf afyonları daha Y~ 

mekte oldu.fundan ekicilerin afyor:Jırını ıtcnıiz topJaması kendi ot 
brndandrr. (2700) 

açık bulundurulacak arttırma prtmme· ı-----------··--•• 
si ile 935/72 numaralı dosyaya müra-

caatla mezkur doıyada mevcut vesaiki 1 
görebilecekleri Hin olunur. 

(V. No. 22021) 

ilkb a h ar •alları 
Türpn7cf. Sami.r.ade S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyunuı 
VAKiT Kit.abevl • 75 .kurU§ 

üzerinde ilci odayı ve ikinci katta bir meti muhamminenin yüzde yedi buçu· 
--~~~~~~~~~~~~~ 

~ofa üzerinde iki oda ve bir heli ve fu pey akçaaı olarak depo edilmek ll
matbitfu ve tavan arasını havidir. Fırı· zımdır. Rüsumu dellitiye müıteriye ait-

ZAYi 

nm tamamı 5400 lira kıymeti ınuham. tir; haklın tapu ıiciJli ile sabit olmıyan 
rr.inclidir. İşbu gayri menkulün 23.6. ipotekli alaca1clılar ile diğer alikadarla.. 

?3i tarihine müsadif çarıamba günü rın ve irtifak hakkı 5ahip1erinin bu 
" saat 14 den 15 şe kadar birinci arttır· haklarım evrakı müsbitelerile birlikte 

Hoca bhıkefendi Nümune okulun· 

dan aldığım 336 senesine a:d ptı.det· 
nameyi zayi ettim. Yen isini alacağ1m· 

dan eskisinin hükm-:i yoktur. 

S A F' O 
A. Dode - H. Jtifet 

Sayfiyede okunacak ~ı:cl 
bir TO?l)an 

ma11 icra edilecektir. Arttırma bedeli ilin tarihinden itibar~n nihayet 20 giln -lOymeti muhamminenin yüzde 75 şi· urfrnda birlikte mahkemeye bildirme· 

ae - -~--

ima k\rgm, esmer. yüz~nü ve kor· 
kunç gözünü üzenme dıkcrck bana 
bakıyordu. Sıklet verici ölü evleri· 
ni ziyaret C3nasında haricen kendi· mi h~r ne kadar serin kanlı gÖBte· 
riyoream da itirafa mecburum ki 
bütün siriirlerim ehernrniyetli 'bir 
surette alt ·üst olmuttu. Bu kor • 
kunç yerden ayrıldığım zaman ra· 
hat bir ~luk alabildim. 

Garbi sahrada prki T uat arasın· 
da geçtiğim yerlerde .biraz 1ive far
kı müstesna olmak üzere, tamamen 
Şalloh lisa~ll konu,uluyor. Bunu 
ben de öğrenmi§tİm. Şeyh ile ara
mızda geçen konu§malar Arabta 
değil, hep bu lisanla ~crcyan etti. -

Bana gösterilen İyi muameleden 
dol&yı: Şeyhe tC§ekkür ettim. Fa· 
kat o meyustu. Gösterdiği dostlu
ğa karşı onu memnun edecek iyi bir 
§ey yapmak maksadile kendieine bir 
çok hediyeler verdim. Kendimi bu 
§ekilde harekete mecbur gö,,teriyor· 
dum. Devam edecek yolumuzda 
bunlara mensub birÇ<>k kabileler 
vardı. Hem Şeyhi memnun etmek 
ve hem de bunların hilekar hiicum· 
larmdan kendimizi korumak litzım
dı. 

Şeyh öldürücü !İlahlarm1a bakı
yordu. Bunların tesirini bir parça 
öğrenmişti. 

Ona mühimmatile birlikte bir tü
fek hediye ettim. Geri verdi, ka· 
bul etmedi. Rovelverimi gördüğü 
zaman ellerile yüzünü kapadı, vü • 
cudünii titreme alpı. 

!}ir gün Şeyhle, sohbet ederken 
kul~nde §&yanı hayret bir kit.ah 
gördüm. Bu kitab sağlam deriden 
cildli, Y.~praklan pek sarannıı. 1464 
t:-iluıtde l!ond?aaa basılmıı Latin-

ATEŞ OLKESINDE 

cebir mukaddes kitabtr. Tatıdığı ta· 
rih yaprağının arka tarafmdA, eski 
sahibinin ünvanını bildiren d yazı· 
sı o kadar bozulmu§tu ki okumeığa 
imkan yoktu. 

Şeyh bana sordu: 
-Bu ned~·? 
Böyle bir kitabı tirndiye kadar 

görmediğimi, eski ve büyük bir 
kıymeti haiz o)an bu kitabı te&ik 
etmek için memleketime kadar gÖ· 
türmck ic.abettiğini söyJiycrck sat • 
masım rica ettim. 

Derhal red cevabı verdi, kitahı 
da ortadan kaldırdı. Nasıl olnrn§ 
da bu kitab sahranın ortasına gclc
bilmi§tir ~. Doğrusu bu bir muam· 
madır. 

Ayınfukurda on dört giinlük mi
safirliğimde hiç bir lahza neşelen • 
mcğe imkan bulamadım. Y crlil,.r 
hayatıma, ve kervanıma muhte
lif hücumlarda bulundular. Bcr~
ket versin Arablarmı, köpeklerim ve 
benim uyanıklrğnn sayesinde hiç · 
bir fenalığa meydan venncdik. On
lardan da kimseyi öldiirmediın. On 
köpeğim vardı, bilhassa bunların 
arasında güzel Bobi bütün yolculu
ğum ve çöl katanm arasında İyi bir 

yoldaş ve kuvvetle koku alan mü· 
hiın bir yardımcrmdı. Aymfukur· 
da hiç kimseyj yanıma sokmaz; ge
ce gündüz 'Uyanık durur ve sadıka
ne beklerdi. Muvafakatim olmazsa 
hiç bir ferdin }'amma sokulmasına 
müsaade etmezdi. ikinci köpeğim 
de he.men bunun kadar hassas idi. 
Onlara yiyeceklerini elimle verir • 
dim. Köpeklerimden bütün yerliler 
korkarlardı. Köpeklerim ve tüfek· 
terim önünde bütün dü§manca ha· 

ıYurcltin. 
VAKIT Kitabevi • lOO kuruş 

(V. No. 22026)° 

ATEŞ OLXESINDE 

l'e'ketleri daima neticesiz kalırdı. Çok 
defalar yerlilerle adamlanm arasın· 
da kanlı çarpı§malar oluyordu. 

Ayrnfukurda yerlilerin dini ta • 
e.nuhlanna kar§I hiçbir hardtette 
b\llunmadım. Bunlar müslüman 
değillerdir. Dini ayinkrine gelin~ 
-eym on betinde z:.cytin ağacı küme
si gibi erkekler, k.dınlar hep bir· 
Jilete bütün azalarını oynatarak, kes
kin, tiz: se9le. ellerini p.klatarak •· 
haha kadar yanan atq etrafın& 
dans ediyorlar. Bu iyin hem mu· 
kaddea .ay lflimda, hem ele yanan 
ateı kıuflaında yapılmaktadır. Ayi
nin aonuna doğru yalnız. uı.un kuy
ruklu ve boynuzlu ,eytan kıyafeti· 
lW! ginnit olanlar danıa bafJıy«, Ö· 
telUlcr dinleniyor. 

Bir sabah erken v.hayı tuket. 
mek iıtiyordum; fakat ileride kartı
latacairm yol yorgunluğunu dütü· 
nerek bic gün daha kalmağı müna· 
Sıb gördüm. o aün de diıJcndim 
ve ertC8İ günü yola çıktını. 

-3-
MANKONUN HAZINELERt 
Aymfukurda dört derece Şark 

tulü daire.inde ve 27 .c.lcrea: Şimal 
nrzı üzerinde bulunuyordum. He
rnen hemeo buraya gelen ilk Avru
palıyım. 

Muakqin Napolyonu Mulay 
Ha.san, büyük muharib bir kuv • 
'\•etle boraları iıgal etmek istiyordu. 
Yaptığı hardtette Kivdi mıntabaı· 
na henüz vasıl olmadan bu büyük 
bata!<lık önünde ieri dönmeğe mec
bur olmuı ve burada yirmi bin ki.fi 
kaybetmİ§tİ. Ancak üç yüz aüvari 
ile Merakqin ccnub hududuna dön
meğe m4vaffak olabilmiftİ. 

Şimali Afrikanın bütün haritala· 

n elan burayı ~nuben otU%~~c:ıJ 
arz dairesinden dqanya medar uıt' 
rine kaM.r pibi onuncu arz dere'~ 
:si arasnda prken bqinci ~~ 
kadar uzanan pek ez meskfıa ~ 
lum olmıyan bir yer dlye gc;.td"' 
yor. 

HaJhulci fevkalade büyük ela!\ 
bu mmtakamn orta 'kı~ -'f,: 
metli kum yığınları nihayetsiz Al . 
atep1.:ri ''ebe.zan da bataklıkiar ~-! 
dır. Takriben yüz kilometre~ 
lilde hemen bin kilometre ka(lat "1' 
nuba doğru ummr. 

Burada yalnız Kivdi oataklıt- ... 
hasında tetkikat yaptım 27 t1el'1' 
ce arz dairesinde bulunuyor, ~ ~ 
ka doğru tahmuıen yüz ki~n·~ .. &. 
mesafedeki Salalı vahaa:na yeY
yordu. 

Sahranın ,prbta büyük bir~ 
Kivdi çölünde ve Kivdi b.tak~~rı 
k•mında deniz aeviyesinden üi!,! 
metre a,aiıda bulunuyordu: o-
lan kolaylıkla !U altına alınabilir· 

Hama çölü earulinde Kivd ı,a· 
taklığmm ovau haritalarda bit ı-: 
kikat gibi gösterilmektedir. ~~ 
ki ben onu Mhranın hiçbir ye~ 
bu.lam adım. 

Şerit pı'b üzerinde yüz: ki~ 
re uzanlukta ve tehminen kırk 1'i10' 
metre gcniflikte bir zemin pa~ 
Jnlf, beyaz .düz yam ta9larla örtd 
mil,tü. Bu tatların buradan ç~ 
dtğına ıüpbe yoktur. Eski "!'~ 
nik tatların derin kökleri e~ 
yapılacak hafriyat ve taharriYj tt
halo"kate vasıl oluııacajmJ bbo :aıO" 
m~kle beraber, aradan pçen tJll 
uırlenn rüzıir ve fırtmalatJJI ~ 
'\'Olkanik sahayı kumlarla J,arab 
tarumar ettiği de meydanc:ladır· 
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'fay p· d.. k .. k .Yare ıyangosunun un u 
eşıdesinde kazanan numaralar 
..... SOQ No. Lira No. Lira No. Lin No. Lira No. Lira 
so 6001 50 369 150 219 30 228 50 854 500 

soo 16 30 452 50 256 30# 246 30 856 30 
ıso 240 500 480 100 433 30 501 30 971 30 
30 293 30 532 30 492 30 563 30 30027 30 
30 309 100 595 50 585 500 592 50 64 30 
so 337 50 666 600 617 500 704 50 113 100 
30 410,. 50 719 50 801 30 753 50 155 30 
lo sı2 30 897 3o 801 50 810 so 196 50 
so 552 so 910 30 887 30 830 30 268 50 
30 716 30 931 50 880 50 949 30 289 2000 
so 746 30 973 150 938 50 996 50 345 50 
3o 790 30 12021 30 9,,3 ~o 24089 30 34s 50 

So

30

0 9

fl71 30 81 50 18033 50 153 150 466 500 
18 30 100 30 116 30 213 30 498 30 

soo 7035 50 347 30 21s ı5o 23R 30 5zt 1so 
30 39 150 600 50 394 ıoo 296 150 616 30 
3o 113 so 959 30 443 ıoo 313 30 679 50 
30 124 30 13027 30 !>07 50 319 500 6Q6 30 
so 143 30 37 50 52 1 30 445 30 714 100 
so 25s 500 152 100 54ı\ / ıoo 525 so 722 50 
SO 388 50 193 50 707. 100 670 150 76R 30 
ıoo 480 50 183 30 874 .so 686 30 791 50 
30 608 500 421 30 590 t.'iO 7119 30 823 30 
so 697 50 521 30 979 100 838 30 82Q 30 
so 105 30 5 51 30 19075 ıoo 862 30 857 50 • 
3Q 793 30 620 500 140 30 958 30 932 30 
so 800 5f0 718 30 ]87 30 962 50 948 30 
ao 862 so 821 50 20ı 500 975 500 979 30 
so 863 30 943 500 7.75 30 25041 50 991 50 

soo 916 30 966 50 436 30 505 30 31018 ıoo 
Jo 973 50 980 150 594 50 635 so 22 50 
so 995 30 14000 30 636 ıoo 794 ı~o 101 soo 
SQ 8041 30 154 30 7St 50 804 30 128 30 
Jo 180 30 17 ?ı 30 740 ıoo 873 100 145 50 
so 210 100 222 50 768 50 905 30 147 30 

soo 210 30 230 30 800 500 964 500 170 30 
ıso 379 50 228 so 975 30 26088 30 224 50 
3o 414 ıoo 255 5o 2002s 30 232 500 352 30 

soo 418 30 
261 5o ı i 1 so 469 50 392 100 

.sa 587 30 374 50 31.ı; 5~g 471 500 508 50 

3

50 624 30 397 30 328 687 50 603 50 
O 634 30 454 50 461 .'iO 735 30 629 50 

30 646 30 51 5 500 449 ıso 711R so 656 100 
30 714 30 524 500 508 50 798 50 694 50 
so 784 30 581 30 602 50 853 30 835 50 

ıoo 830 100 76ı 30 6t6 ao 866 50 998 500 
5() 848 50 764 30 71R 30 960 150 320~6 30 
so 905 50 864 50 837 150 27063 30 53 50 
30 952 50 887 50 873 500 282 30 61 500 

500 960 30 959 50 891 50 304 30 82 50 
500 961 30 983 30 940 30 335 30 143 50 
30 971 ....30 15014 50 972 50 438 30 199 50 
so '90'3 50 4fi 30 -984 30 451 30 250 50 

loo 160 '80 75 50 21031 ao 471 100 287 30 
1so 109 50 79 so 11 500 533 30 304 50 
so 153 30 

83 
so 98 30 s11 30 307 ıoo 

so 213 so 
25

5 50 212 50 921 30 333 ı5000 
l~~ 392 100 267 30 376 100 2801~ 500 372 30 

777 30 269 30 384 50 290 50 472 50 
so 879 30 372 30 396 50 332 30 502 30 
30 952 30 481 30 496 50 418 500 590 30 
ıoo o !i 30 50 

No. 
398 
420 
486 
492 
691 
831 
792 
918 

35112 
199 
322 
353 
373 
386 
420 
542 
614 
6911 
841 
828 
876 
937 

36093 
97 

220 
492 
576 
693 
775 
905 

37147 
289 
314 
336 
385 

'402 
446 
502 
221 
ısı 

683 
748 
775 
7i8 
874 
875 
908 
936 
944 

38021 
137 
160 
118 
205 
240 
242 
266 
295 
327 
365 
470 
478 

Lira 
ıoo 

50 
30 
30 
30 

500 
30 

soo 
500 

30 
100 

50 
50 

500 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
so 
50 
30 
50 
50 

100 
50 
30 
30 

100 
50 

500 
50 
30 
30 

100 
150 
150 

30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
30 
30 483 3 10001 50 523 5 46. 425 soo 594 

o 17 150 683 100 521 30 491 50 597 100 
30 

698 
100 605 50 573 30 600 5oo 5o 

so 75 30 701 30 662 30 706 50 662 
30 ;~~ 150 

~~ ~~~ 1~~ 73n 30 rı85 100 790 30 786 soo 613 500 

3 
278 500 790 ıoo 790 ıoo s2ı 50 980 so 616 50 

o 02~ 50 887 50 831 30 50 30 302 150 " , 33059 632 30 
3o 313 ıoo 905 ıso 993 30 867 30 62 50 654 30 

lso 46n soo 941 ıso 2204~ 50 897 30 272 ıoo 704 50 
30 516 30 985 SO 171 150 96R 500 394 50 775 30 
30 ~28 150 160'0 50 247 150 29019 30 357 50 966 50 

30 
54

9 30 
ı 7A 50 293 30 180 30 513 so 951 ıoo 

ıoo GOQ 
50 

ı~!i 30 2q4 ;~ 200 30 534 503~ 992 30 
so 886 500 189 30 4~0 3 3~ 500 584 39011 50 
so 916 30 204 50 460 50 338 1000 613 30 68 30 
30 972. 30 222 . 30 481 30 363 50 682 30 352 30 
3Q 11007. 30 33~ 30 522 50 1~~ 500 740 50 490 50 
SQ lR 30 452 30 657 JO lOO 772 30 522 500 
30 22 50 556 50 730 500 510 50 802 30 626 50 
30 36 50 557 5QO 742 1 ~~ ~:~ 3500 840 30 658 1~~ 
so 50 

760 30 
soı 995 30 661 

so so 
766 100 23

017 so 653 ıoo 34061 30 764 150 

2 ~ 30 676 50 177 30 875 30 
30 500 905 30 l o 7 ao soo ıio91 30 ı65 ~o 7~~ 50 z34 30 893 30 
SQ 

1 

30 
1 

or- SO ı ftll 100 292 30 934 50 
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? ırası 1500 lira olan Floryada Solaryoın a 
1 çık ar- i : 

t "'r ntıı cı tes . 9 ·ı k üzere a : : •tb~ l ı 2 . rtıu~tu .rm 3 7 sonu na kadar kiraya verı ıne . . istekli i : 
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SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

SATILIK ve KiRALIK 
1 - Kısıklıda Küç:ikçamlıca caddesin

de Boğaza İstanbula ve denize na
zır fevkalade havadar ve içinde 
içilir kuyu suyunu, müteaddit 

meyva ağaçlarını ve camlan havi ı' 
bir köşk hem kiralık ;e hem satı • 
lıktrr arzu edenler Vakıt propa· 
ganda servisine müracaatları. 

SATILIK ve KiRALIK 
2 - Kısıklıda Küçükçamlrca cadde· in

de büyük üç adayı bahçeyi havi 
bir köşk hem kiralık ve bem satı

tıhktır. 

SATILIK ARSA 
3 - Kuzguncukta Gazhane adile anı

lan drafı duvarlı ve müteaddit 
ağaçları ve suyu bulunan bir arsa 
ehven fiatla satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 

SATILIK APARTIMAN 
12 -Arnavurköyü ile Bebek arasında 

Vezir köşkü sokağında iki daireli 
biri üç ve diğeri dört odalı bahçe 
hamam suyunu havi apartıman a· 
ede satılıktır. Tat:p olanların. 

iŞ ARIYOR 
13 - Altm ~ yaıında dinç bir ihtiyar 

kapıcılık b:kçilik arıyor isteyenle· 

rin servis'mize mUracaatları. 
SATIUK KOÇUK APARTIMAN 
·14 - Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda • 
lı hamamı havi apartıman satılık· 
ur. Son fiyat 5000 liradır. İ&tek • 

.. lilerin servisim:ze müracaatları. 
TERCÜME IŞLERl VE DERS 

4 - Beyoğlunda İstiklal caddesine ya-
~ k 1 

kın Bekar so ağında 10 numaralı 

ı 5 - Fransızça, Almanca, İngilizceden 
Türkçeye ve '!Xirkçeden bu lisan • 
lara tercUmeler ve bu lisanlar üze
rine dersler kabul edilir. Arzu 
edenlerin servisimize müracaat • 

lan. 
SATILIK KAGiR KONAK 

9 odalı bahçeli ve aynca çamaşır· 
lığı ve çamaıırlığmda iki odayı ha· 
vi kagir hane satılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE ı 
5 - Çem~e~litaşta Peykh~ne caddesin-! 

.de kagtr 18-20 odalı ıki kap·lı dört ı 
katlı apartıman tertibine elverişli 

ve hali hazırda dahi mUfrez dairele
ri havi kagir hane ~ok ucuz aatı • 

16 - Nişantapnda birinci sokakta. on 
beş odalı Marmara, Boğazı. Ih· 
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkalad:si ve a· 
partıınan tarzında taksimatlı, ha· 
vagaıı terkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 

olanların servisimize mürac~atları. 

hktır. 
SATILIK HANE ARANIYOR 
6 - Kadıkö} 13nde Moda caddeıi Baha

riye Rırapaşa taraflarında yeni ya
pı ev veya apartımanı olup da sat
~k istiyenler en son fiyatlarile 

bizzat. 
SATILIK SECCADELER ARANI • 

YOR 
7 - Az ve temiz kullanılmış Isparta 

2. 70x 4 boyunda halı ile Acem ve 
Isputa seccadesi olanlar bizzat. 

iŞ ARIYOR 
8 - Yüksek Deniz Ticaret mektebi 

mezunu İktısa<i Vekaletinden çark 
çı ıchadetnameıini hair ve maliye 
hizmetlerinde bulnmu§ bir genç 
çarkçılık ve muhasiblik anyor isti-

yenlerin. 

DiKiŞ MAKiNESi ARIYOR 
9 - Singer veya Navman markalı az 

kullanılmış el veya ayak dikil ma· 
kinesi olup da satmak istiyenle -

rin. 
SATILIK K.J.CIR iKi EV 
10 - Şişlide Şifa yurdu civarında 3 

katlı beıer odalı bahçe terkos ve 
elektriği vahi iki ev çok acele sa
tılıktır almak istiyenlerin. 

SATILIK MÜFREZ ARSALAR 
11 - Maltepe ile Bostancı aras•ndaki 

Küçükyalı istasyonu ittinlirde J 7 I 
parça miifrez arsa t~mamı 20,000 

1 arşın fiatlar uygundur. 

SATILIK AHŞAP HANE 
17 - Maçkada aktar sokağında altı oda· 

lı ve bahçeyi havi ahşap hane 
2500 liraya acele satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

MUHASiP 
18 - Bir müessesenin muhasebesini İ· 

dare etmekte olan bir bay vakti • 
nin müsait zamanları için muhasip· 
lik aramaktadır. Arzu cdcnlerın 

servisimize müracaatları .• 
LiSAN DERSLERi 
19 - İngilizce, Fransızça dersler tec • 

rübcli profesör tarafından mektep· 
ler, kollejler için talebe hazırlıyor. 
Fiyatlar müsait. Kadıköy Hale si· 
neması civarında Hacı Şükrü so· 
kak No: l O diğer semtler ıçın 

taJip olanların servisimize miira • 
caatları. V. ı 1.5 

SATILIK EV ARANIYR 
20 - Fener yolundan Bostancıya kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 
mak isteyenlerin ıon fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize müra • 

aatlan. 
Bunları almak veya satmak istiyen• 

Jcrin Ankara caddes"nde VAKlT Yur • 
dunda V AKIT Propağanda servisine 

müracaatlan. 

rı. 

f"'l 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç -

lan olanlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya b'zat gelerek 

temas etmelidirler. 

servisimizle 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

1 k U-Okuyucularımıza hiımet o ~ • 
. 

1 
ı <la kendılerıne 

zere aşagıdakı ıusus ar . . .. 
lazım olacak kolaylıkları kendılerı gıbı 
dü)•:inüp halledecek, işlerini gerecek -

tir: 
ı - Mobilya. eşya vesaire 

satmak ve-

ya almak istiyenler, 

2 - ;Katip. muhasip. hizmetçi. aşçı, işçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 

Jar. 
3 - Kiralık. satılık ev, ıpartıman. dük
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki· 
raya vermek. Almak veya satmak is • 

tiyenler. 
4 - Ders vermek veya atmak istiyen-

Jer, 

5 - Otomobil almak satmak veya iş • 

!etmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamlr 

ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
!er yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre
bilmeleri icin (VAKiT PROPACAN • 
DA SERViSi) nde bu iilerlc meşgul 
olmak üzere ayrıca bir büro vUcuda ge· 

tirmişt!r. 
Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alın· 

maz. 
Vakit Propajanda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara C.d. lstanbul 
Posta kutusu 46 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Vakıt 

. 1 .. 
. : • ~ ·ı . 
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Erkekler nezdinde 
sıl 

muvaffak oldum? 

Güzelliğim asri zamanın 
bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
rı ölmüş bir halde 
idi. Buruşmuş. sol
muş ve ihtiyarla • 
mıştı. Maamafih 
k:ırakterim henüz 
gençti. Dansı se
viyordum. fakat 
hiç kimse heni dan 
sa davet e-tmiyor
du. Bugür.ün er. 
kekleri, gençliği 
arıyorlar. , 

Nih~yet bir cnt mütehassısı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,,i cildi teril taze tu
tan kıymetli cevheri • aıalmrı -

trr. Fen, son zamanlarda "Bio
cel,,i genç hayvanlarda gizlen. 

miş cilt hüccyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol
muştur. Tıpkı cildinizin "Biocel,, 

i gibidir .. Bu cevher; şimdi cil
dinizi beslemek ve gençle-ştirmek 
için matlup nisbet dairesirıde To 

!:alon kreminin terkibirıde mev
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!rrde gö· 

rüldüğü gibi memmdyetbahş 

neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

ende son derece yapışma hassa
sını veren hususi ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra kullandım. 
Hemen hemen gayrimer'i olup 
ıudan, yağmurdan ve tagayyü. 
ratr havaiyeden kat'iyyen müte· 
essir olmadığı için banyonuzu a· 
hrken veya sıcak bir salonda 
dansederken terleseniz bile yü. 
zünUzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı hayret ve ori
jinal renkleri vardır. Eu cazip 
keşif pek büyük ve mali fedakar· 
hklarla Tokalon müessesesi ta. 
rafından temin edilmıştir. Ve 
Tokalon pudrasına karıştırılmış· 
tır. f!er yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon nıÜ§terisinden müessesemize mektup 
yazanların mütahedeleri, kenclil•ğinden gelen ve kıy
rr:etli delillerdir: 

L~ 
( Krem ve pudralarınrzr kulJanmak surctile yüzümü. 

zÜn düz ve pürüzsüz hale geldiğini gördüm. Bu hal ar 
kadaılanmın bile nazan dikkatini celbet ti.) 

M. F. S. M. Buraa · 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok isti
Ca~esini gördüm. Bu krem ve e,siz pudralannız sayesin. 
<le düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatsa 

Mcktuplann aaılJan dosyalarımızda sr.k?ıdır. 

l§tanbul Deflerdarhğnıdun: 

Sıra 

No. 

Mensup oldu
ğu maliye 

§Ubesi Mükellefin adı ve İ§İ 

ı Tarlabaşr Emlak dellalı: Besim 
izidor 

2 Hoca paşa Hıırufat dökümhanesi: 
Hayik Kevorkyan 

3 Eminönü 'Emlak komisyoncusu: 
Abbas zade Abbullah 

Eski adresi 
Takvim 

yılı 

Beyoğlu, Yeşil 932 
sokak 3/2 
Nallı mesçit Ca- 928 
ğaloğlu sokak 39 
Bahçekaprda, Ana. 929 
dolu han 25, 26 

Aranılan def
ter ve vesa

ikin istenme
si sebrbi. 

Berayı tetk:k 

" " 

.. " 
Yukarıda mensup olduğu şubesi. adı ve eski adresi yazılı kazanç vergisi 

mükelleflerinden ilk sırnda yazılı olanın c::.h hi?asında yazılı ticari defter ve ve -
ı;aikini berayı tetkik ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şubesi vasıtasile hesap 
·iiteha .. s·sıları bürosuna. 2 nci ve 3 neti sırada yazılı olanların da İstanbul iti -

razları tetkik komisyonunca defterlerinin· ctk:kile itiraznamelerinin sıhhctine ka -
nı.at getirilmek istenildiğinden hizaların::ln yazılı ticari defter ve vesaikinin bir 
ay içinde şubesi vastıasile mezkur kom:syona mür.:caatla ibraz etmeler! lüzumu 
hukuk usulU muhakemeleri kanununun 141-142 nci maddeleri mucibince ila
nen tebliğ olunur. (2712) 

DCINI ve YARIN 
TERCUME KULLIYATI 

Bu irfan hazinesine 
abone olmak i~in 

ko1ayhklar 

Memlekette okuma hevesini 
yaymak ve kitap tedarikini kolay
laştırmak maksadile Dün ve Ya
rın kitapları için her keseye elve
rişli ve pratik bir abone usulü ko
nulmuştur. 1 inci kitaptan 11 inci 
kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci 
serinin abonesi 636 kuruştur; bu
nun 236 kuruşu peşin verilir ve on
dan sonra her ay bir lira ödenir. 

11 inci kitaptan 20 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 
pe.~in verilir ve ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik 3 üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur; 232 kuruşu 
peşin verilir, ondan sonra her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 üncü serinin 
abonesi 520 kuruştur; 220 kuruşu 
\'erildikten sonra her ay bir lira ö
denir. 

41 inci kitaptan 51 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur; 188 kuruşu 
peşin verilir ve her ay bir lira öde
nir. 

50 kitaba bırden abone olmak is
tiycnler pe§in 8 lira vermekle ki
tapların tamamını ahr ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerck 6 ayda he
saplarını kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 şıncı kitaba 
kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
436 kuruştur. 136 sı peşin verilir 
ve her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak için "V AKIT,, 
ycı·duna müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 İstanbul. 

!91!::am--D r.-----111 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Bcyoı;ıu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yench:ıncsinde tedavi eder. • a- Tel: ~0843 -

/.çtnnbul Asliye 3 cii Huhuh Malı· 
hcmrsindcn: 

Beşiktaş Maçka meydan Şenlikdede 
12 numarada mukim Seniye tarafından · 
Fındıklı Dereiçi Selime Hatun mahal· 
lesi yangın yeri 9 numarada oturan Ha
san aleyhine mahkememizin 937 /286 
numaralı dosyasile açılan boşanma da· 
vasında: Müddeialeyhin ikametgahı 

meçhul olması hasebile dava arzuhali 
ilanen tebliğ edilmiş ve muhakeme gü. 
nü 3.6.93 7 saat 1 O tayin kılınmı~ oldu· 
ğundan müddeialeyh Hasanın mcı:kur 

gün ve saatte mahkem~ye gelm::si veya 
bir vekili kanuni göndermesi ve aksi 
takdirde hakkında gıyap kararı ittihaz 
ed'leceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

(V. No. 22027) 

I<URllN doktoru 
Necaettln Atasagu!l 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide 1)yya:-e apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dar 
muayene parasızdır. 

ZAYİ 

Kabataş orta okulundan aldığım 10 
teşrin:cvvel 1328 tarihli tasdiknamemi 
zayi ettim. Yen· sini alacağımdan eski. 
sinin hükmü yoktur. 

ıYninı 
(V. No. 22025) 1 -

' 
Elektrik PlonjÖt 

Kolay Seri ve Ekonomiktir· 

1 
' 

ve şehrin bütiin büyük elektr• 
mağazalarında satılır· 

F:atl 240 kuruştan başlS 
• 

• 

. .. YATl~ILAN -~KiLMiS TO~UM Gi9i 

UOlANTS{ OANr 
KARAKOY PALAS· 

Sahibi: ASTM US 

' VAKiT PROPAGANDA Servlsı ,l 
ValkotVıı.ııırdlY aBtıınıdakl mataızaya nalk.Dedlltıl 
no&nDaırouıoz Dçln yalnoz oıraya mlYııracaat e 


