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J lspanyol sularında valıim bır lıôdise 

Bir lngiliz torpi-
dosunda infilik 
Bir Alman torpidosu torpilledi, 
torpili bir Alman talıtelbalıiri attı 
Şaylalarından sonra lnglllz amlralhlı tahkikatın 

neUce•lnl blldlrdl 

Torpido mayne çarpmış 

6wartmgiz bir taarruza uğrıyan lngil~ torpidoml. Hunter ~ 
(Yazısı 4 lincli uyıfada) 1 

Ziraat bankası vergi 
verecek midir ? 

Dalıilige vekili Şükrü Kaga su
allere ctifJap verdi 

edilmelidir.,, 

(Ya.nas Ş inci aagı/a.mı:</4) 
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Habeş meselesi G-üNCJN AKiSLERİ 
Hukuki nokta müzakere mevzuu blle yapılamıyor 

Yeniden bir takım siyasi keşme
keş/ere gol açmak istidadını 

göstermektedir 
olursa Mussolini Cenevre müessese
sini de terkedecektir; Bu suretle 
Milletler Cemiyetinde yeni bir buh
ran meydana gelmiş olacaktır. 

Biitün bu hadiseler şunu göste
ıir ki Habeııı meselesi heniiz bitme
diği gibi nasıl biteceği de belli de
ğildir. Ve meselenin en canlı kay
nağı Milletler Cemiyeti müessese -

Hlmlt ve kelimeler 

Genç şairlerden Cahid Sıtkı "Gün
düz,, mecmuasında Hamid için yazdı
ğı bir tahlilde şöyle bir cümle sarfet
ti: "Kelimelere esir ve cariye muame-

lesi yaptı. Aralarındaki gi:ıli sempati 
ve antipatileri sezmeğe doğru gitmedi,, 
Bu satırları ele alan Peyami Safa şii-

rimizdeki yeni ve eski seziş değişik
liği etrafında §U fikri yUrütüyor: 

Hıimidin "kelimelere esir ve cariye 
muamelesi yaptığı, onları tanımağa, 

sevmeğe, anlamağa, aralarındaki gi:ıli 

sempati ve antipatileri sezmeğe doğru 
gitmediği, hakkındaki mülahaza, bü-

dokuzuncu asrın ikinci yarısına mü
yesser olmağa b~lamıştı. 

Başlamıştı, diyorum, çünkü bu "tak
tir,, ameliyesi bitmiş değildir \'e şiirin 
tekamülü boYl.!nca devam edecektir. 
Cahid Sıtkmın Abdülhak Hamid hak
kındaki mülahazaları, büyük şairimi
zin değil, eski şiir telakkisinin aley
hinde kabul edilmelidir. Nitekim bu
gün Fransanın en genç şairine soru
nuz, Hugo için ayni şeyleri söyliyecek
tir, fakat gene de bu Hugo'nun Hugo 
olmasına asla mani olmıyacaktır. 

"Hlndenburg,, kazasından 
sonra ... 

Amcrikadan Avnıpaya doğru yola 
çıkan bir tayyarecinin Londraya gele

Hakıkaten, Avrupa ile~ 
sında muntazam tnyııre 
mak fikri artık daha raı!• 
lacaktır. Çünkü, şiındiYC 
ta.zam seferler yapan J\lıPpel 
denburg,. ve • Graff zep 110 
ları vardı. "Hindenbul"S,. 

ıııı' uğramasile "Graff zcpeP tıı 
barı düşmüş oluyor: J\irll~ gı 
meğe cesaret edeınıyecegıl' 
nun kaptanı da balon ııck. 
doldunılmazsa sefere ~ 
bildirdi. Je 

Binaenaleyh, Avrupa ;ısııı 
arasında kurulacak munt ııtıl' 
sefcrh;ri çok yolcu bulaca dO~ 

Bu me~cıe etrafındlJ • 
1'ir yazıyı yedinci sayıf a711v. 

H abeş meselesinin askeri saf
hası bitti; Jtalya biitiin Ha
be~istan topraklarında hakim

dir. l labeş meselesinin siyasi saf
hası da bitti; Çünkü ltalya aleyhi
ne sanksiyon karan tatbik eden Mil
letler Cemiyeti HabC§istan 1 talyan 
i~gali altına geçtikten sonra bu ka
rannı kaldırdı; daha sonra 1 talya ile 
İngiltere arasında bir Akdeniz an
laşması da yapıldı. Bununla bera
ber bugün gene ortada bir Habeş 
meselesi vardır. Askerlikçe ve si -
yasetçe halledilen mesele hukukça 
henüz halledilememiştir. ltalya Ha
beşistanda'ki fütuhatının resmen ta
nınmasını istiyor; Habeşistanın ar
tık hukukan bir ltalyan sömi.irgesi 
olduğunu söylüyor. Bu nokta ise 
Milletler Cemiyetine dahil olan dev
letler arasında halledilmek şöyle 
dursun, müzakere mevzuu bile ya
pılamıyor. Böyle olduğu için de 
bu hukuki mesele yeniden siyasi 
bir takım keşmekeşlere yol açmak 
istidadım gösteriyor. 

sinde bulunmaktadır. Bu mesele
nin Cenevre cephesi halledilmek 
için ne yapmak lazımdır? Milletler 
Cemiyeti yeni bir karar vererek 1-
talya aleyhine vermiş olduğu müte-

tün romantik şiire tevcih edilmek §ar

tile doğrudur. Gene doğrudur ki, Ha
mide örnek olan Hugonun vatanında şi 

ir, ancak Ondokuzuncu asrın ikinci ya
rısından sonra, diksiyoner'deki her ke-

rek taç giyme merasiminin filmiıti a- --------~. 

Nitekim bu defa bu mesele yü
zünden İngiliz - ltalyan münase
batı yeniden bozuldu. lngiltere hü
kfımeti Krallarının taç giyme tö
renine eski Habeş imparatorunu da 
çağırdr. İtalya buna itiraz etti. İn
giltere henüz Milletler Cemiyeti lis
tesinden l-labeşistanm ismi silinme
miş olduğu için bu davete mecbu
riyet gördüğünü söyledi. Bunun 
üzerine İtalya da Londraya heyet 
göndermedi. Daha sonra ltalyan
lar Habe~istan fethinin yıldönümü
nü kutladılar. Bunun için Romada 
büyük ~enlikler yaptılar. Fakat 
Roınadaki lngiliz büyük elçisi Sir 
Erik J)rumqnd bu şenliklere iştirak 
etmedi. Milletler Cemiyetinde sank
siyon kararma iştirak etmiş olan 
devletlerin mümessilleri de gene bu
lunmadı. Buna mukabil ltalva hii
kur:ıcti Londrada bulunan .bi.itiin 
ltalyan gazete muhabirlerini geri 
rnğırdı. Netice olarak 1 tal ya ile 
Jngiltere arasında matbuat miinase· 
batı kesilmiş oldu. 

Son gelen haberlere göre iş bu
rada da kalmıyacaktır. Eğer Millet
ler Cemiyeti assamblesinin gelecek 
toplantısında Habes imparatoru. ya
hud onun deleges( kabul edilecek 

Altıncı Corc 
Taltif ettiği ,ahsiyetler ara

smda doktoru da var 
lngiltcre kralı altıncı Corcun, taç 

giymesi dolayısilc rütbe \'e Unvanlarla 
taltif ettiği tanınmış şahsiyetlerin ba
§mda, kralı, çoeukluğundanberi arız 
olmuş bir kekemelikten kurtaran mü
tehassıs Layonel Log gelmektedir. 

Log, kralın; kekemeliğini teda \"İ 
için miiracaat ettiği adamların sonun-

• cusu idi. Bütün ümid ondaydı. Kendisi 
Avustralyalıdır. Doktordur Fakat dok 
torluğu bırakarak, bilhassa konuf;ma 
bozukluklarını tedavi hususunda ihti
sas peyda etmeğe çalı§mıştır. Kendisi, 
~ngiltere kralına da, en basit seslerden 
ba.5lıyarak konuşmayı yeni baştan öğ
retmiştir. 

Tahta çıktığıdanberi kral, giin
de bir iki saat bu mütehassısla baş
ba.şa kalıyor ve mütehassıs Log, ken
disine fmzasız konusma usulünü öğ-
retiyordu. ( Daily Exprcss) 
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Sivil ve askeri esirlcrhı mmwıi mii. 
1>ade1esindeıı sonra bazı ihtilii{lardan 
dolayı .,,ıi1~tarı füi bine 1xırib c.'JirL 
nıiz Ymumi.'Jtamla rnidc/errik lJir hal 
de bıılımdııklarından i.a<le Cllilcmemiş
fi. Bu e.sir1erimiz dihı Pireden yow 
çıkarıZmı§tır. lıliktarı 1400 1:adar ta1ı-
111in edil/Jn ilscra lstaııbııla gelir gel
mez tathiratı frmniy"leri yapılıp mem-1 
lckctlcrinc gönderileceklerdir • 

caviz devlet hükmünü ilga mı ede
cek? ltalya Habeşistanı haklı ola
rak İşgal etmiştir. diye yeni bir ka
rar mı verecek? Tabii Milletler Ce
miyeti paktı ortada oldukça böyle 
bir karar vermeğe maddeten iıpkan 
yoktur. O halde olsa olsa yapıla
cak şey Milletler Cemiyeti azası a
rasında Habesistan ismindeki mem
leketin adrnr ·silmektir. Fakat bu
pun için bir sebeb olmak lazımdır. 
lşte şimdi mesele bu sebebi bul
maktır. 

Eğer Milletler Cemiyetine dahil 
olan devletler isterJer~e böyle birse· 
bebi bulmak zor değildir. Mesela 
Milletler Cemiyeti azasından olan 
devletlerin her sene vermeğe mec
bur olduklan muayyen bir tahsisat 
vardır ki bunu eski Habeş impara
torunun göndermesine imkan olma
dığı için Habeşistanm ismi, cemiye
te kar~ı mali teahhüdünü yerine ge
tirmemiş bir memleket diyerek liste
den çıkarılabilir. Yahud Assamble 
toplantılarından birinde Habeş dele
gelerinin galahiyetleri mevzuubahs
olacaktır. Bugün artık .yeryüzün
de Habeşistan adında müstakil bir 
devlet bulunmadığı ileriye sürülerek 
o vakit delegelerin müzakereye iş· 
tiraki reddedilecektir. Ondan sonra 
Milletler Cemiyetinde Habeş mese
lesi kapanmış' olacaktır. Ve ancak 
Milletler Cemiyeti aza listesinden 
Habeşistamn ismi silindik ten sonra· 
dır ki beynelmilel siyaset sahasında 
Habeş meselesi kalkacaktır. 

ASIM US 

limeyi cari lisandaki manalarile mıs
ralara boca etmenin kofluğunu ve §i§-
kinliğini anladı. ' 

Daha aşağıda da şöyle devam edi
yor: 

Bu şiir Hamid için olduğu kadar, 
biraz dünyanın bütün romantikleri i~ 
çin meçhuldü. Onlar elemesini \"e süz
mesini bilmiyorlardı. Şiirin mat mukat 

tarım (arık suyunu) keşfetmek, On-

lıp geri döneceğini dün yazmıştık. 
Dek Merill ismindeki bu tayyareci 

Londraya gelmiş ve bu gelişile yeni 
bir rekor kırmıştır: 

Atlas Okyanusunu şimdiye kadar 
daha iki kere geçmiş olan Merill bu 
sefer bu yolu tam yirmi saatte katet· 
miştir. 

Merill rekorundan sonra diyor ki : 
"Artık Okyanusu germek gayet ko

lay birşey haline gc?miştir. Şimdcn 

sonra munta7.am hava postaları kur
mak için hiQbir man· göremiyorum ... 

Günlerin peşinden: 

Vapurlarda, yollarda.·. 
Gazeteler ı:;öyle bir havadis veriyorlar: lstanbul belediyesi Ka

dıköye, Adalara ve Boğaziçine işliyen vapurları kontrol edecek, 
vapurlarda fazla kalabalık olmamasına dikkat edılccek, bundan sonra 
yolcular vapurlarda ayakta 'kalmıyacak, diyorlar. 

Yaz mevsimi gelince kışın şehirde oturanların mühim bir kısmı 
sayfiyelere çekilirler; onun için alelade zamanların nakliye ihtiya· 
cmtl göre işliyen vapurlar da birkaç ay yolcu kesafetine tahammiil 
edemez olur; birçok kimseler ellerinde ağır paketlerle ayakta ka
lır. \'apur.lnrla ııobtth ve o.l~~cıııı gı...ıt.., 6 ... ııne)t uu 1~1>.,,··- ı.c.12 •• s 

_ alır. 
Şüphe yok ki şehir halkını bu türlü işkenceden kurtarmak büyük 

bir iyiliktir. Fakat vapur idarelerine aid olan bu işten evvel beledi
yenin halka yapacağı iyilikler vardır. Eğer İstanbul belediyesi 
hakikaten birşeyler yapmak istiyorsa vapurlardan evvel şu sokakla
ra bakmalıdır. Bunların temizliğini ve emniyetini yoluna koymalı
dır. Bilhassa her giin bir kazaya sebeb olan köşebaşlarını tutarak 
sokaklar arasında adeta yol kesici vaziyeti alan. kaldırımlar üstün
de yiiriiyenlerde bile emniyet ve rahat bırakmıyan otomobilleri bir 
nizam altına almalıdır. Söziin kısası halka ihsandan evvel gölge 
etmemenin çaresini bulmalıdır. 

Hasan Kumçayı 

ltalya, lngiltere krahdın tetviç 
merasimine neden gitmedi? 

Boykot yapıldığı tekzip ediliyor: 

" Bütün kabahat lngilterededir ! ,, 
Daily T elegraph gazetesi Roma 

hususi muhabiri bildiriyor: 

İngiliz gazetelerinin ltalyaya gir: 
mesini menettikten ve İngilteredekı 
ltalyan gazetecilerini geri çağırdık
tan sonra, ltalyanın İngiltere Kra· 
lının taç giyme merasimine ka~şı 
boykot ilan etmiş olduğu havadıs
lerini buradaki siyasi mahafil tama· 
men saçma addetmektedir. 

İddia edildiğine göre, eğer ltal
ya İngiltere Kralının tetviç merasi· 
minde bulunmadıysa, bunun mesu
li.i lngiltcredir. Diyorlar ki, bu me· 
~elede kabahat, matbuatın ltalyaya 
hi.icumda bulunması değil, Habeşis
tanın kendisine hiikümdar siisü ve· 
ren adamını merasime davet etme
leridir. l labesistanın fiilen impara· 
toru, bugiin; bugiin İtalya kral
dır.,. 

Siyasi mahafilin izahatı burada 
bitmiyor. ltalyan gazetelerinin ln
giltereye yeniden saldırması da bu 
sebebtendir. Ve bu saldırış, geçen 
kanunusanide Akdeniz üzerinde 
miitekabil anlaşma yapıldıktan son
ra başlamıştır. 

İngiliz gazetelerinin Italyaya so
kulmamasına gelince, bu, ltalyanın 

I ııyiltcreni ıı ltalyaıı elçisi Dromoııd 

vekarım korumak ic-in alınmış bir 
tedbirdir. Bu tedbire ilave olarak 
ltalyan gazeteci:eri de geri çağmldı 
ise bu da, İngiliz efkarının ltalya 

hakkında yanlış malUmatla "zehir· 
lenmi~,, olmasındandır. 

Bununla beraber, matbuat saha
sında alınmış olan bu tedbir, ltalya 
ile İngiltere arasında diplomatik 
miinasebatın kesilme~ini intaç etme 
mektedir. Tamtcr~İne, bütün bun
lardan maksad, vaziyeti aydınlat· 
maktır. 

İtalvanın son defa yapmış oldu
ğıi imparatorluk askeri geçit res· 
minde. lngiltere büyük elçisi Sir 
Erik Drumond da dahil olduğu hal
de, kor diplomatik şeflerinin bu
lunmamnsının ~ebebi kolayca anla
şılıyor: Bu sefirler imparatorluk 
merasiminde bulunamıyorlar, çün -
kii hiikiımetleri henüz 1 tal yan irr pa
ra torluğu diye bir ey tanımamıştır. 
Binaenaleyh onların ademi mevcu· 
diyeti ltalyanları kırmamıştır. Diğer 
cihetten İngiliz matbuatının ltalya
ya ve J.;panyadaki ltalyan kuvvetle· 
rine devamlı surette hi.icum etmele
rinden şikayetçidirler ... 

Sön Londra haberlerini hiç bir 
İtalyan gazetesi ne retmiyor. lngil
tere kralının taç giyme hadiselerin
den bahseden tek gazete varsa, o 
da, Papalık makamının naşiricfka
rı olan Osservatore Romano"dur, 1 

. o~ 
Bayan Sin1P.~ 

Düğün giin11 
. k? 

gıyece · . .,,,, 
1ııdliz kralınıo. tt~ıWauııı 

mınden sonra şımdı b c,·lt 
gul eden şev eski kralın ~ 

.J 'h' e'" Bu e\'lenmenin tarı 1
' 

1 d.•. 'b" ta ·y-e rııcrBA. en ı~ı gı ı, ç gı :" rııaY"' 
bir hafta sonra, ynnı ıs 
tesbit edilmi~ gibidir. erJce'ı 

Fakat, bu hadisede ~ııa. es' 
dar eden şey, kraldan f 
yan Simpsondur: n old 

Taç giyme hadisesinde ı.• 
bi bundan da istifade edeilı1'1lrı 
zileri "Vallis modaları ç dU • 

'' •on 
Mesela: Bayan Siınpson ·r ){!' 
nü giyeceği açık ma,•i ~1 

.. ~, 
dur. Şimdi bu açık ma,•ıye 
visi,,ad~ ~ 

eıt 
Bulgarislanda 1v186ı,' 

ıniicadele ha 1.1, 
"Çiçek ve gül,, glJ:t&'~~ 

BulgarJstanda ~rııt';J 
söylenecek, ",,., 

mUcadele prop• ~ar 
yapllacall 

1
jdt 

bif1tıl 1ııt 
Sof ya (Hususi muhil 1''" ~ 

23 .Mayıstan 30 bazira1:c1delt, 1,ı 
garistanda "Veremle rıı ıgıf detD;' 
sı,, ilan olunmuştur. Sll ;ıı,,.O ~ 
milletine her sene 2?·()00 rsrlV 11' 
sürüklemekle müthıŞ ıB tşl ııe-t, 
den bu ~nri hastnıığn J<llttiiL \ \ 
mücadele edilmesi icıı~c 11.ı~' iJ. 

cak tedbirlerin ne olncBgıcıııtt11" t 
fob talebelerine anlatıla 1111t~e . rııe ,e 
Jar, muallimler bütUn ı-ıcr 
linde nutuklar söyliyccCı'dll'· S1 
dele teşkilatı kurncıı.~1~ 01.0 tıt 

(Çiçek ve gül) gun dC tııe t 
rancl:t bütün mektepler 1' ıı•~, v 
hususta izahat verilcı'f.1ere•\,ı 
korunma çareleri öğrC!~b1rfıı'~ ı1 

Sof ya, (Hususi rrıtı . ._rŞJlof· 
Bulgar Başvekili ı<öSC1 tlııd' 
zetesine verdiği b:.-yı:ınıı .ti 

söylemiştir: . 11 "'· 
"Bu1garistamn 1 cırıc t'ıı 

kmcla krala iki dcfaclı~ tff' 
ruzatımda11 soııra. ~.a~~~o(I~ 
herler ilzcriııc buguıı ile (.ti 
lımara1t 'kml hazretlef sl"~tP 

Bay KöseivanofUJI b~ ~ 
gar gazeteleri çok eh~t ) 
ki ederek başma ka1e s 
retmektedirler. 



S - KURUN 19 :MAYIS 1937 

r HakqerlerinJe 
s~· 
ıçre saatleri davasında 

,ıılQs/alıat.~üza.r şalı.it 1 ,, kanunu etrafanda 

O:l"ak -'ınlen· ılmedı / Kessler bir kon-
. U4 f erans verdi 
' be)neı "lf kanunu çahtan insanı 

ilk tedrisat ispekterleri 
bakanhk emrine geçti 

ınllel " mUcamelel dUveHye" lkUzasmca mlllf iktisadın en yUksek 
Çtc iaat ~ır eUket mes'elesldlr ı unsuru addediyor ,, Makam paraları kaldırıldı; yerine 
C?nniy ~abnkalarından ba- } vıçrenın Türkiye maslahatgüza~ı Univcrsitc profesörlerinden Bay Dr. 

!, bu c;ıbi .suiistimal ettiği Bo§dur. Fakat, mahkeme bu ~ahı- Kessler Eminönii halkevi salonunda ki dem zammı verilecek 
tt>~ ,Mand ~- rıkalann sabık di dinlemedi. . k d' • dün akşam iş kanunu etrafında mühim 
\~ d e ın, dün sabah bi· Dinlememesinin sebebı , ·en ısı· bir konferans vermiş ve doktor Bay Zi- -------------- Kültür Bakanlığı ilk tedrisat ispek-
ltı..-dc~n. ,uoru~ması yapıldı. nin "kor diplomatik .. e n:~n~~b bu- y.act.tin. Fahri tarafından türkçeye çcv • E ~ •. gu·· mru·· k b. terlerini idarei hususiye biıtçe1crinden 
:.."'«llat fı,._. d T" k' 1 · ı l mucame· S 103Sl · · ki • ıt iit ••ua an ur ·ıye- Iunmasıdır. Beyne mı e . rılmıjtır. alarakmuvazeneı umumıycye na et • 
~ 8aaUr~ muhtelif tarihlerde lei düveliye,. iktızasınca eskıdcnbe- Prof csör iş kanununun muhtelif fa. meğc karar vermişti. 
İ!tJ.c ieç erı ~urada sattığı, fa· ri, herhangi bir memleket~e ecn~- sılJarı hakkında izahat verdikten son • An/repo ha/ine geli- ı Muvazcnci umumiycden maaş alan 
"lllQ <>luen Paralan gönderm'!· bi bir devleti temsil eden lerm şahıd ra sözlerine şöyle devam etmiştir: ıi/dikfen sonra kiıltür dircktörliıklcri katipleri de ida-
fltr~U:Yor. Bir. iki der - sıfatile malumatlanna m üracaat. ~a- ''- İ§ Kanunu hakkında verdiğim bu rei hususiyeye devredılcceklcrdiı. 
'•: ~~nderilmesi g~ci- zımgelince, bu müracaat, hancı - izahatta vazı kanunun ortaya attığı bir- Yapllacak tadllit ile Saray- ı Bakalık u'zun mliddettenberi tetkık 
\>e "E:nf1Umcssillikten çıka· yeler vasıtasile yapılmaktadır. Mah- çok ince tcreffuatı bir tarafa bıraktım. burnuna kadar uzatllacak etmekte oldugu bu işi tamamlamış ve 
• ~Va orznasyon Süis,, na- keme. müddeiumu~iliği~ d : ist~ği Fakat yaptığım bu kuşbakışı bile kanu- projevi hazırlamıştır. 

efe bir açılmış. 23,000 lira ile, keyfiyetin Harıcı:e \ ekalet~ne nun kat'i ehemiyetini ve derin şümu • Sirkecideki eski gümrük bim.sının Haziran başından itıbaren tatbik c-
~dır. Para, bahis mevz11u yazılmasına ve Vek~let vasıtas.ı.le ünü göstermeğe kafidir. İş kanunu ça- liman idaresi antrepoları olacağı yazıl- dilmeğe başlanacaktır. 

del maslahatgüzarın ma1umatına ~u. • lı~an insanı milli iktısadın en yüksek mıştt. B!rkaç gün önce binadaki tadi • Projeye göre birer kıdem zamı ve-ltıl· ' crnn·ıy t' ·• · ı k t h. d 'h d' ı b ~r et e ı suııstıma et· racaat olunmasına arar vermış ır. unsuru addetmektedir. Bu unsur ıma· Jat etrafın a mu en ıs er tarafından rilecck ve ispektcrlcr Bakanlıkta bir u-
tufln ltıektedir. Bu miiracaat yerine getirilmek ve '7Örmelidir. Fabrika ve ma'.len ame • tetkikler yapılmıştır. roya bağlanacaktır . 
• t anrn d" d k 1 . b • Ç" k.. .. "h· ~'.'&er un sabahki celse- üzere, duruşmanın e\·amr, a mı~- lesi sıhhatini kaybetmemclidır. un u öğrendiğimize gore şehircilik müte • Büro evvela ispektcrlere ait bolge • 

td l!ctjrr:;kili, mahkemeye tır. amele esir değildir. 1ş .fabrikatörile hassısı Prost antrepoların Sarayburnu· ler buracak, bu bölgeler vasıtasilc is -
bl~ Bu şahid, fs· beraber ayni hakka sahip serbest bir in· n~ kadar uzatılması hakkın~fa bir pro • pckterler idare edilecek ve icap ettigi 
Q' I' }f - sandır. Türkiye sınıf kavgası yapan je hazırlamağı düşünmektedir. Antre • takdirde muhtelif nakıller yapılacak • 
flL lld11ı hakiuı ( Bı·r nıekten müdürü meleket değildir. Sulh ve huzur i~inde polar bir kat üz:erinden Saraybuınu Ö· tır. 

tıı " CIOkt I' çalışan iş memleketidir. nüne kadar uzayacak ve bu antrC'pola • Bu yıldan itıbaren tatbik edilmeğe 
' ta.,00 Oru olmak Uze- Talebeden bazllar1na yol- Diğer taraftan kendilerini en az m~· rm üzerleri gayet geniş olarak yürüne· ba !anacak olan bu kanun bütuı. vila -

"ldni Almanya ya 8UZ dl pi om o vermekten, dafaa edebilen kadınlar ve çocuklar lŞ bilecek bir teras haline getirilecektir.Bu ye: ispekterlcri ar:asında esaslı dcgişmc-
~ • )Or 1 tevkif edlldl 1 sahasında hususi bir himayeye mazhar suretle Eminöniinünden merdivenle an- teri intaç edeccktır. 

t ıı ç kadın h" . olmalıdır. tşte bu yukarıda saydığım şey trepoların üzerindeki terasa çıkacak 0 • -----------:::~ 
taa?tı.&aat il b akunlerden Suad, Eskiden Karagümrük Rum muh· Jcr yeni iş kanununun esasını teşkil C· !anlar Gülhane parkına kadar gidebile- --, f , 6 ====== 
\>c 

1 l'~ uçukta Romanya telit mektebi müdürlüğünde bulu • diyor. Bu kanun Türk halkına ve milli cek ve orada gene bir merdivenle par- & & & L & D 
. ~tj~tada:n ~k ol~n vapurla ora· nan y osef Haçopulos, b irin ci sor· Türk iktısadiyatına ümit edilen sela · ka girebileceklerdir. Bu saha boğaza ol- fi. .. 
'i~.' Seri~ dogru Berline gi- gu hakimliğince sorguya çek ilerek met ve saadeti verecektir . ., duğu gibi Halice de baktığı için ceniş rarls bUyflk ı imiz J>arl tc bulunan ı ı. 
"c ı~ dok.it: e. iki ay kalarak tevkif edilmiştir. terasta küçük gazinolar da yapmak mUm nıcııcrımız ş rC'fln bir r.lya!ct 'crmıo 'o 
b Uktık d ta ımtihanını vere· Bunu n sebebi, aleyhindeki yol- Tayyare şehif le- kün olacaktır. bıışvcklllmizin r fıkalan an zıynt ttc hazır 

A;:,t. oktoru diplomasını suz olara k d iploma tanzimi iddiası- h -------------- bulunmu tur . 
. ı~t}' • • tırası ı • Prof r V n r tarafından Yenik pı 

4,h;<J cqc l'ctı ilern b·· dır. ]ddiaya göre, son sınıfı tekm il- rlnln a [PoHS haberleri da yapılmll!ı t kllC cdıl n llm ndan tamn 
·~~c v:~.ISUadae b~osunda_ ~a- lemiyen bazı talebele re, d iplomala r SugUn Fatihte merasimle - mile .&a%gC'Çllmı tır Liman bu.,UnkU .}rr nd 
k 

1

°"1ı. "i.q eti .k: nun ıçın, vermi§ ve b u muam eleleri, ta lebe - Denize yuvar/andı kalacak .,c ı ı hı ıı; n i,1000000 ııra aartcdıtc 
tc ~~~·· ~ ı ı ay izin vermiş l~ip ı::yas kayıdlan üzerinde bazı .ısugun ta~v~!!~~n~t~rinin lutırasr. ~ d c ittir. 

~'"tı'RUzc) seyahat ve ı·yı· degışık ıkıer y.rpmak suretile, ta t - Kurtulu§ta Remzi baba sokaı;ın a o· 
'' 1 ederiz bik sahasına koymu~! nı anmak maksadile bir ihtifal yapıla • turan 53 ya§larında seyyar kakmacı Hr· 

I I' h · D ld _ dd .. caktır. i htilale tam saat ı 4 te başlana - risto Arnavut köyünde Akın tılmrnun • ,.ıa apf h nvanm açı ıgı ma eye gore, caktır: bu hususta İstanbul hava ku -
'f/'A 8 aneslnden SUÇUn mahiyeti, ag-Jr cezada duru• • da denize bakarken biııdcnbirc Ür.erine 

h.. q le ~ rumu merkezi bütün hazırlıklarını ik - 1 '(f/J e~ııŞebbu··s edı-;-ld .. ,· mayı istilzam e ttirmek ted ir. mal etmiştir. fenalık gelerek yuvar anmııtır. 
tf. Hıristo etraftan yetişenler tarafın· 

D rı b' 111.ed; nıi ? ! Tevkifhaneden kaçıf vak•- Yapılan programa ~öre saat tam 13 dan kurtarılmıştır. 
\' tdj ... ıt a~ ası sorgu haklmllOlnde ten itibaren Fatih tayyare parkında kı· MOTOSİKLET ÇARPTI - Dün 
· ... d~'ll• 0 •• m gazctesı·n1•0 ht"'· talar, okullar, halk ve davetliler topla. :r b' . d b' 
•
1 

" ıı:ı.O " F gece bar ıye cıvarın a ır tram -
~ lr.... c11 b"ır f~c. Üsküdar hapı's· Tevkifhaneden kaçış vakasına nacaklaroır.Saat tam 14 te atih parkı be . d . 

• , 1 • vay rayını tamır e en tramvay şirketi 
c d "t· e...- ıralra teşebbiis hadi- aid tahkikat dosyası, b irinci sorgu yazıt. Selimi ye. Taksım ve Maçka dan amelcsinden M ehmede 133 sayılı moto· 
1 

• ııv .. ~d "le ki k k l)a"kı'mlı'gı"·ne veri lmiştir. Sorgu ha· atılacak toplarla merasime başlanacak - M 
't"r.... "'" a,.. gece ·arma - sı'klet rarpmıştır. ehmct ag· ır surette dq "·•ı " s k -.s tır. Bundan sonra aziz şehitlerin ruhla· -.s \,rı "o': .. tıol tc? .ağa atlıyan bir kimlig"i, yakında.kaç_ı_p d __ a yakalanan yaralanmıştır. Motosikleti idare eden 

r ~ t J Ye ı d O k J Abd il hl nnı anmak maksadile bir dakika susu-~· ll tnij - Jan arma tara • katil suclulan r ·up 11 u a a kazadan sonra kaçmıştır. Yaralı Beyoğ-
~· r;,,,_' buçlıı-~ıa"c. Yakalanmıştır. Antaky~h Tevfiği sorguya çekecek- lacak ve müteakiben ordu, Türk Ha - lu hastanesine kaldırılmı§tır . 
.. ıı ~ .. ri_ 11: :Y • b d ·f J • d va Kurumu, Şehir meclisi, yükseit okul ,.,,_t~kilh..."'&\·ranan 1~?1ı ir arasında tir. Aynı zaman a, vazı e erın c .. 1 .

1 
k. BAŞINDAN YARALANDI - Şa· 

~~'IJt ·•ıat ld' 1 hl d lar namına birer soy ev verı ese ıır. 
1"'11 Glll ~ "le ' 

0 
ünnek. yan- ihmal göstermekten a e~ erin e ta· mandırada bağlı İngiliz baı.dıralı 

~clir. Safraı-ıı!,~3~tan 25 seneye kibata girişi len üç tevkıfhane me n- Sofya elçlmlz geldi Berman vapurundan yuk boşaltan Mch 
~~ llır l:ı KaPatdd ~ıu lzzet oğlu subunun sorgu lannı da yapacaktır. Sofya elçisi D. Şevki şehrimize gel- medin başına sapan çarpmış, Mehmet 
\ lldıı~ l)ıu~azn ıgr Yerin demir miş. Perapalas oteline inmiştir. başından ehemmiyetli surette yııra}an. 
~tq ~ç~ Çİ\'ile/ş, _asnıa kilidin b . k d' 'ni yoklamıyan karısını i-~------------- ınıştır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 

nı H:ı a 

can v rı 

yakalem. 
~ı ~lt Ye a,, zerınden fırlayın· erı en ısı J a l '--rabcrlı'g-ı· ola""ktır ki, bu beraberlik kaldırılmıştır. ıt~ı> f d Ja,.. b b .. .. a kir enen çam şır arını IA' ..... 

~~~ u.,.arın~-~ ~a~ra ~ru~ on h . h ~mkt' -----------------------~-~~--).. ı...q "-.ah._ t t .. yıkattıktan sonra tekra r apıs ? ne· aleyhlerine bir puvan c ır. z l 
ıı."tıuviltrl'l-tı• .. q §hr. ıs tınc çıkarak d" k üzere uzaklaşmak ıste- Binaenaleyh, yannki karşılaşmanm 'T'evkz~+ 'edz.len morfz•n. kaçakçı ar1 

tardır. 

::-t '• i~•~ ati.ind k· ye onme - ehemmiyeti yalnız Beşiktaş - Galata- .l ~ 'J 
~ltt,. (l'<lt'- "ı' I e ı iki 1·andarına diğini söylemiştir!. .ı 1 ~ " tt l(l, e • 1 t l t b 1 aı:ıra'' ma"I olması uo ayısilc deg-il, ~ li1 Ve s·ı·h 0 .. k m bu 1usus a san u - J :. r... ı ~ Ylh, '-o 1 a çevirerek un a şa . O 1 .. d f'ları k rrmızılrl ·y~ t ·ıt"rn . .., 11: §Un k "dd . misi Hıkmet na t a go· ayni r.aman ıı ~ • arın a-
At:ı ~lc:ftt durzn ca, açmakta ~u .. keıumSu ilerimize şu cevabı ver· lacakları neticeye göre puvaıı üzerin-
-~ t ı\j 1l'll§tır uş, ellerini yu- ruştu -. ua de olacak değişik Irk dolnyısilc de çok 
~ir a11iaa1ı S .. Yakalıyan jan· di: b . k 
~ltaı . ulcynıanla Oflu - Böyle birşeyden ha erım yo :· 

~ 
qnal'l 1::-,·n· • v . k. olsaydı, bana ma lu-

.• , b tur; e~el r ~a ılmasr lazımgelirdi 1 
~' ' _

1
_r_s_e_n_c_d_e_n_-__ ın_a_t_v_er_ı_m_ış_o ________ _ 

~ atasaray-Beşikfaş 
"'Q~,11arın karşılaşıyor 
~ h __ lıet;c · · Jecek 
~'-~ ı.ı.,,buı:~il P~~anlara çok tesır ~:.en ıs. 
~ ataa ~ıkt.aş ı.uııı Kumel şr çok talisiz olmaııır;~a tmi!':lerdir. 

Q ~ltea1llda Yarı~ Gaıa~asaray tanbul takımlarını n:agiub ~ın;rsa si-
11. 'r lttır Taksım sta- Bu vaziyet nazarıaıkka.te ıa.rı 
-.,~_"i . ay ı.. 1 tan bul t.aJcım • 
.~"4 ~ilttdi .' lıJli I\'" . yah _ beyazlıların s kları ka-

mühimdir. 
SEKi Z KuVB TURNUVASI 

Yarın Şeref stadında yapılacak o
lan sekiz klüb t.tırnm•ası programmdo 
Beykoz'ularm Jzmıtteki maçlan dola· 
yısilc bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Yemi programa göre: İlk maç saat 
12 de Topkapı • Vefa tak ımları ara
sında yapılacaktrr. 

Saat 17.30 da tstanbulspor _ Hilal 
\'C saat 15.10 da da Anadolu • Eyüp ta
kımları karşılaşacaklardır. 

Pazar gUnU yapllacak 
maçlar 

Eminönü Ha1kevinden : 

)'a1.:alanan 111orffo ~i·çıları lJuyukadadal~i gUi f abrilwda çıl.an 
c.yya chıiındo ı: Maı av /loltl, t: Mclımcd, 3: l"ohan, 1: B /\ r 

hasaı•, 5: Battal, G Dimitri 

1:af(Jk 

14i ~~~İlt/e ka.aa Urnc tıampıyo- na karşı daha mu,•affak oldu 
1 eı:ı~~e bera~ Yaptığı dört naati hasıl olur. an va 
'k::~ oıa!tır. ~·re _kabnış ve i- Beşiktaşlıların. bugünkü pu~ lata~ 

] 6-5-937 pazar günü evimiz spor 
§Ubesi tarafrndan 19 m~:ıs &p~r bayra
mında finali yapılmak uzere §ılt usulu 
tertip edilen futbol maçları~a a~a~ıda • 

k. programa göre devam edıleceı<tır. 
1 bJ'~ • 

Birka~ giın önce Haydarpıışada en· Dun dokuzuncu ıhtısas mahkemesi • 

~r aı hu ka..:n1cı :maçını tcş. ziyeti oldukça salsıl mışt.ır v~ 8 
l'bi· 

t'ıı-. aca... - ~1 aşın ad t>- k.ları bır ga 1 
ı~"_lllt gr tıelj a ot:"Şİ· saraya karşı kazanaca • 
~ı .. ·O, li ce çok ıniihim- yet de mevkilerini düzeltemez · ç 

~it l'aJt • be Buna mukabil Galatasaray bu ma 
'-'-· Y~rlar b bahçeye naza 
"~"'l.J{ara tak u maç- ta mağlCıb olursa, Fener f la 

----------=.':.::m~l'..'.!n.:;rı~n~aJk~ag:Jr ran daha az maç yaptığı halde az 

Alakadar klüplere te ıg oıunur. 

Bakırköy sahası: 
Saha komiseri Mehmet Sırrı Hoşgör 

k k.. Altıok saat 14,30 hakem Ba ır oy -
'k u- Aksarav- Yıldız saat 16,30 Faı gur, 

hakem Talat. 

taiyc hastal1esi civarında birkaç kişi ne verilen kaçakçılardan Battal, Dımit
morfir. §i§deri ile gönilmu . takip edi- ri ve Hasan tevkif rdılmişlcr, dı erle -
!erek Yeldeğirmeninde yakalanmışlar • ri serbest bırak lnıı )Jrdır. 
dı. Yakalananların sorgulanndan son • tik tahkikat tamalandıktan sonra 
ra Adada bazı morfin kaçakçıları da muhakemclerınc b:ışlanncaktır. 
ele geçirilmişti. 



lspangol sularında vahim bir hadise 

Bir lngiliz torpi
dosunda infilik 
Valensiya 14 (A.A.) - Salahiyettar 

bir mcnbadan bildirildiğine göre, dün 
gaat 1,5 te Huntc-r ismindeki İngiliz 
muhribinin sağ tarafında su kesimine 
yakm bir noktada bir infilik vukua 
gelmiştir. 

Dolaşan bir §ayiaya göre infilikı hu.. 
sule getiren bir Franco tayyaresinin 
muhribin yanına attığı bombadır. 

Valcnsiya, 14 (A.A.) - Reuter ajan 
sının muhabiri bildiriyor: fnıiltere sefa 
retine gelen yeni tafsilata göre Huntcr 
muhribi mürettebatından 8 kişi ölmUJ 
ve 24 ki§i yaralanmı§tır. 

Uçüncü kruvazör filosuna kumanda 
eden amiralin bu sabah Valen'Siyaya 
gelmesine intizar edilmektedir. 

lNGILTEREDE HEYECAN 

Londra 14 (A.A.) - Hunter muhri
binde husule gelen hasar, burada büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. Pek muhta. 
sar olan ilk haberler, bu hususta büyük 
bir ketumiyet muhafaza edilmesini em
retmektedir. Deniz makamatı tarafın
dan kazanın sebebleri hakkınıda hazırla. 
nan mufassal rapor, kabineye tevdi e
dilecektir. 

Kazanın harici sebebler dolayısile 
vukua geldiği tahakkuk ettiği takdirde 
hükumetin infilakın müsebbiblcri hak
kında pek kat'i bir tarzı hareket ittihaz 
edeceğine §Üphc edilmemektedir. 

1ngiltere hükumetinin, bundan evvel 
daha az ehemmiyetli hildiscler dolayısi. 
le bile gemilerine karşı hiçbir müdahale 
knbul etmiyeceğini beyan ettiği hatır
l~rdadır. 

TORPiLLENDi Mit MAYN'E MI 
ÇARPT1' 

Almeria 14 (A.A.) - Dün öğleden 
&0nra İngiliz muhribi Huntcrde geni§ 
bir rahne açan infilAkın sebepleri henüz 
anlaıplamamııtır. 

Muhrip, lıpanya hükümetine ait bir 
topseker tarafından Almeria limanına 
getirilmi§ ve büyük mü§külitla bağlan. 
mı tır. 

Bir rivayete göre, muhrip hüviyeti 
meçhul bir tahtelbahir tarafından tor
pillenmi§tir. Diğer bir rivayete göre de 
gemi bir mayne çarpmı§tır. Bununla 
beraber o havalide son zamanlırda his 
bir mayne tesadüf edilmediği kıydedil 
mektedir. İnfilak esnasında Alrneria 
limanında bulunan Lagaza ismindeki 
İgpanyol h-Jkümetine ait torpito sahilin 
jki mil açığında bulunan IIunterin ya. 
nına gelen ilk gemidir. 

Hunterin mürettebatı, 1spanyol hü· 
kümet zrrhlı.sı Jaimel'e nakledilmiş ve 
yaralılar Almcria hastanesinde teeavi 
altına alınÔııştır. 

Teknedeki rahncnin tetkiki netice
sinde infilakın bir mayne çarpma neti. 
cesinde vukubulmadığr anla}ılmı§tır. 

Filhakika, merminin bir delikten gir 
'digi diğer bir delikten de çıktrğı tesbit 
edilmiştir. 

Harday torpito muhribinin bugUn 
facia kurbanlarının cesetlerini Cebelüt. 
•adke nakledccegi bildirilmektedir . 

BiR ALMAN TORPiDOSU MU 
TORPILLEMIŞt 

Bcrlin, H (A.A.) - D.N.B. Ajaıı
ıııı bildiriyor: 

Havas ajansı, Almeriadan Hunter 
İngiliz torpidosunun bir Alman torpi
dosu tarafından torpillendiğine dair 
Fcbus ajansının bir haberini neşret. 
mektedir. 

Havas ajansı bu haberi "Kaydi ih
tiyatla,, vermekle beraber bu haberin 
tercihan neşrini de ilave etır ek eurc
tilc diğer haberlerden daha. önce bütün 
dünyaya yayılmasını iltizam ettiği 
anlaşılıyor. 

Alman D.N B. Ajansı bu haberin 
uydurma ve bet.bahane olduğunu be
yana lüzum bile olmadığını, hususiyle 

ki o civarlarda hilen Alman torpido
sunun bulunmadığım yazmaktadır. 
TAHTELBAHiR/ MI TORPILLEMIŞ1 

Berlin, 14 (A.A.) - D .N. B. Ajan
sı bildiriyor: 

Hunter İngiliz torpidosunun bir Al· 
man torpidosu tarafından torpillendi
ğine dair Havasın verdiği haberi D. N. 
B. Ajansının tekı..ib etmesi üzerine, 
Havas jansı bu haberi tashih ederek 
hir Alınan torpidosu tarafından değil 
de bir Alman tahtelbahiri tarafından 
olduğunu kaydetmektedir. 

Herhalde bir tahtclbahiı-in hareket 
lerini kontrol etmek bir torpidonun 
kinden daha güç olduğundan ~imdi tah 
telbahir ileri sürülmek suretiyle vazi
yet kurtanlmak isteniliyor. Bu tahtel
bahir masalına da kimse inanmıyacak 
ve bunun da yalanı yakında meydana 
çıkacaktır. 

lNGlLIZ AMIRALLIGI TAHKiKAT 
YAPTI 

Londra, 14 CA.A.) - Amirallikten 
bildirildiğine göre, Hunter torpidosu 
hakkında yapılan ilk tahkikat torpi
donun sahih bir mayne çarparak ya
ralandığını tesbit etmiştir • 

Almeria, 14 (A.A.) - İngiliz ve 
lspanyol resmi mahafili Hunter torpi
dosunun bir mayne çarptığı faraziye
sini teyid eder gibi gözükmektedir.·: 

INGILTERE GEM/ ÇIKARIYOR 
Cebelüttank, 14 (A.A.) - Almeria 

a.çıklannda Hunter !ngiliz torpidosu
nun infilak etmesi hadisesiyle alaka
dar olmak üzere burada tezgahlarda 
ve amirnllikte büyük bir faaliyet gine 
~arpmiı.ktadır. 

Bu ak§am briçok harb gemilerinin 
hareket etmesi muhtemeldir. 

'fr!UHIM HADiSELER BEKLENiYOR 

Roma 14 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Burada pek yakında birtakım mü
him ve belki de ciddi beynelmilel mese
leler ortaya çıkacağı intibaı mevcut
tur. 

Dün Giornale d'İtalia. "Büyük Bri
tanyanın 1talyaya karşı bir §eyler ha. 
zırlamakta olduğunu,, yazmakta idi. 

Bu gazete, İngiliz ı:azetelerindeki 
münakaşaların Roma • Berlin mihvc. 
rini kırmağı ve iki tarafı yekdiğerinden 
tecrit etmeği istihdaf eylem:kte bulun
duğunu ilave ediyordu. 

Tribuna gazetesi, Bilb.ıonun müda. 
!ilerinin birkaç ~jndenberi s-on derece. 
de asri silahlara sahip bulunmakta ol
duklarını yazmaktadır. Bu hal, Kanta
brik sahilindeki ablukayı zorlamış olan 
İngiliz gemilerinin yalnız Basklara ia. 
şe mevadı getirilmekle iktifa etmemek 
te oldukları zehabını tevlit etmektedir. 

Londrada başlıyan 
müzakereler 

(t18tya.nı 1 iııcfrlc) 
ORTA AVRUPA VE fTALYA 
Roma, 14 (A.A.) - Havas ajan • 

sı muhabirinden: 
B. Ciano'nun Macar naip hükümeti 

Amiral Horty'nin 1936 ikinciteşrininde 
Romaya yapmr§ oldu~u ziyareti iade 
etmek üzere İtalya kralı ve kraliçesinin 
yakında Bu4ape§teye icra edecekleri se
yahatten bilistifade İtalya ile Roman
ya arasında aktedilmek istenilen ve 
Macaristan tarafından çıkarılan Hr ta
kını mü kül6ta tesadüf eden itilafna • 
menin akdini kolayla tırmak mak~adile 
Macar zimamdarları ile görüşmelerde 
bulunacafr haber alınmı tır. 

İtalyan ve Macar devlet adamları, 
Macaristanın merkezi Avrupadaki di • 
ğcr devletlerle olan münasebetletini de 
tetkik edeceklerdir. 

B. Miklas'ın eyahati, B. Ciano'nun 
seyahatini ihrar etmiştir. Uç devlet a • 
rasındaki notkai nazar teatileri Roma 

!Gümrüklerde na
l kil ve ter/ il er 

Ankara, 14 (Hususi muhabiri· 
mizden telefonla) - Gümrük me
murları ara ında yapılan tayin, terfi 
ve n"killeri bildiriyorum: 

Merkezden: 
Ankara gümrÜğü memuru Hay· 

ri muhasebe müdürlüğüne: Anka· 
ra gümrüğü memuru Burhan terfi
an iktısad işleri memurluğ·una: le
vazımdan Fevzi zatişleri memurlu· 
ğuna; zatişleri memurlarından A
saf muhasebe memurluğuna; mu· 
hafaza kumandanlığı memuru Meh· 
mcd Ankara gümrüğü memurluğu· 
na: lstanbul başmüdürlüğii memu
ru Niyazi tetkik müdürliiğü me· 
murluğuna tayin edilmişlerdir. 

Ankaradan Rıza, lsmail Hakkı, 
muhasebe müdürli.iğünden Alaed
din Abdülaziz, Hüsam, tetkik mü· 
di.irlüğündcn Nihad, levazım mü· 
dürlüğünden Kemal birer derece 
terfi etmi~lerdir. 

Tatradan: 
Ereğli merkez; memuru Lltif ter· 

Iian Çanakkale başmüdürlüği.ine • 
Giresun mcsul muhasibi Emin ter: 
fian Kilis mesul muhasibliğine; Tc· 
kirdağı muayene memuru 1-Iüdai 
terfian Muradlı muayene memur • 
!uğuna; Bilecik muayene memuru 
Ahmet Hüsnü Nusaybin muhasib· 
liğine; umum müdürlük zatişleri 
memuru Tı:vfik terfian İzmir baş • 
müdürlüğü ithalat giimrüğü me· 
murluğuna; Iğdır muhasibi Hulusi 
terfian Samsun ambar memurluğu
na; Ayvalık ambar memuru irfan 
~ilecik muayene memurluğuna: iz· 

mır ba§müdürlüği.i memuru Mehmed 
Ali terfian memur şefliğine, lzmir 
başmüdürlüğii katibi Naim terfian 
Ayvalık ambar memurluğuna; açık· 
ta buhın;\n Hilmi f:t"'ir ithalat gum· 
rüğü muayene memurluğuna; F at· 
sa idare memuru Şevki Vana, Ban· 
dırma muayene memuru açıkta 
RC§ad Hopa muayene memurluğu
na; Çanakkale muayene memuru 
Bekir Sıdkı terfian Iğdır muayene 
memurluğuna, Kars katibi Mithat 
t=rfian Kars ambar memurluğuna; 
Unye katibi Hikmet terfian Trab· 
zon ithalat gümrtiğü muayene me
murluğuna; açrkt~ bulunan Derince 
1:1::1!.1um Vana; lzmir ithalat güm· 
rugunden Lemi Rıza yerinde bir 
derece terfi; Zonguldak muhasebe 
meınu_ru Burhan~ddin Çanakkale • 
ye; lzmir ithalat gümrüğünden 
Kemal terfian başmüdürlük memur· 
luğuna; Bandırma manifesto me
muru açıkta Yusuf Çanakkale ma· 
nifesto memurluğuna; Antalya me
muru Hiisnii Cizre muhafaza me
~~ır)uğuna; lzmir ithalat giimrii· 
gunden Lemi Trabzon manifesto 
memurluğuna tayin ve naklolun • 
muslardır. 

Romanya krahn~ AtatUr
kUn telgrafları 

Ankara, 14 (Hususi) - Romanya 
istiklal bayramı münascbetilc Cümhur
rcisimiı: Atatürk ile majeste il Karol 
arasında telgraflar teati olunmuştur. 

protokolları çcr~evesine dahil tmlun • 
maktadır. 

Parola, daima şu:Jur: 
"italyasız hiçbir §ey, Almanyasız hiç 

bir şey yapılamaz.,, 

Yeni, Roma, eski Avusturya - Ma
caristan imparatorluğunun bisübadel • 
mevte mazhar olmasını andıracak bir 
hali hasmane bir nazarla görecektir. 

İtalyanın Tuna havzasında gmiş ve 
müstakil bir an?a§ma vücude getirmek 
tasavvurunda olduğuna ihtim1l veril • 
mcmcktedir. 

iTALYA CENEVRED.8N 
ÇEKlLMiYECEK 

Roma, 14 - Kont Ciano'nun nut • 
kunun Milletler Cemiyeti hitkkındaki 

kısmı, İtalyanın Cenevreyi tcrkedeceği 
hakkındaki pyialara karşı hakiki bir 
tekz'p mahiyetinde telakki edilmekte • 
dir. 

Ziraat ban ası ve 
verecek midir · 

(Vatyaııı 1 focid~) 
hiuelere inkiıam ettiğine göre topyc • 
kün olarak hüyük mikdal' üzerinden ka· 
zanç vergiıinin m\iterakki ve aza.mi had
di üzerinden, vergi vennesi icap ec!er. 

Bu düıünüldü mü? Zannediyorum ki, 
bu vaz:İ)·et ağır olur. Yoksa Hasen mu
af olarak nu kabul edildi de bu m."ldde 
do taırih olunmadr.,. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) de 
bankaya ait binaların bina vergisine ta
bi olup olmadığını sordu ve Rifat Var
dar (Zonguldak) bankaya ait gayri • 
menkul malların devlet emlaki gibi mu
afiyetlerini teklif eden bir takrir verdi. 

Dahiliye Vekaleti siyasi ınü:.tteşarı 

Abdülmuttalip Öker. bina ve arazi ver· 
gilerinin hususi idarelere bırakıh:nış bu
lunduklarını, Bankaya il.İt emlakin böy
le bir muariycte tabi tutulduğ•J takdir -
de bir~ok amme hizmetleri yapmakta 
bulunan hususi idareler bütçelerinde bir 
açık husule geleceğini ve bu idarelere ( 
ait birtakım hizmetlerin bu yüzden ya -
ptlması imkansız bir hale geleceğini 

ıöyledi. 
Bütçe encümeni reiı;i Mustafa Şeref 

Özkan da bu hususta izahat vermİ§tir. 

DAHIUYE l'EKILIMIZIN IZAllATI 

denıd.iir k"i ı' d , det~ 
için :xırarlı olur. Afuessat 
clır, geliri vardır: 'l}(lrtd 

:ııcmcı oordır ve bıı 1.."(f. ;Dil 
lunmaktadır. Bımdaıı 1 

almaması ne denıcktirf 
Ben bugtln dmi lİTl f' 

için aldığım fCYlere gıi11l~ 
teyim. Dcvwt ~-endi cı?d 
vermektedir. Vergi hl,a 
T~nç kiir 1ıcs0bl 
Onları mm ayrı hesab d 
lir. Onıt w 1mrarkcl1: ktıl1°" 
7..."tlıııuı yapılırke.ıı bıJllllıt ~ 
gilcr dii{'llni.llını7şfiir. Bı l 
T.azanç için gcTdiT• ıuı dt 
için. Bıı müesseseye, ııo 
alt111rl4 çalı§lıraetık t:~ .Yf 
§akil verm.el.: için gcıdık 
bıı nı iicsses.cui 7ıiçuir :cı . 
çiinkll yalııı~ nıc11afi 1ı b 
id~rci Tut,Susryc7erden 450 

11 
nıc7~tcyi::. Her smıc bu~(' '3 
ça bir bıı.çuk nı:ıyon lıf!'",o
ra. 5 milvon Urcı, 10 11ıtl! 
biliriz. Elt·crir 'ki ntllC~ ·ı 
şekilde ya§C'Sııt. Bi::inı vo:ı 
bıı halr. gctirnıc1•tir. 

B. Şükrü Kaya burıdaf1 ~1 
Bankasının memleket h3Y' ~ 

Dig-er baıı mebuslarımı:ıını da mü· l ri11t1
• him mevkiini ve vazife e 

talealanndan sonra söz alan Dahiliye anlatmı§ ve sözlerini şöyle 
Vekili \'e Parti Genel sekreteri B. ŞUk- tir: 
rii Kaya uzun bir izahat vermiş ve Zi- Heyeti umumiyeden 
raat bankası kn.nununun, iyi işlemesi daima büyük mcsdeJerd• . i 
lazımgelcn devlet makanizmasındaki bu Ziraat Bankuı rocsel•••" 
mtihim rolünü tebarüz ettirdikten son- nürken memleketin hasta~ti 
ra §Öyle demi§tir: tcbini, ID.boratuv rını, en•? 

Maliyenin şuradan buradan aldığı humcnu da bir ara& ve atıl 
tıf aJ; tef ek varidatlarUı1 bi:: koskoca rel< karar \•ermenizdir. su . 
bir devlet kıtrduk. Onma yanmda bıı mumiycden tekrar ric.ıı e . 
Ziraat bankası drı dahildir. ğEcr ma- Bu kararlar daiın:ı ,.e ~ıtl 
liyeııiıı vergileri siziıı himayeııi::e maz li~ten çdanı§hr. Böyle ~~ .. • 
har olmasaydı, bugün ne bı& Türk:ye rann doğruluğuna ve jy .. ı b 
i.culcti kurıılurdıt ııe de bu banlumın h<"dim olmuştur. Binaenale~ 
adı anılırdı. sehet1e de çrkac:ak 1cararırı O 

En sıkı zam.anlarda si: elinden tut- ve iyiliğine şüphe yoktur:ti 
tıııııız uc maliyenin yardımt ile bıınu zin hükUnıe:iniz ve sizi~~ .. "' 
Y~"Uıtını ...... DM!lıtıı. O':""-,. i7 :;..i'""'" ...., .. , •••- ••·-···-· .... , ····- .. --·· t 
lrıca.1.: bir müc3scsei maliye ha.Zina ge- ayni dikkatle tatb:k oturı~ 
tirdiııi::. Zir~a~t bonkasıııın tccssüsün- .'1.aruzatun bundan iba 
de devlet, tam bir tc._~cbbüs almış ve geıleri). ..-··f1'1e•·" 
lıu::urımııza tam 1JC miltel.:tim,il bir ka- Bundan sonra. encu ıııı•~ 
mm gctirmi.';!tir. Elbette s:z:ıı miifalca len maddeler müstesna 

0 cı.. 
- d")Cf ,. 

va rey'lerini:: bunu d!Jha müte7:<inıil bir ğer maddeler kabul e 
1 

ha!e getirecektir. Fal•2t burada bunu müzakeresi bitirilmi~tir •.. to . ~ u 
1:ısmak. ~ıııııı hcsmc7•1c m~hiycti ayn Meclis pazartesı gutl 
1·0 m~ksada aykırı b;.r 1ıtı7c getirmek tır. 

Kayınakamlrklarda 
nakiller 

Ankara, 14 (Hususi muhabiri· 
mizdcn, telefonla) - Kaymakam
lıklarda yapılan nakilleri bildiriyo • 
rum: 

Bozçaadaya Ezinedcn Salahad
din; Ezineye Babaeskic!en Siraced· 
din; Babaeskiye Bozçandadan Ha
lid; Demirköye Giilköyden Nihad; 
Babaeskiye Demirköyden Sırrı; Ka· 
raburuna Bergnmadan Kamil; Ber
gamaya Karaburundan Mustafa; 
Mccidöziine Sungurludan Kazım; 
Sungurluya Sürmcneden Receb; 
Sürmcneye Alucradan Cahid; Sa· 
lihbeyliye Hekiınhandan Hüsnü; 
Gülköye Marmaristcn Rıza: Çubu
ğa Baladan Nebil: Balaya Ürküp· 
ten Tahir, Cizrcyc Tuzlukçu na
hiye müdürü Baki: Eğirdire Ankara 
maiyet memuru Azmi: Marınarise 
Burnova nahiye mlidi.irii Şefik. 

Mektubçular: 
Yozgaddan Avni lzmire; Sinob· 

tan Rifat Yozgada; Siirdten Kfızım 
Sinoba; Aydından Ag;ıh Seyhnna; 
Ağrıdan Şeref Hakkariye; Ordudan 
Memduh Günıüşancy~. 

Malkara kayınakaınt Nazım 
Trakya umum müfettişliği yazı işle
ri müdürlüğüne; Mnlazkird kayma· 
kamı Hulusi Vekalet emrine alın -
mıştır. 

l 

Türk parasını koruma 
kararnaınesi 

Ankara. 14 (Hususi muhabiri· 
mizden, telefonla) - Türk parası
nı koruma hakkındaki 61 sayılı ka· 
rarnamenin değiştirilen 32 inci mad
desinin tatbik edileceği memleketler 
lktısad Vekaleti tarafından tcsbit 
olunmu§tur. 

Bu memleketler şunlardır: 

Bir otonıobil Jı 
( B~ tarafı 1 itı11 

113'5 -.1 
olnıu§tur. Cerrahpa~B f'•IP 
peratörlerindeıı ve Tıb. "f' 
çentlerinden Bay Fabrı 

11 
otomobilile Hacı osıı:ı3 se Ô 
inerken otomobil hen e 
ti ·ô~ r. fab1'1 

Otomobilde Ba.~ ıtıı1 ,-e 
diştabibi Bay Ruhi ıle 
si de bulunuyordu. • ıası:& ııi 

Kaza, maalesef arı 'i Jtıl 
Bay Fahri kolundan. :63 ,-e 
madı Ragıb sol elinden ~ ~ 
Bay Ragıbın refikası ~~e ) 
ve sol kolundan ba.f 
tır. ti' 1' 

Bay Ruhi'nin ıtsbll ~,,S ti 
den birinin de 'lnrılıtı1ş 111,o 0 

1i ~özöniine ahnars.k tıe'J'd'i) 
müdavatı yapılınış 'c ıeı.ıt'· 
hat yurduna kaldırılt11 (J 
____ _._ ,Atı'~ 

Afgan, Arjantı0• , Ct r'~· 
Avusturya. Blücista11 1'8• 1 
rika, Çin. Danir1111r11dıı~ 
caz, Hindistan, Ho ~· 1' ~1t 
İran, Kanada, l(ıbrJ3ft11• ~ıt 
tonya, Lih•anya. p0tte 
ka, Nijerya. Pcrtı· s·"'"'.''..JI' 
toriko. Seylan, .1'te't"~~ 
Ş·1· y y,ııı ·-'' '' ı ı, emen, l ~iP"" clO'ı" 

aramızda kliring aJl be'' le" 
ve müvaredatına ser j,;tıl 
ıncdiğimiz yukatlt ı.ed~r fi 
olmıyan diğer mc:Jl1 e bl" 

J clcf1 1 
Bu memleket et ·r~· ~ı 

lacak ihracat mukı:.ı1d:rı~d""...ı 
~i bir veya birkzıçıll 

·rte 
lacak enter§anjabı 1 IJ.l~i~:JI: 
lifade edecekler şııfl Çiftti 

Afg<ın, BJücistıı~. 
d~~as, İran, LetpO:rt~ 
Nııerya, Peru. , e 
riko Seylan, Sudafl 
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Boşanmanın -- ,,_,,, - ~ 

genişletilmesi ..• 
~ www:ı - ,-g ,.._.,,,_, __ ._. • 

'' Boşanmayı kolay-
Yeşil Cehennem v•zA.a:cAHİDE OSMAN laştırmah,, 

H ertaraftan kuş cıvıltıları duyu-" Aynı zamanda kadınlara da daha 

-15-
-'rab 
llll ı. a durduğu "ısaııg~ zaman ikimiz de 
'l\ ına h .\r af e Al ayrct etmi§tik. 
~ &.bacı k nıan :Madam. 
~ apıyı açtı i ikimiz de in. 

~ e .\.!lllan M ~12 llıda b.. .. adam Şuvartsm ha-
h~ l'rı~ Uyuk b' • "l! -ının b ır iı.lemdi. Hele 'tada kırn~§ınd~ .. Bütün gençliği
' arabanı d~dıgını hissediyordu. 
~erı dptz:u nl ıçerisinde Kafe Al-

' e hunu g~ irken en yavaş keli
~ ~iki d' ulaklarıma söylemişti· 
~ ~ ç bi; ~Y.ordu, 1912 yazında 0 • 

~ arı Şuva acera geçirmedim. Çün. 
~tırdakikaıar r~ıa evli olduğum bü
~, de~a hü nun yanımda bulunan 
l:ııı ,:6ıniı· b~rnet etmişimdir. Fakat 
v 61e . 1 ır k .:ı. ~ nır? .. Şü aw.n yalnız macernla 
!na b heni eğı Phesız değil .. Kari Şu· 
~~e~l'aktığ1 zenmek için yalnız başı-1 
o;.... "ard :aman bana b.. ·· k ."111. ~ ı. 13 uyu cm-
la.klln akat karunu suiistimal etme-
' arkada 

1 
e Alman da erkek bir 

ık." li ş arı v 't•l erhaJd a eglcndim de ... Dört 
t~lil'o~;akat ~: kadar 111.ak bir mazi 

li ··· na ne kadar da u:ıak 
~d akikat 
ı: a ,~ en l\ ~ııt b· gaçla.r afc Alman 1912 y ••• 
d it ,_ l't":ı~ d '4ttd "'ahve ·ın a kaybolmuş kü-
~1lhıı~ kuş cıv~tha ziyade bir bardı 1 

l)iye konuya konışuya gider, yal· 
varır. Geçimsizlikler hep evlerin 
içinde olur. Sokağa akseden kav· 
galardır ki ancnk şahid bulabilir .. 

lugordu. Bir aşkın doğacağı fazla salô.hiyef verilmeli, . 
•• b• f El 

ne g
u ,. e ır v enmenin kolayla~tırılması et· 

~ yer. . . rafında açtığımız anket hukukçular 

na. temin ettim. Hatırlarımıu a) tıi ı -Eğer onlnra çok merbutsa sizin arasında büyük bir alaka ile karşr 
:;ekilde olduğu gibi bulmak neye ya- söylediğiniz de doğrudur. !anmaktadır. 
rar? .. Bu hüzünden ve büyük bir hU. !çeri girdik. Bir muharririmiz dün de avukat 
zünden başka bize hiçbir eey vermıye. lı;erde herşey, Madam şuvartsıo B. Rami ile görüımüıtür. B. Rami 
ocktir. Halbuki onu değiımiş görmek- dört sene evvel bıraktığı gibiydi. Ni. h•rareıli bir surette medeni kanu -
le yeni bir macera daha yaşıyaeağı- bayet taraftaki köşeden kızarmış ve nun boşanmaya taalluk eden noklR" mıı.ı düşünebiliriz... taze bir et kokuSu geliyordu. Madam sının değiıtirilmeoini müdafaa et-Bunları Madam Şuvartaa söyledim: Şuvarta Kafe Almanda bu güzel ve mekıedir. B. Raminin sOzlerini ay· 

- Doğru. dedi. Fakat insan batna- iştaha açıcı kokuyu her vakit duy- nen yazıyoruz: larını gene olduğu gibi bulmak isti· muştu. En müşteri olmadığı bir za· ··- Boıanma, medeni kanun · 
yor. manda bu kızarmış et kokusu taze bir dan sonra 

0 k~dar güçlqti ki ..•. şarab kokusuna. karışır; sonra bir- Mahkemeye muracaat edenlerden 
denbire l{afc Almanı saran yeşil ba- ancak yüzde onu geçinemediklerini 
har dallarmın kokusu ortalığı istilfl isbat ederek ayrılabilmektedir. Geri 
t~er ve herşeyin üstünde bir kuş şar. kalanların hepsini mahkemeler red 

kısı işitilirdi. ediyor. 
Gramofon harbin n1eşhur sarkısını iki tarat boşanmaya razı olsalar 

çalıyordu: bile aralarında uyuıup birinin kaba· 
tç şampanyayı... hatli gösteril~e!i, b_unun da şahid· 
,Madam Şuvarts: }erin §ahadetıle sabıt olması. karı 
- Oturalım, dedi. kocanın geçinemediklerine de mah· 
- Evet, herhalde en sakin yerler- kemenin ~?n~at getirmesi lazımdır. 

d b

. . . İki taraf: Bız bo§anma istiyoruz.,, 

en ırısı... hk b Madam Şuvarts açılmaya başla- diyerek ma emeye aş vururlarsa 
bunun kanunda yeri yoktur. 

mıştı: - Bir şarab! eledi. Ve hakikaten · Bugiin boşanma sebebleri dört 
Kafe Almanın birdenbire buluduğumu• maddeye haoredilmiıtir. Bunların 
bu ıbk hava" u•un bir kar yolculuğun- baımda :zina ~elmekt~dir: Hangi kadının zınası ısbat edılebılir. Ba-

dan sonra bir banyo kadar ikimize de dd na bir zina i iasile bir dava gelse 

hafif gelmişti. kabul etmem. 
Bütün konuştuklarımızın doktor Ce- 1 1 .,da aid olduğunu hatırlıyorum. Daim• kinci olarak akı hastalıkları ge· liyor. Bir insanın deliliği kolay ko· 

Viyanada onunla bulunmak istiyordu. b d 1 
N tıin? .• Herhalde doktor Ccvadın hare- lay is at e i em ez. Meğer ki azgın 

Boşanmayı kolaylaştınnalıdır. 
lki taraf, ayrılma hususunda anlaş
tılar mı. doğruca hakime gidip: 

- Biz boşanacağız ... 
" Demelidirler. Bu da mahkeme· 
de bir sulhname gibi tesdl ettirilme· 
lidir. Bundan başl<a boşanma se· 
beblerini de tevsi etmelidir. Mese· 
la karısına ve çocuklarına bakmıyan 
bir erkekten bir kadın boşanabilme· 
lidir. Öyle koca tanırım ki .... pn
rası var. Dışarda yeyip içiyor, ge
zip eğleniyor. Karısına bakmıyor. 
Kadın kocasının kendisine bakmadı· 
ğmı bir türlü iabat edemiyor ki... 
Çünkü açlık doktor muayenesile 
sabit olmaz... Benim fikrime göre 
bo§anma huıusunda kadınlara daha 
fazla salahiyet verilmeli ... 

Evlenenler gittikçe azalmakta -
dır. Bunun da sebebi boşanmanın 
pek güç olmasındandır. Çünki.i 
evlenecek bir kadın veya bir erkek 
"Ya ben anlaşamazsam sonra nasıl 
ayrılacağım. Avukatlara, şahidJ .. re 
ne kadar para vereceğim .. diye dü
§Ünmekte, evlenmemektedir. Be
raber yaıamak istiyenler olurBa bun· 
lar da metres hayatı ge!:İrmektedir. 

1
, )\(ı l'otdu tıları her taraftan 
"!'it ı!'· · Ve t k N atııı. Uktı 11~r 1P ı bir ormanııı ~~ ho§ ol ıncıe olduğu gibi, hiçbir , · ·;n ~ 
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• d b d d . deli ola ... 

et erın e en en aha zıyade kendisi- B d unlar an sonra geçimsizlik gel· 
ni anlıyacak bir adama tesadüf ettiğini d B nıekte ir. ugünün bo~anmaya se-

biliyordum: :r "Doktoı c"y"u" tıe1ııc1 ke1r§ı büyük beb gösterilen iddialar arasında en 
bir sempati seziyorum!., çok revacta olan da budur. 

Bugünkü medeni kanunun 150 
inci mf',ddesinde, botanmak için iki 
tarafın rızasının muteber olmadığı 
yazılıdır. işte bu kayıd kaldırılmnlı. 
iki taraf artık ya§ıyamıyacak olduk
tan sonra ayrlmalıdırlar. Bu kayıd 
kaldırılırsa evlenmelerin pek çok nr 
tacağını tutulacak istatistikler gös-

ıı._ <ı:ad ırna i . yamıı ou· SPS ""~ . aın Şu şıtcccktiniz. d • t •t ~ ... ıut>he. v:ı.rts, m-abadan. . en geçmest eyı 
t~ı'' <t·· Sız k' b T ıncr ır. ı.:.:ar?.~Unilyo:d ütUn bunları birer 

1 e d İ yor 
~ b 1912 u. Fakat ne kadar Habef unparatorunun bu ayın 

sonlarına doğru §ehrimizden geçe
ceği anla§ılmaktadır. 

-~" Yaz · ~ ~~e ayakı ındakı bahar çiçek-
llfetndan dökuıı.rımızın altında ağar: 
~~.. er r>" .. len beyaz ve bu" "k 

' ... oııı ()ozuku yu ~ igt·ara do- Yordu; Madam Şu-
~ ı- hı~~or; b!ru parmaklarını uzat. 
'\ ~. heı:: topıa ufalan~ış çiçekleri 
~ ~ ... ~ .. ı .. de so:nk, bırlbirinc ekle
'~~ Ulun b ra yakasına iliştir
d, 'asl\are ~:rı istiyordu; fakat 

btıııı ınd::ı. b' anın karla kapalı 
~~rdu. ırdenbire kaybolacağa 

~' .\, . §iuvartg. 
lçiıı~ı intiba . 

korku 1 içcrdc de bulaca-S Yorum, dedi. Fakat o-

Cl ğfı k . . . 
~11~ aoktoservısımız 
rt_~ bet b runıuı p "'' ta. Uçuk~ az&ttcsi günler! 
~~ li ~ehanesınd Yirmiye ka:!ar ga• 
~~~il lll a ke, Cumartesi gUnlerl 
bıti;C. OJtu~ lkıııcı :dar La.leli Tayyare 
~- lttbu.ı cuıarıınız aire Uç numarada 

~~~\ haa:r. ı Yedi kupon rnuka-

S l'ecı ıkıarı ıı 11....~ ~n~ lanesını oktorumuz da bu 
~ a • 12 cullıart blrfktlrtp kendisine 
'>'ııtıı.lıtul't.tllraaı 4kcsı, anlı, perşem~ 
~~ "'llettııd Paıa ca~:ayda, Millet cad
ıa..-tııa~'tlttıcı e Çocukı karoumdakt mu• 
~·~~ e dlo dok;rrnıza baltacaktır 
t.~:-'I doıt eı:rurıerın Orlarn:ıız da oku.· 
~ ıı~llı l lorurnu2 e'F banr bulunmak• 
~ ~rıe:tııuaı Ca.dd alıretUn Dl§men 

!it 111llcı ttlnlerı esinde 1:?7 numa· 

~t~ttk~h &tb! d:akat 14 ile 20 ara. 
'• ~ o a taı Y lıahrn tor Necati Pak· 
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~ ... Ilı ~2 

11 
"4aray r. 

tr "il ,. Uma Pertev ,._, 

imparator Kudüste bulunan ka· 
rısını:ı mülaki olacaktır. Bu takdir· 
de kendisine, Londrada bulunan oğ· 
lu ve kızının da refakat etmesi muh-

temeldir. 
Habeşistan, Milletler Cemiyeti· 

nin gözünde henüz hukuku hüküm
ranisini muhafaza ettiği cihetle, gü· 
nün birinde Milletler Cemiyetinde 
tekrar mevzuu bahsedildiği zaman, 
imparatorun, · hukukunu müdafaa 
etmek veya son sözlerini söylemek 
üzere tekrar bu yollardan geçerek 
Londra veya Cenevreye gitmesi 

muhtemel görülebilir. 
Karilerimizin hatırındadır ki, Ha

besistanın 1talyaya ilhakını birçok 
devletlerin fi ilen tammış bulunduk
larına dair beyanatlar intişar etmiş
ti. Bu .ilhakın yalnız hukukan ta· 
nmması kalıyordu ki, o dahi, Millet· 
lcr Cemiyetinin bir toplantısında 
halledilecekti. 

lngiltere ,.e 1talya arasında vazi· 
yetin yeniden sekerrenk bir mahi -
yet alması, Habeşistanın . lta~.yaya 
ı' lh k . . ·n tanınmasını hır muddet 

a ı ışını d . 
geciktirecek ınidir~ Yahu gayrı 
mu bir zarnana ını bırakacak· ayyen 

1 
. 'd' . .. 

tır? Buraları hadise enn gı ı§ı. gos-
t d herhalde bu defokı Ce· 
ere ursun, . t .. . . d Habeaıs an ıqıne 

nevre ıctımaın a ~. . .:s 
kati bir Jşekil veriln1iyecegı sezı lıyor. 

ı t d
"' bu fasıla esnasın-

mpara or "' . d 
d K d

.. 'd rek Habeşıstan an 
a u use gı e ' kt kactıklarındanberi yalnız ~aşama ~ 
1 

J •

1 
• k du"·ducru hasretı 

o an aı esıne ·arşı ,, " 
giderse gerektir. 

terecektir . ., 
r 

Öyle kadınlar var ki kocasından 
Dediği zaman bunu çok daha iyi an· !adım. ""B'iyUk bir &empatil..,. ve bu- dayak yemekte, fakat geçimsizli • 

nun doktor Cevadın kırk yaşında elde ğini isbat ettiremediğinden ayrıla - Y - mamaktaılır. erın gelecek seyyehl•r 

ettigi hareketlerden geldiğini de biliydl' Hangi kadın: 
On yedi mayıs pazar günü ıehrimi -

ze General VolıtobCn vapuru ile 400 
dum. Sakin ve tabii hareketler .. Madam - Kocam beni falan ıaatte dö- seyyah eeJccektir. 
Şuvarts bu hareketlere karşı ne kadar l vecek. ge in şahid olun ı 
çok bayılıyordu? Daha doğrusu doktor Ccvadın ha~k~lerindc büyük hlr ~h- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 
likcsizlik sezmişti. Hatta bunu açıkça G e ~ 1 ~ t 11 e r : 
söylüyordu bile: - - - --

- Doktor Cevad bir kadın için tam z h • • 1 
evlenecek bir yaştadır? .. Ve bunu bana e 1 r c 1 e r 
karşı kat'iyyen çekinmeden söylüyordu 
Ya Kari şuvarts? .. Madam Şuvartsı bel~ 
ki de fe!:lkctc sUrilkliyen Kari Şuvarts 
başka bir yaşta mıydı?.. · 

Bunu hiç düşünmüyordu; yahud 
Karı şuvartsı hiç hatırına getirmiyor· 
du; çünkt:i Karl Şuvarts nihayet geç
miş bir maziden başka bi~ey değildi. 

(/Jcrmm t '<ır) 

Sabih bir c s , m 
Bulgarıstan sahlllerlnde n 

aooaza do,Dru geliyor 
Ewelki gün Emincburnu civarında 

bir tngiliz şlepi tarafından görülen sa· 
bib bir cismin boğaza doğru yaklaşmak· 
ta olduğu haber alınmıştır. Dün limanı· 
mızdan ı<östenceye giden İngiliz ban· 
dırah Pcgasos vapuru süvarisi trlsiz -
le, görülen cismin Bulgar sahillerinden 
ilerlemekte olduğunu bildirmiştir. 

Ticaret müdürlüğü bütün sefain kap 
tanlarına ihtiyatla hareket etmelerine 

dair haber vermiştir. 

Mull• vall•I ••hrlmlzde 
Muğla valisi Recai Güreli mc.ı:unen 

şehrimize gelmittir. Recai Gür~li tstan· 
bulda bir müddet istirahat ve tcd:ıvi gör 
dükten sonra memuriyetine dönecektir. 

Kısa zaman arahklarile §U zehir 
01eselesi, ikide bir tazelenir. Fa· 
lan yerdeki apartıman basılmı§, ta· 
van arasında ustaca gizli bir kokain 
tezgtihı bulunmu§; filan bodru· 
n1un bilmem hangi karanlığında, 
eroin deposu yakalanmış.. . haber
lerini sık sık okur, duyarız. 

Son günlerde Adada gene böy· 
le bir zehir fabrikasının meydana 
çıkarılıtı ile karşılaştık. 

insan ruhunda ters çırpmı§lar, 
gönüllerde tehlike istek1tri ya~dık· 
ça, bu türlü zehirler yapılıp satıla.· 
caktır. Meselenin iç yiizünü gör -
miyenlerden değiliz. Biliriz, ki po· 
lis ara§tırmalan derinleıtirildikc;e. 
kaçak<"ılarm zekaları da bir ölçü bc
raberliğile keskinlC§İr. Fakat bu iki 
kuvvet hiç bir vakit biribirlcrine 
denk tutulamaz. Çünkü bir yanda 
bütün teşkilatile koca bir devlet, bir 
yanda da karanlıklara bürünmÜf bir 
serseriler kadrosu vardır. Birincinin 
kendi kuvvetinden batka, bütün 
namuslu insanlar taraftarı, hız orta· 
ğıdır. Ötekilerin dalgınlık. tembel· 
lik ve pek seyrek olarak da göz 
yummak gibi küçük siperler bir ta· 
rafa bırakılırsa kendi zekalarından 
başka hiç bir yardımcıları yoktur. 

5 . G & zgfn 

mız hadiseler, onların eJlerile yaka· 
lanıyor. Varlıklarından haberdar 
oluşumuz onların ıaye!indedir. 

Kovalay:ı§• izleri bulu§• yakala· 
yı§ kusurlu değilıe, bu zehir tar 
lasının kökü neden kurumuyor~ 
Bademki hastalığın tC§hisinde ~k· 
ıııiklik yoktur, b."kımında bir pürüz 

var, demek. 
Ben, kanun adamı değilim. Bu 

türlü ,uçlar için kesilen cezaların 
ne gibi teyler olduğunu da bilmiyo
rum. Fakat ba§kalarına denı, ibret 
olacak bir felakete uğramadıkları, 
yakalananların uslanmamalanndan 
pek glizel anlaıılıyor. Bu hal kar 
§tsmda ilk akla gelen ıey, kanun· 
daki cezaların ezici olmadığıdır. 
Gerçekten böyle midir~ Yokııa bu 
mdun zehirciliktc ölüme kadar sü
rüklenmek mi alınlara yazılmıştır. 

Bence bu zehir meselesinde, ka· 
nuncular, satanları yalnız bir ka· 
ı-akçı gibi değil, zehirin neticelerini 
dfüıünerek bir kntil ~ibi ce7..alondır
mnlıdır. Bu pis şeyi yapan, onun 
gö\·de ve ruh iist lindcki i.ildiirücü 
tesirlerini pek iyi biliyor. Satnn da 
öyle. 

Şu halde iş~n daha başlangıcın· 
da cnmıvnrca bır kasd btit\in acıklı· 
ğile vn:dır. Cczn da bu knsd kadnr 
acı, agır ve amansız olmalıdır. ?ıorı ~'t •'urı ra11a ... czanest ya. 

'"tıı tıı.ı.ı~ eııJe1t~ııı12 ~~n;;~çl ve sıhhat 
) it •tr 'btııncı Y<>nıarı be doktonınun 
t..:'~ı ''tıe c Ve abo herin! yedi ku· 

1 

~e"tııl'lİ)a.~kJarını~<'lcrlmıze en <'h• 
~I ~ilet 1 Yıt~ ttır, eUnnct umcll· 

~~~-------~:::::::::.:...:....------------------------ı 
Müs3baka Kuponu 
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O halde nasıl oluyor da bu ze· 
hircilerin sık aık sahneye çıktıklarr 
nı, ellerinde ıiteleri, ceblerinde 
tırınga1art. koyunlarında paketleri 
ile yakalandıklarını görüyoruz~ De
m~k hu i;,in aksayan bir vanı var. 
Polise suç bulamayız. Çi.inkii sık 
sık ortaya çıkmasından sızlandığı -

Çünkü bir suçsuz yurddaşın ca· 
nı ve a~~kı, böyle çürümü§, vic
dan•.m <;ı~nemiş hin soysuzun ~a
TI'" . " daha deüerli ve daha yük -
sektır. ~tıı t Ilı ıtıın 

it, ' ı. Ura ıı dokt ' 
'ili ~'•p caat or, dl11 t 11ıt "n•ın.. cdcrk ,..c;: Vl' sUn· 

·•:tn en KURUN' \f' 11 un 
10"" l!lilflrmek 
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Jl.ders: 



1 - KURUN 15 MA:YIS 1937 

lngiltere - Kanada ve Amerika arasında Senelerin görmedi 
muhteşem bir merasif11 
Londra altın ve pırlanta şaşaa/o 
içinde görünmez bir lıale · gelmi~ 

üç· cepheli anlaşma 
Şeker kon/ er ansı esnasında 
yapılan gizli konuşmalar 

Londra, mayıs - Gün geçtikçe l 
burada olduğu kadar Vaşingtonda 
da dünyanın bugünkü müşkülattan 
kurtulmasmm yegane çaresi ancak 
bilfiil iktısadi bir teşriki mesai ile 
kabil olabileceği kanaati daha ziya· 
de takviye bulmaktadır. Elbette, 
hiçbir devlet, hatta BirlC§ik Amerika 
hükumetleri böyle bir yol açabile
cek mevkide değildir. Fakat Daily 
T elegraph gazetesinin §imdi Ame
rikada bulunan iktısadi muharriri -
nin yazdığı gibi Amerika ile Büyi.ık 

de ne§rettiği bir makale bu bakım· 
dan çok karakteristiktir. 

Bu çok şöhretli İngiliz ik.tısadcı
sı, "Büyük Britanya Dominyonlan 
ara!ında Ottavada yapılan mu·ıhe· 
denin ruhu hala haki olduğu cihet~ 
le imparatorluğu teşkil eden muhte· 
lif unsurlar, umumun menfaati icin 
mütekabil fedakarlıklarda bulun~a
ğa kanidirler. Şimdi bu ruh artık 
imparatorluk haricine de tevsi edil
melidir.,, diyor. 

Salahiyettar lngiliz iktısadcısı bu 
sözlerile imparatorluk meclisinin 
hariçten gelecek mevad için güm • 
rükleri azaltmak şeklini tercih ede· 
ceğini anlatmaktadır. Gene lngil
tere bankası direktörünün anlatmak 
istediği diğer bir mesele de Domin· 
yonlar ihraç bankalarının sterlini 
tutmak için aralarında bir ittihad 
kurmaları lüzumudur. 

Britanya devletleri bu meselede ön 
ayak olmak te§ebbüsüne geçip de 
müttehiden iktısadi sahada tatbik e
dilebilecek hazırlanm1~ usuller tek· 
lif ederlerse diğer milletlerin, bil • 
haua Fransa, Belçika. lskandi -
navya ve cenubi Amerika hüku
metlerinin hemen bunlan takib ede
cekleri şüpheli görülmüyor. 

V.;ı_şingtonun bütün resmi mah· 
fclleri beynelmilel ticaretin tekrar 
ba§lamasına mani teşkil eden suni 
gümrük ve mübadele sedlerin
den kurtulmağt arzu etmektedirler. 
Bu hususu dair Büyük Britanya ile 
'.Amerikanın teşebbüse geçmesi bü
tün dünya için beklenmekte olan 
refahın yaratılmasına büyük hiz -
metler edecektir. 

Mevcud manialar ve zorluklar 
az değildir. Bütün ticari mukave· 
lelerde siyaseten mergup olmıyan 
pek çok §artlar münderiçtir. '.Ame
rika zürrama faydalı olınıyan her 
hangi bir mukavelenin Amerika hü
kumetince kabul edilmiyeceği mu
hakkak sayılıyor. Fakat bunun ta
mamile zıddına olarak Amerika sa
nayi erbabı muhtaç bulunCluklan 
ilk maddelerin Britanya imparator
luğundan ithaline muvaffak olmak 
için esaslı feragatlerde bulunmağa 
hazırlanmışlardır. 

Amerikanın mesut liük~U"met a
damları bütün dünyada sağlam ve 
müstakar bir vaziyetin temin edile· 
bilmesi için ciddi adımlar atılması
nın hayati bir mecburiyet bulundu
ğuna inanmı~lardır. Bunun için ti
caret sedlerinin kaldmlması imkan
ları hakkında İngiltere, ve Fransa 
hükumetleri tarafından Belçika Baş
vekiline havale edilen tetkikatı bü
yük ümidlerle beklemektedirler. 

Vaşingtonda fngiltere kıralınrn 
tetevvüç merasimioden sonra Lon -
?ı"ada toplanacak Büyük Britanya 
ımparatorluğu meclisinin kararlan 
da tehalükle beklenmektedir. Gerçi 
bu meclis bilhassa iktısadi işler için 
toplanacak değildir. Böyle olmak· 
la beraber vereceği kararların Bri _ 
tanya imparatorluğu kapılarının a· 
çılması ve yahud kapanması usulle
rinden hangisini tercih edeceğini 
göstermekte büyük ehemmiyeti ola
cağına inanılmaktadır. 

Daily Telegraph gazetesinin yaz
dığına göre, Amerika gazeteleri Jn
giltere - Kanada ve Amerika ara
SJnda üç cepheli bir ticari anla§ma 
imkanlarını münakaşa etmeğe baş· 
lamı§lardır. Gazeteler böyle bir an
la§maya artık Ottava muahedesinin 
mani olmıyacağmr, bu muahedenin 
ahkamının değişeceğini tahmin et
mektedirler. 

Bu arada lngiliz efkarıumumi- 1 

yesinin impara'torluk menfaatlerini j 
dahn geniş, daha iyi takdir etmesi I 
irin Londrada ehemmiyetli propa· 
ganda yapılmağa başlamıştır. T e • 1 
tevvüc münasebetile yapılan bu 
propaganda pek müdhiştir. Hemen 
her gün bütün gazetelerde tetevvü· 
cün ehemmiyetine, Kralm temsil et
tiği ittihadın azim manasına dair 
makaleler, tetkikler ve saire neşre· 
dilmektedir. Geniş imparatorluğun 
muhtelif aksamının çözülmez bağı 
olarak Kralın ııahsr gösterilmektedir. 

Mühim bir lngiliz gazetesi •. şeker 
konferansı dolayısile Londrada bu
lunduğu esnada Amerika mümessi· 
li Dayvis ile İngiltere maliye nazırı 
Chamberlain arasında Amerika ile 
Büyük Britanyamn daha sıkı iktı -
sadi ve siyasi tC§riki mesaileri hak
kmöa gizli müzakereler cereyan et
tiğini ortaya vurmaktadır. 

Bu gazete. cumhurreisi Ruzvel· 
tin; bu ayın sonunda Başvekil ola
cak Chamberlain ile görüşüp harb 
borçları, yeni bir silahları terk et
me ve iktısad konferansı hakkında 
neler düşündüğünü anlaması vazi -
fesile hususi surette Dayvisi tavzif 
ettiğini teyid ediyor. 

Söylenildiğine göre Dayvis, cum· 
hurreisi Ruzveltin milletlerarası me~ 
seleler hakkında di.işündüklerini ve 
sulhün muhafazasile dünya iktısadi· 
yatının düzelmesi için almmaaı la -
zım gelen tedbirleri Chamberlaine 
anlatmış, o da Ruzveltin kanaatle
rini nazarı dikkate alacağına söz ver
miştir. 

. Harb borçları meselesinin tediye 
mıkdarının çok ehemmiyetli bir :ın· 
rette azalmasile halledilmesi mu -
hakkak sayılmaktaclır. Bunu yeni 
bir İngiliz - Amerikan ticaret 
muahedesi takib edecektir. Bu su· 
retle iki büyük rlevletin anlaşması 
tahakkuk ettikten sonra bu anla~ -
manm diğer büyük devletlere sin\· 
yet edeceğinden şüphelenmek -
tedir. Bununla beraber dünyanın 
eski refahmı bulması için ciddi gay
retler sarfedildiğinden artık şüphe 
etmemek lazımdır. 

Göç edecek aşiretler 
hazır 

İzmir, (Hususi) - İzmir Narlıdere 
köyü civarında ve Çatalkaya havalisin -
de yaşıyan aşiretlerle Kuşadası, Seferi
hisar, Menemen, Kemalpaşa ve Değir -
mendere havalisindeki aşiretler 20 ma· 
yısta Muratdağına göç edeceklerdir. 
Aşiretler, bütün hayvanlarını da bera
berlerinde götürecekler ve kışa yakını 
tekrar şimdiki yerlerine döneceklerdir. 

----------------------~ ı 

Londra, (Hususi) - 12 Mayısta H d . da Eduart zamanında fllf' 
~on~rada yapılan taç giyme merasimi. eyeCaD an rengi rasmı her tngiliz Ui.111 birJ: 
şımdıye kadar tarihlerde misli görül- J k 

1 
tanımaktadır. Çünkü, ı;ıı;•;ııc' 

me:niş bir şekilde. oldu. Dünyanın muh· 50 30 f 3 içe On iki bugüne kadar gelip geÇtJI_ :_..d 
telıf memleketlerıle, İngiltere dahilin· tiz kralları taçlarını bU JtillP 
d_e~ Londra~a gelen 7.700 resmi davet· kişi tarafından tu• de giymitlerdir. 
lının Vensmınster mabedi içinde, altın B · b~ 
ve pırlanta şa'şaal_arı ar.asında kral al- tulan etegv ini yavaş ' urada taç giyen ~ 
trncı Corcun taç gıymesmde hazır bu· mezarları da gene bU dl ~ •• •• k bulunmaktadır. Altıncı ' 
lunmala.~ı, hiç?~: d~_vi.~de, hiçbir hüküm- yavaş sur uy er e aiymesi için burasının fçl ~ 
dann gormedıgı buyuk bahtiyarlıklar· •• • r k" . • ve 'fi"" 
dan biri olarak zikredilmektedir. ı ılımlerle 8Üslenmlf_ır 6 f# 

davetliye milnhasrr olu- 1" 
Davetliler arasında devlet reisi vt teşem loca ili.ve oıu.nınuftU~ 

kralların mümessilleri, prensler, Sultan· vetlilerden birçokları için 'Is? 
lar, Lordlar, mihraceler vardı... mek çok müşkül olmuı ve b 

Bukingam sarayının dı§ kapılann- seler merasinii adamakıllı 
dan çıkacak olan Britanya imparatoru- terdir. l 
nun büyük hı:ikümdarını görmek üzere, lngilterenln eski ve yetı 
bu prensler, sultanlar, lordlar, kontlar devlet ricali ıle, LordlaJ1• ._ 

daha saat yediden itibaren Vcnsrninster birçok Başvekilleri, ba.ned•P lJll 
mabedi içinde hazırlanan yerlerine gel- silleri, prens ve prensesler~ ti 
mcğe başlamışlardı. Saat sekizi kırk da- hu mukaddes çatının altıJl .... !ıı 
kika geçerken sarayın büyük kapıların- ya. toplanmışlardı. M&.nPJ--...u 

• teıv-dan, ecnebi heyetleıin çıkmağa baıla- line dünyada çok as deVJf 6f1. 
dıkları görülüyordu. En önde, Londra dil! olunmuştur. ÇUnkil, fİJl'lf 
belediye reisi vardı. Kral aileleri ve ec- d~r gelip, giden hiçbir ~Y' 
nebi hükumetler mümessilleri bunu ta- nın taç giyme merasfnıt d 

111 
kib ediyorlardı. Londra sokaklarını dol- nün 33,768,000 kilometre ~ 
duran 50,000 otomobil ile Taymis neh· genişliğindeki topraklart?_~·.111 
ri kenarına saf halinde dizilen 3 7 ,000 yanuslara, 496,3444,550 ~ ' 
mektep talebesi, caddeleri dolduran mil den 24 milyon nüfuslu tngıl~ıtı 
yonlarca insan kral ve kraliçenin geçme- Hindistan imparatoru, bU!i--' 
sini bekliyorlardı. Caddelerde inşa olu 241.000 kilometre murabbal 
nan 100,000 kişilik tribünler seyircilerin ğinde olan Britaİıya yarJtll 
onda birini bile istiaba kafi gelmediği maada, Hindistan. Afrik•· arıt' 
için bü~:.in pencereler, damlar, bacalar diğer kıtalarda dünyanın ~ti 
insanlarla dolmuıtu. İki karı§ bir yer i- üzerindeki hakimiyetile, de 
çin Amerikadan gelen bir karıkocanın, ketli bir hUkUmdarıdır. , 
500 İngiliz lirası verdiği görülmüıtU. Kral altıncı Corca . ~':,.!.,,~ 

Sa::at rlotr,, ..... "" '°''"' ~'""''"" gcıseı ıı;en VP. lcıvmP.tli nlan hiı)t1•1 i 
saray kapıları ikinci defa tekrar açıldı. giydirilirken kilisenin ıçın ef'J") 
İngiliz imparatorluğu, başvekilleri bi- muhtelif ırk ve milletle~ :nı~ 
rer birer sarayı terkederek kiliseye lm sadık tebaaları olan iJJ it 
doğru yollanıyorlardı. Yedi çift bey- li, çok görülmeğe değer !ı.ıı~ 
girin koşulu olduğu bir saltanat ara- idi, Ekzotik prenslerin ~ 
basında, Başvekil Baldovinin geçtiği süslü olan elbiseleri mali~ 
görüldil. Londra silvari polisleri Baş gözleri kamaştırıyordu. laı11' 1 
vekilin etrafında muhafaza vazifesini lisi azalan, kısa pantaJon dl 
ifa. ediyorlardı. Baldovinin arkasından kılıçlarile kilisenin en o~;;.i 
Kanada Başvekili King, Kanada polis yorlardı. Bunlarm ya.nınd~ ııe~l"j 
üniformalı muhafızlar arasında bil- kimler, beyaz perükel.e~i i e 0 tP) 
yük kiliseye gidiyordu. Bunun arka- lardı. Saat yediden ıt~uııı~' 
smda Avustralya Başvekili Layores, gelmiş olan bunlar, b f9!"J 
Avustralya süvarileri arasında geçi- tikleri görüldü. İlk saltanat arabasm- hükümdarını bekliyoralrdt• -~ 
yordu. Dördüncü arabada Yeni Zeland da veliahd prenses Eliza.bet ile karde- lunan merasim prograıııın• .. ~,; 
Başvekili Savaç, başlarında kırmızı şi prenses Margarita. Roza bulunuyor- ön mevki hükUmdarls.J°I' biefıl '/ 
tüy ve altın sırmalar taşıyan mu- lardı. Herkes tarafından çok sevile·n Fakat bizzat ietirak edel1 ~ "f 
hafızları arasında bulunyordu. En ni- bu iki yavruyu milyonlarca insan aJ- kilmdar olmadığı içi~, °f~e\'Jı.i'!J 
hayette de Cenubi Afrika birliği Baş- kışladıkça, onlar da başlarile selim naibi- prens Pavul birıııd ffoP"'f 
vekili general Hertsok, zenci muhafız. veriyorlardı. Anakraliçe Merinin cam ve lunuyordu. Onun yanında, pref'I 
Iar arasında gidiyordu. billurdan mamul arabası prense8l~rin prensesi Jüliyana ile k0C:~ıı. ~ f 

İngiliz imparatorluğunu idare eden arabasını takib ediyordu. Anakraliçe; nar~ Prusya prensi rrı ııti ş.r~ 
bu beş Başvekilin arkasından Burma ölen kocası beşinci Corcun kızkardeşi prensi Pavel. Belçika P':,.o~~11tl' 
Başvekilile Cenubi Radcziye Başvekili olan Norveç kraliçesile birlikte idi. manya prensi Mihay. ll 'eÇ "eli,,.. 
Malay devletleri suıtanlan, Zanzibar Londralılar kraliçe Meri'yi alkış tu- Avgust ile 'Norveç ve flV 1 
ve Yohora sultanlarile Emir Abdullah fanına boğuyorlardı. Bu alkışlara ana- bulunuyorl8.rdı. ~ .. ıt ~.1>' 
Mihraceler, Hindistan ve Afrikalı di- kraliçe, üzerinde bir milyon lira kıy- Fanfarların çalnıdıno--~ ~ 
ğer sultanlarla, prensler, bunları ta- metinde pırlanta. bulunan başile, ağır kişilik güzel sesli Koro b~,ıı .,,.,'I. 
kib ediyorlardı. ağır cevab veriyordu. söylemeğe başladı. suıı ,JY ,4 

Saat dokuzu elli dakika geçerken, Saat on buçukta., merasimin en he4 Episkoplar hükümd&r}1~ ~i t-' f 
Bukingam sarayından, kral aile efra- yecanlı ve şa'şaalı Anı başlamıştı. A~ olan altın elma, a.sa. 1'111 "u-•' ~ 
dı çıkarak taç giyme yerine doğru git ları ve arabaları altın ve elmaslarla altın bir bardak içindeki ;;c.~ ti' 

.... _ • süslü olan kral ile kraliçe, sekiz çift ğı ortaya koydular ... }le ıtd •ir 1'''*' 
beyaz atın koşulu olduğu, pırıl, pml gi s~luk ôlan kraliçe ~n yı..,·ltft ~ 
parlıyan arabaları içinde, saray kapı- fmdan tutulan eteğini aJJ ~ 
alrmdan çıkıyorlardı. Bu esnada, on sürüyerek tahtın bU1u;pJd,ıı p ş1f 
iki mızıka hep birden İngiltere mar- doğru ilerleyip oturdU· 11ı,t }it fi; 
şını çalmağa başlamışalrdı. Milyon- da, kilisenin içinde bultll1:ıı t~ 
larca in~ kralı alkışlıyordu. Hindis- kasıulı. Kralın ya.ııınd• il· JJF ~,f 
tanlı zabıtler, kralın yaverleri olan İngiliz zabiti bulunuyord

0 
~ '600' 

r7n~ ren~. ~:ensler, hassa ask_.erlerile krali~ !'anyana geldikte~~ ~~ 
bırlıkte hukuI:ldarın muha.fızhgını üa tenburk piskopoau doktO~ bll•et' ~' 
etmek üzere sa!t~t arabasının yan de durdular ve beııerin\,rir>f 14~iıf 
taraflarından gıdıyorlardı. metle eğildiler ... Bu an•. t tı~~ 

Vensminster mabedi önünde muh- bedin içinde nefesler b•
1

11.ol' ,P., 
teşem bir kırmızı Balahin yükseltil. den alınıp veriliyordu. ~~ ~ 
mişti. Halk, kendinden geçmi~. delicı::_ dua ederken önünde dUıı eli1if'~ 
alkışlıyordu. Kral ile kraliçe mabedin yük hükümdarı hürmetle~-.<~ 
~eniş kapılarından içeri girdikten son- Duadan sonra dokto~r ~ti,,~ 
,.a halkın heyecanı bir derece yatışmış din dört cephesine aytJ;,. tP 
•ı. Şimdi, mabed içind<> taç giyme me- derek. altıncı Corcu ksJ1 ....-.Jd 
'"asimi yapılırken tekrar saatlerce dar olarak 'tanıyıp ıt" ,,. 
'ıeklcnmesi icabedecekti. mabedin içindeki insani ~ - J İngiltere bankası direktörü ve 

büyük lngiliz şirketleri reisi Sir 
Stam'm Daily T elegraph gazetesin- Londra sohnldar111da/,·i giirii/m('mi.~ /rnlabalcT' 

Vensminster sarayı bütün İngiliz. . ,il' 
ı terce kudsilcşmiştir. On birinci asır· (Sonu: 8 ittlif 
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~ltrıi ı!<sru!rne1t::::· iki .. üç yıldır 
.. ~ • faltt trlcetcı r. Dun ikıam 
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't laurıu 1Yarak nuyen Tanaı 
lııL '""' rı sa~ sağ "Stıt ·-.q ~ g Yanı ::J omuzundan 

' eyo&ıu han an Yarıtlamııtır. 
•tanesine kaldırıl· 

son zamanlarda dahili iılerile fazla meş 
ıul görmekte ve dolayııile Fransayı 
Avrupa milvu cneaini muhafaza huıu -
ıunda kudretli bir amil olarak telak -

kt edememektedir. 
Tahminimize göre, Fransa hariciye 

nazırı B. Delbos bu defa Londradaki 
toplantıdan Tuna devlet ricali ile bu -
luımak gibi bir istifade temin edecek • 

Bugünkü lıava gemilerinin 
ne kusurları var ? 

tir. Son hafta içinde Fransanın Roman· S 
ya ve Lehistandaki nüfuzu artmııtır. on Hinilenburg ba-
Fransız hariciye nazırı,. bu mıntaka [OnU f BCİBSlnB rağmen 
memleketleri grupunun dığer azasını da A / d b h • i'ransanın göründüğünden daha kuv • m an g a a e er l 
vetli olduğuna iknaı belki muvaffak o- 500,000 lira kıgmetin-
lur. de allı zen/in daha 

B. Delboı. Londrada iken, bir garbi r 
Avrupa emniyet sistemi vücude getir • inŞB ediliyor 
mek ve umumi bir ekonomik sükun te· siı edebilmek hususunu da ingiHz na . Almanların meşhur zeplin miltehas· 
zırlarile konuıabilir. aısı H ugo Eckner 1930 ikinci teşrinin • 

Bu ayın sonuna ıdoiru, B. Delbos. de Berlinde şöyle demişti: "R 101 fe -
B. Edenin yürüdüğü izi takip ederek IS.keti istikbalde hava gemilerinin yalnız 
Brükscle gidecek ve Belçika hükumeti gayrikabili iştial helyum ile doldurul -
ile konuşmalarda bulunacaktır. ması lüzumunu öğretti. Amerika bıı ga· 

Dün, B. Edeni ziyaret edenlerdC'h zı temin edt'ceğine dair söz verdiği için 
bir diğer devlet adamı da, Finlandiya mühendislerimize bu gazla uçacal< yeni 
Başvekili B. Holsti iai. Tahmin edildi - bir (zeplin) inşasını söyledim.,, 

llirıdcnburg :<~ppclini miithi~ infilakı eJ'!a.tında 
ğine göre, Rusya ve Almanyanın vazi · Eckner'in. yapılması için emir ver • 
.yetlerine nisbetle Baltık meseleleri gö- diğini söylodiği balon geçen gün yanan 
rüşülmilıtür. "Hindenburg .. ismindeki LZ 129 hava 

Finlandiyanın sallam mali vaziyeti- gemisiydi. Almanlar bu balonu sırf 
ne bılabna, Finlandiya ikt,.atçdan ve Atlas Okyanosu semalmnda sefer et - çok insanlar esen ril•ginn sağanaktan) men :R 100 ve :R 101 ipretll balonlan 
bankerleri, gelecek ikttsadi mUzakere - mek ilme gayrlkabiH ınmik ve iıtöal ar.,mda dôd diri yanm•yacaklard•. yapm<J!ırd•. :R 101 hava gemiıinin 
terde olduk.,. ehemmiyetli roller ala - olan helyum grnm vereceklerin• dair Hava gemile.inin kusurlan n•ler _ Fran11da (Beauvaiı) kasaba" u,. . 
caklard.r. Ueri att<kaln teminattan cayd.klan için dir? Almanlardan maada dünyadaki rinde çok haliE yağmurlu bir havada 

Anlıd•i"""' göre, M. Eden, Al _ yeni balonun t<hlikeli (hidrojen) ga" milletlerin birer Mr<r hava gemisi yap- dil,erek yanma" ilminde e,..en bu 
manyanm taç giyme merasimine gön - ile aeferlerini yapmasma mecburiyet maktan vazgeçmelerinin aebehl n.ıdf? genıilere pek itimattan olm•yan lngi -derdiği Alman murahhas heyeti reisi hasd olmuıtu. Şimdi leh ve aleyhteki bfitiln delilleri lider hava gemisi yapmaktan vargeç • 
ve aitlerin, barhlye nazm leld mareıal Eğer Amerikaldar Almanlara bel - yanyana getirerek zeplin baklandaki tiler- Bu kazada ölen k"k oekiz yol -
Fon Blomberg'le görüımek arzuıunu yum ,.tmak için verdikleri sözden cay- hUkmlimüzU verelim: cu ataSJnda lngilizlerin birçok dı ha • 

1 d b ık. d b f l~k t k va mütehassısları hayatlarını kaybet • 

l 

· k (L k h t) ·· · d b' mi'llcrdi. Zepline itimatları olmadığın • göstenniıtir. Görüıme bugün vaki ota - masa ar 1 e 1 e u e a e vu ua Bize göze bu meselenin Avrupada ye-' dın karada kalın birçok havac•lar bu 
bilir. H ir Jliphesiz ki. B. Eden Sovyet ge mıyece • 0 c urs uzerın e ır- niden aylarca münakaıa edilccegyi ve :ır 
hariciye nanrı B. Litvinol ile.de gö - yU•lerce miltehas"'slarm bu it ümind• veoile ile aup tuttular. :R. !Ol'in dUş • 
rilfeccktir. 1 uğraşacaklan muhakkakt.r. Enk" ara- mesinin sebebi ıimdiye kadar bilt iyi• 

.ııarı.ten (!Serken ıı..u..ı..ıt B. smdan yan ölü bir halde ç•kanlln ve ce anlaıılamam•ıt"· Birçoklat> gaz tor-
Jlıtboı He huıud bir cBrilpaede hulun- Bilyilk Harp!• Londra üzerine yap•lın balanndan kaçın cazm ı;alonan ııor . 
duğu ve Fran"z - Sovy•t muahedesi- hava hücumlannm en meıhur kahra - Ustil dll§mesin• sebep olduğunu, ba"-
nin kUTV•tl•ndirilmesi için Franu üze- mam olan (Hindenburg) sUvariıi (Leh- lan da motörlerin bozuk ve kuvvets12 
rine tazyik icra ettiği anlaşdmaktad.r. manl eğer ölmeseydi zeplinin müda - obnao•m ileri sünnilılerdir. 
Paristeki Çekoslovak orta olçiıi Osuski lilerinin belki de birincisi olacakU- R 101 kammdan sonra :R 100 ba· 
de, daha hararetli, cevval bir harici ıi· Amerikaldar ve Almanlardan baş - tonu bozuldu ve lngilizler bu faciadan 
yaset takip etmesi huıusunda Franaay> ka havı gomi•il• uğraşan millet yok- aldıkları dersi baıka bir hava gemisi ıeıvik etmoktedir. tur. Çünkü başka milletler bunlar> ne 11zerind• tecrübe etmektense bu işi bils-

B. Eden, Amerika murabba heyeti yapabiliyorlar ve ne de uçurabiliyor - bütün terketmeyi daha muvaf •k bul • 

reisi B. Gerard'< da kabul etmiı ve A - lar. dular· vusturyı orta elçiliğinde hlr öğle yeme- Amerika hava gemilerinin şimdiye Almanlar ise kua olduğu 11man ği yiyerek ora'rla Avusturya hariciye kadar tapdığı yolcular yil• bini ,1uğ< ı.z 128 işaretli balonu yıp.yorlard'" 
nazm B. 5uido Schmidt ile bir görüı- gibi 1928 senesindenberi semalarda em· K.,amn sebebini anbymk almacak 
mede butmunuıtur. niyetle dolaşan (Graf Zeplin) de 35000 dersi tatbik etmek için inpau derhal 

Bütiln bu buluımalann neticesinde yolcuyu dünya ilminde dolaşbrm•ıur. paydos ettiler. Her ıey anlıı>Mıktan .. b · 1 · ı· · b ı d k" sonra alınan derslerden çıkanlan tec • 

birçok cüphe ve. m. up e~yet enn gele· Zcp ının aş angıcın a ı muvııffakı-:ır d d ~ 1 h ·· ı ·ı· 1 (H b ru"bel•r bundan sonra yapılan zc:rlın • 

cek birkaç gün •ç>• e ag• ma" mu - yetini goren ng•" er um er) Uze- • 
1 

Y Hava gemilerinin uı;radıfı k11za temeldir.,. Faciadan di&cr bir göriinii• dnd• parçalanan (R 38) kazuma rağ- im tatbik otundU· • 
~----•ı u--.ıııı•~~lllft111111ııllPllll111111ıuııııııııııııu11uıııııı 1 tneili• mühendislerinin ceuretinl 

N YOK? 
:ı:dığı halde Alınanlar . Hindenburg 

E VAR E 
faciasından asli mUteesıır olmaır.ı tlar· 

' • • d•r.Otu• yeli senedi< hu gemilerin mu· 

ıınuııu•""""'"""""'"""""""'"""""""""'"'"'""""'""''""'-''"'""'"'""""'""''""""'""""""""""'"'"'""''""''""''"'""'"'"'"'''"''"'"'""' cidi ol•• Kont Zeplin "•n adm• t• ı•yan 
""""'"""'' 1 1 Al a 

M
oskova - Volga kanah inşaatı bitti ~::1~~:;·:;;:;,;::'"ç0~··iti;.ı1:~ vardır. Hatta Büyük Harpte yuksck 

M k 

Volga kanalının seneden fazla zaman almıştır. Beş 
os ova - da 1 · ık bı'n kı'lometre murabbamdan daha 

. b"tt' .,e Volga n ge en ı ınşaatı ı ı T d b' · ·· · d f la M sko\•aya var ı. geniş ır arazı uzerın e topogra i 
vap~r ~ h~ de kolay bir iş olma· ameliyeai yapıldığı gibi üç bin kilo-

u ışl, ıç t esnasında karııya metre murabbaından geniş bir saha 
mıttır. nşaa .. "k k · , f içinde de Jeolojik ve hidrolojik ara• 

Çıkan zorlukların b~yu e se~ı}de '' b J 1 :ı h d vvel işın azametın en tırmalarda u unu muştur. 
.
1 
er. şey 

1
en. et' 'Mikyas itibarile, En rasyonel teknik sureti halle· 

ı en ge mış ır. k 1 garbi Av- rin elde edilmesi için birçok hususi 

V l M k va ana ı d o ga - os 0 · f · laboratuvarlar vücu e getirilmı· •tı'r. 
b" "k seyrıse aıne sa· :ı rupanm en uyu kt ve Pana· Jeolojik laboratuvarlar da kanal 

lih kanallarını geçmlle edan bir far trasesi üzerindeki muhtelif toprak 

S
.. kana arın h 1 t tk'k d'l ma ve uveyş ,.,. . daha muad· )arın assa arı e ı e ı miş, hid· 

kı varsa o da teknıgının roteknik laboratuvarlarda ise proje-
dal oluşundadır. Moskova ye dahil bütün eserlerin modellerle 

F'lh k'k Volga - 1 • • t "b l ı a ı a, . fain mesele- iş eme şeraıtı ecru e o unmuştur. 
kanalı, yalnız seyrıse fakat Tabii güçlükler arasında, hiç de 
s ini halletlemkle kahnam~·· in id· müsaid olmıyan jeolojik şeraiti de 
aynı zamanda Moskova şe rın • • saymak lazım gelir. 
lecek su ihtiyacını da kar§~~~}" ~~- Kanalın inşasında. yerli toprağın 
nı zamanda Moskova ne r~ 1

• ed ha inşa malzemesi olarak istimali pren· 
nun ayaklarının su seviyesını a sibi, geniş .mikyasta tatbik olun • 
yükseğe çıkarınıştır. . . d muştur. Birçok barajlar yerli top· 

istimali ile vücude getirilmittir. 
Kanalın su ile doldurulması için 

çok orijinal sistemde tulumba iStas· 
yanları kurumuştur. Bu istasyon· 
)arda pervaneli tulumbalar vardır. 
ve bunların her biri saniyede 25 
metre mikabı suyu 13 metre irtifaa 
yükseltmektedir. Bu tulubmaların 
pervanelerinin §ekli, birçok tcc -
rübclerden sonra en rasyonel hale 
getirilmiştir. 

Mümkün olduğu kadar her yer 
de. kanal makinelerinin otomatık 
işe başlaması ve durması için hususi 
tertibat konmuı ve bunların uzak • 
tan idaresi esas olarak 11lınmışhr. 

Kanalın inşaatı için 200 milyon 
metre mikabı toprak kaldırılmış ve 
üç milyon metre mikabı beton kon· 
muştur. En son sistem makinele
rin kullanılması ve geniş mikyasta 
hidromekanik vasıtalar ile İ§ görül· 
mesi. birçok işlerin maliyet !iatını 
pek ziyade azaltmıştır. 

"Tasa,, Mecranın topağrafik şera~~· l ~ rak ile yapılmıştır. Hatta 11 kilo· 

k d h 
·yade guç eş J ., d b · d b anal inşaatını a a zı l b' metre uzun ugun a ır se • tur 

. . . M h ]'f ar2!11tırt11;\ ar ır lınnıııır. u te • ' ............. ~ıııı•ıııwuıı1WWl11uuuın•111tııauuıı1111lll111UuuılM~lllllUunWlllllllllnuwııMllllHuunıının 
r•sıı· F'n1s1'11-

irtifalarda ınotörleri donarak h~vada 
.. ·rın emrine tabi olarak serserı ser· 

ruzga 
seri dola~an zeplinlerle düşman t:;yya-
tükleri bG tcn1<>9999zkle cvmbfgöp k 
relerinin makineli tüfek ateşile d iişürt· 
tükleri balonların maruz kaldıkları le· 
laketler bile onlan zerre ka.dar yıldı • 

ramamııtı. . , . 
(Konıtans) gö!U ıahi!ındekı ztplın 

tezgahları hiç bir felaketten yılmıya • 
rak elde edilen tecri.ıbelerle evvelden 
çizilen bir program üzerinde çalışıyor • 

Jar. 
Alman hava iemileri Büyük Harp-

te birçok felaketle7 e uğradıkları hal • 
de Hindenburg hailesi yüksek mesleki 
kabiliyette adamların idaresinde uçan 
en modern vesaitle mücehhez bir Al • 
man .zeplininin başına sulh zamanın • 
da gelen ilk felakettir. 

ı 929 senesinde Amerikada Ohayo 
ıchri üzerinde uçarken üçe bölünerek 
düıen (Şetandova) ismindeki Ameri -
ka kabilisevk balonu ve Almanyada 
yapılm ış Alman mürettebat tarafından 
Avnpadan Amerikaya kemali ınuvaf • 

(Lütfen 8<l!J1fayı çeviriniz) 
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Kadlrcan KAFLI Tefrika: 45 

U mor Bey sesini gittikçe tatlılaştırıyordu: Doğan gibi bir 
delikanlıyı niçin istemezsin?. Seni çok seviyor, senin uğrunda 

yaralandı \1e şimdi yatıyor •• 
Genç kız rahat bir nefes aldı. 
Yi.izı:inde gönül ferahlığı görükiil. 
Demek ki bundan ötürü Umur bey 

darılmamıştı. 

Fakat acaba onu sevdiğini anlamı -
yacak mıydı? 

Umur bey devam etti: 
- Doğan yaptığına pişman oldu. 

Yanlışını düzeltmek için kaç defa ölü -
mü gözüne aldı. Seni kurtarmak arzu • 
su olmasaydı. Sanırım ki bukadar atıl
gan olmıyacaktı. Zaten yiğit delikan • 
hdır, Fakat sen ona kuvvet veriyor • 
dun. 

Gneç kızın yüzü gittikçe ağarıyordu. 
Umur Bey sesini gittikçe tatlılaştı

rıyordu: 

- Doğan gibi bir delikanlıyı niçin is-

Iakıyetle uçurularak Amerikalılara tQS
lim edilmişti. 

Almanlar gelecek seneler içinde al
tı zeplin daha yapacaklardır. Bunlar • 
dan dört tanesi 1939 scnesin'de t.:çmuş 
bulunacaklardır. Bu yaz tezgahtan in
dirilecek LZ 140 Cenubi Atlas Okya • 
nosu tarikile Riyo'ya sefer yapc.cak _ 
tır. 

temezsin? Seni çok seviyor. Senin uğ • 
runda yaralandı ve şimdi yatıyor .. 

Ayşenin kaşları çatıldı ve dişlerini 

sıktı. 

Ellerini biribirinin içinde eziyor; par
maklarını koparacak gibi büküyordu. 

Umur Bey aldeta emretti: 
- Haydi, onun yanına git. Seni gö

rünce daha çabuk iyi olacaktır. 
Ayte mermer gibiydi. 1 
Susuyor, ürkek bakışlarını sağa sola 

çeviriyordu. • 
Birdenbire başörtüsünü çenesinin 

üstüne çekerek sıktı ve babasına doğ • 
ru bir adım attı. 

Umur Bey onu elbisesinin bir tara -
fından tuttu: 

- Gitme! Cevap ver! 
Genç kız durdu ve kekeledi: 

- Babam bilir. 
- Baban seni veriyor! 
Ayşe babasına baktı, fakat onun yü

zünde Umur Beyi yalanlayan hiçbir 
değişiklik görmedi. 

- Ben ona varmam. 
- Niçin? 
- Varmam işte ... Hem ben düşman 

eline onun yüzünden düştüm. 

Doğanı sevip sevmediğimi iyice öğren -
mek için mi zorladı? Herhalde Doğan 
konakta değildir. Ya çadırlardan birin
de, yahut Kezibanın yanındadır. Umur 
Beyi bu kadar yakından hiç görmemiş • 
tim. Belki artık beni konaktan baıka 

yere bırakmaz ve ..... 

Düşüncelerinin bu noktasında kalbi -
nin çarpıntısı tatlılaşıyordu. 

Umur Beyi yakından görünce daha 
çok beğenmişti. O kadar ki bu derece 
yakışıklı ve yiğit bir adamı sevmcğe na
sıl cecıaret ettiğine de şaşıyordu. 

Kadife Kaleye giden dik ve kıvrıla 
kıvrıla yükselen yolda sarsıla sarı:ıla gi
diyor; yaklaştıkça yüreğinde tatlı bir 
ürkeklik duyuyordu. 

Ne zamandanberi hiç konuşmıyan E
bat Bey kale kapısından girecekl("ri sı

rada basını çevirmeden şöyle dedi: 
- Umur Beyin dile{;ini kırmamalıy

dın, kızım. Doğan gercekten seni çok se
viyor ve onun gibi delikanlı bizim ara • 
mızda ya iiç tandir, ya beş tane ..• 

Ayşe sustu. 

(Devamı var) 

lıt11111ımıı1111uıııırh1111ıırı Büyük Polis Romanı: 
~ 
= 
= Zehirli Sarmaşı 

. ~ 
fı11111ıı1111ıııı111ıı111ııııııı111 lngilizceden çeviren: vır OUI 

O kadar milşkil· 

kaçtığımız ôt 
haydutlar yuva· 
sına ~ene aynı 

mUş~ Ulatla döne· 
cektik. Ne kar 

etmişlik'?. · 

• 
Sabah olmuştu. Artık orada dura-

mazdık. Esasen, neye karar verecek
sek Yermiştik. Şimdl işe girişmekten 
başka yapacak şeyimiz kalmıyordu. 

Verdiğimiz karar şu idi: 
Bardaki Nevyork Gangsterlere ra

kipleri olan diğer bu iki haydudun sır
larını söyliyecektik. Bu suretle, bar
daki hudutlarla birleşmiş ve onlarla 
rakiplerine karşı harekete geçmiş ola-

caktık. 
• Bunaım edeceğimiz istifade şuydu: 

Bu suretle birleşince bUtün kuvvet 
hemen hemen tnmamile bizim elimizde 
olacaktı: Çarpı~acağımız taraf sırla
rını elimizde bulundurduğumuz için 
bir kere, bardaki haydutları istediğf
miz gibi kendimize bendcdcbilirdik 

Kudmı görmesi. 
le tabanoa.mıı 

çc'/.'?ııcsi ve ate~ 
etmesi bir oldu. 

D. w f ••t k" hııydtıt 
ıger tnra tan. o e ı 1 rıı ~ı en ku\·vetli silahı bir e 

lundurmuş olacaktık. 

iki gün sonra icleri~d~ u 
draya gidecek olnn ve §ın1 b' 
calı bir adam arayan bU ııı 
la belki tek başımıza çarpış 
iyi olacaktı. 111 

Yalnız zeplinlerle Transatlantik se -
ferlerinin mükemmelen yapılabileceği • 
ni halka anlatabilmek ve onların itima
dım kazanmak için bu gemilerin mün
ferit bir surette değil Okyanostı:ki va
purlar gibi toplu bir halde çalışmaları 
lazımdır. 

- Bunu istemiyerek ve bilerek yap
madı; çok sevdiği için biraz çılgınlık et
ti, bunda senin hoşuna gidecek taraf da 

var. 

ispanya faciası 

Faknt. onlardan tek bll~!ll 
edeceğimiz bir fayda go ,ıı 
SITlarmı elde etmiş oıınıı~rd'· 
ların rakiplerine yarıy11bi11 

b 
retle, bardaki haydutlarla 
biz onların ötekilulc o!an ııl 
rinden istifade edecektik· ~ e 
ziın ötekilere aid olan sırlll 
miş olmamızdan. ıc• 

Fakat, şimdi bir mesele 
11 

Bugün ıdünya yüzünde hava gemisi
nin emniyetli bir seyahat vasıtası oldu· 
ğunu bize gösteren bir tek balon var
dır ki o da (Graf Zeplin) dir. Amcri • 
kada reklam için kullanılan ve (Blimp) 
-t · ı' l cn tek sepetli bir takım yumuşak 
bJlonlar var ki bunlara hava 

.... i .i demek biraz mübalağa sayılabi
lir 

U :radığı kaza milli bir haile teşkil 
~drn Zeplin balonu bizim para ile 
~ 000.000 liraya mal olan pahalı bir 
va ıta idi. 

İngilizler hava tarihlerinde bir sil • 
rii kabilisevk balon kazaları kaydettik
terı sonra şimdi başkalarının yaptıkları 
trcriibeleri seyretmekle iktifa ediyor -
ı .. 

ZEPLiN VE TAYYARE 
Şimdi bir Zeplin balonu ile tayyare

yi karşılaştıralım. Bir tayyare aldığı 

yük ve yolcu ile saatte (200) mil sUr'
atle uçabildiği halde bir hava gemisi en 
büyük bir tayyarenin taşıyabileceği yü
kün yirmi misli bir ağırlıkla saattt> (80) 
mil gidebiliyor. Tayyarelerin almı~ ol
dukları benzinle bir yere inmeden gi • 
debildikleri mesafe 4000 olduğu halde 
Zeplin (8000) mile rahat :rahat ula§ı • 

yor. 
Bir tayyare Lonclradan Ncvyorka 

yirmi saatte, Zeplin ise altmış saatte 
uçuyor. Yalnız tayyarenin motörü bo
zulduğu zaman denize düşmeğe mah • 
kum olduğu halde Zeplinde makineye 
arız olan bozukluk balonun aşağı in • 
mesine tesir etmiyor. Havada makinist
ler emniyetle makinedeki arızayı tamir 
edebiliyorlar. 

Bir tanesi azami 40,000 İngiliz lira
sına mal olan bir tayyare herhangi bir 
hangarda muhafaza ooilebildiği halde 
beheri 500.000 İngiliz lirasına 

mal olan Zeplinlerin muhafazası em -
niyet!e bağlanabileceği hususi trrti -
batla mücehhez direk ve onları muha -
faza edecek hangarlardan dünya yü -
zünde ancak beş tane vardır. 

Şimdi hükmünüzü veriniz. Tayya -
re mi ? Hava gemisi mi? 

İngilizlerin fikrine göre Alrt!önlar 
Zeplin yapmağa devam edecekler ve 
Amc::ikalılar da onlara bu vakadan son
ra gayrikabili iştial. fakat balonu uçur
ma kuvveti hidrojenden daha az olan 
helyum gazını vereceklerdir. Eğeı mu
vaffak olurlarsa zengin şirkctlerirı ser
mayelerini bu i~e hasretmeleri rnt!hte -
meldir. Fakat Almaniardan ba~l\;ı hiç
bir millet hu ise yana~mıyacaktır. Zep
lini icat eden Alır.anlar olduğu gibi or
tadan kaldıracak olan da yine Alman -
lardır. 

Genç kız gene uzaklaşmak istedi ve: 
- Varamam ... Varamam ben ona! .. 
Diye mırıldandı. 
Umur Bey birkaç saniye bakakaldı. 

Sonra birdenbire Peşrev Beye döndü: 
- Ayşe bugün bana konuk olsun. 

Onunla bu akşam tekrar konuşmalıyım. 
- Emredersiniz. 
Umur Bey bu sefer Ehat Beye bak· 

tı ve genç kızı gösterdi: · 
- Onu .konağa sen götür! 
Ehat Bey Ayşeye: 

- Haydi kızım. gidelim. 
Diyerek öne geçti. Biraz ötede birer 

ata bindiler ve yola çıktılar. 
Henüz yirmi otuz adım gitmişlerdi 

ki Umur Bey seslendi: 
- Ehat Bey! 
- Buyur! 

ikisi de biribirlerine doğru gittiler. 
Kavuştukları zaman Ehat Bey'att&n ine
cek oldu. Fakat Umur Bey bırakmadı. 

Başlarını biribirine uzatarak iki da

kika kadar konuştular. 
Umur Bey yavaş bir sesle. ~~7Ü~.de 

çok iyi bir iş yapanların aydınlıgıle soy-

lüyor: Ebat Bey: 
- Başüstüne t 
Der gibi ikide bir başını sallıyordu. 
Ay§e gözucile onlara bakıyo.:d~: v .. 

Umur Beyin konağına götüruldugu· 

nü görünce kalbi tatlı tatlı .. ç~.r~~ıştı. . 
Kendi kendine şöyle duşunuyo~du · 

_ Benim onu sevdiğimi öğrendı de 

Senelerin görme
diği muhteşem 

bir merasim 

sin.,, 

(Baştarafı 6 ıııcı sayı/ada) 
''Tanrı,, , kralımızı siyanct et-

Sesleri duyuldu. 
Fanfarlaf merasimin bu kısmı bit

tiğini ilan ettiler. Bundan sonra, kral, 
yüksek sesle. yemin etti ve bu yemin 
vesikasını imzaladı. Bunun arkasın· 
dan da yağlama merasimi yapıldı ve 
kralın başına tacı geçirildi. Kifü:enin 
içindeki bütün Lordlar. prensler. elle
rinde tuttuh1arı küçük taçları kralı ta 
kiben başlarına koydular. Merasimin 
en meraklı ve tarihi fıni burası idi. 
Kralın başına taç giydirildiğini, tram
petler, fanfarlar, hoparlörler, radyolarl 
ayni dakikada bütUn cihana bildiriyor' 
!ar; Londra caddelerini dolduran in
sanlar (Allalum, kralımızı muhafaza! 
et> diye bağrışıyorlardı. Milyonlarla •

1 insan kendi hükümdarı il'in Alluhına 

dua ederken. Vensminster kilisesinin t:ı ı 
rihi çanlarilc 101 pare top ela kral aı - 11 tıncı Corcun tahtını seliı.mlıyorlardı. 

Tavassut teklifleri doğru çıkarsa Biz bardaki hayautısrı ıc• 
adeta mahpus bulunurken. tııı' 
Vakıa, benim hiçb'r kabahlli!t 
I<,akat. onlann öldUrnıck. isİııı~ 
bir odaya knpattıklnrı bt~ ~ 

Bütün Avrupada harp korkusu· 
na nihayet_ verilmiş olacak 

Berlin, Belçikanın milletlerarası 
cemiyetinin gösterdiği lüzum iize -
rine arazisinden orduların geçmesi
n~ müsaade etmiyeceği hakkında 
teminatım beklemekte idi. Fakat 
her ne de olsa bugünkü vaziyet Al· 
manya için de eskisinden daha fay

· bır • masma yardım ctmenıı 

Paris, mayıs - Son günlerdeki 
siyasi hadiseler daha büyük bir nik
binlik hissi vermekte ve sulhun mu· 
hafaza edileceği ümidini kuvvetlen· 
dirmektedit. Çekoslovakya Cumhur 
reisi Beneş, memleketinin cenub 
taraflarına yaptığı seyahatte yakın· 
da bir muharebenin zuhurundan 
korkmadığını açıkça söylemiştir. 
Rusya ile olan bağları dolayısile 
Almanya ile Çekoslovakya arasın· 
daki münasebetin gerginliği nazarı 
dikknte alınırsa cumhurreisinin bu 
scizlerine daha büyiik bir ehemmiyet 
verilmesi lazımdır. Ayni zamanda 
Beneş. bugünkü Avn1panın en bii· 
yük diplomatlarından da sayılmak· 
tadır. Ayni hisşİ, lngiltere harici· 
ye nazırı. Kralın taç giymesi müna· 
sebetile Avam knmarasının son top
lantısında izhar etti. 

Eden. ispanya faciasının devam 
etme~ine ve hatta son giinlerdc da
ha kanlr bir ınanzaril g(istermesine 
rağmen Avnıpanın siyasi VC\ziyeti
nin başka zamandan daha temiz ol· 
duğunda ısrar etmiştir. Bu da dev· 
Jetlerin ademi mi.idahale komisyo • 
nundC\ gittikçe daha samimi olarak 
tesriki mesai etmelerinin neticesin
d; elde edilmiştir. l :attfı bugi.inkü 
tatbik edilen rni.irnkabenin havaya 
teşmil edilmediği ve bu suretle tR}

yarelerle yardımlar yapıldığından 
şikayet edildiği halde gene ademi 
müd<thale komisvonunda muhtt'lif 
devletlerin mi.i~t~rek hareket etme· 
si bugünkii neticeyi vermiştir. 

Anupa islerinin sulh içinde hal
ledileceği hi;sini tak~·iye eden enı
marelerden en mi.ihimleri de son 
günlerdeki iki ziyarettir: Edenin 
Brükseli ve Alman hariciye nazın· 
nın Romayı ziyaretleri. 

Edenin ziyaretile Garb l.okarno· 
sunun bozulduğu zam,1ndanberi e
sen buhranlı hava diizelmiş oldu .. · 
Ayni zamanda bitaraflığını iktisab 
eden Felemenk· Milletler Cemiyeti 
prensipine sadık kalmaktadır. Yani 
arazisinden muhariblerin geçmesi 
memnuiyeti, l\lilletler Cemiyetinin 
nizamnamesinde gösterilen zaruret
lere şamil olmamaktadır. I3u zaru
reti Bel~ika hariciye nazırı mebusan 
meclisinde söylediği ~özlerle kabul 
ve teyid etmiştir. Bunun içinde Al· 
m .. nya Bclçikanın bitnraflığmdan 
kati olarak memnun kalmamıştır. 

d~lıdır. 
Von Neurath'ın Romayı ziyaret 

edeceği zamanlar, birçok endi~eli 
~ayialar almış yüriimfü;ti.i. Önce 
hariciye nazırı ile birlikte Alınan 
orduları ba~kumandanı d" Romaya 
gidip askeri bir ittifak yaprlacağı ıs
rarla söyleniyordu. F "kat bu hnber 
Berlinden knti olarak tekzib edildi. 
\1 e ı\lmnn baskuınancianının Rotıı<l
yı ziyareti başka bir zamana bırakıl· 
dı. 

Alman hariciye nilzırının Roma 
mi.il:ı.katmın rnnunda neşredilen 
re~mi tebliğ yalnız Berlin - Roma 
mihverinden ve bunlar arasındaki 
miinasebetin siyasi cephede olduğu 
kadar ikttsadi cephede de inkişaf el

t_irileceğinden bahsetmiştir. 
lngilterenin yeni bir Lokarno 

icin müracaat edece~i ve dünya ik· 
t;sadiyatmı düzeltmek için umumi 
bir konferans toplanması mesaisi 

sarfedildiği şu zamanda Almanya 
ile ltalya arasında yeni bir asketi it
tifakın mevzuubnhsolm<\Sı sulha o
lan iimidleri deha çok takviye ede· 
rek herkese yarının va7..İyetinden iyi 
iimidler beslemeğe fırsat vermiştir. 

mazlar mtydı? . 
Bunu Harvest'e sordull'l · gı 
Bu ylizden, bara tekrıu' 

rnz tehlikeli olacakh ·• ~· , 
- Bara nasıl gidecegız · 
- Nasıl çıktıksa öyle" 9 

- Ne demek istiyorsun· 

raftan kaçarak çıktık.~·. 
- Gene öylc·girecegıZ.·· 
- Öyle mi 11181l1 
- öyJe ya! Bizi hiç kllç 

smlıır... . Jn ~~t 
- O halde. kaçmak ıç ıc;.t' 

bu kadar eziyet yanınıtı.ll 
cak ?... ., jı;l 

ıyı· 
- Sade o kadar olsa .11 bil' 

ne arkn taraftan girn1eJ\ !çı 
itıı-·· " dar eziyet daha ı;ekece,, 'bl ı• 

.~·n gı ' 
bunlar. senin zannett2~1 I{açt11 
getiremmiş şeyler degıJ ... ıtsbll e 
ccktiğimiz zahmetlere ll'\u 
· un"··· 
tiğimizi unutuyor mus · 1 

- Evet. iki Uç haydudtJJl 
ele ettik d\ycceksln ... 

A ? ı I• - z mı. ·uııı 

- Onu bilmem. Edeceg (o 

deye bakalım... . 11 ıışı>'
0 

lı,ıte ben de onun icın ç 811tf··· 
"Şimdi gel benimle beT tııttl' 

dıı1 8 e 
Fakat, daha bir a 1 rcJıl ' 

k . b' c dll ı, Harvest birden ır ıctı= .hclt 
lcrini bir yere öikcrek bJ de F 

Onun baktığı yere bcıı . f 

çevirdim: . bffllı 1~ 
Bulunduğumuz ye:.111,.jfÖı· 0111 

de bir evin arka yUzU bir ~-
ba hçcli evin bir yerde, .. 
.. .. t•• .,_ıı ~ 
runmuş u 4rıJ • 

Harvest'in kadına do~-" e~ 
b • ·e llt" 

ta ancaaını çekmesı ' ~' 
oldu... rııt< ,t 

Kadının b;r rığlık o.tıı 
devrıldi~ini gördüm: bil ~,o 

Ne olmuştu? Har\•est 
• +~ t . t "? ,, } çın a ..... ş e mış ı . ... 

1 
t 

rvcııa''' 

.Avrupa büyük devletlerinin an· 
laşmasma ve dünya sulhiinün istik· 
ranna mani olan bugünkü en mi.i· 
him mesele ispanya meselesidir. f\fa· 
atteessüf hic kimse bu meselenin ne 
suretle hall~dileceğini tahmin ede • 
memektedir. ispanya meselesi bu
gi.inkü halile devam ett.i!.-<:;e devlet
lerin biribirlerile anlaşamamazlığın· 
dan maada Gernika mesele.cıiııde ol· 
duğu gibi aralarında bi.iyük ihtilftf-
larm zuhur etmesi de eksik olma· .ı1İI 
maktadır. &rd6,. 

Maamafih son günlerde ispanya Dr. f b1ahi111 ,ıı~'" 
f ecayiinin neticelenmesi için tav as- Birinci sınıf çocuk f"l'

5
t /~ 

sut edecekler bulunduğu hakkında mütehassısı ~ 
yapılan tahminler de eksik değildir. / lusı'J..i ı·c Çucuh fı11d"11e - , 
Böyle bir hadise tahakkuk ederse asisımıı . rJD- :1' 
yalnız İspanyada karde§ kanı dö- ı Aksaray Millet CaddeS1

11 
, .,..-

külmesinin önü alınacak değildir.. l" Her gün saat 9 ditr1
1 

,det 
Ayni zamanda Avrupa ve biitiin 1 hastalarını kabl.I 
di.ınyada muharebe korkusuna kati· =--------,,,_. 
yen nihayet verilmi§ olacaktır. 
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d· 
l Bursada / E d J kl •k ~~~:~ı;:ra~~::;:~ ge e e e rı santralı 
~ .... ~;:;;>.:-K•Y.n.ıu,.h. Büyük ve kii.• iik Menderes mıntakasında mühim 

Bir günde iki kız 
kaçırıldı 

)il ~Y;ı g~J . • uç temsil vrrmek k •k ~i~ tarııaıı~~ B0ursa~ı~r Şadiyi tef l /er yanılıyor 
dr '°llrsad .. nun ıçın Şadi - r 

L..:'', a dcrın bir sevinç u • izmir, (Hususi) - iktısat Vekaleti, 
• ""lllJı, telll!·ı memleketimizin her yerinde olduğu gibi 
fıi: lQ biir~s·"'ercceği Tayyare Si • Ege mmtakasında ve İzmir havaiisin 
~ l>ilttj 

1
_ 1~d~ buldum. O <la de de elektrik santralı vücude getirmek 

t,~'lld~h "0trıun·· ' · · d :~ ..,ı, hem d une yardımı doku • ıçın tetkikler yaptırmakta ır. Hüku • 
l doiaıı b. e Bursayı tekrar gör metin, memlekette muhtelif yerlerdr 
~·Pek tab'!r sevinç içindeydi. yaptıracağı el.::ktrik santrallarile bütün 

t d.. 11 olar k · (~de 0nüıiine . _a artıstin tekrar şehir, kasaba ve köyler, baştanbaşa e. 
t \'e d .... ıntıkal etti. Şadi, hci- lektrii:e kavu .. acak, fabrikalar ve İm;> . da onuş) s.. .. •• T 

( n kon ozunu bir şarta lathaneler elektrik cereyanile işliyecek 
eı:ıq lllu..,akka~~tur~u~~r: kararı için tir. 
loıı t;ığll:ıen tabırını kullanıyor. Ege mıntakasındaki bütün şehir ''e 

ra lahne' on .. y~~lrk bir iftirak- kasabaların bir elektrik santralile idar~ 
o:. ayrı bir ~ee donuşünü, hrr saf. edilmesi için tetkiklere başlanmıştır. 
~· Yecan duyarak an - Bunun irin Vekaletin ecnebi bir mü -
ır >'ti :s ~ lıaık C\'\'eJdi tehassısı izmire gelmiş bulunmaktad:r. 

Cf:t C'iind.... . : diye bacladı ·, An • 

Balıkesir, (Hususı) - Bıri ivrindi
de, dığeri Bostancı koyunde iki kız ka
çırma vak'ası olmuştur: 

re cereyan verilmesi m.. k.. ld ğ 1 - 1vrindinin hlam mahallesinden 
takdir.de kilovat ücreti ı"k" b 1 • Arı og u useyın kız kardeşi Emine um un o u uı ·r 1 H . 

ı uçu t veya . . . . . 
üç k~r~şa kadar inecektir. Bu takdirde ıle _bırlıktc Nahı.y~nın 1 S .?aki~alık bi~ 
en kuçuk evlere bile clekt 'k yerınden taş getmrlerken onlerıne Nun n cereyanı .. . . 
alınacak ve medeniyetin bu en müh.im oglu Şukru ve kardeşı Cemıl ve Deveci 
vasıtasından zengin, fakir herkes bol Hüsnu oglu Mehmet, Osman oglu Fah-
bol istifade edecektir. ri, ve Yağcılar köyunden Jsmail oglu 

Haber aldığımıza göre, Vekaletin 
Mustafa çıkmıştır. 

Bu adc1mlar Emineyi zorla kaçırmak 
istemişlerse ide kız nasılsa ellerinden 
kurtulup kaçmaya muvaHak olmuştur. 
Jandarma tahkikata başlamıştır. 

'it A "•• b :s Mütehassıs, fzmirin bir senelik cl~k-
orı. hıtıet Nu 

1
'. ~ektup aldım. İb· trik kilovat sarfiyatını ve muhtelif sı • 

"'l'dr, h,, rının ailesinden bah-tı Q,. nai müesseselerini muharrik kuvvet 
l'oı4 Ayrıca ~a~satla bir gece ya- mikdarını tetkik etmekle meşguldür. 

le;> tltıttr. ( aşıt Rıza lda bir mek 
İb·0Ynat) d. O gece sen de küçük 

Geçen yıl fzmir elektrik şirketi ce· 
rcyanından dört milyon kilovat ıarfi . 
yat olmuştu. Bu mikdarın beş yıl €onra 
25 milyon kilovata çıkacağı kuvvetle 
tahminediliyor. Ege mıntakasının mü -

Yahında miiJ.:cmmcl bir clcktril~ 
rnrıtralrna kanı~ocak olan gii::.cl 

1::.mirdcn bir göriinİİ! 

gönderdiği bir fen heyeti de büyük V\ 

küçük Menderes nehirleri mıntakesın • 
da tetkikler yapmaktadırlar. Ayrıca Ge· 
diz nehri imtidadınca da tetkikler ya • 

pıla-:aktır. Nehir sularının inşa edilecek 
bir baraj sayesinde muharrik kuvvet 

ola'rak kullanılması ve büyük elektrik 

santralının bu kuvvetten istifade edi • 
)erek İ!-lletilmesi, tetkiklerin başında gel 

mektedir. 

Hük(ımetimizin hazırladığr beş yıl • 
Irk elektrik santrallan inşaat programı· 
nın tatbiki için esaslı tetkiklere başlan
mıştır. 

2 - Büyükbostancı köyünden Ke • 
rim oglu Haşimin kızı 14 yaşlarındaki 
Emine Yağcılar köyünden Hasan oğlu 
Jzzet tarafından zorla kaçırılmıştır. Kı· 
zrn babasının yaptığı şikayet üzerine 
suçlu yakalanmş. tahkikata başlan • 

mrştır. 

Yı_urdda bereketli 
yağmurlar Öt '>'etiıtıi h 'YorJar ve Ahmede olan 

d le ıa atırlatıyorlardr. 
llıtı. ı ~anıydı h rr b. 
~ Çıllld • a ı ır apertif alr-

~,tc~\'afaıtatn derJıat kararımı ver • 

sait bir yerinde su kuvetinden istifade 
etmek şartıle ücude getirilecek elek -

trik santralından Heride bütiin şehir, 
kasaba ve köylere, ev ve imalathanele -

Yerli sanayi hareketini büyük elek· 
trik santrallan inşaatı takip edecektir. 

Adana. (Hususi) - Bölgemize bir• 
kaç giındcnberi bol yagmurlar duşmuş • 
tür. Çiftçimiz bu mevsimli yağmurlar 
karıısında buyuk sevinç duymuştur. ıa._ ~'tıc, b etırıiştim. Fakat birkaç -ra_d_a_d-rş-k-ap_ı_y_a_b_a-:-k-t-ım-.-:-iç_e_n_' d-e-ki_n_d-en----------------·----,-----k ___ d ____ _ 

\ıtct d{jlÜn~~~ranmın zafa uğrı • daha fazla bir kalabalık. Bunlar, yer 21 yerinden VUrUtQn Q lll Bütün mıntakalarda yaptığım tah • 
kikat üzerine aldığım c aslı mal(ımata 
gore: Gökçeliden Kara taşa kadar ) ağ • 
mur dı.işmemiştir. 

~,,.trana \'er ~rn için, cevabımı be bularr.ıyanlardı: - Mademki Şadiyi h 
-cı.,,_ ~tıc . getirdiler, hiç olmazsa, yarın gere bizi 
d 

"lJf cu. e ıkinci d d !etmez köyü ile Çavuşlu İnnaplı köyü na götürmek üzere ayrıldığı sırada bu 
ı. "C İIL·· dıın. Adana (Hususi) - Evvelki gün Me·ı ğer köyde bulunan emşircsinin yanı • 

t il.i •dler. S per o en bir par· alsınlar! .. diye söyleniyorlardr. Halkın 
ct ~c etn:ı· 

1 
onra, üçüncü perde _ bu muhabbetkar şikayeti, beni orada a· arasında kocası Reşit tarafrnd:ın öldü - iki köy arasında ve tarla .. ~~lu kenarın· 

) ~~-tiiıı ~:.er. Fakat Ankaraya lıkoydu. rüldüğünü yazdığım Asiye hakkındaki da yaralamış. ve orada gorulyen sürün-
Oymaklıya evvelki gece boJ yıogmur 

yağmışsa da diın giınduz diışmcmiştır. 
focirli. Mihmandar ve Yuregirde bü

tun mıntakalara ayni mıkdarda devamlı 
yağmurlar du muştür. 

~ :•ıaıtı 
1 
ışlcrc baktım ki (seki- Sahneye çıkmak için dakikaları sayı· tahkikata müddeiumumilikçe devam e- me izlerine göre kadrru yol kenarında vur 

1 
dcra rn: arak oynanacak. yor ve işi'n beş c!akika daha geri kalma· dilmektedir. duktan sonra sürükliyerck buğday tar· 

~tı. illıi Çık Vafakat cevabı verdiğim sına dua ediyordum. Nihayet zaman gel Dün mahalJinde tahkikata giden !asına yüzükoyun yatrrılı bir vaziyette 
~İb ~hrıcyar~rnadım. Program baş- idi, çıktım ve o dakikada hissettim ki.I müddeiumumi muavini Şeref Gökmen· bırakmıştır. Yağmur, bilhassa Karaisalı ve Ye

niceye de çok bereketli bol bir surette o ~1• llliith~ ıl~ olarak çıkryormu - aradan on yıl değil, ancak bir ~ece geç· den aldığım malumata göre, maktul Vak'ayr müteakip Re<it hemserisi 
ıs b•r h • • :ı • bıı t ki· . · eyecan ıçındey • mi tir!.. 6 sı sırtında 13 Ü sol yanında ve biri Mccidin bulunduğu Kadıköyc giderek 

>'ar c duıu~ b.~r aralık yavaşça kaç· O gece sahneye tekrar ayak basın -ı göbeğinde bir de yüziınde olmak üzere bir yaşındaki çocuğunu "anası kaçtı a· yagmrştır. 
~.1rtı trıak:um, Biletler satıldığı ca da arkası sökün etti. Fakat dediğim 21 bıçak darbesile öldürülmüştür. ramağa gidiyorum buna bakınız .. diye --------------

ıt ~rz adı hasıl olmuştu. Ye- gibi bu dönüş muvakkattir, temelli de- Reşit Karagöçerli köyünde bulunan bırakıp savuşmuştur. gu tahmin cdılmcktcdir. Tahkıkata de· 
a da ~cçebilirdi. O sı - ğil !. karıs·nr en küçük çocuğile birlikte di . Katilin mınt:ıka dahilinde bulıın~u • vam cdıliyor. 

ATEŞ ULKESJNDE - Büyük seyahat kitabı 1049 uncu numaradanberi devam ediyor.Almancadan çeviren: Damar Arıkoğlu. 

ATEŞ ÜLKESİNDE 

~ırn,('; . ı . 
tu~d 11 erı tetkik caiyor1ardı. Av-
köytc a ~kkabaz ve çingeneler uzak 
cukı re.~ıttikleri zaman köylü ro-

ğü zaman portakal, yasemin ve ınİ· 
moza çiçekleri arasında temiz koku
lu tatlı bir hava .geliyor. ilk hahı.ır 
gelirken vahada bütün hayat u· 
yanıyor burada geceler fevkalade 
..,üzcldir. 

b· arı uz . d 1 , iz de b erın e nası tesir yaparsa 
ltıı§tık. 'N'da hemen ayni tesiri yap 
dırı "''b• amaz rumba erkekleri ka-
'"· ıı.1 ı Yu k b .. ~1 sev k" muşa akışlı, suslenıne-
tıl'> bi~r ·unselcrdir. Kendilerini ga· 
taf)~rın:ure~tc tezyin ediyor1ar. Et
bakarJar · t~!~a .tatlı tebessümlerle 
ntı§)ard ' Ulun ışJerİ kölelere bırak-

ır. 

~ Burada h ~Ytin a.. u~malar portakallar, 
~·~arıı egaçlan:·ı.nsan eli ve bilgisi in· 
lİ§ıy0r lnıcksızın kendi kendine ye· 
"c ka\:u ıneyvc veriyor. zorkhum 
~crıı'ba n tar!alan mcbzu1en erkan 
ha ama~ Rulan tarafından sulanıyor. 
~ latın <mu?1?~ biitiin gördüğüm va 
.ı el YcrJe..: JdYısı ve diinyanm en gii -
\lıl • •n en b . . d. ı ... erkek) d ırı ır. r..adrnlarrn· 
~ı ."°ar; b er en daha fazla zenci ka
·~tısrıaaı.,. uknların derilerinin renkleri 
sı .. ... ·oyud k ı Bu~eld· N ur; adınlarm hep-
i~ ~c de k:~ e dışarı fırlamış dudak· 
}' tınin alt rrcık snçlıdırlar. Vücüt
k 0 rlar. Çikısımmı pek hafif örtü
l a~ hc:lı·a~ çek çelenk1erile, tatlı ko
Cll.j" 1 t Portakal • kJ ·ı .. 

he .r.or ar. Vü ~ı~e erı c Mıs-
1 kl'tıılc Ya'") cutlerını zeytin mel-
e~ ~~cutı!r{~rlar; . ~u yüzden çıp· 

8ıb1 P"' I ıpkı cılalı abanoz ag-a-
"r 'Yor. 

lrkJ;rkeklcr ko b 
far rı hakir .. ~.ça oncuk gcrdan-
ka • kı~lar b gok~~~~rlar. Genç kadın-
Yı~ U uruk d'· . 

kik 1~ gü]·· -s unya ıçinde 

o 

Bu gçce manzaraları bana binbir 
gece hikayelerinden bir maaal gibi 
geldi. Bulutsuz gecenin derin ka
ranlıkları içinde yüzen ayın açık 

mavi ziyası, hemen hemen gün ağar· 
tısını andıran parlaklrğiJe etrafa ya
yılırken zeytin orman kümeleri üze· 
rinde halı çiçeği rengine bcnziyen 
şayanı taaccüp parıltılar görünii -
yor: palmiye şarabının tesiri altında 
kedersiz siyah halk bu gecenin için
de yek ahenk musiki ve kaideye 

mutabık zarif oyun hareketlerile 

raksediyor. 
öyle saatlar oluyordu ki bu yoru· 
tetkik seyahatinin ağrr yüklerini 

b~~az olsun üstümden atabiliyor • 

dum. had . d·-· .. 
Namaz runı a ge:ır ıgım gun· 

I sahra içinde geçen uzun sene -
~r, adir kıymetli hatıralarından 
nın n K'd' ha ki -

1 sanki ı ı ta ıgının em· 
sayı ır, 1 .. I • • 

. . t 
1
·z acı ıstırap ı gun erının t~z

Jll} e s • 
minatıdır. 

Vahanın şeyhi sultan. ~nz! ~n 
l'v1 trafr ritle çevrılmı§ çıftlı • 

ongo e , b . . . . d 
-· d t ... "·ordu; u çıtın ıçın e 
gın e O Uı u,1 ki d 
b. k hurma yapra ann an ya-

ılr ço ··nferit kulübeler de bulu· 
pı ınrş mu 
nuyordu. h 

\
, h gelir gelmez emen ona 
a aya be . h" .. k daıı ctlllcktc~nheınelerle lıerşeyi tet· 

f)) k8 Ve lllu .. ·k oşJanryorJar; türkü 
c t d· ... ı ayı d - d · ' 

1• • • b'ldı"rdim ''e ~ı usnu ·a· 
ge ışımı ı . 
bul etmesini de rica ettım: . 

ti 1_ e ırlcr. B a zıya esılc sev· 
"'a"b atan .. · h '1irı r ~ olan ha . g~ıneşın ararc· 

Utuhet}j k ttust:_va geceleri -
aranlı ı ·ere cüktü-

Ü 
.. .. .. birçok kolelerı re· 

Çuncu gun . · 
. ld ... halde zıyaretıme 

fakatınde o ugu h. b. tahtırevan 
geldi. Köleler ~ey ı ır 
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darın cenubundaki küçük vahalar • / katettik. Bu mevki. pek ~ısa gunlcr 
dan bir kaçındn Sanakala kadar içinde adamlarımı ıdd~tlı sıtmalnr -
nşağıya doğru olan mmtakada (Di- la endişe veren kırıcı hır imle gctır • 
ospyros) ağacı buldum. Yeşillilderi, di. 
tatlı kokan çiçekleri arasında mavi J Buna karşı yegane hal"ıskarımıı= 
gİyah renginde kiraza benzeyen Mimoza çiçeği oldu. Km vctlı ku-
meyvelerden yerliler tatlı, katı bir l>an ak ciçeldcril<." c:alı t. rzında bu -
şarap çıkarıyorlar. Fakat ben bu yüycn sahra Minıowları kt'ndınc 
:.araptan ho§lanmadrm. mahsu pek acı bır zehir ta ı) or huı~-

İşte burada Kidi bataklığının bam l~nn, hayret verili şıfc k.ır tr ırlcrı-
liuk ağaçlan arasında bu meyve a- nı: evvelce '< ho yerlcrınden ogren· 

ğaçlarmdan birçoğuna tesadüf et - mıştim. 
tim. Bunun tatlı acı kabuğu sıtma - Bana ve ork daslarıma mu allat 
ya karşr müessir bir ilaçtır. Esa • olan sıtmn, biitim Afrık<'ld;ıki sıt • 
sen bu ağaç çok eski umanlardan - malar gibi "trphô en" cinsındC'n idi. 
beri tanmmaktadrr. T rpkı çok ol - Tesirsiz sulfotanrn yerınc. cok za-
gun siyah kiraz gibi tatlıdır. Sıtma rnan palmiye şarabına ınıınozanm 
nöbeti esnasında alındığı zaman fev- acı usaresini kanştırryor \ c bu su-
kalade ferahlık husule getiriyor. Bu retle hastalık in ınU\ affoki) etle mu· 
arz derecesinde dolaşan Avrupalı_ cadele ediyorduk. 
lar bu kabuktan yanlnrmda pek çok Bir bardak Ş< mba bir damlı kat· 
bulundururlar. mak kfıfi gcltyordu. Bund<m ba ka 

"Lotophagan" hurma erikleri de yemeklerimizin H tutunlc-rımizın ı· 
çölde ya§l'yan ısrail çocuklarım ha· çine mimozanm kurufl\us u nresini 
tıra getiriyor. karıştırıyorduk. Z. ımcdı) orıım ki 

Bataklıklar a;a ında giden yollar, 
d.ıha doğrusu ızler, daima dar ve; 
kaypaktır. Buralarda yalnız bir hay· 
van diğerinin arkasından gidebilir 
ve giderken de düşmemek için çok 
dikkat ctnıeğe mecburdur. Günde 
ancak beş kilomeıre mesafe alabili • 
Yorduk. 

Böyle sarp ve tehlikeli bir yoldan 
geçeceğimizi önceden asla hatrnmı • 
za getinnemiştik. Bu vaziyet kaJJı -
tunda geri dönüp başka bir İstikamet 
takib etmek de miimktiıı değildi. 

Bu tehlikeli bataklık mmtakada 
yolculuğumuz hemt'n hemen altı 
haf ta sürdü, garptan şarka doğru bu 
mesafeyi altıyüz kilometre olarak 

(Kimya aleminde) ahra mimoznı;ı
nrn zchiri ve onun sıfo) .ıp h. ası 
henüz tanınmamrstır. ) U\ ırkık • • 
çık renk içindeki kan damlası Afrı
ka mimozalarrnda mulu°i1dır. 

Anladığnno gorc bu Jla insan 
vücudu \ C BZ )arı Üzerinde, oyle 
bir hal husule getiriyor kı in nı ad -
ta sağırlaştırı)or ve U.} u tunı) or. 

Jık birinci gununde ın anın bti
tiın uzuvları kunmn gıbi . gırla ıyor, 
gözün ônunde m nck c kırmızı 1 

rt'ngindc z-.if, duınnndnn hır perde 
çekiliyor. 

R .ı.~t ızlık ıkidcn durt gun<." k.ı
dar su~u~or, onr<1 in 11 kcndısını 
tekrnr ı)ı bulmağa b Jıyor. 
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1 iLAN I ı 
Uyuşturucu nıaddeJer inhisar1ndan: ıstaobu SOp D tere 

idaremiz 1937 .senesi Afyon rekoltesıni 'fürkiye Ziraat Bankası vasıta&iy- m em UrJ UğU 0 da 0 ı: 
le !doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. Mahcuz v~ ıPar.aya ~evrilı;naıne ka -

Alrmlar mczkQr bankanın aşağıda gösterilen şehir ve kasabalarındaki 54 .car Ncrilcu Kotı:aı:ıy:a ~iftli_ği .da.hiliodc 
~ube :ve sandığında yapılacaktır: Yarım Burgaz taşköprüsünden başlıya-

"' M · .rak şarkında Tuna uyu, Aziltlı ' arut -;ı.okat, Erbaa, Niksar, Zile, Amasya, erzı!on, Gümil§hacrköy, Çorum, 
Mecidözü, .İskilip, M'latya, Adıyaman, Eskişehir, Sivrihisar, Mihalltcık, Kütah- ;l:ıancsi, Azatlı çayırı,ndalci yol ~le V<erir 

h. y çayırı başında Bitlipınar ve dere kar ı • ya, Emet, Gediz, Sim\lv. Tavşanlı, Akşe ır, alvaç, Ilgın, Bo~ır, Karaman, 
Be.~ehir, ~· Karaağaç, Bilecik, Bozöyük. İnegöl, Geyve, Göynük, ıp.rhandi, U . ısınr _geçerek D ipsiz kuyudan , ş:,natde 

&azlık bayır '!l.C. ahta ltöp,rüsiı :ve gar -ak, Çal, Çivril, Kula, Myonkarjhisar, Bolvadin, Sandıklr, Yeni clı i r, N :ı ll ıhan . 
ben .fm roh or çeşme ve çayır kenar) ile Emirdag, Seydişehir~ Konya, Denizli, Aydın , tsparta, Eğridir, Uluburlu, Dinar, 
muhat dere 'ii,gımda mandp.a ıkulubc&.i }3uı1dur. Tefenni, Acıpayam. 

.Müb.ayaa fia,tlarr şu suretle tesbit olunmuştur: ,n.amı mahal deki pınarına ve andan Tu
na suyu karşısın1aki ımağara ile Yarım 

Soft)ar beher modin derecesi 40 Kuruı 
Burgaz taşköprüsü ile muhat tahminen 

il'eı:µiz ve Konaksız toplanmı§ dro-
içindc bataklık, &azlık Dişbudak dahil 

glstlcr, beher morfin dcrece&i 40 " olmak ü zere 2400 pönilm ~yır mabsu -
:t.ıor[jni yüzde 12 ~c daha yuka· ıatı ve Yarını Bıırgaz tun 'köprürü na 

n kabalar beher ınorfin c;lcre.cesi. ,35 " dC'.re ile Varllll Burgaz kolu pmarma. 
Morfini yüzde 12 den aşağı ka- and;ı ·1 gol kenarına istikametle tren yo-

balar beher morfin de,-ecesi 30 •• ' una ve bu yolu li!kibtn Yarım B,ın:gaz 
Satın alınacak afyonlann iptidai muayene~i jdareQJizin a1rm merkezlerine ~·ıinrli.süne ımüntchi tahminen SOO ıJö -

iÖnıdercccği eksperler tarafından i'apılacak v~ tartı ve teşellümü müteakip ala - nüm za lık mahsulatı açık artırma 6.u _ 
kadarlara kilo paşına bcrycçhi ati mikdarlarda avans verilecektir: rctilc i8-5-9S7 tadhine musadif sa-

Soft1ar 4.- Tı. Jı günü -saat 14 ten 16 ya kadar <fairc -
Tcmit ve konaksız toplanmış droıtistler 4.- " :jc sr. tılacaktır. Ve takdir edilen kıyme· 
Morfini % 12 ve daha yukarı lsabalar 3.- .. ti;ı "o 75 ini bulmadıgı takdir.de Hdnci 
Morfini ı% 12 den aşağr kaba.lar. 2.50 .. ~ık arttırma 21-..:S-937 tarihine mü-

Bakiye afyon bedelleri 1stanbulda yapılacak lahoratuar tahlilinden ısonra Eadif cuma günü saat ı 4 ten 16 ya ka· 

aıaqıi sür'atle ve yine Ziraat Bankaları vasıtasiyte alakadarlara ödettiıileccktir. dar 6at1ıa-ağından talip o)anl~rm mez· 

Ekicilere afyonlarını Bankaya teslim ettikleri tarihten itibaren hiç bir masraf kur ;;ün ve saatlerde daireye gelmeleri 
tahmil edilmiyecektir. il.in olunur. (V. P . 1425) 

~föbayaalara afyonun toplanmasını müteakip derhal ba§lanacak ve bu ta
rihler Banka tır~f mdan mahallep ilaJJ olunacaktır. 

Alım münl.ıasrran 1937 senesi rekoltesine ve hakiki mUstahsillere ait malla· 
ra tahsis edildiğinden eski seneler mahsulü afyonlarla tüccar ve müstahsil mal-

ları katiyen kabul edilmiyecektir. 

Temiz :ı.re konak&1z ol~rak toplanmı§ saf afyonlara daha yüksek fiat veril· 
mekte ol(luğundan ckiej)erin afyor:larınr temiz toplaması kendi menfaatları ica
brndandrr. (2700) 

Göz Hekimi 
Dr. S,ükrü Ertan 

Calaloilu Nuı·uMJD&niye cad. Nu 
(CağaJoflu Eczanesi yanında) 

Telefon. 2%5«5«5 
!I 1 

Aile çenberl 
A. Moruva • f. H. Aliıan 

365 sayıf alık bir roman. Sayf iyeyc 
gidenlere tavsiye ederiz. 

YAKIT Kitabevi -. 100 kuruş I' _ _..._.. _ _. .. 
Diş Doktoru 

~~eyt t01Bçer 
Cumartesinden maada hergün 

hastalamı kabul eder. 

E<l rr.~ka.p1, Karagümrük Tramva}' 
Durağı No. 95 

E--

Giorio Baba 
ff. Balzak • H. Rif at 

Sayfiyeye gitmezden evvel mutla
ka bir tane tedarik edin. Büyük 

roman 
YAKIT Kitabevi • 100 kuruş 

RW O WP C SAWCCUYWWWWWXIL 8 ~ ------

lfVflllN dokit1r11 
NecaeUln Ata sagu .ı 
Her gün 16,SO dan 70 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlarmda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dat 
muayene paraı;ızdır. 

A.)lık 

S D}llk 
6 aylık 
\'ıllık 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

:l\IPmlekr.t llJf!mJeket 
l~lndc dışında 

150 %i5 
400 161) 
'750 ı.ıoıt 

uoo ı700 

Tarlteslndeıı Balkanlar için ayda lltuzar '"" 
rı,ı;J (!lişUJUr. Poota birliğine G'f rrıılyeıı Y'H" 
ıerc ayda yç~ıııtş beşer J>1Jruş zammedilir. 

Türld,\'Cn rı her rosta merker.lnde 
KURlfl'\e ;ıbone yaı.ıJır. 

Adresini değiştiren aboneler 2:ı kuru§ 
()derler. Göndermlyenlcrln adresleri 

değl§tlrilmc:':. 

l'!l!!!!!!'!!'!!'!'!l!'!!!l!!jiiiiiiji!iii!ii!ii!!ı!iiiiiii~""!!i!!ı~ .......... ıiiiıİ!!"'---------------:ııı.ıı' 
1 - :btanbul Zıraat iBankasırıdan aylık almakta olan 6taıı rP 

hususi da,r.csin(len mÜtC§c.k.ldl mahalli ve .idare emekli v,c oksiltJ 
pirinci altı aylık yoklamalarına başlWllll tır. 

6 
e' 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin ecya~ı arkasındaki izahata g r 
zılaeıak ve Cotoğraf)ı olacaktır. d ~ • 

S - ~a ahipleri yoklama ilnıühaberlcrini oturmakta 01 11 
fi 

müdürlüklerine tasdık ettirdikten sonra resmi &enet, eylılt ı0ıiz~ r 
kuesi,le irlil<t.e 111ay.ıs 957 sonw:ıa kadar eit ô,ldukları Bel®.ıye l 
caatla yoklamalaı ını yaptırpıalan :ı ;. n olun11r. (i.) (2717) 

~ 
Muhammen bedeli 3662 lira 71 kuruş olan Oskildar sut ve s!l koııı' 

lan hııkım evi bahçesine yapılacalc ihata duvarı açrk eksiltmeye k1 tf 

Keşif evrakı ıve şartnamesi levaz.ıv: müd ürlügilnde gôrulebilir. btc ~1Jı1 
lı kanunda \•azılı vesikadan başka hay.ınd ırlık direkt6ı.1Jügünden ala':ııı t 

liyet ve ikasilc 27.4 Ura 70 :kur.uşl"k ilk teminat makbuz veya rıtttıW 
bet' 27-5--937 pc.rşcmb: giloü saat 14 de Daimi Encümende 
tar. (i.) (Z694) 

e~ 
Haseki Hastanesine lüıumı: olan 59 kalem ecza &&ık cksiltırıt~ ~ 

tur. Bu eczaların hepsine 804 lin 10 kuruş Iiat 1ahmin olunmuf~9o ~ 
listı:sile şartnamcEİ 'Levazım 'M i.:ıforlügünde ı:.öıiilebilir. i tcklller r,Y• 
nund;;ı ya,:ılı vesika ve 60 lira S 1 'kuruşluk ilk teminat m.a'kbıııı: " 11.ııtl" 
beraber 25-5·937 snlı günü saat 141 de Daimi Encümende buhmrııa 

lstarıhul nıeb'us intihabı teftiş heyet~ ıııa 
.Abdülhak Hamit Tarhan.14ın açılan istanhul mcb"usluğu için ~ırrtıı 

tarihine :rastlıyan P;ızir günü intihBp y:a pı la cağından müntehibisa~ı l'(erı" 
talari~ .o gün lii!at dokuzdaJl on ilçe kadar Beyazıtta üniversite 

0 

nunu t.e§rifleri rica olunur. (2749) 

---- adC 
Seneljk .muhammen kirası l O lira olan Karagümrükte DeDag~tıb'rf' 

t:inde Fevıipaşa caddesinde 52, 50 mZ )'Ol artığı tcsliın tarihinden 1111tfl 
müd:lçtlc ~iıaya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. şart~111t 
zrın Müdii,rlüğiinde görüleb!Hr. istekli olanlar 7 5 kuruşluk ilk •1e; cPıtl 

•cya makbu•u ile 31-S-937 puartcsl günü saat 14 de l)al: 
0 ,1 

lµnmalıdırlar. (2769) ~ 

Jsianbul Oefterdarhğındenı ıı 
Keşif bedeli 386 lira Ci2 kuru§tan ibaret bulunan Pcfterdarlılc Jtıll 

sıva, badana ve sair tamirıt illi pazarlıkla açı:.C ekşiltmeye konulm~r • 
lilerin 17-5-937 Pazartesi gün:ı şaat 14 de yüzde yedi buçuk f cz1! 
MilU Emlak Müdürlüğünde toplanan komlsycnil müracaatları. (fi .) ~ ~ 

.......... ...--........... __,....._......-~...,,,.,....,.,......--~--,,...---,--::-.----.,çtığl "~ 
• , ,.. kocası Emin aleyhine ,,.e J".ı 

1 an bbUsU davasında ınahiı~iJl 
lan davacl gelip dava ed u~ 
gahı meçhul bulunduğu ın ;ıaıı' 
ruhatından anJaşılmaJd~ıclifiıt 
llğat icre.sma karar ,·erı ıtıı 

Beyoğlu 4 üncü 
sulh hukuk 

hakim liğınden: 
Ni~ınUı.sında Me~rutiyet mahalle

sinde Sütlü ş9kak 10 sayıda oturan 
Emine tarafından Kasımpaşada Tabak 
ha.ne meydanı değirmen arkası sokak 
;ı '.1 No: Salih ustanın evind"' ~oför 

''a edilen Emln'in rn~ak:il ,il, 
lan 1.6.937 tarihine nıU~ !ıluı 
saat 11 de Beyoğlu 4 c ıunJl'I 
mahkemesinde ha.zır ~~1eeel1 
takdirde gıyabında gö ıc•iPl 
mu tebligat mskamınıı (\'. f 
üzere ilan ohmur. ..d 

'ATEŞ ULKF.SINDE . :ATEŞ OLKESlNDE 

ikinci tesiri ise bir hafta sonra 
vücudun bacak, kol, dirsek kemik
leri gibi muhtelif yerlerinde, örgüye 
benzeyen kuru, ka§ındırıcı şeyler 
peyda oluyor. 

Bu kabarcıklar tıbbi müdahcle -
!İZ, kendi ~alinde ilerlemekle bera· 
her daha fazla çoğalmıyarak siğil bü
yüklüğünde sert bir kabuk bağlıyor. 
Zamanla kaybolmakla beraber da
mar içinde bıraktığı kireç heran tef
rik edilebilir. Binaena1eyh bu bir 
zehirdir. 

Kidi bataklığının her yerinde bu 
fidanlar çabuk büyüyor ve çoğalr 
yor. 

(Strophanthus) tarafından bir 
sarmaŞık gibi sanlarak büyüyen fi
lizler şimali Afrikanın zehirli bir 
nebatıdır. (Apocynaceen) famil
yasına mensuptur. Tıpkı biz:deki bö
ğiirtlen salrsrna benzer. Biitiin ha· 
tak1rklarda biribirine sarılarak mey• 
dana çıkıyor. 

(Strophanhus) iki cimıtir. Biri 
kı~mrzr, öteki&i mavi çiçek açar ku· 
Jagı vardır. Katırlar tarafından i§tiha 
ile yenir. Fakat deve ve koyunlar 
bunu yemezler. 

Açık ye~il kabuklar is;inde ağus· 
tos ayında açılmağa gelen çekirdek 
leri bir yağ tafımaktadrr. Niğer kini 
cenup mıntakası zenci kabilel~ri bu· 
na faze Qdını verirler. Suyu çok acı
dır. Bu suyu kimyevi bir tarzda ha .. 
zırlayarak yürek ağrılarına kar§ı de· 
va olarak kullanırlar. 

letrapanton zehiri nevindendir, 
Pek çok tanmmamıştır, bu zehir 
fevkalade güçlükle istihsal ediliyor, 

Bu zehir Merak eşte §erif f amil· 
yası nezdinde aıırlarclanberi ölüm İ§· 
lerindc bü~ük bir rol oynamı§tır. 

"Istrapantosun" tohumları Afrika
nın diğer yerlerinde zahmetle, bü -
yük masraflarla, toplanıyor. Halbu
ki Kidi bataklıklanncla bütün bir ül· 
ke hu zehirle doludur. 

Afrika sıtma1arr, hemen istisna
sız mide adele hastalıklarıdır. Eğer 
bu hastalık tekmil adeleleri uyuştu
rursa sonu ölümdür. Bu hastalığa 
karşı yaptığım mücadeleyi yerliler
den öğrenmi tim. Mide adalelerini 
daima canlı ve hareketli bulundur
mak için (lstrapantos) çekirdekle
rini ve Mimoza usaresini daima ya
nımda taşıdığım çantamın içinde 
kullanmağa hazır bir vaziyette bu
lunduruyordum. Başlangıçta gün -

de üç çekirdek alıyordum. Bu has
talık hakikaten Avrupalılar ve Arap· 
lar arasında sayısı çok kurbanlar ve-

riyor. Ben ve kafilem biitün Tuat se
yahatimde alınan bu tedbirler saye
sinde hiç zayiat vermedik. Bnun 
Çekirdeklerin sayısını ona kadar çı
karıyorduk. Bu sayı normaldir, faz. 
lası kalbi zayıf olanlarda ani bir üli.i
me sebep olabilir. 

lstrapantos alındığı ilk 2'..aın ıtn · 
da çok çabuk \'C ntırablı tC!ir husu· 
le getiriyor. Bu zehirin viicude geç
mesinden az sonra iztiraptan hiçbir 
eser kalmıyor. 

Develerim, katırlarım, batak
hğm lezzetli parlak otlarından 
bol bol gıdalarını alıyor ve scmiri
yorlardı, bu sıcak ve rutubetli iklım 
onlar üzerinde kötii bir tesir yapmı· 
yordu. 

Bizlere gelince az kalsm cehen· 
nem bataklığına benziyen bu bah
çe mez:arımrz: olacaktı. Her ne kadrır 
cesaret ve cüretimiz yerinde ise de 

bura1arda dolaştıkça berbat ve müz
mihal olmamız ihtimalleri pek çok
[u. Ateşli bulaşık hastalıklar, kan 
kokulu, durgun, ağır hava içinde da
ha fazla ka1mağa tahammüliimüz 
yoktu. Sallanmağa başlıyordum; 

kanım damarlarımda pişiyor, kaynı· 
yor ayağa kalktığım vakit herşeyi 
kırmızı perde içinde, uyanık bulun· 
duğum halde, hayal meyal görüyor
dum; hertaraf ımt dermansızlık kap
lıyordu. 

İdareyi develerimizin sevki tabii
sine emanet etmeğe mecbur kalmış· 
tım. Kederimiz en yüksek noktasına 
''armuıtı. Otuz altt gÜn bataklıklar 
arasında tabiatın hırçınlığile müca -
dele ettik, açık olduğu halde etrafı 
görmiyen gözlerimiz bir pazar saba-
hı, ( muidir hokebene) nin açık ve 
parlıyan yamaçlarına baktığım za
man göğsi.im ~işti, içimden derin bir 

"oh" cektim. Kurtuluşuınuzdan ü
mitsiz. havala veda etmek üzere o1-
duğur:ıuz .bir anda, öni.imiizde yeni
den bir muvaff akiyet ve halas yolu 
açtlıyordu. 

Üç dört günde bataklığın sonu
na vnrıp kurtulacağımızı adamları -
mrı. söyledim, tekrnr cesaretimiz ye
rine geldi. 

Bindiğim deve sırtında sıtma a· 
evlerinden inliyordum, kendimi ktty· 
betmek iizcre olduğum halde bütiin 
irademi toplayıp tekrar idareyi 
i.izcrimc aldım. 

Çabuk ve sıkı bir har~ketlc ile· 
riye doğru gidiyorduk: dördiincü 
gün ayaklarımız altında tekrar sert 
toprağı bulduk; Buradn rmızi daima 
yukarıya doğru h er adını bizleri bir 

•. ~ . kötÜ 
parça daha yuksege cıkarıyor • _ 
hastalık saatleri de bizden uzak~3~ 
yordu, açık bir yülaıCklik üzerıJl lı
temiz bir hava tekrar bizleri karşı 
yordu. .. 
Bir mikdar daha ileri yürüyüfll: 
müzde devam ettikten sonra bor• i
nm yüksek1iğinde, çukur bir ~er\_ 
çindc etrafı çiçekli mimoza ıle ~,I 
lenmiş hurma, zeytin ve port3fııt 
ağaçlan ve bir tarafta da sık deıııı
fundalığı arasında i.isti.i koça~h .. 

11
,e / 

sır ve zakkum tarlaları goJ'\l ıJf 
tıpkı kaybolan bir dünyayı bollfl 

111
_ 

gibi oldum. Burası (Namaz .rıJ bit 
ba) vahası idi bu sırada muharıb,..j
kabile ile kar§ılasmış olsaydık flhl~
lup ve perişan olacağımız ~~ $fi" 
knktt; Çünkü hı:pimiz titretıc1.di~· 
ma1nr içinde bitkin hastalar 'k,r
Üzerimizc yapılacak hücumlar• .. ,Je 
şı kendimizi müdafaa etmek f~. 
dursun, ayakta dunnağa bile 111 
limiz yoktu. 

Çok şükür vahanm ycrlilr..ri.•~: 
çu kimselerdi; bizler ise kendı ~t>' 
gC!İnden korkan §aşkın biçarel~ ~· 
ziyetinde idik. Burada yakın bır1°!. 
manda ~ifnyap olacağımızı of1'lll ~ 
duk · zeytin aüacı ormanı aratı11 " 

' c ~~ıJ~ 
va.haya karşı güzel manzarah 1<~ ç1· 
bir tepeyi konak intihab eder~ ı.eıı• 
dırlarımızı kurduk. Birkaç yerlıd lef• 
diliklerind~n yardımımıza gel ~ıJf• 
birçok kadınlar da 8U, meY"e' 1"' 
ve saire gibi şeyler satmak jçıtı 
nımıza gelmişlerdi. 1'1' 

Bu meyanda toplanmış olıı~ır'' 
çok esmer ("ocukltir oyunlarını ~ 
karak etrafımızı sardılar. Ş3f t>J' 
gôzlerile biz:leri ve daha ziy11de·

9
l't1• 

vanlarımızı, çadırlarımızı ,.c: > 



2 ı , l{Uıgu k • · k'l' · ...._ U ncu surp Lusavorıç Ermenı ı ısesı. 
3 .... U Sküdar suıı> Haç Ermeni kilisesi 

~......, l3:kUdar surp Garabet Erme~i ~~lise~i 
S ..._ l{ Ykoz surp Nigagos Ermenı kılısesı 
6......, '!{arta} surp Nişan Ermeni kilisesi 
) ..._ ıc:ndilli surp Arakelos Ermeni kilisesi 
8..., l{ dıköy surp Takavor Ermeni kilisesi 
~..., l3:dıköy Rum cemaati 
ıo 1C uyUkada Rum • ,, 

lı...., ~Uncuk Ayapandeli Rum kilisesi 
12 .... l{ eybeliada Rum cemaati 
1
3 ~d~llalıada Panaiye Rum kilisesi · 

1~ ......, Ç 
1
1li liiristos - Metamarfozis Rum kilisesi 

Is ......, U cngelköy Aya Yorgi Rum kilisesi 
15 ....._ l>:kUdar Profit _ ilya Rum kilises~ . . 
1) , §abahçe Aya Konstantin Rum kılısesı 
ıa l3eyk ·1· · .... :a 0z Aya Paraskevi Rum kı ısesı 
lg...., "~ttaz adası Hiristos manastırı 
2 '°U}'"k O,..._ li u ada Aya Nikola manastırı 
21 , b:Ybcliada AY'\ Tiryado : 
22 Q\j "k ......, li Yu ada Hiristos 
23 ..... l{ cybeliada Aya Yorgi 
2i' tnaltada Hiristos ....... li 2
s......, :aue~~elfada Rum Ruhban mektebi • 

2~ , lt Yukada ve Heybeliada yetimhanelerı 
2) .... l{ aydarpaşa Musevi Sinagonu 

~ Cc llıguncuk : : . . 
1 

ri yukarıda yazılı 
'tttr. ~atl d tl . ve ısım e 

"'lta 2 arca idare olunan vakıflar an sem erı lbaptaki talimatna-
• b· 762 l..? • • esine ve o 

~ likU . ı~o. lu vakıflar kanunu ıle nızamnam ~. isteklilerin 21-5-
l) tarih'?lerınc tevfikan tek mütevelli tayin edilecegınden "'racatları ilan olu • 

•. ıne kadar Kadıky vakıflar müdürlüğüne alelusul mu (2513) 

~-.--~~~~--.-~~~-----=----;-:~~~==-
>ıı!eıı: 13ıroıct Ti en ret M r.ı1ı l.ene· 

l)o\>i 
~ ı.~ ~ Lavant Layin kumpanyası. t . ''Udır08 erııe li Vapurunun 69 No. Ju se-

e:>RSA 
ı4.5. 937 ------

PARALAR 
• Sterlln 
• Dola.r 
•Frank 
•Liret 
• Belçika FT. 
• Orabm! 
• lsvtçre rr. 
•Leva 
• Floriıı 
• ı<ron Çek. 
• Şilin AVUI 

G~o -
123-
ll4 -
125 -
84-
2"..! • 

uiS -
2:>-
G6 -· 
i5 -
23 • 

Pezeta 
•Mark 
•Zloti 
• Pengo 

• Oln&r 

Yel> 

28 -
23 -· 
2-1 -
u-
00 -

• Kron tsveç 5:1 -
• Altıa 1000 -
• Banknot 253 -

ÇEKLER • 
6<:!j 00 • Vlya.d • LıoDClr9 -

HlOO:l 
ıs 10<.ıo 

l 0096 
O 7900 • )ı(adrtd • Nevyorll 

17 G2iö • BtrllD 
•Parti 14 OO~..! • V&rfO.,. 41Ui"1 
• wıaııo s 9510 'GSM> • 8Udapeft8 
• BrtıkHI 87 37 • snuee 1oas.&0 
• AUna 5 *514 • BelgT&O S4 87:?3 

• ~·"" GS 9-1 ~ • Tokotıam• 2 7465 
• Sotya • VoskoV'\ 2l 112S 
• Amt1ter'1llm 1 ,iSS-l s 1010 
• Praf 2:?65 • ~tol<bOlm 

ESHAM 

• Iş Bankası 9 80 
AJJ&dıılu 23 70 
Reji 2.
Şlr. Bayrty 

• Merkez Baalır S!> 75 
U. Slsıoruı . -

• Bomonu .9 

tstlkrazlar 
• Jll33 T ..Hor. 1 20 80 

e • • • D 2000 
m 20 w 

c.Ü1c.i>:ıı111 ~5 
• S::rgetıl IIUk 9:> -

• çımen'tO 
UtıJOD Del 
Ş..lc Del 
Balya 

·ıa oo 

~'k m. ICF.& 

Telef OD 

T11hvlller 
ıctektrUı 
Tr&IXIY&J 

Rıbtrm 

AJladOhl 1 40 -
AJJadOlu D 40,-
" nıuJOIU lIJ l.>.. ~ ln'ıbrugdan namına yüklenen 

ao sıı11 ' llıarkalı ve 34110/ 139 No. lu 

loall C aı llıavi toz iboyanın koni§rnen
~o ı alata ith ı· ... .. -·· d 909 9 

Hl28 /. M · - • ?ı!Um~sfill A 44 S0 öGLE NER1Y>.Tl: es. JCnurum 
-- 30 PIAkla Ttlrk muııiklsl. J2,50 L:.:.:.:.:.=----------"".,""' -" 

. il \,_ a at gumrugun c .., son. 

Saat 12, "'uhtelit plAk neıırfyatı. H,00 ---------------Havadis. ıS,05 ~ 

~ ue.vann ---:;\KşAM NEŞRİYATI: 
'•<r\ ame ile muamelesi ikmal 80 PJ!kla dans musikisi, 19,251.::::::::::....,.~-~:Tı""::'::';:', ~ \'e~inl l.aYi.· olduğundan iptaline ka- Saat lS,M r 0 Partıdl tarafından, 19,50 Cwnarltıll PAZAR 
. • tn Gitar solo, • ay ·aidi hakkında Bay Celal Takvı·m 15 Mayıs il) Mayıs lt~~ ~e esıni lstanbulda Tütün güm- K nterans spor tev 
~ " 3 o ''0 00 Fasıl saz heyeti, 20,30 Bay 4 R. evvel ::; R. evvel 
'ti ~l ta' 6 numarada mukim Jak tarafından. -~rafını.lan arapça söylev. 20,45 ======1 4 4". 4 42 
lb. l'afınd 1 1 ki ömcr Rızn • 2115 orkestra. GUn doğ'JF ,, 
.. ~t k an ta ep o unma a Fasıl snz heyeti: Saat a) aborı.•a ~abcrlcri ve 19.20 1 g ~ 1 

Ciot.. anunu 6 8 . dd . t 2" 15 J..ja.ns ve r.. Glln batıl' 30 o "0 'ıJCe nun 3 cı mn esı mu- Saa -· 22 30 Pili.ki& sololar Sabab oamuı 3.. "•" 
h. lnezk:1. k • k' • ertesi gUnUn programı. ' 1"- JO 12 10 'l'\lill.ı,. ur oniı::mento her ımın 1 ... 23 00 ~911· oıı· oaınU> 
.. _ "" '~- ~ op .. ra. e op~r~t :ııaçra a ... ~ , 16,07 16 07 ;el'e ı'ı.._ ~ 45 gün zarfında mahke. Dd.adJ naı.auı 9 <J r 
,ı "l'az ZAY1 !MZA A.k§am oaınuı 19,20 1 .. ı...tq~dır ctınesini ve ibraz etmedi- Al' ta•- oamuı 21 09 21.10 

-a.!ııı.e ı. e bu müddetin hitamında :Maaş a m · H''k 1m1&11 -·ıı d ı akta olduguy m M. 1 na- - <> J9 ~7 
ıo.;ara hk. k imzayı zayi ettım. u - "tim ceçeu ,unıert 135 Ş6 r verileceği ilan olunur. mına ma u .. 

2
:;o !?~9 
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SATILIK, KiRALIK EV,_ ARSA, 
Müteferrik ve saıre 

SATILIK APARTIMAN 
SATILIK ve KiRALIK . 12 _ Arnavurköyü ite Bebek. ~rasınd~ 
1 - Kısıklıda Küç:.ikça01lrca caddesın- Vezir köo:kü sokağında ıkı dalrelı 

d . e na· ıı b h de Boğaza !stanbula ve enız biri üç ve diCeri dört odalı ı çc 
zır fevkalade havadar ve içinde hamam suyunu hıvi apartıman a· 
içilir kuyu suy\µlu, müteaddi~ cele satılıktır. Talip olanların. 
meyva ağaçlarını ve çamları hav ı iŞ ARIYOR . . 
bir köşk hem kiralık ve hem ptr • 

13 
_ Altm ·ş ya§rnda dinç bir ıhtıyar 

lıktır arzu edenler Vakıt propa· kapıcılrk bekçilik anyor isteyenle· 
ganda servisine müracaatlan. rin servisimize müraeaatlan. 

SATILIK ve KiRALIK . SATILIK KOÇUK APARTIMAN 
2 _Kısıklıda Küçükçamlıca cadde~ın·. tk"yle Bebek arasında 14 _ Arnavu o • 

de büyük üç adayı bahçeyi havı kak içinde ve içinde dag suyu 
bir köşk hem kiralık ve hem satı· ~:lunan iki daireli 3 ve dört oda • 

tılıktrr. lr hamamı, havi apartıman atatslık· 
SATILIK ARSA tır. Son fiyat 5000 liradır. stek • 
3 _Kuzguncukta Gazhane adile an~· Jilerin servisimize müracaatları, 

lan etrafı duvarlı ve müteaddıt TERCOME tŞLERl VE DERS 
ağaçları ve suyu bulunan bir arsa l 5 - Franıız~a, Almanca, 1nelllı~eden 
ehven fiatla satrhktır. "'" k~eden bu Jısan • Türkçeye ve ~·Jr ~ 

SATILIK KAGiR HANE lara tercümeler ve bu lisanlar üze· 
4 _ Beyoğlunda İ&tiklal caddeıine ya· rine der&lcr kabul edilir. Arzu 

kin Bekar sokağında 10 numaralı . 
1 

· ı milracaıt • 
. edenlerın serv sım zc 

9 odalı bahçelı ve ayrıca çamaşır-

lığı ve çamaşırbğmda iki odayı ha-, T~~K KAGiR KONAK 
vi ka&ir hane satılıktır. SA . da birinci sokakta on 

tGfR HANE l 16 - Nııantaşın ğ lh SATILIK K" 1 Marmara, Bo aza, • 

5 _ Çemberlitaşta Peykhane eaddeıin· be§ od'; Jdız ve Mceidiye köyüne 
de kaıir 18-20 odalı iki kap:lı dört ı laınur, ı areti revkalid:ıl ve a· 
katlı apartnnan tertibine elveritli kadar neztarıında taksimatlı, ha-

ve hali hazırda dahi müfrez dairelc- part~rnatn ko• elektrik teıisatmı ve 
• aıaıı er ' k 

ri havi kaıır hane çok ucuz ıatı • v . b hçeyi havi kigir konak ma 
Irktır. vaıı ;7000 liraya satılıktır. Talip 
SATILIK HANE ARANIYOR tuınl nn servisimize mütaeıatları. 
6 _ Kadıköy\inde Moda caddesi Baha· T~~:; AHŞAP HANE 

riye RızapaJa taraflannda yeni ya· SA_ Ma kada aktar sokağında altı oda· 

Pı ev veya apartımanı olup da sat· 1 '/ ç b h . havi ahıap hane 
. . lı ve a çcyı T ı· mak istiycnler en son fıyatlarıle 

11 
acele ııtılıktır. a ıp 

2500 raya . 
1 1 biızat. olanların servisimize muraeaat ar . 

SATILIK SECCADELER ARANI • ASIP .. 
YOR 
7 _ Aı ve temiz kullanrlmı§ Isparta 

2.70x 4 boyunda halı ile Acem ve 
Isparta seceadesi olanlar bizzat. 

JŞ ARIYOR • 
8 _Yüksek Deniz Tiearet mektebı 

mezunu lktısad Vekaletinden çark 
sı şehadetnamesini haiz ve maliye 
hizmetlerinde bulnmuş bir ~en.ç 
çarkçılık ve muhasiblik anyor ııtı• 

yenlerin. 
DiKiŞ MAKiNESi ARIYOR 
9 - Sinıer veya Navman markalı az 

kullanrlmıı el veya ayak dikit nıa· 
kinesi olup da satmak istiyenlc • 

rin. 
SATILIK KAGiR IKf EV 

10 _ Şiılide Şifa yurdu civannda 3 

• katlı beşer odalı bahçe terkos ve 
elektriği vaJıi iki ev çok aeelc &a· 

trlıktır almak istiyenlerin. 
ATILIK MÜFREZ ARSALAR . 

S ..., !tepe ile Bostancı araıındakı 
11 - , .. a · i l'-.ı 17 

Küçükyah istasyonu ıtt sı ıı~e 
mUfreı arsa tamamı 20.000 parça 

ar§ın fiatlar uygundur . 

~ k' hizmetlerden birine ihtiyaç • 
Aıagıda ı 
!arı olanlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

h' nıct olmak Ü· 
Okuyucularımıza ıı: k ~diJerine 

- d k. huıuılarda e bl ı:cre aıa~ı :ı 1 k dileri gl 
k k }aylıkları en 

lazım olaca 0 
• • • öreeck • 

dü~.Unüp halledecek, ışlerını g 

tir: ak ve· 
1 - Mobilya, eıya vesaire ıatm 

ya almak iıtiyenler, . . 
K'f muhasip. hizmetçi, aıçı, ıtCjl 

2 -:- al ırp,ve bu hizmetlere talip olan· 
istıyen e 

lar. dük· 
J k v apartıman, 

3 Kl·ralık satı ı e ' k k' - ' K. lama ı· 
kan. mağaza arayanlar. ıra ık• is • 

k Almak veya ıatm raya verme · 

tiyenler. 1 ak iıtiycn· 
4 - Derı vermek veya a m 

MUH . mubascbesını i· 
18 -Bir müessesenın . vı:kti • 

darc etmekte olan bı.r .bay i . 
. ilsait zamanları ıçın muhaa P 

nın m cdenlcrın 
lik aramaktadır. Arzu 
. ·m·ıze müracaatları .. 

scrvısı 

LiSAN DERSLERi 
t '!' ce Fransıı:ça der5ler tee • 

19 - ngı ız ' ktep· 
"beli profesör tarafından me 

ru 1 b ha rlıyor ı kollejler için ta e e zı . · 
;ry· atlar mUıait. Kadıköy Hale Si· 

H ŞUkrU so· neması civarında aeı 
1 

. 
kak No: 10 diğer ıemtler çın 

· · iıc mUra • talip olanların ıervııım 

caatlan. V. ıı.s 

SATILIK EV ARANIYR k dar 
20 _Fener yolundan Boıtaneıyaba~çcli 

olan aahada S - 4 odalı 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat· 
nıak isteyenlerin son fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize mUra • 

caatlan. . . 
1 rı almak veya ntırıak ııtıyen· 

Bunka eaddeıinde V AKIT Yur • 
] · An ara i · c erın IT Propaiandı serv ıın 
dunda VAK 
müraeaatları. 

b·ı almak satmak veya iş • .s _ Otoıno ı 

letmek lıtiyenler. k veya tam!r 
6 - Radyo almak utma 

. ek lıtıyenJer. 
ettırın U e ettirmek veya tcrcUme· 
7-Terc m . l .. 

k 'ıtiyenler bu hızmet erını 
1 yapma ı .. 
er kl• ve emniyetle çarçabuk corc· 
kolaylı • 'rin (VAKiT PROPAGAN • 
b!lmeJen l:ı • 1 

SERViSi) nde bu ı;lerlc meıgu 
DA k uıerc ayrıca bir bUro vUcudı ge
oJmı 

tirmiıtir. . • .. i 1 
MUraeaatlarda hıçbır kayıt ueret a ın· 

maz. . , 
Vakit Propıianda Servm 

Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtan1'ul 
Poıta kutuıu 46 Telefon 24370 
Telııraf: Propaıanda Vakıt 
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lı NışANvAN 

SahJb!: ASilııl US 

EvEr ciciM .' 
PERlODENT oi~ MAcunu 
SAYE 5 İN DEDİR. 

Neşriyat Direktörü: Reflk Ahmet Sevengtı 

VAKiT PROPAGANDA 

Hastalarını hergün ak§ama kadar 
Beyoğlu, Toka.tııya.n oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. lı 
Tel: 4:084:3 E-

l LAN 
Vsk:i.ldar Askerlik Şubesinden: 

Şubemizde kayıtlı olup her sene 
mutad olan yoklamalara gelmedikle· 
rinden dolayı akıbetleri meçhul olan 
a§ağıda künye ve adresleri yazılı üç 
yedek subayın lstanbulda. iseler 48sa- 1 
at zarfında bizzat taşrada iseler açık 
adr.cslerini bildirilmek suretile mek- ' 
tupla şubeye müracaatları ehemmiyet-

le ilan olunur. 'ı 
Yedek P. Ysb. Sab\h Nuri oğlu 

Ahmed 310 Bursa 11412 İhsaniye Ha. j 
cı Emin Paşa sokak 19 No., Yedek 
P. Ysb. M. Salim oğlu Mustafa Halid 
316 İstanbul 25917 Maltepe Sakızağa. ı 
cı 19 No. , Yedek P. Ysb. Ahmed oğ
lu Abdurrahman 930 Yanya 13100 Ü~ 
küdar Arakıyeci Hacı Cafer Balcı yo. 
kuşu 45 No. ı 

ilkbahar selleri 
Türgenyef • Sarnizade S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz 
VAKIT Kitabevi • 75 kuru§ 

ZAYİ 

560 numaralı bisiklet plakamı kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Kemal 
(V. No. 22044) 

Servisi 
VakntVu ırdu aOt:ondakD mia~azayaı naıkOedDlmDştDr 
IDAnDarıınoz DçDn yaUnıoz oıraya mlYııracaat edlınlz. 

• 

HEREKE ve FESHANS 

KUMAŞLAR 

NEFASET ve DAYANIKLILIÖIN TiMSALiDiR 

YAZLIK KUMAŞLARINIZI UCl!ZCA TEMiN ETMEK 

iSTERSENİZ BU FABRIKALARIN MAMULATtNI 

Topdan 
TERCİH . EO\NIZ dB 

Peraken 

YERLi ·MALLAR PAZAR~,., 

AD•IATICll 
SOC. AN. Dl ·NAVJGAZIONE-VENEZl.A 

... 193-7 M;yı• ayı~da Hareket edec~k vap11rl" 

Her cuma saat 10 da Galata Rıhtımın· Vapurun Hareket 
dan tsmi · Tarihi 

Pire, Brendizi, Venesya, Triyeıte içi,n. 
--- • tal•f11' 

Celio 21 Mayıs Bu. ~oı ..;etıetf". 
Rodi 28 : dız:ı, • trd• 
Gitta di Bari 4 haz:iran 'frıetrııP' 
Rodi 1 1 tün ~" .. ısı• 

trt•· 
ekspres rdıt· 
tarmıtı "1 

• t ıf 

Pire, Napoli, Manilya, Cenova için. be"' Merano 20 mayıs perıeın ,, 
Campidoglio 3 Haz:irar ,, 
Fenicia 17 

Kavata: Selinik. Volo, Pire, Patraa, mbe Quirinale 27 mayıs perşe 
Santi • 40, Brcndizi, >..ncone. Venesia, Diana 10 Haziran 
Trieste. 

,, 

rte•İ 
Selanik, Midilli, İzmir, Pire. Kalamata, Vesta 22 mayıı Cuı:rı& ıs de 
Patras; Brendizi, V enesia, Trieste. Iseo 5 Haziran Saıt 

Burgaz, Varna, Köstence 
oıb• 

Campioglio 19 mayıs çart' bC 
ıseo 20 : / Pırtedl 
Diana 26 : Çar!'111be 
Fenicia 2 Haziran : be 
Albano 3 : perteıtl 1 ı 

--------------------- sı Sulina, Galatz, Braila Campidoglio 19 mayıı çart'~b' 

Batum 

Diana 26 : • 
Fenicia 2 hJz:iran : ı1 d' 

-----~------ ... , 
lseo 20 may•a ~·~'"'bC '.,_,,/ 
Albano 3 hazıra~ . 

Hava Kuruııı11 

Büyük PiyangoS~;r. 
2. inci keşide 11 Haziran 937 Je d t• 
Büyük ikramiye: 40.000 Lir8. :tık 

' 00 ,,, 

Türk 

Bundan baş;<a: 15.CCO, 12.000, 1.0 , l' ,~" 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 100 (00) " 

iki adet mükatat vardu. fi~: 
Aynca: (3.000) liradan bqliyarak (20) linya kadar~~ i.' 

çük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu -.ıain ,...-
de ebnek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz... ~ 

D-2lJlet . ' 't ı Demıryollı.ırı ve Limonları 1Ş 1 ' 
.. t' 

Umum idaresi ilanları ,. ~; 
ttk ekıiltmeıi feıhedilmit olan (85.000) lira muhammen bcd'~.z: 

dekleri 29-6-1937 sah günü "Saat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile IJI , 
binaıında satın alınacaktır. il" ""-

Bu ite girmek isteyenlerin (5 500) lirihk muvakkat teminat~ 
tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 111' / 
hasında intitar etmi' olan tatimatn•me dairesinde alınmıı vesik• dfl• 
ayni ıün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliiine vermeleri ıuı;:,.. 

Şartnameler ( 425) kuruta Ankara ve Haydarpafi Veı:nde 
tadır. (2757) 


