
B•9U11 

10 
SAYIFA 

SAYIFA 

Bugün 

70 

18·1 inci Yıl O Sayi • 6325-265. P A ZAR 18 A§usto~ cg nci ay) 1935 

Arnavutlukta şiddetli vuruşmalar devam ediyor 
Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Çarpışmada ölenlerin Güreşe Hazırlık 

Danzig - Lehistan 

Bu haft.a içinde (Lehistan) ve 
(Danzig) arasında ekonomik bir an · 
laşnıamazlık oldu. Bir aralık siya -
sal bir tehlike şeklini aldı. lki 
taraftan hudutlarda askerler bile 
toplandı. Fakat Almanyanın kullan -
dığı nüfuz ile bu tehlike atlatıldı. Bir 
anlaşmaya varıldı. 

sayısı 150 yi geçti 
idare ediyor 

ettileı 
Eski başbakan asileri 

asiler Berat ilini İ.şgal 

· İstanbul hava 
kurumunun ha -
zırladığı güreş 

müsabakaları bu -
gün saat on dört· 
ten itibaren Tak -
sim stadyomunda 
yapılacak; bu a -
rada herkesin bil -
diği gibi en önem 
li maç iki meşhur 
pehlivan arasında 
olacak: Dinarlı 

Mehmetle Müla -
yim karşılaşacak 

Amerikan u -

J , . ' \! 

önceleri (Danzi~) yolu ile Le -
histana girecek tecim eşyasından a -
lınacak gümrük vergisini Leh me -
ınurları bu limanda Florin ile alı -
:rorJardı. Bir zamandanberi Danzig 
şehrinin parası olan florin değerini 
kaybetmişti. Lehistan bundan zarar 
görmeğe başlayınca gümrük vergisini 
Lehistan topraklarında almak kara
rım Yermişti. Fakat bu karar üzeri· 
ne (Danzig) şehri zarar görmeğe 

başladı. Onun için bir karar ile Dan
zige Almanyadan girecek her türlü 
yiyecek ile kömürlerden gümrük ver-

ı sulü yapılacak ser 
best güreşte han • 
gisi kazanacak? 
Bunu merak eden 

Kral Zogonun kız karde§le1ile 
bir arada alınmı§ rumi 

gisi kaldırıldı. Bu karar Versay ant- · 
laşmasına uygun değildi. Almanya i- •• ı k f BeJgrat, 17 (A~.) - Arnavutluk· 

tan.,gelen haberlere göre, isyanı boğ
mak üzere hükumet kuvvetlerinin 
kumandası kendisine verilmiş olan 
general Chiraldi, asilere yapılan bir 
muharebede öldürülmüştür. 

le Danzig arasında gümrük birliği UÇ er on e• 
yapmak demekti. Bundan dolayı Le· · 
histan ile Danzig arasında dargmb- d 
ğa sebep oldu. ~unun . üzerine ~e - r an s 1 n a 
histan karşılık hır tedbır olmak uze- ölenlerin sayısı asiler arasında 50, 

hükOmet kuvvetleride de 11 kadar -
dır. 

Hükiimet yeni kuvvetler sevket .. 

re Danzig yolu ile ne kadar eşya ge· 
lir.se hepsine gümrükleri kapadı. Dünkü gÖrÜşme-

(Danzig) de Nazi idaresi egemen 
<Mkim olduğu i~in Almanyanm nti
'"-ıu da büyüktiir. Almanya Lehista.
nın sıkı dostu olduğundan bu işte 
k,:ndi aJeyhiiıe-0lmakla beraber (Dan
zıg) idaresi üzerine sözünü geçirmiş
tir. (Danzig) senatosu Alman eşya -
'Sının gümrüksüz girmesi hakkındaki 
usulü kaldırmış ,.e gümrük vergisi • 
nin florin ile değil, zeloti ile öden -
mesini kabul etmişti. Öbüryandan 
Lehistan da kendine ait gümrük ver
gilerinin eskiden olduğu gibi (Dan -
zig) limanında alınması usulünü ge -
ri çevirmiştir. 

Bu anla!=ımada karlı olan Lehis · 
> 

tandır. Almanya tarafından fedakar-
lık yapılmıştır. Fakat Almanyanın 

Lehistandan beklediği sok büyük şey· 
ler olduğu için Danzig işinde yapı · 
lan fedakarlığın ''kaz gelecek yerden 
tavuğu esirgememek,. mahiyetinde 
olduğu söyleniyor. 

Bulgaristan - Yunanistan 

Bir hafta ünce Atinada bir Yu • 
nan - Bulgar dostluk kurumu ya • 
Ptlmıştr. Bununla iki ülke arasında 
daha yakın bir dostluk için çılışıla • 
caktı. Halbuki aradan bir haft.a geç· 
meden Yunan gazeteleri Bulgarlara 
karşı hücumlu yazılara başladılar. 
Bunun sebebi (Drama) taraflarından 
Yunan sınırlarını bir Bulgar çete • 
sinin geçmiş ve bazı Yunan köyJü -
lerini soymuş olmalarıdır. Bir riva • 
Yete göre Bulgarlar arasında Türk 
de '·armış. Bu Bulgar komitecilerinin 
başlarında koyun derisinden kalpak 
bulunuyormuı:ı. Hatta bir rivayete gö
re bunlann üstlerinde Bulgar asker 
elbisesi varmış. Komitecilerle Yunan 
ao:ıkerleri arasında çarpışma olmuş -
ıı,r. Bir Yunan zabiti çarpışmada ya· 
ralanmıştır. Yunan gazeteleri bu ha -
diseyi Bulgar komitecilerinin yeni • 
den harekete geçmiş olmalarına delil 
gibi göstermektedir. Bu yazılara kar
şı Bulgarlar ,·erdikleri cevapta ha -
dise); inkar ediyorlar. Bulgar hüku -
metinin bu türlü sınır tecavüzlerin • 
den hiç bir haberi olmadığını ileriye 
sürüyorlar. Bulgar - Yunan dostlu
hna zararı olabilecek bu türlü ya • 
Ztların yazılmasına esef ediyorlar. Sö· 
IUa kısam Bulgarlar Yunanlılara 

ASIM US 
~Sonu Sa. 4 Sil. 1) 

mektedir. 
Paris; 1'1 (.A.:A.) - Eko do Paii ga· 

zetesi Arnavutluk hldiselerinden 
bahsederken öldürülen general Chl -
lardinin eski Avusturya - Macar or
dusunda bir Hın-at subayı olduğunu 
ve sonra esasen dostu olan Kral Zo
~o'nun hizmetine geçtiğini yazmak • 
ta dır. 

Tecavüze uğradığı sırada kralın o· 
tomobilinde bulunmakta idi. Ve bel -
ki de krala atılmış olan bir kurşunla 
"itmüştür. 

Bu bölgede örfi idare il!n edilmiş
tir. Arnavut makamları, suikastin e· 
lebaşısını yakaladıklarını iddia edi • 
yorlar. 

(Sonu Sa. 9. Sü. 1.) 

Trakyada ordu
gah tatbikab 
yapılacak 

Ankara, 11 (Kurun) - Aı· 
Yeni bir diyevde bulunan Bay Laval 

heri bazı lüzum ve ihliyaçlarrı 
U çler konferansı dün yine toplan- b 

mış, İtalyan delegesinin noktai naza- göre ayın yirmi irinde baıla~ 
rını dinlemiş, Fransız ve İngiliz de - 'mak ve iki gün devam etmek 
Jegeleri de hükQmetlerinin düşünce . üzere Trakya.da mutad ordu: 
!erini bildirmişlerdir. gahta tatbikat yapılacaktır. 

Bu konferansa ait haberler ikinci ._ ___ .... _..~--------ııl 
sayfamızdadır. 

Bakanlarımız şehrimizde 
Ekonomi Bakanı bugün bekleniyor; 

ilk toplantı yarın 
Şehrimizde yarın yapılacak bakan

lar toplantısı için Ankarada bulunan 
bakanların hepsi gelmişlerdir. 

Dün Kültür bakanı Bay Saffet A· 
rıkan, Sağlık bakanı Doktor Refik 
Saydam şehrimize gelmiştir. Sağlık 
bakanı Perapalas oteline inmiştir. Ev
velki akşam, Tarım Bakanı Bay Muh
lis de Ankaradan gelerek Parkoteline 
inmişti. 

Bu akşam Ekonomi Bakanaı Bay 
CeJa.I Bayann Sovyet RllSyadan gel-
mesi beklenınektedir" · 

Dün Başbakan General ismet İnö
nü lstanbuJa inerek Dolmabahçe sa· 
rayına gitmiş, oradan Perapalas ote· 
line gelerek arkadaşlarını görmüş, 
sonra Parkoteline gidip orada da. bi
raz dinlenmiş ve diğer bakanlarla 
hasbihalde bulunmuştur. 

Dün Perapalas otelinde Dış Baka
nımız Bay Tevfik Rüştü Aras, Sov • 
yet Rusya elçisi Bay Karahan, son
ra Bulgar elçisi Bay Pavlof ve Ro -
manya elçisi Bay; Filoti ziıaret et -
mfJ.1erdm 

Ier az değildir. 
Koyduğumuz resim, Dinarlı Meh · 

medin hazırlık çalışmalarını gösteri
yor. Dinarlı Süleyman pehlivanla eg· 
zersiz yapıyor. Resmin tesbit ettiği 

durum, serbest güreşte bacak kırma 

denilen ,.e ehemmiyeti bir bakışta an· 
laşılacak olan bir vaziyettir. 

Resmin kenarında. eğilmiş güreş • 
<.·ileri seyreder görünen baş da Dinar
lı Mehmedin pehliYan babasının ha~ı
dır. 1 

Türkiye yüzme birincilikleri başladı 

Türkiye yüzme birincilikleri müsab akalarına dün Moda yüzme havuzla • 
rrnda başlanıldı; alman neticeler hak kında yazı ve müsabakalara giren ta .. 
kımların resimleri yedinci sayfamızda Spor sütunumuzdadır. Yukarıdaki 
resimlerde sağda Kocaelinden 100 met re birincisi bayan Muzaffer, solda lr 
tanbuldan atlama birincisi bayan Hıri stina görülüyor. 

Her gün bir ediple ••• 

Muvaffak olmak için 
olmalı! • 

zengın 

Artık feragat, tevekkül, kanaat ma
sallarile san'at ve edebiyat olamaz ... 

Bürhan Cahit 

Okuyucuların yazılarını ilgi ile a· 
radıkları n sevdikleri Bay Burhaa 
Cahit, neşriyat direktörümüzün ken· 
disine gönderdiği meKtuba şu ce\'abı 
veriyor: 

Aziz kardeşim Refik Ahmet; 
ömrünün yirmi iki yılı gazete

cilik aleminde ve günlük hadise
lerin müıtehaseleri içinde geçen 
bir kalem amelesini öyle edebi 
suallerle arkı§tmyorıun ki bütün 
mevsimi futbol alanında geçirmit 
bir lise talebesi gibi sıkrştrm, ne 
cevap vereceğimi şaşırdım. 

Gazetecilikten bot bulduğum 
zamanlar yazdığım bir kaç ro

man beni fuzuli olarak edebiyat11 

çı tanıttı. Halbuki bir kaç anket 
vesilesile tekrar ettiğim gibi ben 
her ıeyden anee gazeteciyim. 
Ovündüiüm tarafım gazetecilik
tir; romancılık mesleğimin fante-

1 zisidir. (Sonu 8 incide), 



~çD~?! 
Köprüde vapur 

dumanları 
Günün bazı dakikalarım, bir is

tatistiğin göstereceği müsbet bir 
hakikati meydana çıkannak için 
narcamış olan garip ruhlu bir ar
kadaşımın, bana ~rdiği bir iki 
rakamdan bahsetmek istiyorum. 
Arkadqşım için garip, derneğe 

mccbumm: 1934 senesi temmu
zundan 1935 ağustosuna kadar; 
Galata köprüsünün sağ ve sol 
kaldmmlarmdaki ip.san kalaba -
lrğmrn fazlalık nisbetini meydana 
çıkaııuaya çalışan bir insan için, 
ümit ederim ki böyle bir sıfat, 
bir sudan daha hafif gelebilir. 
Kaldı ki, istatistiğe başladığı ilk 
zamanlar, ortaya çıkacak bir faz
lalık ye eksiklik nisbetinden na
sıl bir fikri meydana koyacağını 
kendisi de bilmiyordu. 

Fakat bir gün, rakamların yijk~ 
selişini bir su istilası kadar kar
şısında birdenbire kabarmış bul
duğu vakit, ister istemez, insan 
uzviyctin1n bu garip reaksiyonu 
için bazı sebepler aramak mec
buriyetinde kalmıştı. 
Arkadaşımın 'küçük bir gra

fik halinde bana verdiği rakam
Jan burada kısaca yazmaktan 
kendimi alamıyomm: 

1934 temmuzunun birinci ayY, 
Galataya doğru giden sağ yol ü
zeriniie, kalabalık nisbetinin yüz
de 78 olduğunu göıiiyomz. Yani, 
sol kaldınma nisbetle 'dörtte bir
den dnha ziyade bir fazlatrk .•. 
Altıncı aya kadar bu fazlalık nis
hcti iki kaJdırnn arasında yüzde 
iki ve \iç kadar değişmiştir. 

Grafik hatlarının bu altı ayda 
kaydettiği yiiksclme, bir ibrenfo 
ayni tazyik karşrsmdaki hareket
lerine benziyordu. 

Fakat altıncı ayın nihayetinde. 
şol nisbet, yani vapur 'dumanla
rmm gözleri tahriş eden büyük 
hi.icumundan kaçanlar birdenbi
re yüzde yirmi üçe çıkmıştır. 
1\laıt başında yüzde 26, nisanda 
yüzde yirmi sekiz, mayıs ve tem
muzda yiiz"dc 32, 33J krsaca bir 
sene içerisinde, yüzde on be§ faz
Ialrk. 

* • * 
Antrcpoloji uzmanlarının es

arlı bir mozayik ôiye ruıiatmak 
"stedikleri insan uvziyetinin göz
erini muhafaza için gösterdiği 
bu gizli, fakat açık reakSiyon 
arşısmda, makinistlerine bir 

duman kesimi için söz geçiremi
en Şirketi Hayriye ve Ak:cym. 

'rade hastalığındaki sebeplerin 
içinini sonnak, zannedersem bi-

·az lüzumsuz olacaktır. 
• • 

Avusturyalı sporculara 

üçler konferansında qörüşmeler 
Bay Lava), bundan sonraki toplantılarda Habeş- ltalyan 

· anlaşmazlığını kotarmak çarelerini arayacağız dedi 
Paris, 17 (A.A.) - Üçler konferan

sı bugün, Romanın istediği şeylerin 
genişliği \'e İtalyanın Habcşistanda 
tatbik etmek istediği genel siyasal 
nüfuzun şeklini anlamaya çalışmış -
tır. Bay Aloisi, konferansm başarı i
Je sonuçlanmasının esasını teşkil e -
den bu noktayı tamamiJe aydınlatmış 
değildir. Uzun sürmesi muhtemel o -
)an görüşler henüz zemin yoklama 
safhasındadır. 

Paris, 17 <A.A.) - Üç devlet ara· 
srndaki konuşmalar tekrar 17,30 da 
baslamış n 19,30 da bitmiştir. Bay 
Laval, yanında Bay Eden ' 'e Aloisi 
olduğu halde odasında gazetecileri 
kahı1l ederek şunları söylemiştir: 

- Buğün yaptığımız toplantılarda 

meleketlerimiıle Habeşistan arasın • 
claki ilgilere ait olan türlü siyasal 
nsaiki tetkik ,.e tahlil ettik. Bundan 
sonra yapacağımız toplantılarda da 
beraberce ltalyan - Habeş anlaşmaz· 
lrğ1m barışçıl bir surette kotarmak 
~arelerini arayacağız.,, 

Paris, 17 (A.A.) - Bugü.n saat 15 
den 17,30 a kadar devam eden iki cel· 
se arasında Bay Alofsi'nin Roma ile 
görii~tüğü teyit edilmektedir. l\1ese -
lenin esasına bu sabah temas edilmiş 
Ye İngilizlerle Fransrzlar tarafından 

yapılan telkinler Bay AloisPyi Roma 
ile konuşmaya scvketmişti:r. Italyan 
delegesi ltalyan isteklerinin gl"nisliği 

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

ve mahiyeti hakkında yeni tasrihat -
ta bulunmuştur. Bununla beraber 1 -
talyan istekleri henüz tamamile tas • 
rih edilmemiştir. 

Habeşist.arun ltalyan kolonileri ile 
ve Habeşistanda yaşayan İtalyan ta
baası hakkında inanca varmağa ve 
ltalya tarafından yapılacak inşaat 
ye tarım işlerinde kolaylık göster • 
meğc hazır olduğu bilinmektedir. 

ltalyaya verilecek imtiyazların 

genişliği hakkında bir şey söyleme -
miş olan imparatorun, Habeş ege -
m<.'nliğini tehlikede bırakmak iste • 
miyeceği kuv"etle muhtemeldir. 

Roma, 17 (A.A.) - Musolininin 
damadı Ye İtalya propaganda bakanı 
ihtiyat pilot yüzbaşısı Kont Ciyano, 

silah altına çafmlmış ve doğu Afri
kası kun-elerine memur edilmiştir. 

Paris, 17 (A.A.) - Uçler konfe -
ransmın ileri bırakılmasının, Bay Mu· 
solininin, Bay Aloisi'ye henüz istedi· 
ii talimatı göndermemiş olmasından 
ileri geldiği beyan edilmektedir. 

Bay Eden ve Laval, Bay Aloisi'ye, 
:Musolinin asgari istekleri ve bilhassa 
süel ve siyasal alandaki şartlan hak
kında ı·esmi bir diyev yapılıncaya ka
dar görüşmelerde hiç bir ilerleme 
tahakkuk ettirmek milmkün olmadığı
m bildirmişlerdir. 

Paris~ 17 <A.A.) - Habes sınır ih· 

Sporcuların ceza- l Tek gözlü ' 
ları affedildi 

Jatanbul, 17 (A.A.) - T. J. C. 1. 
l11tanbul bölgeai futbol laeyetlndeıe: 

• 1 - Yeni işe başhyan heyetimiz 
geçen sene zarfında muhtelif şekil \'e 
sebepler dolayısile futbol heyeti ta • 
rafından cezalandırılan oyuncuların 

cezalarının ref'ine karar ''ermi~tir. 
2 - Bu oyuncular tebliğ tarihinden 

itibaren her hangi bir müsabaka ve 
ahvali saire dola)ısile en ufak hir cc· 
za aldığında e ki ceı.asının da yeni 
ce1Jtc.;ma ila\'e l'dileceğini hil~iririz. 

Bir seyyah gemisi 
karaya oturdu 

Londra, 17 <A.A.) - Letitia vapu
ru, Belfasta doğru giderken, gece ya
rısından biraz önce, sis yüzünden, ka· 
raya oturmuştur. Vapur, sabahın i
kisine kadar, boş yere, kendi araçla
rile kurtulmağa çalışmıştır. Öğleden 
sonra yine bir teşebbiis 'yapılacaktır. 

Yolcular ' 'C mürettebat gemide kal 
mışlardır. 

Yablonski öldü 
Moskova, 17 (A.A.) - Tas ajansı

Tayyareci Villi 
Post öldü 

Ne,york, 17 (A.A.) - Bugün bir 
uçak kaıasında ölen Çman Willy 
Pos~ birleşik Amerikanın en tanınmış 
n cesur uşman1arından biri idi. Ye 
Rusya ile Amerika arasında Iusa ~ğ 
rümlerle (merhalelerle) bir uçuş tec
rübesi yapıyordu. 

Londra, 17 (A.A.) - Fairbanes'a 
doğru yol alırken Barrov'da düşerek 
ölen Poste ve Rogers'in uçağı tama • 
men parçalanmış ve kısmen denize 
batmış olarak bulunmuştur. Cesetler 
Barrov'a götürülmüştür. Uçmanların, 
yollarını sordukları yeri eriler f ela -
ket sırasında orada bulunmuşlardır. 

Bütün Amerika matem içindedir. 
Rogers'in eski bir dostu olan Bay 
Ruzvelt de şahsen çok müteessirdir. 

Vaşington, 17 <.AA.) - Öğrenildi
ğine göre uçman Post, Eskimolardan 
Pante Barrov yöntemini (is • 
tikamesini) sormak için yere inmiş ve 
tekrar havalandığı vakit, uçağı, an • 
Jaşılmıyan bir sebeple 20 metre yük -
sekten yere dii~erek parçalanmıştrr. 

nrn en eski işyarlarmdan ve eski Tur- ....,.._mıı- "'"*" il!..., -

kiye aytarı Yab1onski uzun bir has- det felırimizde bulunmııı ve kendisi
talıktan sonra ölmüştür. ni herkese sevdirmiıti. ôlümünden a-

KURUN - Yablonski uzun müd- cı duyduk. 

tilatı uzlaştırma komisyonu bu aym 
19 uncu _pazartesi günü Paristc top -
]anacaktır. 

PORTEKiZLiLER BiR KARIŞ 
TOPRAK VERbtlYECEK 

Lizbon, 17 (A.A.) - Portekiz dış 
bakam, Diario de Niticiais gazetesi 
aytarına diycvde bulunarak Afrika -
da olup biten şeylerden hiç birisinin 
büyijk bir Afrika dcYleti olan Porte -
kizi lakayt hırakmıyacağım söylemiş 
ye demiştir ki: 

''İtalya ile Habeşistan arasında 
bir harp çıktığı takdride müstemle -
kelerde yerlilerin Avrupalrlara kar -
şı ayaklanmaları gibi cidd bir teh -
like mevcut olduğuna inanmıyorum. 
Bununla beraber harbin önüne geç · 
mek için her çareye baş vurmak bi -
zim menfaatimiz iktizasıdır. 

Dış bakan, bundan sonra Afrika 
haritasının değiştirilmesi haksadiy -
le bir kongre akdinin mevzuu bahis 
olamıyacağını ve her halde Porteki • 
zin hukuken kendisine ait olan ara -
zinin bir karışını bile terketmemeye 
karar ,·ermiş olduğunu ilave etmiş • 
tir. 

Finansal ıüçlükler, müstemlekat 
idaresindeki nakiseler TC siyasal ha· 
yattaki anarşi gibi Portekize isnat e
dilen kusurlar hakkında sorulan su
allere dış bakanı, bütün bunların ma
ziye ait olduğunu söylemiştir. 

Rus-Bulgar 
Tecimel görüşmeler 

geri kaldı 
Sofya 17, ( • ) - Epe_y_za~m~a-n-· 

danbqi Rusya ile Bulgarya arasında 
bir tedmel sözleşme için yapılmak • 
ta olan konuşmalar geriye kalmıştır. 

Bulgar ulusal bankasının ~ıkıt ve 
giritler hakkında Ueri sürdüğü bazı 

ana hükümleri Sovyet delegeleri ka· 
bul etmemişlerdir. 

Her iki taraf i~in de elverişli bir 
sonuç elde edilmesi imkanları beli • 
rinceye kadar konu~malardan vaz -
geçilmesi kararlastırılm1ştır. 

Japon deniı manevraları 
Tokyo, 17 (A.A.) - Yetmiş harp 

~emisinden mürekkep olan Japon fi. 
Josu iki ay sürecek manevralar yap
mak üıere bu sabah Okuskadan bi -
linmiyen bir yönteme hareket etmiş
tir. 

Filo birinciteşrinde döndüğü za -
man imparatorun önünde bir ıeçit 
resmi yapacaktır. 

Celil Bayar geliyor 
Bükreş, 17 (Özel) - Türkiye Eko -

nopıi bakanı Celal Bayar ·yanında Sü
mer Bank Genel direktörü Bay Nu -
ruUah Esat olcl\\;;u halde bugün Vi -
yanadan Tuna vapurite gelqi, Kösten
ceye hareket etti. Oradan ''apurla Is· 
tanbula gidecektir. 

Almanlarla yarışmak f"'llıı111111111ıı111n111111111ıııııııı11ııu1111ııu:'lllw rf' 

yasak! =, T 
Siyasal görüşler ··"""111ııı11nı.._,,uı,,,,_ 

antlaşması etrafında Vi~rana, 17 (A.A.) Başbakan una 
yardımcı prens Starhemberg, ATI.ıstur 
yalı sporcuların Almanya ile yaprJa
cak yarışmalara ~irmelerini yasak 
etmi~tir. Bunun sebebi Beoqachter 
gazetesinin Avusturya hukQmetine 
karşı yaptığı hücumJardır. 

Franıız ve ltalya hükumetleri, ycıpılm'"ı clüıü· nw.ıyor. Çünkü bu kom§Cl devletler Macaristanı tam 
nülen Tuna ancllQfmcuının eıcu ve umumi çizgüe- bir müsavüikte tanımak 'istiyorlar. Böyle olunca 
rini tayin eJerek Macaristan hükumetif!e büclir Macariıtanın onlarla beraber çalıımaıına imkan 
miıler ve böyle bir ancllC1fmanın pek lüzumlu olclu· yoktur. Müıaviliği tanıtmadıkça anlC1.§malara Tuna• 
ğuncı anlatmıılarclır. Hal#Juki Franıız wazeteleri ancllaımaaına 'Ja ııirmiyecektir. 

Bay Muvaffak şerefine b'cınu baıka yolda yazmıılar, Maıcariıtana bu ancl- Macarinanın lnı müıavilikten maksadı küçük 
Ruıyada şölen verildi ıaım"Y(I girmeıi irin nyual Elir tekti! yapıldığını anlCl§ma tarafından kendisinin ıerbeıtçe ıilalılan-
Moskova, 17 (A.A.) _ Voks Sov . yaymıılardır. mcuına karıı itiraz edilmemesidir. Almanyanın 

yetesi, Anadolu ajansı ıenel direk • Macariıtan aiycqal ~evrenleri bir yaml1;1n bu ha· yaphiı ~ibi müalıeclenin süel k•sımlarını ortadan 
''rü bay Muvaffak MenemencioğJu beri yalanlamıılar, bir yantltın 'Ja memleketlerinin kaldırarak ıimdilik bu noktada, lumdiıini bajla-
nuruna bir şölen vermiştir. bu me.ele hakkıntlaki düıüncelerini bildirmiıler. yan 11kı bağları koparaccıhtır. Halbuki küçük an.. 
Ş~lende Türkiye ~ü~ elçisi bay Jri. Macari•tan kentliti isin bir prenıip kabul et· lQfmtı bU tartJ!a hiç de y«nQfmıyor. Jlacariıtmnn 

ekaı Apaydın, elçilik ıleri gelenle • • • K el' L l •1 "el l ı.. 1 • ,..... • • • • • ... • b. T l J t b" ·ı -L 

i T j di -•-tu .. Il D 1 tzk mııtır. en ı xomıu an e ıu e oır ıgını ıcap ettı gıremıyee!egı ır una an trşma8ı atı a ıctfi • 9ft"' 
, M a ansı r~ oru ay o e y, _ • • • • • ı. • -
zete nnıharrlrleri dış komiserliği vecek hıç bır andlcqmaya gıTtriek lıkrınde buıun- s:k kalacaktır. ı 

'Jerl ıelenleri -.e dtğer zevıtıt ham ~- F F 77 n..-.....1t1mııınınft11111Ud111111111Uaıııı-"'lllldllNNlft11111uıtııttıınııııuı111ııUt11111ıwıuMffP~l!IJlll" - ,,. -
ulunmU§l&rdır. 

Oü~ünceıer 
Yeni ve eski 

kavgası 
Devrim yapmış ülkelerde, bir 

deYrimden önceye ve diğeri d 
sonraya bağlı iki ayrı devjr v 
iki ayrı zihniyet yaşar, ve bunlcı 
biribirile duıınadan çarpışırlar. 

Devrimin ya~aması ye kökle 
mesi demek, bu çarprŞmada kcn 
di metodunun ve kafasmm üs 
tiin çrkmasr, eskiyi tamamen tns 
fiye €tınesi demektir. Eski dev 
rin her hangi bil' sahada henüz 
ya~amakta olması, devrim için a 
çık bir tehlikedir. 

tnkilapçmm yapacağı birine 
ve en güç i~ kökü uzun tarilı Jıa1 
kalarma bağlı olan :.ıu devri tas
fiye etmektir. 

Bir devrim yurdunda asırların 
ve bunların biribirine aykrrr fi. 
kirlerin, met.odların ,.e milessc 
selerin çarp1şması noınal bir iştir. 
Bu çarpışmalar bir kuvvetli mu 
vazenesi doğuntrsa, devrim ista
tik bir dunmıa varır. Bu mm·~ 
zene hazan bir 'tarafm, bazan da; 
öbür tarafın hesa hına zikzaklar 
yapar ve istatik durum bu dal
galanmalaı-a uyarsa da, muvaze
ne var olduğu müddetçe, inkilap, 
namlelerini kaybeder. Devrimin 
muvaffak olması için eski ile y~ 
ni savaşının dunnaınası gerek
tir. 

Tarihin geniş mesafelerine 
Kollarını açmış bir memlekette, 
bir çok asırlık fikrilerin, müesse· 
se1erin ve itiyatlann biribirine 
kanştrğr bir yer'de, yeninin hu 
savaşta eskiYi tasfiye ederek :üs
tün çrklnasmdan ye lrendi ele-
manlarmr kuvvetlendimıesinden 
oaşka çıkar yol da yoktur. 

ı ~H~ 

Alman matbuatı 
Litvanya seçimi 

ile meşgul 
Berlin, 17 (A.A.) - Basın, bqgila 

Litvanyadaki yeni yapı1an seçim ka· 
nunu ile uğraşmaktadır. Cermanya 
gazete~i diyor ki: • 

''Memel'de ahaltden takriben on 
bir bin Alman filen l'esiht haklarını 
kullanmaktan yoksundurulmaktadrr. 

(Mahrum edilmektedir). Bu, 1\lemel 
statüsünün göze batacak bir tarzda 
bozulması demektir. 

Alman adaylarının seçilebilmele • 
ri ihtimali de mümkiin olduğu kadar 
güçleştirilmektedir, 

Statüyü zamin olan deYletıl'riıı 

alacakları durum, adalet ve azınlık • 
ların korunması prem:;iplerinin ne de· 
rece riayete değer sayıldığını anlamak 
için kesin bir fikir cdinmeğe yara • 
yaeaktrr. 

Deniz konferan
sında uyuşulmazsa 

Vaşington, 17 (A.A.) - Dış ha • 
kanlığı, deniz konferansına iştirak et· 
mek üzere lngiltereden henüz iağırı 
almamıştır. Hükumet, bugünkü du • 
rumu muhafaza etmek hususundaki 
fikrinde musirdir. 

Paris, 17 <A.A.) - Jyi haber alan 
çevcnlerin verdiği mali'imata göre, 
deniz konferansı meselesinde uyu~ma 
olmadığı takdirde birleşik Amerika 
devletelri Alleusiyen aclalarmcla t··h· 
kimat yapmak ,.e pasifikteki AmNi • 
kan adalarmda yeni deniz üsleri kul"' 
mak niyetindedir. 

J•ponlar deniz y::p;!anm ~ahdit 
etıneğf kabul ettikJeri takdirde Ame " 
rika hUkumeti prensip itibarile .Ja • 

ponlarr ta,tJUin ctnteie cggin bulu:ı • 
maktadır. 
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Neler oluyormuş da 
haberimiz yok ... Ekmek narkı 

Madridde lspanyolca çıkan 
A. B. C mecmuası 31 Temmu7. sa- Bu hafta biraz yükselme 
Yısrnda §U haberi bildiriyor: 

"İstanbul, 30 Temmuz - mı:>f· 
her camiinde şiddetli hadi~elc>r 
olnıuş ve bu hadiseler yüzünden 
bir çok kimseler ölmüştür. 

Hadiseler hükumetin trad~~rc.
nel fes yerine şapka giyilmc>sini 
llıechuri kılan bir kanun ;:ıkarm'J.. 
sı dolayrsıyle zuhur etmiştir. 

Halk bu kanun yüzünden ale· 
nj Ve şiddetli nÜma} işl"rde ru. 
lunrnuştur. 

Hadiseler dolayısıyle ?O po! is 

llıenı:ıru ve bir çok köytü ölmi;~
tüı-. 

Nümayişçiler polis traf ırda.h 
dağıtılmışlardır.,, 

Kom§u Yunanistanda çıkan 
Antropos gazetesi Selanikten !'U 

haberi alıyor-
Selônik, 3 Ağustos - !stanbu/. 

elan bildirildiğine göre doğu /r(t 
kın Mesenete kasaba~mda mu'1nfo 
zakar Osmanlılar tarafından kı
J.'am nümayişleri yapılm~§ VP ca· 
rniin etrafına biriken halh AnkcY
ra:run sarık yerine şapka giyilme· 
sini emreden kararını giiriiltiUcr
le protesto etmiştir. 

Polisin müdahalesi üzerine çr 
kan mÜ$adcmeclc otuz.dan faz.la 
aclam ölmü1tür. Bir çok kişileı 
tevkil edilmiştir. Şarki ll"ak Mii•· 
liimcmları pek muhafazakar ol· 
duklarından lıükiimet ihtiyat :ed-

ihtimali var 
Uray narh komisyonu yctrır. 

toplanarak bir haftalık ekme!c P 
yatını tesbit edecektir. 

Geçen hafta zarfındl\ buğ:la) 
fiyatları ve dolayısıyle un fiyatları 
yükseldiğinden ekmek fiyatm!t'l 
yeniden yükselmesi de bekle:\~bı. 
lir. 

Uray tarafından ne§redilen 
aylık bültende ıon iki sene zr-.rftn· 
da ekmek fiyatları da göste:-il-
mektedir. 

• ·,1_ 1_ Buna göre, 933 senesinır ~ 

ayı olan ikinci kanunda ekmf"k fr 
yatı sekiz kuruş on para iken hıı
ziranda sekiz kuru§, EylüldP re· 
di kuruşa, birinci kanunda alt· bu
çuk kuruşa düşmüştür. 934 '~ııc· 
sinin ilk ayında ekmek yenitl~ı. 
yükselerek yedi kuruş on par.•vıı. 
Temmuzda dokuz kuruşa. bir~nc• 
kanunda dokuz kuru~ on pa·z,,va 

çıkmıştır. 

1934 yılında ekmek fiyzıtları. 
ikinci kanun ayından Mayısın •o 
nuna kadar a§ağı yukarı bir hıd 
içinde kaldığı halde buğday k~ru
ma kanununun ne§rİ ve tath'l,.i 
dolayısıyle Haziran ayında bir<l~I' 
bire yükselmiş ve sene sonuna ka
dar öyle kalmıftır. 

935 senesinde iıe ekmek f ivırı l· 
ları düşmemiş, bilakis gittikçe 
yükselmittir. 

birler a'makfadır .,, --=ı===========:;;;-ı-
Bu iki haberi okuduktan SOnT a San,' Q,t 

İn~c-• .., ihtiyarsır.ca gülüyor Ve nk· 
lına türlü, tür!ii hikayeler, ltkra 
la eliyor. 

fttı haberlerin neresini düz.clfr 
lirrc bilmem hi! .• 

Hani vaktile bir vaiz varmı!f, 
halkcı ''Yur..ıf., hikayesini şöl'le 
anlatırmıı: 

Biı- veli vardı. 
~elinin çirkin bir kızı vardı 
K:z.ın 12 tane kardeş· vardr 

V clir.in kızının adı Züleyha iJi. 
l' ardc1leı·i kızı kuı tlara vercli/e-r. 
diye anlatıyormuf ..• 

Bu sözü dinleyenin verdiği ce
vabı hepiniz bilirıiniz. 

935 de bizler de tıpkı Yuıu! 
hikayesini dinleyenlerin haline 
girdik, Anlatılanların neresini ı:l;J· 
Zelt-eliın. Bir kere biz.ele Me1he:
di;re bir cami yoktur. 

Arif Bedii resim sergisi 
açıldı 

Dün Güzel San'atler ~kademi
sinde yeni bir reıim serıis açıl· 

mıştır. 

Sergi, genç ressam Bay Arif 
Bedii tarafından ve kendi eserle
rini teşhir için açılmı§lır Dün hü 
yük bir sanat meraklısı \'e sanat
kar kalabalığı serginin r.çılma3 ı· 

na gelmişti. 
Sergide "Cumuriyetin ulu~a 

tevdii,, gibi ulusal mevzuları ,la 
ihtiva eden 103 parça r~sim ;::ö;
terilmektedir. 

lstanbuldan da bir çolc mtwi\f 
fakiyetli peyzajlar göze rarpma\r. 
taydı. 

Sergi, ilgililer tarafından b:i· 
yük bir takdirle karşılanmıştır, 

Sekiz gün açık kalacaktır 
Irak §Qrki Türkiye arazisi icin· 

ele değil.Jir. Türkiyede fes m:ae 

lesi cliye bir mesele yoktur. Tür Kırım muharebesinde 
~iyede ilaç için fes araraanız bu· ölenler için tören 
ictmaz.$lnız. 

1 Kırını .nuharebes:mle ölen Fran spanyo~ gazetecisinirı de, Yu· 
sız askerleri ıçın F eriköydeki na,'!!ı gazetecinin de ŞGfırdığı ,o· 

Pı§hğı r:okta: /randa Meşhe:l'cie Fransız mezarlığında dün Fran
fıkc:n önemsiz bir hadisenin han- sız sefaret erkanının ve süel ata
gi dt?vlet hududuna ait ol.duğudur. şesinin de iştirak ettiği bir tören 
1apanyol arkad~ı mazur görüyo yapılmıştır. 

_...,"*.,.m...,••'mıt•&11lllftllllllUWUn1&1tıııuunnuınuD111JD1U111W111ıımn~•• 

rurn Çünkü cehalet boğaya ben· ıJerirken, birer de boyalı, yazrlı 
Zecli.ği için onu pek seviyor. lk mektep coğrafya atlası dağıl 

Fakat bizim §U komtular ir;ıı 
rica edelim ajansları artık ho,ıber 

sın! 

Sadri Ertem 

YA~ACAkS1N ! 

Kaptanpaşa sebi
linin çinileri 
ne olmuş? 

Bir müteahhitle bir tellal 
sorguya çekildiler 

Kasımpaşada Kaptanpaşa sebi
linin çinileri aşırıldığı ve satıldı
ğı noktasından iki kişi hakkında 
takibata girişilmiş, bunlar dün 
sabah polisçe tüzeye getirilmiş
tir. 

Genel savamanyar Şefik, bun
ları Sultanahmet birinci sulh ce
za hakyeri hakimi Reşide gön· 
dermiştir. 

Hakim Reşit tarafından sorgu· 
ya çekilen bu iki kişiden Kamil. 
inşa:ıt müteahhidi olduğunu altı, 
yedi sene evvel Kaptanpaşa sebi
lini tamir ettirdiğini, tamirden 
sonra ortada kalan bn::ı şeyleri 
kendisinin haberi olmadan, rcnç· 
berlerin eve getirmiş bulundukla
rını söylemiş, sonra bir gün evi
ne gelen dellal Vahenin bir va
.,.oyu on sekiz liraya satın aldı· 
ğını, o sırada cinilerin de gözü
ne iliştiğini, bunları da almağa 
istek gösterdiğini wzlerine kat
mıştır. 

Veheye gelince, 0 da odun del
lallığı ile meşgul olduğunu, va
zo ile bareber hoşuna giden çini· 
leri de almak istediğini, on sekiz 
liradan paha biçtiğini, fakat son
radan elli liraya bile verilemiye
cek değerde olduğunu aklı kesti
ğini anlatmıştır. 

Mes~le tetkik edilmek üzere 
duruşma kalını tır. Suçlular, ser
best bırakılml~lar ır. 

iddiaya göre, çalınanlar 
elden ele geçmiş! 

Ortaçeşmede oturan Remzi is· 
minde bir genç, Sultanahmet bi
rinci sulh ceza hakyerinde sorgu
ya çekilmiştir. 

iddiaya göre. Remzinin ağa

beysi "'1 ehbi ve Portakal isminde 
birisi bir olup Rüştü isminde bir 
adamı dolandırmışlar, Vehbi ele 
geçen şeyleri kardeşi Remziye ver 
miş, o da anası Sabriyeye götür
mÜ§. 

Bu suretle ortada çalınan şey
leri saklamak iddiası var. 

Remzi, bir kaç senedir ağabey 
si Vehbinin yüzünü bile görme· 
diğini söylemiş, duruşma, şahit 
çağırılması için ka mıştır. 

Haberin yazılış şekli müs-
tehcen görüldüğünden ... 

Bir zabıta vakasına ait haberin 
yazılış §e1dinden dolayı genel sa
vamanlıkça "Son Posta,, gazete· 
si aleyhine açılan müstehcen neş
riyat davasına, dün sabah İstan
bul ikinci ceza hakyerinde bakrl~ 
dı. 

Gazetenin neşriyat direktörü 
sıfatile dava edilen Tahir ve sa
hibi sıfatile dava edilen R. Kök-

.. - h.URUN lS AGU. TOS 193:i 

Takas yolsuzluğu 
incelemeler ilerledi, me
sele anlaşılmış gibidir 

Takas yolsuzluğu inc~lemel~ 
ri son günlerde çok önemli bi:· 
durum almıştır. Söylendığine g~ 
re yolsuzluklar bir çok kollardan 
yapılmış bulunuyor. ilgi(; maham. 
hır, bu hususta şimdilik bir &f!Y 

söylememekle beraber, yar 1lctr. 
yolsuzluğun mahiyeti anlaşılmış 

gibidir. 
Kontenjan listesine ekler.e ... ek 

çıkarılan M. listesi ile bazı eksper 
lerin başka eksperlerin im21\ları
nı taklid etmeleri, keı·estc1 l!r~n 

metre mikabı yerine tane besabı 

ile ölçülmesi yolsuzluğun baş'1~:ı 
sebepleri arasındadır. 

HUltUr itleri 

1 

Talebe yazımı 
Her mektepte aı;rı ayrı 

yapılacak 
Bu yıl lise ve orta okullara g\r

mek isteyen talebenin yazılma 
işlerile İstanbul lisesinde kurulatı 
bir komisyon me§gul olacakh 

Kültür Direktörlüğü bu kom~:ı 
yonda bir ç.ok okulların itleri ka
rışacağı için yazılma işinin her o 
kul direktörlüğü tarafından ken
di mektebinde yapılmasına karat 
vermiştir. Bu karar bütün okul1"1· 
ra bildirilmiştir. 

Şehitleri ziyaret 
Çanakkale şehitlerini anmak 

için talebe birliğinden b;r kafile 
dün Gülnihal vapuru ile Çanak. 
kaleye gitmişlerdir. 

Şehir tiyatrosn resmi 
daire mi, değil mi? 

Şehir tiyatrosunun resmi daire
lerden sayılıp sayılmadığı mali
yeden sorulmuştu. 

Finans bakanlığı buna cevap 
vermiş, lstanbul şehir tiyatrosu
nun e•·rak ve muamelelerinden 
dolayı damga resmine tabi oldu
ğunu bildirmiştir. 

Hava kurumu çalışmaları 
Tecim odasında hava kurumu

na yardım etmek için hava tehli
kesini bilenler üyesi yazmak ü
zere kurulan kollar, çalışmalarını 
bitirmek üzeredirler. 

Bunlardan itlerini bitirenler 
raporlarını hazırlayarak başkan

lığa vermişlerdir. Ayrıca yapılan 
çalışmalar, hava kurumuna bildiM 
rilmiştir. 

Bütün işlerin yakında sonuca 
ereceği söylenmektedir. 
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çü, bunun basit bir zabrta va.kası 
mahiyetinde bulunduğunu, yazılı· 
şının da gayet sade, temiz ve her 
halde müstehcen sayılamıyacak 
şekilde olduğunu söylediler. 
Duruşma, vekil tutmaları için 

başka güne bırakıldı. 1 

l<ARA UZ.AK OE.6iı.. 
GALİ8A • 

I! Gezintiler 

Dert bir değil ki!. 
Dünkü ''KURUN,, un ban•azı· 

sı, "ok::!larda ders verme usu!ii,, 
adt11ı t"*ıyordu. Gazeteci Saylaı; 

Asım Us, çocuklara kitap yazml{ 
değerli bir öğretmen de olduğu 

için düşüncelerini önemli bir ilgi 
ile okudum. 

Kültür işlerimizi bozuk gören· 
/er, bilgimizde hasta noktalar hu
/anlar az değildir. Fakat şim iiye 
kadar bu derde kaplayıcı lmş.:ı 
tıcsı bir gözle bakana rastlayamq 
dık. A•ım da bir kaç yaralı )'ere 

parmağını bastıktan sonra "J crs 
verme usulleri,, üstünde durtı)'O". 
Sanıyor ki bugünkü öğrclmP11!P.r, 
kürsüde, tahta başında derslerini 
verip gidiyorlar. Belki böylf'leri 
de vardır. Elimizde inanılaca~ sa· 
yılar bulunmadığı için çoğmu.m 

böyle olduğunu ileri süren!ere 
karıı dakestirme yoldan: 

-Hayır! 

Diyemeyiz. Fakat benim ırör
düğüm 11e bildiğim şu ki Asımın 
istediği uml, lstanbul okullarmcla 
çoktan benimsenmiıtir. Hoca bir 
konferansçı değil, bir öğretic! eli 
ye tanınır. Sınıfta verilen Jeni. 
çocuğun anlayışı çerçe11esine in
diremiyen, okuduğu lxıhsin çetin 

yerlerindeki kdçıklan önce:lerı 

görüp ayıklamayanlar aram;zda 
pek azdır. l§İn acı tarafı fU ki: 
Bugünkü mektepde, öğretmen e· 
meğile çocuk emeğini clenklc-$ft· 
recek çareler yok. Didinen hc>er:ı 

11erdiğinin dörtte birini bile ala
mıyor. Programlar "rultanif er,, 
kurulurken Fransız liselerirıJcn 

baama kalıp alınml§tır. Oradafli 
ilk okulların 11erimi, Fransız a:le· 
sinin çocuğu hazırlayıştahi otıyı 

nedir? Hiç dü§ünülmedi . Sonraki 
düzeltmeler, İfte hep bu yüz:dl'n 
temel üstünde yapıldığı için akstr 
malann arkcuı alınamıyor. f'rtın· 
sız lisesinde klasikle okunuyo ... di· 
ye biz.ede de ydlarc(ı çetrefil d(-
11anlar okutuldu. 

Fakat düşünmediler ki bugün 
kü Fransız dilile Rasin, Kom<'Yı 

Molyerin dili arasında anları ay
nlığı yoktur. Divanlan ise ~imcli 
değil, yazıldıkları çağlarda ela an
cak medrese ve dergiıhtcm )'et~ .. 
§enler sökebiliyorlardı. Müsbef 

bilgilerde [klim ve çevre :lgisı p,.Jl 
duyulmaz derler, amma bu da yrıl· 
nız erkinlik noktasında kalır. Yok
sa zengin laboratuarlara dcrc}·an
mıyan müsbet bilgilerin ba1urıl
maın kolay bir iş midir? Her ç.
cuğun ayrı ayn fizik, kimya tec
rübesi yaptığı kar daha cloğruw 
hangi lisemiz var? 

Bu, böyleyken sınaçlarclrı 
lrenk bakalorya sorularından er 

§ağı §eylere de tenezzül edeme
yiz. Bozgun vetir, sonra da giirii1· 

tüye bQ§larız. 
Sözün kıacuı, Asım Usun do

kunduğu nokta o kadar oğr.lt'1ır 
ki yalnız sınırlarını çizebilmek i· 
çin be§ on yazı ister. Keşke sınaç 

(lJütferı sayfayı çeviriniz) 
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işçile in cumartesi yev- Bir komiser aleyhindeki rüşvet dava 
m ·ye eri nasıl verilecek? Adalar festivali 

Ankara, 17 (Kurun) - Devlet hizmetinde çalııan memur ve 
müstahdemlerin Cumartesi yevn1i yelerini tamam ve hususi müene
selerde çalışanların it kanunu çıkıncıya kadar çalı§tıkları saat nis· 
b !tinde para almalarına dai !' ?m rarname yarınki resmi g~zete ile 
neşrolunacaktır. 

Ankara ekspreslerinde bir müddet 
için üçüncü mevki vagon kaldırılıyor 

Ankara, 17 (Kurun) - Ankarl\ dan her gün Haydarpafaya 19,10-
da ve Haydarpaıadan Ankaraya 19 da kalkan Anadolu sürat katar
Jarınrfr '0 Ağustos tarihinden bir kanunuevvel tarihine kadar üçün
cü mevki vagon bulundurmıyacak tır. Bu müddet zarfında seyaha~ 
edeC'ek üçüncü mevki yolcu~ar her .gün Haydarpaıadan Ankaraya 
14,30 da ve Ankaradan 19.40 da kalkan yolcu katarlarıyle gidip ge
lebileceklerdir. Bu katarlarda yol cularıo rahat edebilmeleri için faz
la üçüncü mevki vagon konacak tır. 

Baılıkçılık kooperatifi 
kurulacak 

Ankara, 17 (Kurun) - lstan 
bulda kurulacak olan Bahkçılık 
kooperatifi etrafında b~I kçılar 

ve dalyan sahiplerile görü§mek 
üzere lstanbula giden Ekonomi 
Bakanlığı Standardizasyon şefi 

tetkikatını bitirmiştir. Raporunu 
kısa bir zamanda bakanhğ'J. vere
cektir. 

Gazi terbiye enstitüsüne 
talebe kaydı 

Ankara, 17 (Kurun) - Gazi 
terbiye Enstitüsüne talebe kaydr 
na ayın yirmisinde batlanacak o
tuzunda nihayet verilecektir. 

Ankara avukatlarının 
dereceleri 

Ankara, 17 (Kurun) - Anka
ra avukatlarının sınıflara ayrdmı.ı 
işi bitti. Fevkalade sınıfa ayrılan 
avukat yoktur. Bakanlıklar müşa
vir avukatlarının durumu incele
niyor. Bunlardan hariçte ayrıca 

iş yapanlar avukatlar gibi kazanç 
vergisine tabi tutulacaklardw 

Altı sene hapis 
Ankara, 17 (Kurun) - 1300 

lira ihtilas eden Çocuk Kuruma 
memurlarından Bay Zühtü ağır 

ceza hakyerince altı sene h1'-psc 
mahkUm edildi. 

Dünya sıyasasına 
(Üstyanı 1 inci sayfada) 

karşı da 1'ürklere kullandıkları dilin 
nynmı kullanıyorlar. 

/Uılya - }'uooslavya 

1 
İtalya ile Yugoslav,>a arasında za· I 

man zaman baş gösteren harp teh • 
likesi Habeş işi çıktığı gündenberi 
ortadan kalkmıştır. Şimdi ltalya Yu
goslnvyaya karşı dost yüzü göster • 
mektcdir. Arnsturyada Dolfüsün ö -
Jümüne \'aran ayaklanmadan sonra 
orta A \'rupanm barışı iıı;in Yugos -
lavya ile anlaşmak lazım geldiğini 

anlıyan l\f usolini doğu Afriknsındaki 
teşebbüslerinden sonra bu anlaşma
ya bir kat daha önem ~ermiştir. Ve 
öyle görünüyor ki son günlerde l . 
tal:Ja ile Yugoslavya arasında yeni 
hir anla:.ma konuşması vardır. Bu 
hadise İtalya ile Habeşi tan arasın -
da ~ıkncak bi.r harp tehlikesine kar
şı şimdiden el atılan bir ihtiyat ha · 
"'eketi olarak kabul olunabilir. 

Tuna anlaşması 

Büyük dcvlet1ern bir yandan doğu 

bozgunlarının, verim kısırlığmın 
sebebi bir tek uml yanlışlığmdan 
ibaret olsayclı! Ne yazık ki içli dı!
lı kanayan yarlerimiz pek ~ok. 

S. Gezgin 

Kırşehir köylerinde 
temizlik müsabakası ... 
Ankara, 17 (Kurun) - Kırşe· 

hir mahsulatını satmak üzere bir 
kooperatif kurulacaktır. Bunun 
Ankarada bir §Ubesi olacaktır 

Kır§ehir Valiliği, Kırşehir 1'öylü
sü arasında bir temizlik m;~saba 

kası açmıştır. En temiz köy~n ih
tiyar heyetine bir takdirı.ame 

gönderilecek ve ayrıca evin1 en 

temiz tutan köylüye mükafatlar 
dağıtılacaktır. 

Bataklıklar kurutaluyor 
Ankara, 17 (Kurun) - Bayın· 

dırlık Bakanlığı Kazıklı, GP.rede 

bataklıklarını kurutarak mühim 
miktara varan bataklık bir f razi 

yi kurtarmı§tır. Bu havalinin ova 

kısmından da tetkikat yapıldık· 

tan sonra Gökdere, Balık'rder<' 

gibi bölgelerle Nilüfer batağı etra. 

f ındaki bayındırlık hareke~Jerine 
başlanacaktır. 

Türkofis reisi geliyor 
Ankara, 17 (Kurun) - Tür· 

kofis Reisi ve Ofis mütav:::!erin

den Zeki Doğan oğlu bu ~ktam 

Istanbula hareket ettiler. Yarın 

A vrupadan gelecek olan be.kana 

Ofis itleri hakkında malumat ve· 

receklerdir. 

toplu bir bakış 
Afrika.sında harp tehlikesi ile uğra
şırlarken bir yandan da orta Anupa, 
daha doğrusu Avusturya barışı üze
rinde bir anlaşma yolu arıyorlar. 

Son zamanlarda ltalya ile Fransa bu 
A vu turya işi üzerinde bir formül 
kararlaştırmışlar ve bu formülü A • 
vusturya, Yugo~Javya, Çekoslovakya, 
Romanya hükumetlerine bildirmiş • 
lerdir. 

Ilu formülün kısacası şudur: 
1 - Anlaşmaya imza koyacak o -

lan her devlet Avusturyanın istikla· 
Jine ve topraklarının masuniyetine 
dikkat edecektir. 

2 - Bu devletlerden herhangi biri 
Avusturyaya tecavüz ederse öteki il· 
gili <alakadar) devletler ''akit ge . 
~irmeksizin kendi aralarında alına · 
cak tedbir hakkında konuşacaklar • 
dır. 

3 - Anlaşma esaslarına aykırı o · 
larak tecavüzde bulunacak herhangi 
bir devlete öbür imza sahibi de\'let -
lerden hiç biri herhangi bir şekilde 

yardım etmiyeccktir. 
Bununla beraber böyle hir anlaş . 

maya Almanyanın yanaşacağı henüz 
belli değildir. 

Habeş işl 

Dündenberi Pariste üçler konf e • 

Bulgarlar, Arnavutlar 
ve Yugoslavlar daveti 

kabul ettiler 
Eylülde yapılacak fesıtva! ha· 

zırlıklarını gözden geçiren komi· 
te dün uray ekonomi direktörü 
Bay Asım Süreyyanın başkanl · 
ğında toplanmıştır. 

Bugaristan, Arnavutluk v~ Yu· 
goslavyadan çağırılanlar dave~.i 

kabul etmişlerdir. Bunlarla festi· 
vale bütün Balkan milletler~n;n 

iştirak edeceği anlaıılmaktıt.Jır. 
lstanbuldaki taşıma va11talarınd1 
festival münasebetile gelecek JeZ 
ginlere ve sporculara tenzilir ya· 
pılacaktır. 

Bundan batka Yunanistandıt.r.. 
gelecek davetlilere ve diğer aey
yahlara da deniz yolları idueai 
tenzilatlı bilet vermeği kabul et· 
mi, tir. 

Polis haberleri . --............ . 
Denizde boğuldu 

Galatada Arap camide Kürkçü 
kapısında 151 numaralı evde otu· 
ran Rizeli Seyyar sucu Hamdinin 
altı yaıındaki kızı Şehyar sah pa• 
zarında liman idaresinin iskelesi 
yanında denize girmiş, yüzme bil 
mediğinden boğulmu1tur. 

BiR YARALAMA - Üsküdar 
pazarında dolaşan Erenköylü 23 
yaşında hamal Dervişle 14 ya· 
§mda Salih sebepsiz yere kavga 
etmi§lerair. alili çaJCı ıle ama ı 
sol tarafından yaraladığından 

yakalanmıştır. 

GAZOZ ŞlŞELERl YÜZÜN· 
DEN - Sirkeci rıhtımına yana· 
şan bir kayığa, Yalova gazoz 
fabl'ikasına ait bir arabadan ga· 
zoz f iteleri verilirken arabanın 
beygirleri ürkmüş, ikisi de deni
ze düşmüştür. Beygirler boğul

mak üzere iken kurtarılmıştır. 
KAMYON ÇARPTI - Şoför 

Ahmedin 3618 numaralı kamyo
nu Fındıklıda tramvay caddesin
de köfteci Şükrüye çarpmıt, ya· 
ralamıştır. 

ARABA KOŞUMU ÇALMIŞ 
- Mecidiye köyünde Manastırlı 
Nevresin ahrrmdan bir çift araba 
kotumu çalınmış, iddia üzerine 
Kazım isminde biri yakalanmıf· 
tır. 

BlR KAVGA - Hocapaşa çeş
mesinden su dolduran sucu Meh
metle Mustafa arasında kavga 
çıkmış, Mustafa sandalye ile Meh 
mf"di başından yaralamıştır. 

ran ı çalışmalarına de\•am ediyor. 
Fakat daha lngiliz ,.e İtalyan arzu
larının uyuşabileceği hakkında bir U· 

mut yoktur. Ilu konferansta Fransa 
lngiltere ile tlalya arasında halcem 
ve uzlaştırıcı rolü yapmaktadır. Her 
halde harbin önüne geçmek imkanı 
gün geçtikçe daha ziyade azalmak -
tadır. Şimdiye kadar Habeş hükO • 
meti sadece Uluslar Kurumuna baş 
vuruyor ve harp hazırlığı yapmıyor • 
du. Halbuki son günlerde artık Ha -
be::-istan da a~ıktan açığa harp hazır· 
Jıklarma girişmiş görünmektedir. l -
talyanların doğu Afrikasında top1a· 
dıkları asker )iİZ yetmiş bini bul • 
mu tur. Eğer harp hareketi baş1ıya
cak olursa ltalyaya karşı İngiltere • 
nin tazyik tedbirleri alacağı hakkın
daki yayıntılar da gittikçe artmakta· 
dır. Eğer Paris kon!eransı konuşma· 
lannda bir anlaşma yolu bulama7.Sa 
harp gerçekleşmiş olacaktır. 

ASIM US 

Birinci cezada bir 
celsede bitti 

Komiser t:Sahaeddin, bera
at etti. Serbest bırakıldı ,. 

Samatya polis merkezi komi-
serlerinden Bahaettin, rütvet al· 
dığı ileri sürülerek yakalanmış, 

alıkonulmuş olarak hakyerine ve· 
rilmi§lİ. İstanbul birinci ceza 
hakyerinde, dün sabah bu davaya 
bakılmış, da va bir celsede bitiril· 
miştir. 

Hakyeri ku'"lllu, lsmail Hakkı· 
nın başkanlığı altında Murat ve 
Adille kurulmuştu. Genel sava· 
manlığı, yarlardan Feridun temsil 
ediyordu. 

Hakyeri başkanı İsmail Hakkı, 
davacı yerinde duran Şakire da
vasını anlatmasını söyledi. Yedi
kulede Kazlıçeşmede Canbezdi 
Biraderler fabrikasında araba sil· 
rücüsü olduğunu söyliycn Şakir, 
şöyle dedi: 

- Ramazan bayramından ev· 
veldi. Belediye intihabatı için, 
fabrika kapısına intiha batta rey 
verecek fabrika iıçilerinin adları 
yazılı gazete kağıdı kadar bir 
liate ta.kılı id\. Ben, bu listeyi yır· 
tılmıt olarak yerde gördüm. ih
timal kendiliğinden düşmüf ve 
parçalanmıı. Ben, oraları ıupu· 

rürken farkına vardrm ve parça
larını topladım. Sonradan listeyi 
aramışlar, benim parçalarını top· 
la:8ritmi öirc m'iŞ'ler. ~"~~~-~ 

Bu p~rçaları aJthlar. Derken 'tiir 
polis geldi. Beni Samatya merke
zine götürdü. Bu suçlu yerindeki 
komiser Bahaettin, sorgu, sual 
filan yaptı. O sırada üzerim aran• 

dı. Bulunan iki lira komiserin ma
sası üstünde kaldı. Komiser, bana 
ertesi gün gelmemi söyledi. Erte· 
si sabah gittim, beni bir odaya 
aldı, avucunu açarak karşıma geç 

ti, elini yukarıya kaldırdı, beş par 
mağını hep birden oynatarak beş 
lira daha istediğini anlattı. Ben 
param olmadığından, fakirliğim· 

den filan bahsettim, amma para 

etmedi. Aksi takdirde intihap 
listesi meselesinden hakkımda ta
kibat yapacağını, dosyayı müdü
riyete göndereceğini çıtlattı. 

Ben de eşe dosta baş vurdum. 
Ondan iki, bundan üç lira teda· 
rik edip, beşi tamamladım, götü
rüp verdim! 

Komiser Bahaettin, bu sözlerin 
zerre kadar aslı olmadığı, garaza 
uğradığı yolunda cevap verdi. Şa
hitler çağırıldı. 

Şahit Münevver, araba sürücü· 
sü Şakiri tela§lı bir halde lmrR· 
hor caddesinde gördüğünü, yana 

yakıla yalvararak komisere ver· 
mek üzere kendisinden bet lira 
istediğini, ancak iki lira verebil
diğini, sonra üç lira da batka yer 
den tedarik eden Şakirin merke

ze gittiğini, pencereden komiser 
Bahaettinle karşılaştıklarını gör -
düğünü, ancak pencereden elle • 

rinin hareketi gözükmediğinden 
daha fazlasını seçemediğini anla
tıp çekildi. 

Arabacı İbrahim, kahveci lb
rahim, Şakirin kayın biraderi on 
beş yaşında izzet, polisler ve da
ha baıka bazı kimseler dinlen\1-
diler. 

Yaşının küçüklüğü dolayısile 

Eski paralar 

Battal edilmiş parala 
yeniden geçmek ihtim 

Cumuriyet Merkez Baı.kaıı 
yırtık ve eskimiş paralar'n d 
tirilmesine bir müddetten 
devam edilmekteydi. Ya!nız, 
değiıtirme esnasında, l'!ksik 
çok yırtık paralara battal da 
sı vurularak, tedavül için mi: 
de olunmuyor, ve sahibine b 
ce iade ediliyordu. Son zamn. 
da para değiştirme nizamn 
sinde bazı maddelerin taclil ~ 

diğini haber aldık. Bu nretle 
davülden yasak edilen battal d 
gah paraların bir kısmına _ 
den müsaade olunmak ihti 
vardır. 

Hamburg konsolosumu 
adresi değişti 

Hamburg fahri konsolosum 
Edvard Welf f adresini değiş 

miştir. 

Türkofis, ilgili tecimerlere 
ni adresini yaymıştır. Fahri k 
solosumuzun yeni adresi şud 
Hamburg 2 11 Schöne dussic 
22. 

Ecnebi talebe 
Bu ayın on dokuzuncu paz 

tesi günü iki İtalyan mektep 
misinin limanımıza gelmesi b 
lenmektedir. 

Dü.n Y ugosla-. wn ep eb 
1 rinden mürekkep bir kafile 
miştir. 

Bir yatla gelen Amerikalı ü 
versite talbeleri bu sabah 
cektir. 

Berberlerin hafta tatil 
İstanbul berberleri bir ay 

vel yaptıkları bir toplantıda 
zar günleri bütün berber dükk 
farının hep birden kapanma! 
nın teminini uraydan istemeye 
rar vermiılerdi. 

Bu isteğin yerine getirilme 
ancak kanunun değiımesile 

bildir. Berberlerin bu isteği 
ray hukuk itlerince tetkik e 
mektedir. 

J Nöbetçi eczaneler 
Sarnatyada: Teofilos, Aksaray 

Z. Nuri, Karagümrükte: Arif, Fen 
de: Emilyndi, Şehzndebaşrnda: 
niversite, Eminönünde: Salih Ne 
Beşikta~ta: Nail Halit, Kumkapı 
Ilelkis, Zeyrekte: Hasan HulOsi, 
Yanyolunda: Esat, Fındıklıda: Hi 
Galatasarayda: Ahmet Cevat, Yü 
ekkaldmmda: Vinikopulo, Şişlid 

A<:tm Şükrü, Kasım paşada: Yeni 1 
ran, llahcıoğlonda: Yeni Türkiye. 
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izzet yeminsiz olarak ıahitlil< 
ti. Yüzlettirmeler yapıldı. 

Genel savamanyar Feridun, 
bitlerin ifadeleri biribirini t 
madığını kaydederek, ba§ka bş 
noktalara da dokunduktan so 
ra, suçun sabit olmadığı netic 
sine varıldı. Komiser Bahaettirı· 
heraetini istedi. 

Komiser Bahaettin de ber'
isteğine bağladığı bir kaç söz so 
leyince, hakyeri kurulu, müzak 
reye başladı. İsmail Hakkı, Mur 
ve Adil, suçu sabit görmediler 
Bahaettinin rüşvet almaktan b 
raetini kararlaştırdılar. Komiı;e 

biraz sonra serbest bırakıldı. 



Yap••* Karda,ıer 
~ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
Q Alem : 8 Yazan: Rudolf Van Wehrt -~· Bar tında 

Filli 1 ahtırevanda .• Kırda bir kadın 
cesedi 

Anıerikalıların bandosu, Malayalı Yenilmiş. içilmiş, eğlenil- Yıllarca süren bu Önemli dava lzmirde 
ateşbaz, Siyamlı hassa askerleri v. s.! miş ve sonra.. • b t t ı d. 

Bat tarafın özö: Gelite, bir müddet için ara ve· 
Boıton, Amerikanın liman rildi. Boston atlı polisi teıkilatı· 

fehri. Bu ıehrin yakınında ku· nın bandosu Bostonluların en 
rulanbirairkçadırı.Tarih1829 d"w• ' ld Seyirciler bir . . 
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.. 1•. . b' sev ıgı martı ça ı. 
ıeneıımn 11 u u. ırmı ın l k · 
k · · d d d kal k taraftan bu mar~a ku a verıyor· 
·ııı ça ır tfarısın a · ma · 

üzere yirmi dört bin kişiyi 0 . lar, bir taraftan da boyuna ate~ 
r?~ll çe~~n feY~ S~11.a~ı~an ge-I yiyen, alev yutan ateşbaz_•, tahtı· 
tırılen vucutlerı bırıbırıne ya · revana gelmit olan huıusı sekre· 
pışık ikiz kardeılcrin ilk defa terin lakayt bir tavırla not ahımı 
gösterileceği g<>.'undaki iltin • h"d .. k'"t'" .. gorunen 
d B .. 1 b' · ı -'· .,. ve sa ı en ur u ucu 

ı. 011 e ır ıc11ın ''""'"at o- • • .. .. .. "'th' h k 1 gorunu· labileceğine zerre kadar inan· mu ıt u5a as er erının 
mıyan Boaton polia amiri Mi- tünü gözden geçiriyorlardı. 
ralay Murli, sabırsızlanan a · Polis teıkilatı bandosunun çal
halinin görültü, patırdısımn ö- dığı mart biter bitmez acayıp 
nünü alarak, ikizlerin zorla b" I k ' ·· ··ı~··ıü ses 
ortaya çıkarılnıalarım temin ı~ a etten çı ~~ .guru ~ . ' 
ediyor. Ortaya çıkışta gecik . akıs bıraktı. Bıçımı genıtçe bır 
menin sebebi, iki kardeşten bi· boru çalan bir Çinli, meydana gel 
ri sarhoı olduğu için, diğerinin di ve onun peti sırada bir fil a• 
buna kızarak akaileımesidir. ğır ağır adım atııile bakıtları Ü· 
Fakat, İfte nihayet geliyorlar. . kf Ö d w filin yanı 
Çadırda çıt yok, herkes me • zerıne çe ı. ne ogru .. 
rakla Engle Çangı gölmeğe sırada, onu sevkeden adam yu· 
hazırlanmııtır. rüyordu. Fil, ıirkte bir an duru!· 

Oyuncuların bulunduğu perde tan sonra, kalın bacaklarından 
•rkasındaki yerden anaızm bir önden sağdakini kaldırıp yere 
lnuzika gürültüsü ititildi. Hare· vurdu. Yeri kendi tarzında tırtık
lcete getirici bir hava duyuldu. O ladı ve hortumunu havaya kaldı
Yeri airkteki ıeyircilerden saklı· rarak, gene kendi tarzında trom" 
Ya.n perde ikiye bölünmek suı eti· pet çalıı numarası yaptı. Şimdiye 
le açddı. değin hiç fil görmiyen Amerikalı 

Muzikacılar, maneje doğru seyirciler, adamakıllı korktular. 
Yürüdüler. Ahali, ıiddetle alkı~· Korku, adeta içlerine itledi. Son· 
l~:ı. Muzikacıla.-, Aml. ikanın at· ra azametli mahluk, tekrar yürü
lı polis teıkilatına mensuptu. Bun YÜ§ hareketine batladı ve Engle 
~n kurduğu bando. Bostonda Çangın hassa askerlerinin çizdiği 

'-'tmttı. Çadırm seyircilere kaviain orta yerine cloiru gitti. 

;;::~us tirit, çıkıt yerine kadar Filin pefi_ ~ıra da ~aptan Ko.~f~~ 
lıyen rnüzikacılar, orada dur· ve baıka ırı yarı bır adam yuru· 

dular ve bando, birden dindi. yüp, filin durduğu yerde durdu· 

Sonra, dev vücutlu bir Malaya· lar. 
ı. D.. •• d"' M ı d d b ı d . oOrun u. alaya ı, rrey an an Bu ikisinin de aş arın a sı-
1\ ... 

illr adımlarla geç.erken ateş yi- lindir tapka vardı. Fil, sırtında 
Yordu. Şimdiye kadar hiç bir a· bir tahtırevan tatıyordu. işte bu 
l~tba., görmiyen AmerH,alı se· tahtırevanda, ikisi de frak giy· 
Yırciler, ağzına alet atan, alev mit olarak, Eng ve Çank karde~· 
)utan bu adamın nıarifetine hay· ler, bu kel;melerin Siyam lisa· 
ran kaldılar. Ona derin takdir 
duygusile uzun uzun baktılar 
.. Derken, Siyamlı cenıaverleı 

&öl:ünetti. Bu on sekiz kitilik grup 
laki erkekltr, h~., cü~lü. kuvvetli 
a ·1aml:ırdı. Gövdelerine altın pa· 
tıltılı zırhlar, ba~larına Japonki· 
ti nıiğferler geçirmitlerdi. Elle
;İııde panl parıl kıhçlar tutuyor . 
•rdı. Bu müfrezenin · önü •ıra 
~atınan bir halkanın üstünde ıu 
elinıeler okunuyordu: 
Eng ve Çangın Hassa askerleri. 
Hassa askerleri, manejin orta 

~~r-~de bir kaviı çizdi. On sekiz 
d~dık müfreze, bu tekli alarak 

llndik durdu. Meydana çıkan 
~Ylu Potlu bir Çinli, elinde kai-

n ve büyük bir kıhç tutarak, 
0~Ya doğru adım attı. Bu Çinli
~ın önü aıra yürüyen bir delikan
I r, elinde bir levha tutuyordu. Bu 
,~•hanın üzerinde de fU yazı seçi· 
•Yordu: 

Eng ve Çangın hassa muh:ıfızı. 
b· Bunun arkasından, Herkül gi
•• 

1 dart Zencinin dinç omuzları 
Uıt .. 

.. unde tqıdıkları tahtırevan ıö· 
~'»ktü. Tahtırevanda bir eline ki· 
lıt, bir eline tüyden kalem almıt 
:e~ç bir adam oturuyordu. Bu 
elıkanlr, demin miralay Murfinin 
~~drop yerinde kartdattriı ve 

'r.~~akataya ıirittiii gençti. 
d -QJ"9ftn üzerindeki bir plaka· 
i:u J&zı bulunuyordu: 
ı ve h .. sekreteri. 

nındaki manilarma göre sağ ve 
sol kardeşler, viicutları birbirine 
yapıfık olduğu ilin edilen Siyam
lı ikiz erkek karde:ler oturuyoı· 

lardı! 

Herkes susmuıtu. Fil, has!a 
askerlerinin çizdiii kavisin tam 
ortasına gelince, taıkesilmit gibi 

durmuıtu. Artık hiç kıpırdamıyor 
du. Kaptan Koffinin yanı aıra 

gelen adam, bir kaç adım ileriye 

atınca, iki manej ufağı ortaya 
masa getirdiler. Bu adam, getiri· 
len masanın üstüne sıçrayıp si· 
!indir fapkaaını çıkardı ve dört 
bir tarafta oturanları derin derin 
selamladı. Sözlerine batlangıç o
larak, §Öyle dedi: 

- Ey Boıton ve civannın er· 
kekleri, kadınları, ahalisi! Si~leri 
Eng ve Çang kardetlerle tanıttır
mak gibi yüksek bir ıeref, bana 
nasip oldu! 

Bu sözleri söyler söylemez, yu
karıda oturan ikizlere ıol f!lile 
itaret etti. Filin üıtündeki tahtı· 
revanda oturan ikizlerden Çang, 
silindir fapkaıını çıkarıp, mane· 
je doğru eğildi ve gayet nazik 
bir tavırla ıelim verdi. Enge ge· 
lince, onun daha kızgmlığı geç· 
memitti. Sol taraftaki kardeı ıe
lam verdiii halde, sat taraftaki 
kardeı, yerinden kıpırdamadı bi· 
le! 

( Arka.aı r:ıar) 

Bartında Karaköy yakıniuı:ı yeni 3Ş 30 aze en 1 
daki bir koruluk içinde hayvan· lzmir, (0z~1 ) 
larını ot;atan bir köylü kadın, ~1~- lzmir ağır C.P.7L' 

mit bir kadın cesediyle kar~7!nş· hakyeri; öı:enılı 
mıf, köye dönerek gördüğüni.: an- bir davay· görmP 
latmııtrt. ğe baıl~dı .. Yıl. 

Müddeiumumiliğe ve zabrtlly~ larca ev,•el th1a 
haber verilmesi üzerine, müdd~j hakimi lhsan z' 
umumi muavini Saim Gökso} . .fl · ya, dövü:erek ~\ 

nına jandarma merkez karakol dürülmütlü, hu 
komutanı Bilal onbaııyı ai:uak yüzden lıazı !drr, 
derhal vak'a yerine gitmittir seler malıkem(:y =' 

Manzara çok fecidir Burnu- verilmiı ,cezıı yt:. 

nun dibinden kurıunla vurutmu~ miı, faka\ ıonrn 
bir kadın ortada yatmaktl'ldır. Ce· dan maaum ~ı. 
set, hiç değilse dört gün ort. .b dukları anlas1la 
kaldığı için titmiı, kokmuş 'it? rak serbest hna 
tanınmaz bir hale gelmiş•ir. kılmıtlardı. 

Saim Göksoy, derhal yerin~!(. Son bir tah 
tahkikata baılamıt; önce hıldi~~ kikat üzerine U!
yerinde bırakılmış şeyler1 tnpla· lada dava vcki!: 
mıf, delilleri tesbit ettirm:ştir · On· Yasin F .!hmi 11" 
dan ıonra, cesedin teıh!sine Ç'lh dava vekili s~bn 
şılmıı, fakat Karaköylüler ölüy~ ve daha bet kişl, 
tanıyamamıılardır. Ceaed, arab~ suçlu olarak mah· ·1 k h'"kA t Yukarıda lzmır ağır ceza lıfıkimlcri. .101111Jns vmOmıu 
ı e mer eze getirilerek u umt- kemeye verilmit- lıakyerinde 
önünde tethir edilmiıse de gene lerdir. 
tanıyan çıkmamııtır. Hatta ben· 
zetilen orta malı kadınların ht-ı>· 
si de sağ olarak bulundukla!'t 1· 
çin tahkikat büsbütün karıtm'f· 
trr. 

Cinayet yerinde elde ed\lc~-ı 
eıya ve deliller arasında, rakı 1.o 
kan iki boı ıiıe vardır. Bunla1 

Şahitlerden bazılarına görr., l 
Sabri ile Fehmi, diğerle,.. ini teır 

vik etmitler ve hakim Ziya b:~ 

gece evine giderken baş1na odu!; 

ile vurulmuıtur. Hakim, bi!ahP.· 

re hastanede dimağ nezfiııden öl. 
müştür. 

- Ben Fehmiden tüphele!ı·y~ 
rum! 

ve bunlara benzer deliller, orada.. Suçlular, bu iddiaları tam~m«-r. 

Şeklinde bir söz söyledir,· Je 
şahitlerin ifadeleri arasınd? lır • 
itin içinde para teklifi hikaye!e
ri, ilgili olanların vazifelP.rini ~·a· 
pamadıkları, eski kaymakJmın 

bazılarını susturmak iç· n par' 
vermek istediği teklinde idd.::ılu 
vardır. Muhakeme devam ehne1(' ıeceliyen kadınlı ve rakılı bi~ i· reddetmektedirler... Ölrn haki 

lem yapıldıfını anlatmaktadır. min hastanede, 
Fakat, failler belli olma..Jığı gibi 

tedir. 

cesed de tethiı edilemiyor.. l'u •• •• • t •• 1 
vaziyet, ertesi güne kadar d~vam uzum pıyasası o ren e açıldı , etmit, esrar perdesi ancak e ::cs1 
gün açılmağa baılamııtır. Der 
bent köyünden bir kadının, beş 
altı gün önce pazara giderek ~."r 
daha dönmediği haber ahnr:ıas· 
üzerine tahkikat bu nokıaya çev
rilmit ve hakikaten, cesedin, Ot>.-· 
bent köyünden Kul oğlu Melımı-
din dul kızı Sultana ait ohl"ğı' 
anlatılmıttır .. Tahkikat derinlfş· 
tirilmit ve ıu hakikat meyl\Amı 
çıkmııtır: 

Sultan, 6 Ağustos Salı ei~r.öı 
çarııya gelmit ve yemer..:ci İc!:-i
ıin teklifini kabul ederek onn~h 
beraber gitmiştir. ldriı ertes; ak· 
ıam demirci İbrahim, yemen•d 
Talip ve laatik tamircis: Ahır.od 
adındaki arkadaılarını da çağıra
rak Karaköy civarında bir aiem 
yapmak istemittir. Dört &rka~bş, 
yanlarına kadını alarak koru1u?.;ı 
gitmiıler, kafayı tütaülemeğe :.,~? 
lamıtlardır. Şiıelerin ıayısı a ·tr:"· 
ca, demirci lbrahim ıevka gdc?.· 
rek tabancasını çıkarmı, ve ha
vaya atmak istemittir. A.rkll\da11· 
ları, etraftan duyulur da b"skı • ., 
veririz diye mani olmak istemi! 
ler, fakat lbrahim, söz dinleme· 
ınit mi, yoksa dinlemit d~ tPhlft· 
casını yerine mi koymak İst~nıi ~. 
her nasılsa silah patl:ımıt. v-: 

kurtun, karıılarında oturan ~·ı•· 
tanın burnunun yanından girerP.k 
onu arka üstü devirmittir. Ser
hoılar, kadının öldüğüni1 ~örün· 
ee darmadağın, kaçmıtl~rdır 

lzmir üzüm borıaııntla ilk ıatı§ ·µ 
Tutulan fiyat bağcılar nıu!-1-

tinde çok az görülmüttür. Teki~. 
ler idaresinin nazım vaziyete g~· 
mesi istenmektedir. Borsa BA!1

·a· 
nı Eylül ayında satııın harar P.t~e
neceğini, çünkü Eylül ı.yı i(n 
1 400 000 kutu alivre satış y.'lp•I· ' , 
dığını söylemiıtir. 

lzmir, (Özel) Üzüm piya:;::- 1 f 
törenle açıldı. ilgili olanlar heı~ 

1 
hazır bulunuyorlardı. llk aç•ş r ., 
yatları üzerinde münakaşalar yi' 
pıldı. Bazı tecimerler, fiyatbT' 1 
yüksek tutmanın daha m3ku 1 o 
lacağı, çünkü yarın öbür gür. har
tılatılacak herhangi bir fiyat d·i .. -j 
mesinin fena tesir yapacağını snv- --------------
lediler. Nihayet fU fiyat tutuldu: /zmirde ekmek işı 

Borıa Başkanı Mazh:u Nurul- İzmir, (Özel) - Fırın~ la•. 
lah lzmirli bir ıöylev vererek tP fabrikatörlerin kendilerine unn 
cimere bağcıya iyi alış verişi~· ve pahalı sattıklarını, buna muk:ılvl 
memleket için hayırlar dilediği- belediyenin narhı yükseltmr·:i:Y.•· 
ni söyledi. Fiyat münaket.§al:ırın ni söylemi,, ziyan gördükleri i<ld:· 

ı k ı ~ı. d 1 asında bulunmuşlardı. Partini!' de da alıcı ar ço AAayt avranıyr::-
yakından alakadar olduğu h!l it 

lardı. . 1 üzerindeki tetkikat epeyce 'kr1f'" 
ilk günün öğle sonu alıt ver ı 1 

tinde bazı partiler 5 kuruştan sa-J mittir. 
tıldılar. Fakat bunlar, siyah k~· Ekmek fiyatları pahah g<idil· 

mektedir. lndı·rme ı'mklnı d ...... \. ruk haline gelmiş, ihraç kabH:v~- "' ·• 
tinden mahrum üzümlerr1i. madığına g8re, gıda evsdı 1tiba-

Dört arkadq derhal yakaları&· .. --................................................ rile kuvvetli bir nevi, ucuz halk 
rak ıorguya çekilmiıler; ance tr· kartı itin doğrusunu ikr.ıra mcı:- ekmeei çıkarılması dü§ünülm~k-
kar etmiılerse de, mevcut delillHe bur kalmıtlardır. tedir. 



OODYHDiO üi~i3i 
Volter' den - Çeviren · A. U. 

(Baş taralı U, IS, 16, 17 Ağus
tos tarihli sayılqrımı::dadır.) 

lHTlKA.RLAR VE SU11STİMALLER 

B.abuk bu türlü ~iişünceler içe· 
riıine dalmıt bulunduğu bir sıra· 
da kapıya bir adam geldi. Bu a· 
dam.m üstünde kara bir manto 
vardı. Gayet mütevazıane bir ta· 
vır ile genç hakime yaklaıtı. Ha· 
kim bu adamı görür görmez ye· 
rindıen kalkmağa, hatta yüzüne 
bile b.-ıkmağa lüzum görmekıi· 
tin mağrur ve kayıtsız bir eda İ· 
le ona bir kaç tabaka kağıt uzat· 
tı. O adam bu kağıtları aldı ve 
müsaade rica ederek geri çekil· 
di, gitti. . 

O vakit ev sahibi olan kadın 

Babuk'a bu adamın kim olduğu· 
nu kulağına f ıııldayarak anlat· 
tı: 

Bu adam Persepoliı tehrinde 
iktidarı ile töhret kazanmış bir a
vukattı. EIJi yıldanberi hukuk ve 
kanun işleri ile uğra§ıyordu. Ona 
bir kaç tabaka kağıt veren ve he
nüz yaıı yirmi beşten fazla olmı· 
yan bu genç ise asılzade olduğu 
için hakim olmuştu. Ertesi gunu 
muhakeme edeceği bir dava hak
kındaki dosyayı oku~ğa bile 
lü7um görmeksizin bu meşhur hu· 
kuk aliminin müt.aleasım öğren

mek üzere kendisine veriyordu. 
Bunu anlayınca Babuk §Öyle 

dedi: 

- Bu genç hakimin yarın mu· 
hakeme edeceği bir dava üzerine 
salahiyettar bir hukuk aliminden 
fıKir alması güzel bir tey. Fakat 

bu genç yemie o ihtiyar avuka· 
tın hakim tayin edilmesi dah:ı 
-loğru olmaz mıydı?,, 

Bu suale şu cevap verildi: 
- Siz galiba latife etmek isti

yorsunuz? Hiç böyle ihtiyar avu· 
kat gibi hukuk iıleri içinde aaç, 
sakal ağartmıt kimselere hakim· 
lik rütbesi verilebilir mi? Bu genç 
adama büyük bir vazife verilmiş· 
tir. Çünkü onun babası zengin· 
dir. lranda hakim olabilmek hak· 
kı bir tarla, bir mülk üzerinde 
tasarruf hakkı gibi para ile alı· 
mp satılır.,, 

Bu sözleri İ§İten Babuk adeta 

Bölem: 70 

hayretten şaşırmış, kalmış ve şöy· 
le bağırmıttı: 

- Yarabbi, bu ne garip şey

dir! Ve bu şehir ahalisi ne kadar 
zavallı mahluklardır! Bir memle· 
kette karışıklık, usulsüzlük bozu
lursa ancak bu kadar olur. Eğer 
burada bir takım adamlar mahke· 
melerde adalet icra etmek hakkı· 
nı para ile satın alıyorlarsa hiç 
şüphe etmemek lazımdır ki bun· 
lar hükümlerini de para ile satar
lar. 

Buradaki mahkemeler adalet 
yeri değil, belki adaletsizlik u· 

çurumudur. 
Babuk Persepoliı mahkemeleri 

ve hakimleri hakkındaki derdini 
ve hayretini böyle yanıp yakılır

ken sözlerini ordudan hemen o 
gün gelmiş bir genç zabit duydu 
ve kendisine dedi ki: 

- Hakimlik demek bir ada· 
mın ıırtma resmi bir elbiseyi giy
mek hnkkını almasıdır. Böyle bir 
hakkın para ile alınamıyacağı 
hakkındaki ıözleriniz.i bir türlr 
anlayamıyorum. Ben iki bin a· 
damın batma geçerek kumanda 
etmek hakkını para ile satın al
ctmek hakkını para ile aatm alı· 
nabilirse bir hakim elbisesi giy
mek hakkı neden dolayı para ile 
alınamasın? 

Ben bu ıene kırmızı üniforma 
ile otuz gece kara toprak lidün
de yatmak için kırk bin Dara al
tını verdim. Fazla olarak iki defa 
ok ile vuruldum ki hala acısı de
vam ediyor. Ben yüzünü hiç gö-
mediğim lran hükümdarına hiz-

met etmek için hayatımı ve ser
vetimi tehlikeye korsam elbise 
giymekten başka bir zorluğu ol· 
mıyan bir hakimin davacıları 

karşısına alarak söyletmek gibi 
bir zevki tatmak için elbette bir 
şey vermesi tabii değil midir?,, 

Bu hakikatlere vakıf olan Ba
buk bu memlekette aıkeri ve si
vil büyük memuriyetlerin böyle 
müzayedeye konulmasından do • 
layı içinde derin bir nefret his
sediyordu. Derhal §Una hükmet
ti ki burada ne hak, ne de hukuk 
kaidelerinin alfabesini bile bilen 
yoktu. Böyle bir memleketi bü· 

Yazan: Mehmet Naci 

Adresimi 
Pin o 

değiştirerek profesör 
adını takındım 

Derin derin düşündü, içini çekerek: 
- Siz ne diyorsunuz, dedi, bizim 

bunların üıcrinde bir nüfuzumuz mu 
var? Sizi muhafaza etmek tabii vazi· 
f em iz, elimizden geleni yapacağımıza 
emin olabilirsiniz. Şayet bize sizi teh

dit et:~leri gösterebilirseniz, minnet· 
tarınız oluruz. Hiz bu adamlan iğne 
qrU' gibi arıyoruz!. 

Cevabını verdi. 

Asayişi bozan, herkese korku sa • 
lan kimseleri aramak benim vazifem 
değndi. Buna gücilm de yetmezdi. 
Ben sadece rahatımı ve emniyetimi 
arıyordum. Bunu da burada pek ko
lay kolay bulamıyacağım anlaşılı -
yorda. Bir kaç ay için olsun Berlin • 
den u~aklaşmağı münasip buldum. 
Ailemle birlikte civardaki otl'llerden 

Charlottenburg'da r.e.n inusstrasse'de 
10 numaradaki Genrinus · Hotel'e ~ık· 
tık, burada Prof e.sssor Pin o ismile i
kamete basJadık. Bu otelde profesör 
Pino namı altında ikamet eden aile· 

nin ben olduğumu po1is kamkolu ve 
gizli siyasi zabıta biliyordu, bu otel· 
den müracaat edilirse bizi muhafaza 
için hemen po1is gelecekti. Evimizde 
de bizi seyahate çıktılar zannediyor
lardı. 

Burada i:.: lerimiyoluna koyası)a ka 
dar yani dört hafta kalmağa mecbur 

kaldık, dört hafta sonra Almanya -
nm şimaline seyahate çıktık, 1934 se
nesinin başına kadar Berlin haricin
de ~·aşadık. Yalnız kanunue,·,·el için· 
de yine Berlinde pek mühim işlerim 

olduğundan karım ile biraber avdet 

Yazan: Kadircan Kallı B ö ı em : 47 

Birkaç beyaz parıltı, bir boşluğa suyun dolma
sını anlatan bir gürülü daha oldu ve herşey bitti. 

Burak Reis, Kara Hasan Ye arka- ı 
daşlarile konuşnrak Korfudaki \·e · 
nedik gemisini n' lamnk için bir plan! 
kurdular· 

İlk iş olarak Korfuya yakın ı::ahil-
lerdc a' lan an hahkı;ı kayıklarına 
rampa ettiler ,.e: 

- Yeneclik gemisini gördiinüz mu? 
Yenedik filosuna hiç rastladınız mı? 
Haşkalarmdan duydunuz mu? 

Diye SQrduJar. 
Onlar hiç bir şey görmemişlerdi. 
Burak, Kara Velinin aksine olarak 

lıalrk~ı kayıklnrile hoş geçinme) e 
haşlamıştı. Onlara bol hol ) iyecck, 
hatt.l para Hri) ol'., i) i haberler ah -
)ordu. 

JJalıkçılar Je\•entlere: 
- Yolunuz açık olsun! .. Nereye? 
Diye sordukça hepsi de: 

- Artaya .. Artaya! .. 
Diyorlardı. Çünkü reis onlara böy

le emir \ermişti 
Kara Kartal sahiden rotasını dos· 

dogru Art.ıya çcYirmi ti. Öyle ya, di· 
reğini değiştirecek, ~etkenlerini ona -
racaktı. Zaten beş on günde beş on 
haftalık i~ görmüşler Ye yoru1muş • 
lardı. Biraz dinlenmek onların hak -
Jarı idi. 

-5-
ÇUVALDA NE l'AR?M 

lfaptan Ancelo limana her giren 
l\ayıkçıya lfara J{artalı oruyor ,·e 
onlardan şu cernbı alıyordu: 

- O, Artaya gitti I .. 
Cevaplar birleştikçe kuruntuları 

azaldı. Kendi kendine de şöyle dil -
:. ünüyordu: 

- :Mademki yaralıdır. Oradan gene 
denize açılması için epeyce zaman is· 
ter. ~"' oe-nfta adll'll" efalonya· 

ya gider, işimi bitirir ve dönerim bi · 

yük mülk hüryel 
olıa bile kendi 

mahvetmemiş 

idaresizlikleri 
mahvedecektir, dedi. 

Bu sırada dışarıdan uzun boy· 
lu bir adam içeriye girdi. Gayet 
aşina bir tavır ile evdekilere ıe· 
lam vererek genç zabite yaklattı 
ve şöyle dedi: 

- Ben ıize ancak elli bin Da
ra altını verebilirim. Çünkü bu 
yıl içinde memleket BÜmrüklerin· 
den ben ancak üç yüz bin altın 
alabildim.,, 

(Arkası rar) 

ederek Wil'lanastıas e 37 numarada 
mobilyalı bir oda tuttuk. Burada da 
yanhş i im verdik. Fakat gerek ma
halli karakol, gerekse gizli siyasi za. 
bıta bizim hakiki ismimizi \'e Hitlerin 

bazı san askerleri tarafından teh -
dit edildiğimizi biliyordu. Yalnız a· 
partıman sahibi bizim biz olduğu -
muza şüphe ediyordu. YaJan isim ta
§ıdığırnızm sebebini de bilmiyordu. 
Bir gün sabahleyin saat altıda kapı • 

nın zili çalındı, apartımana iki sivil 
polis memuru geldi, bizi jurnal et -
tiklerinden evrakmızı görmek arzu 
ettiklerini söylediler. Apartıman sa -
hibi ihtiyar karı da odamızın içinde 
sırıtarak bu telftşı seyrediyordu. 7..a· 
vallı apartımanında polis tarafından 
aranılan ve belki de yakalanırsa ik -
ramiye alacağını iimit ettiği bir miic
rim bulunduğunu zannediyordu. Ben 
evvela kendisini odadan çıkardım, son 
ra gelen memurlara meseleyi anlat -
tım, karakola da telefon ettirdim. 
Haklı olduğumu gördü1er, gülerek 
ve elimi sıkarak gittiler. 

Bu hali gören apartrman sahibi ih· 
tiyar karı şastı kaldı, bu sefer benim 
bir polis hnfiyt!si o1duğumu zannet • 
meğe başladı, bana Bitler hakkında 

ve bilhassa aleyhinde l!Öylediği söz
lerden korku) or, belki ôe kendisini 
bunlardan dolayı tevkif ettil'eceğimi 

it! .. Belki dönünce~e kadar Armen -1 
)o ela. Rurak Heisin akrnlanm duy:ır 
,.e denize çıkarak buralara kadar gc· 
lir. 

Brtesi gün sahahle);n limandan 
a3rılrnak için kararını \'erdi. 

O gecenin yarı~ında sonra idi. 
Hir sandal limanın cenup ağzına 

kadar geldi. 

Aysız Ye ) ıldıT.sız hir gece idi. 
Gökte ince bir bulut tabakası Yar· 

dı ''e her taraf karanlıkta sessiz u -
yu}ordu. 

Sandal hiraz daha ilerledi. Kıyıda 
durdu. Çünkü küçük limanın ağTJ 

ıo;ıkı kazıklara bağlanmış olan kaim 
ipler Ye zincirlerle kapatıl nııştı. 

Korfu 1imanr sık sık Venedik li -
manma sığmak yeri olduğu için bu 
engelin yapıJmasına lüzum görülmüş
tü. Böy1elik1e her hangi bir baskın 
ve ateş kayığı saldırışlarından gemi· 
!eri korumak mümkiin oluyordu. 

Meçhul ~andal da bunun için ora· 
da durmuştu. 

Sandalilan genç n c;evik bir adam 
çıktı. 

Sonra kıyıdan bir kaç biiyücek 
taşı sandalın içine ya,·aşça koydu. 
'l'aşlarm konulduğu yere eğilerek o
radan hir tıkacı çekti. Sandalı baş 

tarafından hızla iterek açıklara sür
dü. 

Küc;ük tekne ~irmi adım kadu 
gitti. 

Orada gitikçe ağırlaşarak durdu. 
Ya\'aş yanş suya gömülmeğe baş

ladı. 

Sandahn içinden, gür hir su kay· 
nağmın çıkardığı sesler duyuluyor -

u. 3andala, dibin ki tk n u 

doluyordu. 

Çok geçmeden battı. 
Bir kaç heyaz parı1tr, bir hoşluğa 

suyun dolmasını anlatan bir gürültü 
daha oldu ve her şey bitti. 

Şimdi kıyıdaki adam, taşların a -
rasmdan geçiyor, kumsala basıyor, 
hızlı hızlı, fakat her ba tığı yere 
dikkat ederek etrafı dinliyerek iler
liyordu. 

En ufak bir gürültü bile yapma -
rnak için ne gerekse esirgemiyor • 
du. 

Bu yolcu omuzunda bir çuval ta· 
şıyordu .. 

Bu, büyücek bir torba gibiydi, 
sağlam Ye kalındı fakat örğüsü sım
~ıkı değildi. 

sanıyor, bir fmldak gibi etraf rmızda 
dolaşıyordu. 

1934 seneı;;i mart iptidasında yine 
Berline avdet ettik. Her şey unutul -
muş, eRki meselelerin üzerine çimen 
çıknıış gihi görünüyordu. Eskisi gibi 
işlerimP. devam etmeğe haşladım. 

* zt. * 
Almanyada herkes bir mahalleye 

yerleşince maha11i karakoluna ihbara 
mecburdur. lşte biz de bu nizama 
istinaden kendimizi haber verdik ve 
Hitlerin sarı askerleri tarafından 

tehdit edildiğimizi de gizli siyasi po
lis dairesinin tavsiyesi üzerine bil -
dirdik. Bizim kağıdımızın üzerine ka· 
rakolda kırmızı renkli boya ile bir i
~ret yaptılar, telefon numaramı da 
ayrıca yazdılar, tecavüz vukuunda 
derhal karakola mahlm:ıt ,·ermekliği
mi söylediler. 

Bundan bir hafta sonra sabahle -
yin saat altıda kapının zili çalındı, 

açınca iki sivil polis memur beni gör· 
mek istediklerini söylediler, beraber 
getirdikleri bir tevkifname); göste -
rerek beraber gelmekliğimi bildirdi -
ler. 

-Tevkifimin sebebi? dedim. 
- Slyast bir meselenin halli ola -

cak, pek mühim değil 7.annederim !. 
- Mühim olmıyan bir tevkif iç.in 

iki memurun gelmesi, mesel.-nin pek 
hafif olduğunu zannettirmez ! dedim.! 

'l'orba ikide bir kımıldıyordu. 
AC'ııha kinde ne Yardı.? 
l\leçhul ~dam torhamn sımsıkı bat 

h olan ağzını da sımsıkı tutuyordll· 
J\ıyıdan yürüyerek limanda demirli 
duran Yt.>nedik gemi~ir:e yaklaştı. 

Şimdi aralarında elli adım kadaf 
uuı3an bir deniz \ardı. 

Yolcu, sırtındaki torbayı basınl 
ko,>du. 

Suya g !,·;fi. 

YeneJik r,emi!ine doğru yiizmeğt 
başladı. 

Ya'laş )a•·aş yıiziJyor, en küçük bit 
gürü itti bile ·yapmr) rı du. 

Gcrrıinin ı ·ıç altına kadar sokuldu. 
Dümenin mih,·erine tutundu. 
Yu'<amhı valnıı ıki ayak sesı dU 

yuluyordu. 
Bu sesler, iki Yardiyaya aitti. 
Birisi kıçtan başa giderken, ikin • 

ci!d baştan kıça dönüyordu. Gemini• 
ortasında biribirlerile karşılaşıyor · 
Jardı. Jt,akat birisi sağ ,.e diğeri sol 
küpeştede idiler. 

l\Ieçhul adam biraz önce belindeJI 
bir ip çıkarmıştı. 

Bu ipin ucunda bir çengel vardı. 
Ağaçtan yapılmıştı. Buna rağmtll 
cebinden ~ıkardığı bir bez parçasııll 
cfa bu çengelin yanına sardı. Sonrl 
Venedik gemisinin dümen altınW 
yukarıya, kiipeşteye doğru fırlattı. 

Sanki vakit gündüzdü ve nişanlan • 
mıştr, çengel tutunacak bir yer bul • 
muştu. 

İpi yokladı. 
Sağlamdı. İyi takılmIJh. " 
Vardiyalar geminin ortasına yak ' 

!aştıkları sırada bir maymun Çe\·ik • 
llğile tırmandı. Yukarı çıktı. 

o--&a ~ 

Gemiyi kıyıya bağlıyan palamafı 
"baha,, denilen kocaman kütüklerdeo 
hirine dolanmış ve onun yanına. b 
kocaman bir halat yığını bırakıl ' 
mıştı. 

Meçhul adam halatlarm arumı 
girdi. 

Nöbetçi geldi. Dolaştı. Dandü ,.. 
gitti. 

Meçhul adam kalktı. Oradan u • 
zakJaştr. En kuytu yerlerden, sürü • 
nür gibi gidiyordu. Bu sırada kürek• 
çilerin yanına. inilen kapı açıldı "" 
bir adam göründü. Bu vardiyanbafl 
idi. Gece nöbetlerini gözden geçirl • 
yordu. l\fo~hul adam onun çıktığı ka• 

c-
pıya da1dı. Yerle bir gibiydi. O ka<W' 
sürünerek yürüyordu. 

(Arkatı var) 

- Bilmiyoruz, dediler, bize ,·erile• 
emir sizi tevkif ederek Moabit tev ' 
kifhanesine teslim etmektir. hterııe • 
niz derhal konsoloshaneye haber Te -
riniz, sizi tahliye ettirmek için pro ' 
testo etsinler. Bence mesele pek mil' 
him olmıyacak, eğer mühim olsayclJ. 
sizi otomobille, bağlı olarak götürül"' 
dük, halbuki böyle bir şey yok. Tev -
kifiniz gördüğlime göre sizin "hükO • 
met ve milleti muhafaza kanunu,. 
nun üçüncü maddesinin ikinci, beşinel 
ve onuncu zeyillerine karp koymak· 
tır. Yani Almanya hükQmeti içind• 
zulüm yapıldığını iddia etmiş olaca1'• 
smız.. Tabii mahkemede hAkim sizi 
daha fazla izahat verir; her hatclf 
telaş edilecek bir şey delil l 

Dediler. 

Rahat rahat sabah kahvaltımı yr 
dim. Bu esnada memurun biri ııttL 
ötekisi He yürüyerek yavaş yavaf k$• 
rakola gittik. Burada polis nef erJer1' 
nin koğuşuna alındım, Berlin polil 
müdüriyetinin göndereceği otomobili 
beklerken memurlarla JAf attık. Sa -
at ona doğru bir otomobil geldi, beıtl 
yine mahut Alexander meydanına ~ 
türdü. 

Buradan da Moabit tevldfhane9io' 
nakledileceldm. 

(Arkcuı oarl, 



lngiliz er 1 arıhten bir yaprak 

·· rki ye yüzme ir · nci
likler ·ne başlandı 

Söınürgelerini 
birer birer elden 
Çıkarıyorlar mı? 

Kral Fransuva ozef'i 
bir aşk macerası 

r1ıc Daily JUail'den: Rum güzeli Bayan 
Bugün Hindistan federal hükume-

Perisuti ile nasıl 
tini istikbalde tesis edecek olan ve tanıştı, nasıl sevişti; nasıl 
lndia Bili nam teşkilatı esasiye ka· 

basıldılar? 

Ankara yüzücüleri 

• 

lzmir yüzücüleri takımı 

Samsun yüzücüleri takımı 

nunu kralın tasvibini ikfo;ap ediyor Umwni harbi açan fakat k3-
ve bu feci karar kanuniyet kesbedi · pandığmı göııneden önce ölen 
yor. Tabiidir ki bu kanun derhal mev- eski Avusturya _ 1\Iacar~tan 
kii mer'iyetc vazolunacak değildir. 
Buraya kadar daha bir çok formali - imparatoru Fraıısova Jozef pek 
telerin yerine getirilmiş olması icap genç iken tahta geçmişti. 
ediyor: Bu kanun politikacıların, Başından bir çok aşk macera
Britanya menfaatlerini göz önünde lan geçmiş; fakat bunlardan hic; 
tutmayan faaliyetlerinin mahsulü • birisi bir Rum kızının gönlüne 

dür. koyduğu etkiyi yapaınamıştrr. 
Bu kanun, Hindistana metropolun 

vedası demetkir. lrlandada, Mısırda, Bir nem (facia) ile biten bu 
,.e CcyJonda, hazin neticeleriyle gör· aşk günlerini Paris Soir'dan a
müş olduğumuz Britanya müstemle · lıyoruz: 
kelel'inin birer birer elden çıkarılma- Perisuti, uzun yıllardanberi Pa
sı sistemine devam ediJegeldiğini mü· riste yerleşmit olan bir Rum ban
~hde ediyoruz. Asırlarca sadıkane kerdi. Büyük bir serveti vardı. 
hizmet n gayret mahsulü olan ve 
Clive, Hnstings Lavrens gibi devlet Bazan resmi kabullerde bulunur· 
hizmetkarlarını~ ,·ücude getirmiş ol- sa da kendisini pek göstermek is
dukları muazzam eseri parçalamış o· temezdi, 
Juyoruz. Şimdiye kadar bu derece bir Bir gün atağı yukarı otuz ya
siyasi körlüğe tesadüf olunmamıştı. ~ında kendisinden daha genç bi.
Bu memleket emniyeti ve iktısadi re- Rum kızı ile evlendi. 
fahı bakımından deniz aşırı müstem-
Jekelerine bağlıdır. Bayan Perisuti son derece gü-

Müstemlekesiz istikbalde ancak zeldi. Renginin parlaklığı, sesi -
sefalet ve inhidam bekliyebilir, fakat nin tatlılığı, gözlerinin çeki~i, du
müstcmlekeleri elinde bulundukça, ruıundaki güzellik, gıyınmesin-
istikbal onun demetkir. Metropolun d k 

e zev i, mücevherlerinin çoklu· imparatorluk müstemlekelerile olan 
ticaret münasebatının inkişaf süreti ğu herkesin gözüne çarptı. Her-
sair ecnebi memleketlerle olan tica - kes ona takdim edilmeyi istiyor
ret inkişaf sür'a tile nisbetle iki mis· du. 
lidir. Hindistan kongre fırkasının mev En kapalı aristokrat solanları 
kii iktidara geldiği vakit - Bu ka • onun önünde açılıyordu. 
nunla bu tarzda hareket imkanını Karısınm bu utkusu (zaferi) 
bulmuş olacaklardır - Hindistanm. 
İngiltere ile olan ticaret münasebatı ihtiyar bankerin endi§elerine ıe· 
daha fazla tahdidata maruz kalacak bep oluyordu. Onun dii§iindüğüne 
ve bu ise, İngiliz adalarında geniş bir göre henüz saf olan kadının etra· 
mikyasasta iktısadi imkansızlık doğu- fını saran bu güler yüzlü bayların 
racaktır. talya ·e Japonya bun mü· yalnız bir ergeleri (malCsatları) 
masil hadisatı olduğu gibi kabul et-
ml'ktc gecikmişlerdir. Onlar bayrağın olabilirdi: Onu şafırtmak ve sa.-
ardında ticaı·etin yürüdüğünü haki · yısız utkuları arasına bir tane da
kat olarak kabul etmişlerdir, ,.e ti • ha katmak. 
caretin muasır dünyada ancak bay • Kötü bir ytkıma 11ebep olma· 
rağm himayesin altında mümkün ol • dan bir an önce bu çevenlerden 
duğunu da pek iyi bilmektedirler. (muhitlerden) ayrılmak gerek o!
Binaenaleyh bu iki memleket, sinir· 
siz ve kudretsiz ellerimizle bile bile muştu. Fakat na11l? Bunu bir 
sahip olduğumuz imparatorluk müs • türlü kestiremiyordu. 
temlekelerimizi elden ~ıkarmakta ol • ihtiyar bankerin gönlünü ıes
duğumuz bir zamanda, metrepolleri siz bir kıskançlık kemiriyordu. 
dısmda iktısadi inkişaflarını mümkün Karısı çok namuslu idi. Geçmi-
kılabilecek müstemlekelere kurma 

tinde şikayet edilecek hiç bir ha-... ·oluna sapmışlardır. Bu kanun, im - F 
"' h li yoktu. akat, herkesin onun et-para torluğu yıkıcı ususiyetle bir ta· 
raftan büyük Britanya halkına diğer rafında dolafmaaı bankerin hiç 
taraftan da Hindistan halkına ihanet te hotuna gitmiyordu. 
etmiş oluyor. Bu ~in~L~tan teşkiUıtı imparator Fransova Jozefin de 
esasiye kanunu, Hındıstanı merha • bulunduğu mevsimin resmi balo
metsizce Jcongre politikacılannın ni-
zamsızlığına ye idaresizliğine tevdi sundan bir kaç hafta sonra güzel 
etmis oluyor. Asyanın hiç bir tarafın· kadının durumu, görülür bir §e

da p~rlamantcr hükiimet şekli şimdi· kilde değişmişti. Evde bulunma
ye kadar kök salmamıştır. Bu tarz ma11 gittikçe artıyordu. Öyle bir 
hükumet Ye idare, Asyanın dehasına zaman geldi ki öğleden sonraları 
yabancı bir keyfiyettir. Binaenaleyh daima dışarda geçiriyor, buna 
bu tndia Hill'i imkansız. şerait için • 
de böyle bir idare sistemini kurmak sebep olmak üzere, doktorun a-
teşebbiisünde bulunmasile Hint haya· yakla uzun gezinmeler tavsiye et
tının her şart ,.e tecellisini müşkül - tiğini söylüyordu. 
Jcştirecek ve tarih nazarında da mil- Ayni zamanda da bankere hü
li Yazif emizin meş·um bir feragati ve ikumet tarafından müsaadekarlrk 
reeldi numunesi olarak kalacaktır. 
------::::-:-:-----=-=-~---1 gösteriliyordu. O zamana kadar 

Tevfik Fikret ihtifali bankasına ancak pek az ba§vu· 
Şair Tevfik Fikretin ölümünün ran hükumet, §İmdi büyük ve ö-

20 inci yıldönümü münasebetile nemli İ§lerde onu da ilgilemek 
Trabzon yüzücüleri takımı 19 ağustosta Eyüpte Filorinalı (alakalandınnalc) istiyor ve epey 

.. Türkiye yüzme birinciliklerine [ ikinci Bandırmadan Şakir, üçün· Nazım tarafından bir tören yapı· kazanç sağlryordu. 
dun Kadıköyündeki Moda yüzme! cü Kocaeliden Sadık. lacaktır. Hiç klJlkusu kalmamıştı, ken-
havuzlarında başlandı. Bu müsa- 200, - Kurbağlama, - Birin· Törende tairin hayatı anlatıla- disini bildirmeden büyük bir zat, 
bakalara Ankara, Bandırma. Çu· ci Kocaeliden Yusuf derecesi cak ve Filorinah Nazmım kızı onu himaye ediyordu. Bu kimdi? 
lturova, Kocaeli, İzmir, İstanbul, 3.20,3, ikinci lstanbuldan Ömer. Meliha tarafından bir §İİr okuna· Keşfetmekten de korkuyordu. 
Saınsun ve Trabzon bölgeleri iş- 100: Serbest - Bayanli\r - caktır. Zenginliği arttıkça, kıskançlığı 
tirak ediyordu. Gümrükler Baka· Birinci Kocaeliden Muzaffer de· '"f~·t;;;ı;~rt;k·;;;.;;: ..................... --.... büyüyordu. Bu işe bir son vermek 

nı Ali Rana da müsabakaları ta- rece 1.40,2, ikinci lstanbuldan Tramplen atlaması: Birinci için bir çare buldu: Hususi polis 
kip eden büyük kalabalık arasın· Leyla. lstanbuldan Fahri 128, ikinci An· teşkilatına başvurarak karısını 
da bulunuyordu. 1500: Özgür - (serbest) bi· karadan Salih 63.46, üçüncü iz- gizlice takip etmelerini ve ne öğ-

Alınan teknik sonuçlar şunlar- rinci lstanbuldan Halil derecesi mirden Rasim 60.40. renecelilerse gel!p haber verme· 
dır: 24.14,9 ikinci, Bandırmadan Meh· Müsabakalara yarın devam e· lerini söyledi. Bundan bir şey 

100 metre serbets - mrinci met, üçüncü Kocaeliden lsmail. dilecektir. çıkmadı. Fakat tesadüf kendisine 
lstanbuldan Orhan, d~rece 1.7,2, Türk Bayral:: yarışı: - Birinci A. A. yardım etti. 

Bayan Perisuti 
Güzel kadın bir gün Bankerin 

arabacısını kovmuştu. Adam, ye
rini kolay kolay bırakmak iste
miyordu. Hiç olmazsa ceplerini 
doldurmayı dü!ündü. Bu suretle 
intikam da alacaktı. Bankerin İ· 
çini yakıp kavuran sırrı ortaya 
çıkardı. Kar11ını her gün Pratere 
götürdüğünü, kadının arabadan 
inip, yüz metre kadar gittikten 
sonra, kendisine bekliyen per· 
deleri kapanmış bir arabaya bin
diğini söyledi. Bir gün bu araba· 
yı takip etmek fırsatını bularak 
kadının nereye götüı-üldüğünü an 
]attı. 

Banker Perisuti çıldıracak bir 
halde idi. Karısı evden çıktıl<tan 
sonra, kendisini bekliyen per

bir baskın yapmak kararım ver
di. 

Kendisine söylenilen yer bir 
pavyondu. Banker bunu gördü. 
ve oraya doğru giderken etrafı 
gözetliyen polis, kayboluverdi. 
Perisuti parmaklığı aştı; iç erde, 
kapıcının odasında bir çavuş uyu• 
yordu. Bunu fırsat bilerek hemen 
içeriye girdi. Öfkesinden kudur
muştu. Karşısında kapalı bir ka .. 
pı gördü. Açmak istedi; içerden 
sürgülü idi. Zorlayarak açtı, içe
riye girdi ... Fakat birdenbire don• 
muş bir halde kaldı. Karısı bir 
yatakta yatıyordu. Yanında da 
gömlelde bir genç adam vardı. 
Bu adam imparator Fraıısova 

Jozefti. 
Genç imparator soğuk kanlıh· 

ğını muhafaza edemedi. Lnkin 
güzel bayan Perisuti kaçmak iç!n 
hemen yataktan kalkarak kendi
sini pencereden aşağıya attı. 

Fakat kaçamadı; yere düşer 

düşmez kafa tası çatlamış ve ant 
olrak ölınüttü. 

Krrk sekiz saat sonra banker 
Perisuti Viyanadan çıkmış, b~r da· 
ha adı sam ititilmemişti. Bu acı 

ölünceye kadar İmparatorun gön• 
]ünden hiç silinmemiştir. 

Yeni seyyahlar 
Oseana vapurile, gelecek çar-• 

şamba günü 500 İtalyan seyya• 
hı gelecektir. 

Seyyahlar o gün lstanbulu ge

zecekler, ertesi günü ayni ve.· 
pur1a Mudanyaya giderek oradan 
Bursaya geçeceklerdir. 

28 Ağudo:ıta da Palonya va· 
purile 300 seyyah gelecektir. _J 
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Her gün bir ediple •.. 

Muvaffak olmak için 
olmalı! • 

zengın 

PAZAR 

I Takvim 18 Atustos 
18 C. Evvel •=======! 

Giin doğuşu 
Güo batıs• 

Sabah namar. 
rı~ıe nımaıı 
ikindi nama;:, 
Akşam namaz• 
Yatsı oamazı 

5.13 

19.0S 
4.~4 

ıı.ıs 

16.05 
19.0S 
20.46 
;~.ııo 

2ll8 

Pazar csl 
J9 Ağustos 
19 C. Evvel 

5.14 
19,0~ 

43') 
l 'l.18 
16.05 
19,04 
'i0.4~ 

2i9 Artık feragat, tevekkül, kanaat ma- ;~ı::\tÇCD gunıer• 
~allarile san'at Ve edebiyat olamaz ... a..Y-ılı-oi-ala_n_J?U-nle-rl--t._:i'3--l-J?-

(Ustyanı biri-n-cı-. -sa_y_ı-fa_d_a_) ___ be_t_Y_o_l_cu-•s_u_) nun bu 35 cilt i- ~ R o R ~ H : 11-~ -19J~ ~ 
k 

d.lzala.rında yıldız ı,areW olanla.r, U:c.e • 
Şimdi suallerine cevap vere- çinde öte ilerden üstün olduğu rinde muamele görenlerdir. Rak•mlar 9IL 

yım: kanaatindeyim. Çünkü mevzu, JZ !tapanı~ &atr) fiyatlarıdlJ'. 

- En büyük şairimiz kim mi? yeni rch ilminin kuvvetli bir ifa- l'tukut 
Gençlikte eskileri hayretle oku- desidir. • Londra tı24, ,. Vıyanı ~3. --

d H k d Y k • • ak" 1 * C\'evyor~ 121i. - * Madrld !7 -
um. epıinin en ine göre azı yazma ıçm v ıt ve za- ı • Parls 168, :-.cı • Rerlln 4~ _ 

yolları var. Meseli. Nedim Kaza· mania kayttlı değilim. Üç ayda • MIUoo 198, - • Varşovı 23, !"O 

nova, Don Jovan gibi bir adam. iki roman çıkarabilirim. Seri * Rrüt~c s>. - * Budıpeşı~ ~4• :ıo 
1 • Atioa 24, - • Bükreş 16, -

Onun kıvrak ve çapkın §İirleri halinde eser yazmak hoş bir • renem -<20 · - • Belgrad ~(>. -

hep ?rap, şebap ve şehvet ha- §ey değil, bu adeta. profesyonel· • Eorya 24, - * YotohamR 32. -

1 k * Amsıerda ı SI, - * Altın <ıı8, - 1 

murile yoğurulmuı. i . Kıymet ifade etmez. Onul' • Prag 98 _ • Mecidiye :;s, -

Fuzult bunun daha ağdalı11. için diyorum ki, iyi eser çıkarmak J * Stokhoım 31, -- • Banknoı !34 -

Baki, Nef'i ve onların yolundaki· için zengin olmalı. Dinlene, din- Çekler 
lerin karakteristik vasıflan daha lene, düşüne dii!üne yazmalı. • Loodra 6!2.!S * Stokhlm :ı. t143 

• :\evyorı o.7980 • \'lyar. 4.186:'> 
az. Netice fU ki ben eskiler için· Çalışma usulüm şudur: Üç • Paıts •2.<•3 • :'ılıdrld s.801'5 
de kendi ba§ma bir felsefe sahi- dört yüz sahifelik bir romanın • MllAno 9.67!17 • Berllo t,9770 

bi olan, Mesela {Ömer Hayyam) bir sahifelik hülasaaını • Brilkse 4·7278 • VarşoYa 4
•
205 

yaoa- • Atin• ~3.4-116 • rıu:Jıpeşt~ 4,:l3ı5 
derecesinde bir ?İr bilmiyorum. rım .. Ondan sonra bu maya su- • Cenevre u:m • Bilkres 101.o::ı:-5 

Yaıryanlar içinde en büyük şai- lanır, şişer, önce tefrika, sonra • Sofya 63,!48:t~ • llelgrad :ı4.66- / 
• Amsterdım 1.175 * Yokohuıa 'l.72- ı 

rimize gelince, büyük değil kü- cilt haline gelir.• • Pm 19, I6-t • :.loskon 1091.7~ 
çille pir de görmüyorum dersem Nerde, ne zaman olursa olsun E 5 H A M ----. 

\ samimiyetime bağışla. yazarım. Gürültü, patırdı kulağt- * iş Baokas• 9.!-•> - rramvay 19,-

En büyük romancıyı soruyor- ma girmez. Yanımda bando mu· ı*Aııadolu 96.15 * Çamento as to.ıo 
k ı ı Reji 2 sı ı Onyon De1. -,-· 

auni roman bizde daha yeni baş- zi a Sivastopo marşını ça sın, • şır. llaytiye ıs.- ~· arıc oeı. -.-
lamıştrr. Edebiyatı Cedide mÜ5· ben işime bakarım. •MerkezBaoiası 58.25 Balya -.-

tehaıeleri içinde {roman) adı Hususiyetlerimi soruyorsun; l1. Slgorıa -.oo ~ ark m. ecza -·- ı 
Romonti 8,- felefon -.-

verilen şeyler kozmopolit, ya- henüz yorgunluk duymuyorum. -istikrazlar_ tahviller-
bancı, iğreti bir sosyetenin çarşa- Çok çalıştığım günler spor yapa· • rQ33Türt Bor.ı .8.n ~: lektrik 
fa bürünmüş fuhut ruznameleri- rrm. Maslak yolunda 135 kilo- . il i6,~5 rrımva~ 

d. M ut• ett · metre su .. ratle bir gidip geldim mi · M 

111 26· :ı7 • Kıhtrm 
;;:~ 1 
44 -
i6 !O ır. eır ıy en şonra, yanı lstU::r.tzıDabııt ı 9412 • Anadolu 

1908 de başlayan yeni fikir, yeni bütün yorgunluğum erir. Yep- • .:.rıut lstlkruı 95.- • Anadolu ı ı 46,20 

kalem sahipleri içinde en iyi ro- yeni, taptaze bir adam olurum. 19'8 A 1\1 ıo, - Anadolu ııı 1•40 

1 

Sıvu-Erzuram 96.~J.~ • \lümcssll 1\ 46 80 
mancı bence Halide Ediptir. "Son Gelecek yıl Berlin olimpiyat- · 
eseri) bir ıaheserdir bence! {arına gideceğim. O seyahat ba· 

Genç muharrirler mi? Bir ku- na bir kaç roman mevzuu daha 
surumu itiraf etmeğe fıraat ver- verecektir, sanırım. 
din, azizim Refik Ahmet. Vak· Şunu söyliyeyim ki masa ba
•im o kadar dar ki amatör yazı- Şlnda muharrirlik, hem romanc?· 
!arı okumak imkanını bulamıyo· lık modaşı geçmi~ti~. Hayat u
•·um. Her halde yeni muharrirler fokları şehirleri, ülkeleri aşmıı
yetişiyor. Fakat Türk dili için ye- hr. Arsıulusal mevzular isteniyor 
ni muharrir ancak on beş, yirmi şimdi ... 
yd sonra meydana çıkabilir ka- Şimdilik bu kadar yeter, azi~ 
naatindeyim. zinı Refik Ahmet. Gazete yazı 

K'lnvetli kadın muharrirler yok bekliyor. Sen de bizden olduğun 
mu?.. Kim diyor onu? Uslup ta- için hak verirsin, Allaha ısmar
rafından Halide Edip, anıiklope- ladık, gözüm. 
dik bilgi ttrafmdan Sabiha Ze- iLAVE: Ben yazdığımı bir da· 
keriya, ıiya.sal yönden Meliha ha gözden geçirmem ve çab~k 
Avni hize göre çok kuvvetli ka· yazarım. Y anlı,lar oldu ise sen 
dın muharrirler ve mütefekkir· düzelt artık! 
lerdir. Daha ne isteriz! 

Edebi hayatta muvaffak ol
mak için ne yapmalı? 

Zengin olmalı, azizim, zengin 
olmalı... Hayatını kazanmak için 
ça:lıınıağa mecbur olmamalı.. E,. 
ki za.ınanm feragat, tevekkül, ka
naat maaallarile san' at ve edebi
yat olmaz bugün. 

Edebiyatımız hangi yolda in
~f edecek diye soruyorsun. E
dip değilim; gazeteciyim. Am· 
ma fikrim şudur ki önce Türk 
dili tekevTiin etsin. Soma.aım 
1ıizden sonrakiler dütünür elbet. 

Y &§Imı da soruyorsun. 
ihtiyarladık birader, 41 yaşın

dayım. Bunun 24 yılı Babıali cad~ 
desinde gazete idarehanelerinde 
aeçti. 

Bir korucu bir adam 
öldürdü 

Bandırmanın Edincik kamıt

nunun bir köyünde bir korucn b'r 
adamı öldürmüştür. 

Edinciğin Küf eli köyü koı·ucıt. 
su Hayrullah ile ayni köy de Kiu 
lı mer' ası bulunan Erdek itçesi 
nin Bakıl köyünden Mehmet oğh.: 
Veli arasında zarar ziyan meJele. 
sinden bir kavga çıkmıştır. Ka\•· 

ga gittikçe büyümüş, korucu elin 
deki silahı Veliye çevirerek i,i:.- e· 
rine ateş etmiştir. 

Veli aldığı yara ile ölmit~für. 
Korucu yakalanarak adl!yeye ve 
rilmi§tİr. Tahkikat devam ediyor, 

1 apu işlerimiz 
lzmir, (Özel) - Şehr;mize ge· 

lip tetkikat yapmı! olan tapu VI:' 

kadastro genel direktörG Cem~) 

Oron yaptığı bir diyevde. 933-

RADYO 1 
- 2,30 hafff m usi.lü 

re dans musikisi. 18,30 dans musiki
si (plak). 19,30 çocuk saati, hikaye -
ler, Mes'ut Cemil. 20 ziraat bakan -
lığı namına konferans, ormancılık 

hakkında (Necati), 20,30 radyo caz 
ve tango orkestraları. 21,3:> son ha -
herler. 21,4;) Siter solo. 22 Türkçe söz 
lü plaklar. 

Bir söğüt dalı yüzünden 
bir delikanlı öldürüldü 

Afyonkarahisarında Mahrnı-.rt 

köyünde kanlı bir kıya (cinayet) 
olmuş, bir söğüt dalı YÜZÜJldt:"n 
dal gibi bir delikanlıya kıyılmış 
tır. 

Ahmed Kara Ömer oğluna ait 
olan bir söğüt ağacına (Himet) 
adlı bir genç çıkarak bir dal kes
mek istemiş, bunu gören Ahır.etle 
aralarında bir söz kavgası çıkmış 
tır. Himmet yukarıdan bir el si
lah atmış Ahmet de doğru evine 
koşarak fiftesini almıı, ağaç~n 
inen Himmetin yolunu beklemiş· 
tir. Himmeti görünce üzerine 'lteş 
açmış ve barsağa rastgelen bir a
tııla ölümüne sebep olmuştur. 

Bir kamyon devrildi 
içinde yolcu bulunan bir kam 

yon Bolvadinden Emirdağa git. 
mek üzereyken Bolvadin yakınfa
rında devrilmiştir. Kamyon Kon. 
yadan gelmekte ve Eskişehir yolu 
ile Bursaya kadar yolcu almış bu: 
lunmaktaydr. İnsanca bir zayiat 
olmamıştır. 

24 ııI boyuna yazdım. Az oku· 
dum. Biraz da seyahat ettim. Kaç 
roman yazdığımı Kanaat kütüp· 
hanesi ıahibi Bay llyas daha iyi 
bilir. Zannederim otuz be§ ka
dar var. Bunlar içinde inkilap 

34 yılında Türkiye içincle vı.hn- -------------
daşlara 500 binden fazla tapu se· Koro dersi için bayan 

tarihine ait dört cilt ayrı ... 
Beğendiğim eserim yoktur. is

tediğim gibi bir eser veremedim 
ICanaatindcyim. Herkes eski ya· 
mlanmdan (Coşkun Gönül) ü, 
yenilerden de (Gurbet yolcusu) 
nu befeniyorlar. Ben de (Gur· 

nedi verildiğini, yeni kadastroy.t aranıyor 

lstanbulda Beyoğlu ile Heybc-l~ a- lstanbul Jıalkevinden: 
dada başlandığını, Tfükiyt>n'.r. Temsil kolumuzda başhyan koro 
her yerinde sicil muhafıı. te~kil.l derslerine istenildiği kadar baylar 

müracaat etmiştir. Daha bir ~ok ba
tı yapılmak üze.re gerekli oJan rro- yanlara ihtiyaç vardır. isteklilerin 
jenin Kamutaya verildiğini sÖ)' her gün (17) den sonra Alayköşkü 
ledi. } rf de-ktör1üzüne baş~·urmalan • 

KURUN'un Romanı · 72 Yazan~ A. ismet Ulukut 

Hani ben hasta değildim; aşkolsun, 
insan böyle aldatılır mı? 

- Hayır, Binnaz, senden biç 
bir §eyi saklamam. Yalnız şimdi· 
lik onun bilinmesi senin için de, 
benim için de tehJekilidir. Düş

manlarımızdan sakınmak lazım. 

Hastanede Cevadın bir hafiyesi 
olmadığını biliyor muyuz? Ken -
dini gizliyen bir kulak, bu ka· 
pı arkasından, bizi dinlemiyor 
mu? Biraz daha bekliyelim. 

- Ne vakite kadar? 
- Hele Cevat ele geçsin. 
- O Bulgaristanda değil mi? 

Nasıl ele geçer? 
- Bunu da Hacı Yaşar ağa ha

ber verdi. 
- Gene merak ediyorum; bu 

adam, bir şeyi, olmazdan evvel, 
nasıl bilir? 

- Belki onda benden daha 
kuvvetli radiyasyonlar var. Ol· 
mak üzere olan hadiselerin dal
galarını alabiliyor. istersen sem 
onunla konuşturayım. 

- Ne zaman? 
- Şimdi; amma yalnız konu-

şacağız, gönniyeceğiz. 

- Bu nasıl olur? 
- Aramızda bir muhabere yo-

lu var. 
- Telefon mu? 
- işte onun gibi! Benden ve 

haşhemşireden başka kimsenin hi· 
lemiyeceği bir odada! Hatta bu
nun bir oda olduğunu da anlamak 
kabil değildir. Artık buranm sa· 
bibi ~ teYi biln:Mli 1 Bale ...J.bı.

yım, İdare odasının yanında kü
tüphane odası var değil mi? işte 
bu ikisinin arasında . 

- iki duvar arası mı? Nasıl 

olur? 
- Dur, dinle! iki odanın baş

langıcında duvarlar mey letmeğe 
başlar, aralarında büyücek bir 
müselles olur. Duvarların meyli 
de kütüphaneler, dolaplar, halı· 

larla gözlerden saklanmıştır. Ka
pısına gelince ... 

Doktor yerinden kalktı, kütüp· 
haneye bir devir yaptırdı. 

- İşte! Nasıl, bunu kim bile
bilir? 

- Gerçekten her şeyin bir sır ! 
- Artık senden başkaları i· 

çin ! Baban bu orada piyano çal
dı. Daha doğrusu bir org. Kendi· 
sinden ben rica etmiştim. 

- Nicin? 
- Daha ilk günü manevi :Kuvveti 

ni yerine getirmek için. O akşam 
hemşire benim emrimle seni kü
tüphane odasına götürdü. Baba· 
nın kitabını dışarıya doğru çekil· 
miş bırakan bendim. Bütün hem· 
şireler sorularına kar§r verilecek 
cevapları benden öğrenmişlerdi. 

Bu işi başhemşire ~·apıyordu. 
Doktor masanın bir gözünü aç· 

tı: 

- Bak burada bir dosya var. 
Hacı Yaşar Ağadan gelen mek
tuplar! Hepsini okuyabilirsin 
şimdilik şunu oku. 

Binnaz doktorun verdiği kağıdı 
alıp okumaya başladı: 

"Binnaz veremdir; fakat senin 
usulün!e tedavi edilir dereceyi aş
mamıştır. 

Onun uzviyetine hakim olma
ya çalış, manevi kuvvetini yük· 
selt.,, 

Binnaz, yanında oturmu~ o
lan doktorun yüzüne, kağrtla ha· 
fifse vurarak: 

\ 
- Ah seni! Hani ben hasta 

değildim!. Hele Allah saklasın 

verem mi? Ne münasebet! Sarie 
bir evham, müzmin bir bronşit, 

hepsi bu kadar! Aşkolsun . insan 
bu kadar da aldatılır mı? Ya uz• 
viyetime nasıl hakim oldun? De
di. 

- Vücudundaki kuvvetleri u• 
yandırmak; harekete getimıek i· 
çin kendi radiyasyon dalgala ... ımı 
'enin sinirlerine sevkettim; bi· 
zim anlıyacağımız gibi söylemek 
lazımsa onları elektriklendirdim ... 
Açıkçası seni manyatize ettim 

- Ne zaman? . 
- Daha ilk gece, kütüphan;;; · 

dasmda iken. Sonra da bunu kaç 
defalar yaptım. ı 

- Ben hatırlamıyorum. · 
- Elbette hatırlayamazsın, çün 

kü ben öyle emrettim. 

- Herkese böyle mi yaparsın 1 
- Herkese; hatta polis müdü-

rünü de kaç defa manyatize et· 
tim. 

- Ah, ne iyi adamım, doktor! 
Nezir Binnazm ellerini, elleri İ• 

çine aldı. 

- Hepsi senin için, Binnaz. ' 
Bunu o gece de söylemiştim. Hay• 
di gel de sana gizli odanm sırla· 
rmı da teslim edeyim. Amma 
metin olmalısın. 

- Neden? Orada neler var? 
bh- • n-

hemmiyetsiz alet, bir gotoğraf 
makinesi, bir org, bir de sandal • 
ye. Hepsi hu kadar. Metin olma
nı seylediğimin sebebi o değil, 
belki babana org çaldırırım. 

- Söz veryiorum, metin olaca• 
ğım. 

- Gel öyle ise. 
Nezir odaya girdi, elektriği yalC 

tı, sonra Binnazı aldı. Aletleri 
birer birer anlatıyordu: 

- Bu fotoğrafla serbest zeki.
larm, kendilerinin çıkardığı he
nüz mahiyeti bilinmiyen bir şua 
ile resimlerini alabilirim. Yaşı

yan bazı kimselerde de bu şua var 
dır. Mesela bir elektrik ampulü· 
nü ellerile oğuşturarak pek hafif 
bir ışık yaparlar. Bu ışık hassas 
camlar üzerinde istenilen etkiyi 
(tesiri) yapar. Buna bak! Bir 
grafomon diyaframına benziyor 
değil mi? Serbest zekalar, bir ne
vi ihtizaz yaparak bununla ses 
çıkarır, konuşurlar. işte bizi Hacı 
Yaşar Ağa ile konuşturacak alet 
te budur. Şimdi kendisine haber 
vereceğim. 

Doktor elini makineye koydu; 
ahizesine yavaşca bir şeyler söy· 
ledi. Biraz sonra makine de tıkırtı 
işitildi. 

(Arkası var) 

ihtiyat subay mekteb;ne 
gönderilecekler 

Eminönü askerlik şubesinden: 
Yüksek okullardan ve tıp talebe 

yurdundan çıkan tam ve yüksek as-
keri ehliyetnamesi olanlardan ihti • 
yat subay yetişir şeraitini haiz bu • 
lunanlar tam eh1iyetnameliJer 1 er 
liil 935 de ve yüksek eh1iyetnameleri 
olanlar da 1 teşrinisani 935 de lıazır
lık kıt'as1 ,.e ihtiyat 8ubay melde • 
bine sevkedilecekl<.'rinden hu şeraid 
haiz bulunanların derhal şubemize 
mürarant <.'derek muamelelerini ik .. 
mal ettirmeleri. 



t\rna vuÜukta id 
ruşmalar devam e • 

ıyor 

(Üsctyanı 1 incide) 1 
g Parig 17 (A.A.) - Pöti Pariziyen 

1 azetesinin Bclgrat aytarı, Arnavut -
~ki ayaklanma hadi elcri hakkın
d bazı tafsilat vererek asilerin elin
tı:ı.e Çok rnikdarda silah ye cephanr 

Kar~aşalıkta ölen !erin sa) ısı ı;;o 
tahin edilmektedir • 

TiRANDAN GEI,f:N HABER
LERE GÖRE ... 

etcut olduğunu bildirmektedir. 
Bu ayta.nn bildirdiğine göre, is -

~!l rejimi tehdit etmekte ve asiler 
eknın Berat ilini işgal etmiş bulun
lııaktadır. Kral Zogonun tahta çıkı
:~ndan sonra 1924 yılında ltalyaya 
oÇıneğe mechur olan eski başbakan 
te~ket Begurlazi asileri idare etmek-
) dır. Bu zat. zcno'in bir irat sahibi 
~ Up kızını krala nişanlamıştı. ı'işan 
b~lUlduktan sonra Begurtntzi krala 
\UYük bir kin bağlamı:.tır. Güney 
' trıa,·utıukla muhallere kes.ilmistir, 
'Uru • 

Şnta dc:Yam edı) or. 
. ı.:cho el Paris gazete inin Londra 
~Harı, Arna\ utluktaki karga alık -
~tın ltalyan - Babcs anlasmaılı -

1 '.~•n akisleri olduğunu 'e .Arnavut · 

1 ~~::. İtalyan bo.} unduruğundan kur· 
I· tn\ak isti) en 'c ita 1), a karşın o
t1l:ır tarafından se,ı~ \e idare edil-
~ ~anmaktadır. 

3<itaplar 
'-.... - --

Tiran, 17 <A.A.) - ArnaYutluk ba
sın bürosu, Jt'ieri'de nıkua gelen a -
yaklanma hareketinin, bir kaç saat 
icinde tamamile bastırıldığını bildir
~ektedir. Snııthh·etıi mahkeme, is • 
yanın çıktığı yere gidecektir. flütün 
Arnavutlukta tam bir :sükünet mr • 
dır. 

Ayni büro, ayaklanma hadiseleri -
nin nasıl olduğunu izah ederek, a i 
hir grupun, ufak rütbeli bir jandar -
ma zabitinin idaresi altında 35 jan· 
clarma.} ı ,.e bir kaç sivili sürükliye -
rek Fieri'yi ele g-açirmei?c nıuvaf fak 
olduğunu ve LG.hufo iizerine yürii • 
yerck mahalli .famfarmaları kaçırt -
tığım söylemektedir. 

A ker kun-etkri, isyan ocağına, 
kan d(ikmcden ulaışmışlardır. lsya • 
nın birici!, kurbanı, kargaşalıktan 
hahl'r iz. Pojani'ye gitmekte bulu • 
nan general f'hilardi'dir. 

J\rala karşı suikast ha,adisi ya -
lan lanmıştır. 

Önemiz bir f arih lJanlı-
I ınz dözeltme 

d' Ah~ Ihsan Tokgö~ün iki cil-
1 sıkrnı§ olan (Matbuat Hatı-
alarıın) adlı bir eseri var. Son 
enelerde çıkan bu kitabı şimdi-

e kadaT okuyamamıştım, bugün-
erde okumak mümkün olabildi. 

. Bcıy T ollg_öz, bu eserinin ikinci 
~1ld\ndc 1908 inkilabınm ilk gün-
lerih· b .. l .. d k' i :•ı e \1 gun er ı ın e ı anar· 

Yt ~ttlatırkcn o günlerde çıkan 
gazet ... ı . d . ı·... . d • " erın ensız ıgm en ve mı· 
>.ah gaıetelerinin bolluğundan ıöz 

11 
arak otuz yedinci ahif ede ay· 

en dernektedir ki: "Mizah gaze· 

leleri Abdülaziz devrinden Ab

~illhaınit devrine intikal eyledik

~ aorıra 1878 de ilk meclisi me· 

~ P kaTarile l\ep b\rden orta· 
b kaldmlmışh; o vaktin me-
• 'llıları mizah gazetesi çıkmasını. 
l•tenı . 1 ernış erdi.,, 

b· 't okgöz usta, hatıratile tarihe 
~ ır Yardrm yapayım derken, bil
b~•ıa bendde tarih namına öyle 

İt\tYiik bir yanlış işlemiştir ki, bu 
ttı •ade yanlış yapmakla kalma· 
'it\ ıı, hiç günahı olmıyan o vaktin 
ehualarım da karalamıştır •. 

]~Ustaya hatırlatırız ki, 1877 -
d 93 nleclis kurulduğu zaman el

aıe matbuatı çekip çevirici kanun 

ve mesele "Meclisi meheusu vü· 
Ttcla,, da görüşülerek orası da; 
"Heyeti mebusanda tashih olunan 

fıkralar gazetelerden alınması ta-
& vvur olunan kefalet akçesirıe ve 

mizah gazetelerinin ilgasına dair '. 
olan tncvaddı mahsusamn tay ve 
ihracından ve bazı cezayi nakti
lerin tadili miktarından ibaret o· 
larak malUmu ali buyurulduğu ü
zere zikrolunan kefalet akçesi 
ahzının Jayihaya derci münase
betsiz adamların gazeteciliğe so-

kulmalarını defetmek için ilti· 
zam olunan takayyüdat cümlesin· 
den bulunduğu gibi, mizah gaze· 

telerinin şimdiye kadar kullan· 
dıkları lisanın adabı umumiyei 
memlekete tevkif olunamaması 

cihetile bunların dahi badezin 
bilkülliyc men'i tensip olunmuş 

idi ise de mebusanca hunlar ka
bul olunmamış ve heyeti ayan 

dahi o kararı tasdik ebniş olduğun 
dan şu halde layihai maruzanın 

kanuniyeti ve ilanı neşri menutu 
emrü iradei hikmetadei hazreti 

şehinşahi idiği ... ,, mealinde layi • 

hanın kanuniyetini istizan yollu 
bir mazbata ile padişaha gönder· 

miştir. 

Buna cevap olarak çıkan ve 
Sait imzasile 24 ramazan 1294 

~ - ITTmUN 1 - · 
Kon ıs ra e • 

• 

Eski 
1 - Ankara - Kırşehir yoh? nun 7 + 4511 - GB 500 kUonat?trt'· 

kraiı leri arasında takriben 23 36\ kı lometre tuliinde şose lamhatı v~ 

7 464 - 119 500 kilometre\eri arasında Z6 adet menfez ile b,, a-
M etedi yor det beş metrelik köprü inıaa~ı ~"palı zarf usuli ile eksiltmeye ı:~· 

. H b' nulmuştur. 

kAtına, 17B(Khurkun) -k·ı·arKıye 2 - Bu inşaatın tahmin ed\lEnı 
Ba anı ve aş a an ve ı ı on· . . 

·ı· y · d K l bir Bu ışe aıt şartnameler ve evr~k 
dı ıs, unanıstan a ra m A Ek 'lt t · A .. 1 · - sı me ~ar namesı 

bedeli 57676 lira 28 kuruıtuı· . 

şunlardır. 

darbei hükumetle geri getırı mesr B M k I · · 
.. • • v• • - U ave ename p:Ojf'S? 

ne teşebbus edılmıyecegım gazete- C N f . t · ·•• • • 
·1 ·· 1 · K l h' h''kfı- - a ıa ı§ erı ~eraı ·' umum• yesı 

cı ere soy emış, ra ı ır u D T . · .. b' k A • • • f • 
d b .1 . k . . h't - esvıyeı t"ra ıy~. şose ''f" agır ınşiJ.ata art ennı !artnnme 

met ar esı e getırme ıçın za ı • E H . t 
d' - - ususı §ar name 

ler arasında bir protokol gez ın· F K 'f ·ı ·1 · f' t • 1. 
1 1 · - eşı ve sı sı eı ıra ~<.'·•ve ı 

lerek imzalatıldığını da ya an a- . 
Y . d Krallı · İsteyenler bu şartnamelerı vr: evrakı Ankara Vilayeti Nl'fıa na~ • 

mış, sonra unanıstan a .. h d' ı· y• d ·· b'l' J . d k r.1u en ıs ıgın e gore ı 11 er. 
ğın ıhyaaı lüzumunda ısrar e ere . 5 · h' .. .J'f p .... 
d . . k' 3 - Eksıltme 5--9-93 tar· mc mu~a4ı crşembe g•.mu s,lal 
emıştır ı: 5 d A k V'lA . b. 1 • ıA .. . f d 

ı h 
1 e n ara ı ayelı masm·.-:ı vı ayet encumenı tara ın an yapı. 

- kinci Krı-.l Jorj'un ta ta I kt aca ır. 

dönmesine kat'i bir lüzum vardır. 4 Ek 'it · b"l k · · . . . - sı meye gıre ı me ıç11: 

Yunan mılletı, ancak Kralın vazı- A - isteklilerin 2490 No. lu arttırma, eksiltme ve ihale kınu· 
yete hakim olabileceğine kanaat nunun 17 inci maddesine uygun 4133 lira 81 kuruşluk muvakkat 
etmhıtir. irsi devlet §efinin bir si- teminat vermeleri. 

hirbaz değneği gibi Yunan mille· B - Ticaret Odasına ka}ıth bulunmaları. 
tinin bütün hayat ihtiyaçlarını C - Bu işi yapabilece~ine d'l ir Ankara Vilayeti Nafıa Baş mi~ 
sağlayacağını iddia etmiyorum. hendisliğinden fenni ehliyet veo;: kası almaları. 

Ocvlet teıkilatında yapılacak 5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 ele kadaı vi• 
bir çok ıslahat vardır. Fakat mem· )ayet binasında vilayet encümeni riyasetine makbuz mukabilird~ 
ketin en çok muhtaç olduğu şey verilecektir. Poata ile gönderi\ecck mektupların nihayet saat 15 e ka· 
devletin başına irsi bir şef getiril- dar gelmiş olması lazımdır. P\lsta da olacak gecikmeler kabul <'dil· 
mesidir. mez. ( 4845) (2203 ) 

KralYunanis~ndanuzun ıe· ~~--~-~~~----~~~~---------~~~ 
neler süren gaybubeti esnasında •a1111n•••• ••••••a::a 
en büyük irsi meziyeti, vatanper Denizyolları 
verane feragat olduğunu göster
mif, ıstırap kadehini itirazsız bo· ıŞLETMESi 

§altmıştır. Kral tac ve tahtını §an Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

FRANSIZCA DERSLER 
Fransızca dilinin derslerini 'eri· 

) orum. EhHn fiat ile her bir der8 
için 20 kuru . Gazeteye müracaat. 

N. JJ!. (il. Ii..) 

lSTANBULUN BIRlClK SAYFl· 
YESl 

Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 
ve şeref ve zevk için istemiyor. I•-- Han telefon: 22740 ••1111tl 
Ecdadı gibi v tana hizmet etmek Trabzon Yolu ŞüphcRiz <Çamlıca) dır. ('ünkü 
gaye-sile bu D.ğır yükü üzerine al- hurada ha,·a, sular, manzaralar em • 
mağ• kabul ediyor. ANKARA vapuru l8 ağus • salsizdir. Vapur \e tramrnylar da 

Yunan milleti, kendisine daha tos PAZAR günü saat 20 de ucuılanuştır. Şu halde Kısıklı tram-
iyi bir istikbal temin edecek olan Rizeye kadar (4850) Yay i ta~yonuna çok yakın 'f'C en şe. 

•-------..,..-----------·•• rem bir mevkide \'e eski nahiye mer-
Kralı tahtına oturtmakla memle- Jskenderige yolu kezi yanında kain 'f'e birer iki~er dö· 
kete ne büyük bir hizmet yapmış lZMlR 20 A"' • nümlük parçalara ayrılmış olan A • 
ıd "' k d 1 kt vapuru gu~ .os ı d w dd · d k" l d b' o ueunu ya m a an ayaca ır. .. .. cm agı ca esın c ı arsa ar an ırer 

. . s.ALI gunu saat 11 de lskendf.·ı tane acele alınız. lfraz haritası ve Kral ikinci Jorj, en zengın mezr 
rıye'ye kadar. (4849) tafsilatı Kı ıklıdaki kah'f'eci Hlise • 

yetlerle muttasıf, münevver vatan· .. ----~------llllll-ıii .) indedir. 'J'onrak, femiz 'f'C ~ok mün• 
Perver bir hükümdardır.,, d ( ) 

Eyüp sullı lm/.:11k nıalıkcmcsindcn: hit Ye ucuz ur. 11.K. 

TA YY ARECILER VE REJiM Etem in mukaddema Eyüptc Takkc-
MÜCADELESl 

Atina, 17 (Kurun) - Hava Ba
kanı, tayyare zabitlerinin rejim 
mücadelesine karışmadıklarını ve 
bitaraf durduklarını söylemİ§tİr. 

YUNANlST ANDA 
GENEL OY 

ci mahalJesinde Kryas caddesinde 19 
numaralı e\'de mukim iken halen i -
kametgatı meçhul olduğu tahakkuk 
eden Hüseyin zimmetinde mahkumun 
bih alacağının temini istifası için hu
kuku usul muhakemeleri kanunu • 
nun 141 Ye 141 üncü maddeleri muci
bince 15 gün müddetle ilanen tcbli -
ğat icrasına karar Yerilmiş ve ye,·mü 
muhakeme 9 eyllıl 935 paıartcsi gü
nü saat 15 de talik kılınmış olduğun
dan yeYmÜ n1ezkiırda biz1.at gelmesi 
\'e yahut farnfından nrnsaddak bir 
vekil göndermesi aksi takdirde gı)a
hında muhakemenin icıa kılınacağı 

ilan olunur. (Y. No. 8701) 

Atina, 17 (Kurun) - Mulia· 
lif Kralcı gazetelerden birinin id
diasına göre Batbakan B. Çalda
ris geneloyun geri bırakılması fik
rinde ısrar ediyor. B. Çaldaris 
Dıt ve iç itleri Bakanlarile gön
derdiği son talimatta hükumetçi 
saylavların meclise bir takrir ve-
rerek geneloyun geri l>ırakılma r ____ l_Ş_A_R_I_ı:_"O_R_U_l\_I ----

nın temin edilmesini bildirmiştir. 
Orta mektep mezunu.} um iş arıyo-

Batbakan B. Çaldaris Eylül rum. Her şeraite razıyım. 
1)a§ında Alman kaplıcalarından Kasmıpaşa Gizlice evliya sokak No. 
Atinaya dönecektir. 5 !ti. Kandemir. (H.K.) 

lstanbul dördüncü icra memurlu • 
ğımdan: 1 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satışına karar verilen kundura, kun· 
dura kalıplan ve dükkan vitrinleri 
Ye saire 21-S-935 çarşamba günü 
ant 9-10 a kadl\r Bcşiktaşta aka • 

rctlerde 16 sayılı kunduracı dültka • 
111nda ikinci satışı yapılacağından is
teklilerin mahallindeki memuruna 
miiracaatları ilan olunur. (V. • 8704)' 

lstanbul asliye ikinci ticaret ma1r 
lwmcsindcn: 

l\tahkcmece ı:;atılinasına karar Ve"" 

rilen Galata günıriiğü 7 No. lu Rıh· 
tım antrl'posunda mevcut altı sandık 
derununda 2:l0 ton pamuklu basma 
mensucat 23-8-935 tarihine mUsa • 
dif cuma günü saat 10 da satılaca • 
ğından talip olanların mezkOr an • 
trcpoda hazır bulunmaları ilan olu• 
nur. (Y. No. 8690) 

Beyoğlu dördiincü sulh hulmk mah 
kcmcsinden: 

arak topu topu 15 cemaziyülev

reı 1281 tarihli bir nizamname i
d buna 29 ağustos 1291 tarihin

i e Y<>.pılmış bir zcyilden başka bir 

tarihinde tebliğ edilen "iradei se
n iye,, sureti ac §udur: "Mdfuf 
te;ıkerei samiyei sadarctpenahi
lcrile mazbata ve layihai matvi-

""""'~"!""!''""~1!!11----
1281 tarihli nizamname ile zeyli 

-.munsı11"""'"'"'*'"'"m2m••~mıııııım11 nı uı.mmınnn ırca• 

tanın bilmesi lazım değil miydi? 
Beyoğlunda eski Gilavani yeni Kal

lfl\'İ sokağında e ki 15 yeni 17-19 ,o. 
lu Çiçiriello apartıma.nının (5) inci 
dairesinde oturmakta ıkcn 31-3-934 
de ölen Fırançcsko Riknrdo Çiçiricllo 
nun terekesine mahkemece elkonul • 
mu tur: llan giinünden l>aıı:lamak ü • 
zere alacaklı Ye borçluların bir aY; 
Ye mirasçıların iiç ay içinde Bclo~lu 
dördüncü sulh hukuk mahkemesine 
müracaatları ye vaktinde alacakları • 
nı kaydettirme.} enler hakkında mede
ni kanunun 561 ,.e 569 uncu madde • 
lcri hükmü tatbik edileceği ilan olu
nur. <Y. ~o. 8700) ' 

Y Yoktu. 

işte bunların yerine kaim ol

~ak Üzere hükumetçe 1293 tari-
ırı~ bir kanun projesi hazırlana-

"ak Pad' h · d · .. · ~ ışa ın ıra esı uzerıne 

1~ e~liai mebusana verilmiştir, Bu 

l'i~ıh~ 11'\cclisin 2 mayıs 1293 ta· 

k. letıne düşen 18 ila 29 uncu -
1 h . . 

lt ıçtımalarm zaptı takvimi 
"eka ·· d Yıın o tarihteki nüshaların-
a vard . . l d .. ı_ ır - ıçlıma arın a muza-

ıtcrc d'I 
fkl e ı erek gazetelerden alın -

1 l\aı teklif edilen kefalet akçesi 
e . 

11 
llıızah gazetelerinin çılanama

lla d · ta.k k aır olan bentleri kaldırıla-
abul edilmiştir. 

Bunu - • rtl n uzerıne ayanca da 12 

daYıs 1293 te bu şekilde tasdik 
c ile il 'h n Yl a Babraliye gelmit 

ye manzuru humayunu hazr-eti 

padişahi buyruldu. Layihai ma· 
ruzadan m~clisi umuminin tay· 

eylediği kefalet akçesi ahzı ve mi· 
zah gazetelerinin memnuiyeti 

maddlerinin ibkası için tecemmü 
edecek meclisi umumiye tebligatı 
lazıma icrası ve bu halde layiha

nın şimdilik ilanı kanuniyctinden 
sarf mazar olunması şeref sadır o· 
lan iradei seniye mantuku alisin· 
den olmağla .. ,, 

Bu suretle, sırf o zamanki İnec
lisin ayak diremesi yüzünden ge, 

ri kal~n bu matbuat kanunundan 

sonra 1908 inkilabına kadar yeni 
bir kanun ya:Rılmıyarak gene eaki 

hükümde kalmıf ve nihayet ilk 

matbuat kanununun ortaya çıka· 
rılması 16 Temmuz 1908 - 1325 
de olabilmiştir. 

Görülüyor ki Bay Ahmet lh
ıan T okgözün iddiası gibi mizah 
gazetelerinin çıkmasını istemiyen 
o vakitki meclis değil, padişah· 
tır. Ve fakat onun bu fikrine mec
lis alet olmamıştır. 

Bu layihayı meclise getiren 
ve pek uyanık bir adam olan O 
zamanın matbuat müdürü Maci· 
din mebuslar tarafından: 

-Bu layihayı sen nasıl tekHf 
edersin? 

Sözlerine boyun bükerek: 
- Teklif eden ben değilim, pa· 

ditahtır .. 

Dediğini olsun çok yaşamı§ us-

* • * 
Daha evveline yetişememek sa

adetini tattım, fakat 1908 yılarmı 
ve bilhassa o yılların basıpın• çok 
iyi bilirim. Bununla beraber us
tamızın hatıratında bu yıllara da
ir olan bendlernic dokunacak de· 
ğilim. Ancak gene, şu yukarıda 
aldığım henddeki tarihe de ilişme
den geçemiyeceğim. Çünkü bura
da bendin ifadesi ile beraber tarih 
de yanlıştır ve kanunun mecliste ------~-.... ........ ~B:-u-:-h-af':"'.ta-T~e--
müzakere tarihi 1878 değil, 1877- t\ı~"'ul Btltdillfll pebaşı Belediye ' 
1293 senesi Mayısıdır. SehirTiyatraSU l'iyatrosu: Per ~ 

En eski basın adamı olduğunu ıııııııııllıııı ·embe, cuma, cu ,; 
iddia eden bir zatın basınla ilgisi n martesi, pazar gü· 

olan bu kadar belli bir tarih vak- 1111'' ıtü akşamlan saat ~l de (DELT DO· 
ası üzerinde hataya dü!mesini 

1 

U 

ı 
LlJ) S perde ope

ve günahsızlara suç atmasını doğ- l ret. Yazan: Ek • 

rusu ben hoş bulmadım. . \\\\ll\\\ rem Reşit, beste • 
Server lskit liyen Cemal Rc~it. 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık & aylık ISayWc Aylık 

Jıılemleketlııılıde 700 '20 283 110 
Y&b&Dcı yerlere 1850 123 ,00 160 
Poat.a birliğine J 
glrm1yeJl yerlere 1800 9li0 1500 180 

TQrldyen!ı:ı her posta merkezinde KUBUNa abone yazılır. 

Veli Ef. At yarışlarının en 
büyük ikramiyeli haftası 
Temiz hava almak, heyecan duyarak eğlenmek ve güzej tu

valetler görmek için at yarı§ların1 gidiniz. ( 4842) 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve As.ıbiye hastanesinin Kriple mad~ıı kö 
mürüne kapalı zarfla verilen fiyat fazla görüldüğünden yeniden ka· 
llah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Miktarı 500 tondur. 
2 - TD-hmini fiyatı beher tomd450 kuru§\ur. 

3 - Muvakkat teminatı 543 lira 75 kuruştur. 
4 - Eksiltme 21/ Ağusto.s/935 Çarşamb:. günü saat 16 da Cağa· 

lt\ğlunda Sağlık Direktörlü~:! binasındaki komisyonda yapılaca!dır. 

5 - Şartname ait olduğ'J 1!>.Üesseseden parasız alınabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklı:'rİn 1935 Tica·-et Odası vesikasıvı ve 
bu ite yeter muvakkat garand makbuz veya banka mektuplarilP. 2490 

sayılı kanunda yazılı belge ve ıı.sulüdairesindeki teklif mektuplarını yu· 
karda yazıh eksiltme saatilll..~en bir saat önceye kadar makbu2 :nuka· 
bilinde komisyona vermeler!. ( 4534) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

79. cu tertip 5. ci keşide 11 1:yluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca-:- 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

ferJe (20.000 lira) hk mükafat vardır •.. 

!bil liselerin olgunluk imtllıa,ı larında muvaffak olarak yüksek 

mekteplere girrrtek hakkını kazan mış olanlardan Gümrük Muhafa. 

za teşkilatı için subay yetjştirHmel~ üzere bu sene Harbiye mektebine 
8 okul alınacaktır. Bunlardan ~'tekli olanların istida ile Harbiy~~ 
mektebi komutanlığına hemen müracaatları ilan olunur. ( 4874) 

YAZI VE YONETIM YERi: -lstan bul, Ankara caddeal, ( V A.K.JT yurdu) 

ıtdare: ~ ~ 2U70 
ı"eleton 1 Yazı l§lert: '!it ı 24879 

~ Telgraf adresi: KURUN btanbuJ 

F Posta llutu.u No. 6t'I 
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lstanbul Komutanlığı 
Sabnalma Komisyonu ll&nıan 

1111 sayılı askerlik mükeUefi. 
yet kanununun 36 mcı maddesİnf' 
2608 sayılı kanunla ilave edHen 
fıkraya göre ihtiyat subay yet~J-=!" 
cek kadar olauftu~ olwp ta •• er-

lstanbul Kültür 
direktörlüğünden: 

lik çağında bulunanların tam as. 

keri ehliyetnamesi olanlar Evlü · 
lün birinci günü hazırlık kıt'a!'ına 
ve yüksek askeri ebliyetnamelilet ~ 
2 T e§rİn birinci günü ihJ-iyat sn· 
bay mektebine gönderilece1'ler· 
dir. 

Bu vaziyette olanlardan iste-

Istanbulda bulunan bütün Jise ve orta okulJa 
unda Ağustosun 20 nci Salı günü sabahından 

aren namze ay o unaca ve gus .. 
tosun 31 nci Cumartesi günü saat 13 de kayde 
kat'i olarak verilecektir. (4810) 

·ıııımıııı ıııııııııııııııırıııııııı~ ~11110011 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

yenlerin askeri ehliyetname hüvi. ldar_e merkezi: /S1 AN BUL (Galata) 
yet cüzdanı ve mektep §ehadetna = qı•• ki d ki Ş b ) ·• 
mesini alarak istida ile bulundu!.,,. u~ ye e . u e en. 
ları askerlik şubesine müra.cal· lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
tı. < f16S2) lzmlr, Mersin 

Tahlisiye Genel Direl<törlüğünden: 
r Açık eksiltme usuli ile 12-... ~935 tarihinde ihale edileceği evv(\f yeni çıktı 
ce ilan edilmiş olan ke§İf bedeli 888 liradan ibaret MarmaTa H:ı-

Yunaolstaodaki Şubeleri ı 
Selanik . Atlna • Pire 

yırsızadası sis düdük mevkii hin~ sının sıva ve çerçeve işleri için ve DUN ve YARIN 
rile.a bedel haddi layık görülmediğinden dolayı 22-S-935 Perşcrn- Tercüme lcüliiyatı 

muamelatı. 

be günü saat on be§e tehir edilmi3 tir. Muvakkat teminat miktarı 6G Sayı - 37 ~~111111 11111111111 ııııı~ıııı 1111 ı~ııııııııı11m ~~ıımı~ııım 
buçuk liradır. Ve eksiltmeye baş !anmadan evvel daire veznesine 
yatırılması lazımdır. isteklilerin belE edilen gün ve saatte Gaiata· 
da Çinili rıhtım hanında tahl~siye umum müdürlüğü satınalma ~<'>
misyonuna müracaat dmcll"ri. ( 4873) 

lstanbul üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite kadrosundaki açık d~entlikler aşağıya yazılmr§lır. 

Bunlara, müsabaka imtihanlar1-:-1 da kazananlar? alınacakbr. imti
han birinci teşrinin 18 inci Cuma günü yapılacaktır. İsteklilerin V"-· 
ıının 40 kı &§kın olmamalı Fakülte veya yüksek mektep mezunu b!;· 
lunmalatr, Batı yüksek kültür dil Ierinden birini bu dilde ilmi tetkik 
"'pacak ve yazacak surette iy\ bU meleri lazımdır. 

İsleyenlerin Üniversite Rektvr lü2üne müracaatları. (4871) 
'.Açık doçentlikler, 
Tıp fakültesi; 

1 - "Mikrobiyoloji salgmlar bilgisi ve parazitoloji,, ' 
2 - "iç hastalıkları,, 
3 - · "Kadın hastalıkları ve do 2um .• 
Edebiyat Fakültesi: 
1 - "llk zamanlar tarihi,, 

2 - "Türk dili tarihi.. 
Fen Fakültesi: 
1 - ''Riyaziyat,, 
2 - "Şimi-Fizik,, 
Hukuk Fakültesi: 
1 - "Amme Hukuku,, l 
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SUUT KEMAL YETKiN 

çlLOZOFI ve 
SAN'AT 

Satış merkezi 
V AKIT Kütüphanesi 

Kuruş 40. 

KAYIP ARANIYOR 
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Samsunda bulunan oğlum Raü 

Dokumahane şıİ~esine 
işletme şefi alınacak 

Türkiy.e Ziraat Bankasından: 
Avrupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve en afS 

üç sene muntazaman fabrik3larda dokuma itlerinde çalıtmıt o!ı:ıı 

şarttır. Talipler arasında Almanca bilenler, fabrikalarda baı?ı b-' 
na itletme mühendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil etmit olanl 
tercih olunur. 

isteklilerin Ankara ve lsh.nbul Ziraat Bankalarında mevcut bİ 
met şartnamesini okuduktan sonra tahsil derecesi, mektep 19had1 

namesi, timdiye kadar hizmet et tikleri yerlerden aldıklan bon ti 
visle~ ve nüfus kağıtları suretlerini ve tercümei hallerile birliJıl 
nihayet 25-:-8--935 tarihine k?. dar Adana Z~raat Bankası nıeıı' 
cat fabrikası müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri ~e1 
bizzat getirmeleri. ( 4732) 

Ya1çınkayadan bir buçuk aydır ma • .,_. Dün ve Yar1n 1 ercüme Külliyatı: No. 36 
lfımat alamıyorum. Bilen varsa in - .r 

saniyet namına haber versin. D • ı • T • h • 
Fatih Şekerci han Şevkiye (H.K.) ın erın arı 1 
Sahibi: ASIM US - V AKIT matbııa.sı 

Netrl.rat dll'ektörU: Betik Ahmet SeveııgU 

A. Hilmi Omer Budda 
if'iyatı 125 kuruş - Tevzi mahalli "VA KIT,, kütüphanesi İstanbul 


