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Fransızlara göre : Avrupa kendisini düşünmeli! 
Hıristiyanlar Kudüste Güzel lzmir Panayır yarın açılıyor 

bir toplantıya çağırılacak ----8-a ...... k_a __ n ..... la--r---.IEkonomibakanı bugün lzmire giderek 
---·--- 1 açılma törenine başkanlık edecek 

Ingiliz işçi Liderinin Papaya mektubu; kurulu 
Tanrıdan sükun niyaz etmek ••• 

• 

lngiltere 
karşı 

ve ltalya 
karşıya 

Paristc toplanıp dat;rılan üçler 
ko-ı ~eransı gösterdi ki doğu Afrikası 
işi artık bir Jtalya - Habeşistan da
\·ası değil, doğrudan doğruya Ingiliz 
- Italyan d:wasıdır. Italyanın Habe
şistanda istediği bu ülke üzerine I -
talyan mandası koymaktır; lngil • 
tere ise bura<!a ltalyan mandasını İn· 
giltere imparatorluğunun Mısırda, 
Sudanda, hatta bütün Afrikadaki var
lığı için büyük bir tehlike olarak gör
a-ıektedir. 

.P~ ~frikasında İngiliz ve ltal • 
)"Q.- wr~·:ırının ne derecelerde bi -
ı-ibirine karşıt (zıt) olduğunu anla • 
ınak için bugünlerde her iki memle -
ket gazetelerinin biribirlerine karşı 
kullandıkları dile biraz dikkat etmek 
Yetişir: 

Son günlerde (Taymis) gazetesi bir 
başyazısında Italyanın Habeşistan ü· 
zerindcl\i isteklerini belirtmiş, bu is
teklerin lngiltere tarafından hoş gö
rUiemiyeceğini göstermişti· (Affarl 
Esteri) adındaki ltalyan gazetesi bun
lara cevap vererek şöyle diyor: 

"H abcşistana denize çıkmak için 
liman ı•erilcmez. Jtalya yalnızca eko
r.omik imtiyazlarla isteklerini kese -
nıcz. Habeşistan üzerinde Uluslar 
liuruuumun, yalıul bu kuruma bağlı 
bazı iiyelcrin lrontrolü kabul edile · 

Papa 

Paris, 20 (A·A.) - Maten gazete· 
sinin Londradan aldığı bir habere gö. 
re, işçi lideri Lansbury, Papaya bit 
mektup yazarak, harp tehlikesine kar 
şr evrensel bir haçhlar hareketi için 
diğer klllselerln feflerlle birleşmesini 
istemiştir. 

Lanshury, tanrıdan, insanlara sil • 
ktin niyaz etmek Uzere hiristiyanlan, 
Kudüste büyük bir toplantıya çağır • 
mak mümkün olduğunu ~nmaktadır. 

Habeş - ltalya itine ait tel · 
grallanmız 5 inci ıaylamız.dadır. 

mez. Hakikatte bir Jngiliz mandasın • -========================== 
dan başka bir şey olnııyan genel, ya-
hut kollektif bir manda usulü de o -
lanıaz. Jtalya arsılusal antlaşmalar • 
la lngiltereue ııerilnıiş olan hakları 
tanır. Fakat büyük lıarpte olduğu gi • 
bi kendi askerlerinin kanını dökerek 
lngiliz imparatorluğunun genişleme • 
sine yMdım edemez. Jngiltere artık 
oüttüğü amacı <hedefi) açıkça orta -
IJa koymuştur: lngiltcre ltalyanın 
llabeşistanda yerleşmesini istemiyor; 
rünkü ilk fırsatta oraya kendisi yer
leş11U!k istiyor!,, 

ltalyadaki basın rejimine göre bir 
gazetenin kendi başına bu türlü bir 

dil kullanmasına imkan yoktur· Onun 

i~in bu sözler faşist hükumetinin söz
leri olarak da kabul olunabilir. 

Bu sözler şunu da gösterir ki İtal
ya her şeye rağmen doğu Afrikasında 
bir harbe girişecektir. f'a~mt böyle bir 
harp hareketi karşısında İngiltere -
nin durumu ne olacaktır? Bu nokta 

enüz aydınlanmış değildir. Yalnız 

İngiltere açıktan açığa ltalyaya kar • 
şı gelmese bile et altından bir çok en
geller çıkaracağı şüphesizdir. 

ASIM US 

Italyan zabitleri cumuriyet abidesine 
törenle çelenk koydular 

ltalyan zabitleri Cumurlyet 

~ Şehrimizde bulunan Italyan mek • 
P genrfJerindeıı bir kıt'a zabit nam· 

;ı' dün GUmUşsuya yoJ1111dan doğru 
oıo"UYerek Taksim anıtına gelmf~ ve 
btı-;:bnıe gelen Amiral Patladini ile 

e Tabfnadeld Cumarl)".et anı • 

-
) 

_j' 
anıtına karşı selam halinde 

tına törenle çelenk koymuştur. 
İtalyan zabit namzedleri bu tören· 

den sonra istiklal caddesinden doğru 
tekrar gemiye dönmüşlerdir. 

Zabit namzedlert uf ak gruplar ha· 
llnde phrlmlzi rezmektedlrler. 

i 

4tatürkün başkanlığın
da bugün toplanıyor 
Bakanlar kurulunun Atatürk'ün 

başkanlığı altında bugün toplan· 
ması beklenmektedir. 

Başbakan ismet /nönünün doğu 
illerinde yaptığı son gezisine ait 
intibaların da bu toplantıda balıse 
mevzu olabileceği sanılyor· 

• • • 
inhisarlar Bakanı Bay Ali Rana, 

·liir inhisarlar genel direktörlüğün 
de geç vakte kadar meşgul olmuş· 
tur. 

Yunanistan da 

r-· 
1 

I zmlr JX1114l11TUÜla 
Diln öfrendiğiınize göre, Başba • 

kanımız ismet lnönU Jzmir panayı • 
rının açılma töreninde butunamıya • 
caklardır. Yann açılacak lzmir pana· 
yırının açılma törenine Ekonomi ha • 

, 
; 

aon 1ianrliklat. 

kanımız baY, CelAl Bayar ba~nlık 
edecektir· 

BaY, Celil Bayar bugün Bakanlar 
kurulu toplantısında bulunduktan 

(L(Jtfen sayfayı çeviriniz) 
~Cumuriyet reııminin efra

da öğretilmesi yasak .• 
Kondilis, milletin ancak üçte 
biri cumuriyete sadıktır diy_or ! Eski kral Efganistana 

hücuma hazırlanıyormuş 

t:umurlyet lehinde propagantfa aaı·• 
labilecek hareketleri ycuak eden 

Yunan hava kuvvetleri kumandanı 
General Repas 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Şark zamları 
Ankara, 20 (Kurun) - ETI'elce do

ğu illerinde çalışan memurlara veril· 
mekte olan zamların yeniden verilmesi 
düşünülüyor· Bunun için bir kanun 
layihası hazırlanmaktadır. 

Berlin radyo 
• • 

sergısı yanıyor 

• 

Berlin, 20 (Kurun) - radyo ser • 
gisinde çıkan yangın çok büyümüş 
tür. Ateş holü ,.e içinde müşteriler · 
bulunan likantayı sarmıştır, itfaiye 
müsterileri kurtarmıştır. Yaralılann 
AA):.sı yirmiyi geçmiştir. 

Alman dampinginin reka
betinden müteessir olanlar 

Londra, 20 <Kurun)-B. Schacht'ın 
söylevi derin akisler bırakmıştır. Al
man dampinginh rekabetinden çok 
müteessir olan bir çok ihracat kurum 
lan hemen karşılık tedbir alınmasını , 
istiyorlar. 

Viyana, 20 (Kurun) - Schacht'ın 
söylevini Almanyanın iç durumu hak· 
kında geni~ ölçüde bir yardım işareti 
diye telakki edenler \'ardır. Schacht 
askeri masrafların azaltılması düşUn 
cesinde değildir. Şu halde bayındır
lık bütçesinde auttma yapacaktır. 

Londra, 20 (A.A.) - Petit Pari • 
sien gazetesine göre, Rus - Efgan 
sınırı yakınında bulunduğu söyleni • 
len eski kral Amanullah sınır üzerin· 
deki Efgan karargahlarına hücum et· 
mek için hazırlık yapmaktadır. Eski 
kralın hararetli bir taraftarı olup A· 

manullah yeniden tahta ge~tiğı tak • 
dirde önemli bir mevkie atanacak o • 

lan (fakir) Lenam'ın bu hareketin ele· 
başısı olduğu söylenmektedir. Har • 
betmek Uzere kabileleri bir araya top 

lıyan Lenam, kendilerine zengin ga • 

nimetler vaadetmektedir· 

l\faamafih, Amanullahın Rus - Ef 
gan ı:ıının üzerinde bulunduğunu te • 
yit edecek hiç bir delil yoktur. E•ki Efgan Krtl.ı 'Amaniilltili 

Her gün bir ediple .•• 

En büyük şairi Anado
luda aramalı ! 

Kaleminizle çığır açsanız sonu 
bir hırka . bir lokmadır 

gene 

Muıahip -zatle Celôl 

Yakın tarihimizden aldığı orijinal 
mevzularla işlediği komedileri sahne
mizde aylarca seyirci bulan Musahip 
zade Ce141, pek se·rimli bir ihtiyar 
muharrirdir. Osküdann uzak bir tr 

ı pesinde münzevi yaşar. 
1 
ı üstat, sorularımıza şu karşılıkla • 
n veriyor: 

L - En büyük ıairimiz kimdir? 
- Büyüğünü küçüğünden a• 

yırt etmek için elimde ölçeğim, 
arımım, eleğim yok ki boy edip 
de buyurun efendim en büyüğü it 
te budur diyebileyim! Bu İ§İn bir 
tek yolu var: Yurdumuzun dört 
buce.ğmı dola§malı, herkesin söy
lediği gönüllerde yer tutmut, yü
rekleri tutuşturmuı bir yurt de .. 
tanı bulmalı, onun ıairine büyüli 
demeli! 

- En büyük romancımız kim• 

<Lutfen sayfayı çeviriniz). 
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Barselonda iki yangın 
bombası 

Barcelone, 20 (A.A.) -Tram- 1 oo~onceıer 
vay kumpanya.sının en önemli ga- • • 
rajlanndan birinde büyük ölçüde ıkı tipin kavgası 
iki yangın bombası patlamıttır. y • t d • t • • • 
Bgninçakmnını•btıirr.kyısamngıyımkdaılmö'lle§nVeolymaan-- unanıs an a cumurıye re1ımı esas- Devrim yapmış memleketlerde, 

:r 'J bir kaç yüz yıllık fikir ve kültür 
d w .. l kt d' H"d' · J f d •• •ı • k varlığı, yeni fikir ve kültür ham-
~~ı ;:~ı=~ar:f:~dan ~.Y~;tl~~ arının e ra a ogv retı mesı yasa ••• lesinin karşısında cephe almış 
bır kasıt eserı oldugu soylentısı durur. Bu iki ayn devir, eski ve 
vardır. yeni adam tipinde şahsileşir ve 

Sovyet Rusyada şiddetli Kondilis milletin büyük çokluğu krallık lehinde fikrini ~~fdc~~f~~~{~.ruhile doğmuşlar 
yağmurlar •• ) • t• M•ll t• •• t b• • • t d kt d• Bir yanda eski varlık kafala-

Moskova, 20 (A.A.) -Tas ay· SOY emtŞ lf. 1 e ID UÇ e ili CUmUriye e Sa 1 il, IyOr ra, sinirlere, vücudun iç bölnıe-
tarı, kaaırga ile karı§ık olarak ya- !erine yayılmış ve oradan dal· 
ğan çok !iddetli yağmurların Roa- Atina, 20 (Kurun) - Baıba-ı sonra milletin vereceği karara İ· { Binaenaleyh, bugün mer'i o- galana dalgalana sosyetenin dış 
tovun aıağı kısmındaki mahalle· kan vekili ve harbiye bakanı ge· taat edeceğim. Bu itibarla istifa lan nizamnamelere göre biraz cehresine ve iç kökleıine geçmiş· 
]erini ıuya boğduğunu ve 26 evi neral Kondiliı, cumurluk baıka· ı etmeme mahal yoktur. Ben hiç evvele kadar mer'i olan cumuri- tir. 
harap ettiğini bildirmektedir. nile rejim meaeleıinde anlas· bir zaman cumur başkam Bay yet rejimi esaslarının efrada öğ- Bunu sosyetenin dış çehresin· 

Fırtına bir çok yangınlarına ~azlıkta bulunduğu cihetle, k~· ı Zaimis aleyhine bir kağıt imza- retilmesini ve curnuriyet lehinde den daha kolaylıkla çekmek ve 
sebep olmuştur. Binlerce kimıe- bıneden çekilmesi için cumuriyet· laınadnn, onu imzalayanlar baş· bir propaganda sayılabilecek ha- nzaklaştrrmak mümkündür. Za • 
ler yaralanmııtır. çi gazeteler tarafından yapılan kalandır.,, reketleri menederim.,, ten inkilapçmın ilk önce yapaca· 

tekliflere cevap vererek demiıtir HAVA KUVVETLERi KU- Başbakan vekili general Kon- ğy şey de bu gözle görünen eski-
lncir ürünü ki: MANDANININ SÖZLERi dilis, hava kumandanının bu gün liği kaldırmaktır. 

lzmir, 20 (A.A.) - Bu yılın "- Devlet şefile anlaşmazlık- Atir.a, 20 (Kurun) - Ha-va delik emrine kar,ı ne diyeceiini Jşin içine inkilap metodu da 
incir ürünü borsaya gelmit ve bet ta bulunduğum ancak muhalif kuvvetleri kumandanı general ıoran ıazetecilere demiıtir ki: karışınca, drş çehreyi devrimci 
buçuk kuru,Ia on bir kurut ara- gazetecilerin hayalhanesinde doğ Repaı, hava kuvvetlerine gön· _ Kendimizi aldatmamak ge- kolaylıkla tasfiye eder; fakat bu 
aında aatılmııtır. muştur. derdiği gündelik bir emirde Ü· rektir. Rejim bir imtihandan J?:eC· geri asırların şahsileştirerek sos-

sonra, Sümer Bank genel eli· 
rektörü Bay Nurullah Esatla be -
raber Ertuğrul yatile Bandırmaya o· 
radan trenle lzmire gidecek, pana • 
yırın açı1ma törenine başkanlık et • 
tikten sonra Nazilliye geçerek orada 
yapılacak olan dokuma fabrikaaının 
Uk temel taşını koyacaktır. 

BaJ• Celal Bayar dün Ayvansaray· 
aki "Nurk" ' "~,, kurşunkalem fab • 
rikasınr gezmiş, gördüğü intizamı ve 
yapılan kurşunkalcmlerini beğenerek 

takdir etmiştir. Ekonomi bakanımız 

memleketimizin ihtiyacının bir buçuk 
misli bir randımanı olan bu fabrika· 
nın k9runması yolunda sanayi genel 
direktörlüğü ile Türkofis ba§kanJığı. 

Cumur ~kanile hiç bir anlaş- zerlerinde kral Jorjun resimlerini tiğine göre, efrada rejim lehin- yetenin iç köklerine yapıştırdtitı 
mazlığım yoktur, ona hürmetim ta.ııyan bazı neferlerin tekdir e- deki nazariyelerin öğretilmesini eskiliği içten çıkarıp atmak çok 
ve sevgim vardır. Rejim mesele· dildiğini, hatti hava zabitlerin- emredemeyiz. Ve bahusus ki mil- güç bir iş olur. 
si bir defa ortaya çıktıktan son- den birinin kralın bu resimlerin- letin büyük çokluğu krallık le· Ekseriya yüze ~len ve 51nt .. 
ra memlekete hangi rejimin dah~ den birini yırttığmı öğrendiğini hinde fikrini söylemış' tir. Milletin mış dişlerinin arkasında pislik 
uygun geldiğine dair bir karar ve bu hareltetin münasebetsiz bir 
vennek millete aittir. hareket olduğunu bildirdikten ancak üçte biri cumuriyete sa:. saklayan bu eskilik, .ancak ~·eni 

Tekrar söyliyeyim ki bizim gi- sonra diyor ki: dıktır. fikrin kmrvetlennıesi ve yeni a-
bi hükt1met adamları için hano-i "Meclis, rejim için geneloya Bütün bu halier, rejimin bir dam tininin coifalma.c;ile ortadan 
rejimi tercih ettiğimizi millete a- baş vurulmasına karar verdikten imtihandan geçtiğini gösteriyor. kalkabilir: • • • çıkça söylemek bir vazifedir. Ben sonra, kanunu esasi hüh"iimlerine Millet kırk gün sonra rejim hak
cumuriyet rejimine aykırı bir ha· istinatgah olacak meşru bir re- ltmda kararım verdikten sonra, 
rekette bulunmadım. Yalnız na - jim yoktur. milletin büyük ekseriyetinin le - Mareşal Fevzi 
zari bir surette krallığın Yuna- Memleketin me.:?nı rejimi. mu- hinde rey vereceği rejim esasla- Ç k k T k d 
nistan ir.in en mükemmel bir ida- kadderatma hakim olan Yunan rmm efrada öğretilmesini emre- 8 ma ra ya a 
re tarzı. olduğunu söylemekle ik- milletinin, tercih edeceği rejim deceğiz. V~. b.1:1 emr~ en küçük ef- Genel Kurmay Bqkanı ma· 
tifa ettim. olacaktır. Bir zabit icin milletin ratt:an en }myuk zab~~ k~d~r her- reıal Fevzi Çakmak, Trakya· 

Geneloy ya11ılmcaya kadar cu- kararına itaat etmek bir mecburi- ~?sın tabıyet etmesını ıstıyece- da garnizon tatbikatı şeklinde 
muriyete sadrk kalacağım, ondan vettir. gız., , yapılacak aüel manevralarda bu· 

na işarette bulunmuştur. 

Sergi mükemmeldir Leh g~z~tec\ Moskovadan( Yugoslavyada yeni' 
bffi1r', 20 (I\."tı'ılun) - Dokuz eyl61 lllÇID çıkarıldı ? b• • 

Çalınan mücevherler 
butundu ·' 

lunmak üzere hususi bir vagonlr 
Trakyaya hareket ebni§tir. 

811./qa,.islanda gene üç 
nana'\nı. hu nı ~oı.- ilsi sö.rnıüg,ur. Moskova, 20 (A.A.) - Bazı Leh il parti 
Hükumetin gösterdiği kolaylıklar pa· gazeteleri, gazeta Polska'nın Mosko
nayırın gelişmesini sağlamıştır. Bazı vadaki aytarmm Sovyetler birliği ül
dost devletlerle büyük kurumlar ve kesinden çıkarılmasına sebep olarak 
ulus:ıl bankaların paviyonlan çok bü· komintern faaliyetinin açığa çıkarıl -
yük, dekorasyonları çok zengindir. masmı gösterdiklerinden ötürü, yet . 

Pampelune, 20 (A.:A.) - 11 
Temmuz tarihinde Panpelune ki· 
lisesinden çalınmıt olan mücev
herlerin büyük bir kısmı Pa mpe
lune' de Ariaı adlı bir satıcı nez
dinde bulunmuttur. 

1ürk öldürüldü 

dir? 
- 11~ romanconız Ahmet Mi· 

tat Efendidir, Meddah dinliyen 
ha1ka roman okumağı o öğretti. 
Haftada iki gün yaprak yaprak 
burlıp çıkan romanlarını kapı~
mak İçin halk matbaa kapılarm· 
Cla bekletirdi. 

Onun romanları herkeste oku
mak isteği uya..,drrmı§ idi. Hüse
~ Rahmi Ahmet Mitatın ro· 
manlannı gölgede bıraktı, belki 
ondan çok okuyucu buldu; Ta.n
rıdan dilerim, çok yaıaım, da
ha pek çok yazsın ... 

- Tiyatro edebiyatımız hak· 
kında ne dü§ünüyorsunuz? 

- Tiyatro edebiyatı diyince 
aklıma Manakyan Efendi gelir, 
kendi şivesile tercüme edip tiyat• 
rosunda oynattığı eserler için 
.(teatro Hsanı) der idi. 

- Kac yaşındasınız, kaç eaer 
yazdmız? 

- Altmı§ yedi yaııma kadar 
yazdığım on sekiz yirmi eserde 
edebiyat yapmak akluna gelme· 
di. Sahnede buna yer bulama· 
dmı. Kavllkçu Neşati ile Müzeh· 
hip Revnaki efendinin, Derviı Ne 
hani Dede Sultan ile Penbe hanı• 
mın konuşmalarındaki bqkalığJ 
gözettim. Sahnede hayalimdeki 
insanları konuşturdum. 

- Eaerlel'İnizi ne kadar za· 
~..anda yazarımız; eserleriniz j. 
çinde en çok hangisini beğenir· 
siniz? 

. - Özene bezene ancak bir yıl· 
Cb. yazabilcliğiı:ı bir eseri halk 
~~endikten sonra ben de beğe
nırım. 

- Edebiyat, onunla metgul o
lanlan geçindirecek bir meslek 
•yılır mı? 
· - Edebiyat, yazı yazmak: 
Umdunıp undumuyan bir ittir. 
~eınıinizde bir ~ığır açıp ne ka .. 

kili çevenler bu iddianın tamamen a
sılsız olduğunu ve aytann Sovyet 
devletfle ulusuna karf! görülmemiş 
bir şekilde tahkirde bulunduğu için 
çıkarıldığını Tas ajansının oruntağı
na kesin olarak söylemiştir. 

Villy Postun cesedi 
Nevyork, 20 (A.A.)- Villy 

Post'un ve Rogers'in cenazeleri, 
Los Anıelea uçak meydanına gel
miıtir. Senato, saylavlar kuruluna 
gönderdiği bir takrirde, uçmanla
rın cenazelerinin ulusal mezarlığa 
~ömülmeıini iıtemi§tir. 

Rozveltin muvaffakıyeti 
Vaıinıton, 20 (A.A.) - B. 

Rosevelt, buıün parlamentonun 
Linyit endüatriıi için küçük mik· 
yasta bir kalkınma idaresi kurul
ma~nna ait projenin parlamento 
tarafından 168 oya kartı 394 oyla 
Kabul edilmesi üzerine önemli 
bir muvaffakiyet kazanmııtu .• 

Berlinde bir tünel çöktü 
Berlin, 20 (A.A.) - Metrepo

litenin yapılmakta olan bir tüneli 
150 metre uzunluğunda çökmüt
tür. 20 kadar itçinin yıkıntı altın
da kalmıı olduğu sanılıyor. Bir 
çok itfaiye grupları, yıkıntıyı or· 
tadan kaldırmaia baılamııtır. Bu 
gruplara yardıma gelmit olan sa
libi ahmer ıruplan, henüz bir na
at çıkaramamıılardır. 

Belçika kralı 
Milan, 20 (A.A.) - Be\çika 

Kralı ve Kraliçesi yanlarmda bir 
yol ıöaterici olduğu halde per
tembe ıünü Polveno'ya ıe1mi,_ 
lerdir. 

HükWndarlar, sıfınaklarda, 
bir kaç ıün ıeçirdikten ve aırtla
nnda çantalarile dağlarda dört 
ıUn dolqbktan sonra Polveno'ya 
d8nmUflerdir. 

nız ün alıp parmakla göıterilae
niz IODU bir hD"ka, bir lokma bile ... 

Belgrat, 20 (A.A.) - Avala ajan -
sı bildiriyor: 

"Yugoslavya radikal birliği,, adın· 
da yeni bir parti kurulma§ ve be -
yannamesini iç bakanlığa vermiştir. 

Bu partinin çoğunluğunu, bqta B. 
Atza Stanoyeviç olmak üzere radi • 
kaller, başlarında Bay Spaho olmak 
üzere Bosna mlislümanlan ve hatla
rında monsenyör Koroşetz olmak ü· 
zere de Slovak klerikalleri tefkil et -
mektedir. 

Bafka grupların ve bu arada sağ 
cenah demokratları ile müstakil de
mokra&ların ve Hırvat ulusal klübü· 
nün de yeni partiye katılmaları bek
leniyor· Bunun için yeni parti Yu . 
goslavyada kurulmuş en büyük sıya· 
sal parti olacaktır. Parti, Stoyadino
viç hükftmetini tutacak ve bu suretle 
hükumet, arkalarında kurulu hiç bir 
sıyasal parti bulunmıyan eski hükQ
metlerden farklı olacaktır. Yeni par -
tinin çoğunluğunu eski radikal ı>arti
si teşkil edeceği için, ayni zamanda 
hem hUkOmet başkanı hem de radi • 
kal şef Stanoyeviç'ln başlıca iş arka· 
daşı olan Bay Stoyadlnoviç'in yeni 
partinin sıyasasında en önemli rolü 
oynıyacağı düşünülebilir. 

Yeni partinin örgUtU için bir yürü 
tüm komitesi kurulmuş ve bu komite· 
ye Bay Stanoyeviç, Stoyadinoviç, Ko· 
roşetz ve Spaho seçilmişlerdir. Örgüt 
çalışmasına pek yakında başhyacak -
tIT. 

Yeni partinin programı ulus için 
sıyasal hürriyet ve şimdiki dış sıya • 
sasının devamıdır. 

Parti monarşi, Kararorcevlç alleei 
hanedanlığı, ulusun birliği ve mahal· 
ll otonomi taraftarıdır· 

Yeni partinin çoktanberi beklenen 
memleketleketln her tarafında derin 
bir memnuniyetle karşılanmı,tır. 

Bir çok kimseler yakalanmış
tır. 

Yeni fındık ürünü 
Gire•un, 20 (A.A.) - 935 yı• 

lı yeni fındık ürününden ilk Far· 
ti 638 çuval fındık içi bugün Er· 
zurum vapuruna törenle yüklen
mittir. 

Süslenmiş fındık çuvallarmın 
arkasında jandarma okulu ban· 
doaile bir müfreze jandarmamız 
il ve ıarbayları tecim odası ba~~ 
kan ve üyeleri, bütün fındık te· 
cimenlerile çok kalabalık halk 
olduğu lialde iskeleye varılmış 
süslenmiş mavnalara yüklenmit· 
fındıklarunız vapurun selam dü· 
dükleri ve halkın co§kun göateriıi 
aruında yurt dıtına çıkıtı selim· 
lanmıt ve uğurlanmıştır. 

Ordu, 20 (A.A.) - lilimizin 
bu seneki f mdık rekolteıi on mil· 
yon iki yüz bin kilo tahmin edi· 
liyor. 

Bugün yeni üründen 63 çuval
da bet bin kilo iç fmdıiın Erzu. 
rum vapuriJe Hamburıa ıönde· 
rilmesi dolayısile pek parlak 
tören yapılmıtbr. 

lakele, motörler, bayraklarla 
donanmıı alarak binlerce halkın 
alJatları ar&11nda ürün mavnala· 
ra yüklemnittir. 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

21. 8. 935 

-

Haber arkada.ıonıza Bulgaris• 
tandan gelen bir mektupta Kırca 
ali kaaabaama yarım saat mesa· 
fede bulunan Ercilli köyünde üç 
Türkün öldürüldüğü haber veril
mektedir. 

Yaka 14 ağustos çarıamba ge· 
ceai olmu§tur. Üç Türk evlerinden 
tekmelerle kaldırılmı§ ve köYun 
ılgmlığına götürülerek feci s~ 
rette öldürülmüşlerdir. 

Bunu iıiten kasaba Türkleri· 
nin fevakalide korku ve heye
can içerisinde yaşadıkları söyle
niyor. 

Arnavutluk Balkan and
laşmasına girecekmiş 
Pöti Pariıien gazetesinin yaz• 

dığına göre, Balkan antlaşması• 
na girmek için Arnavutluk hüku· 
meti tarafından Türkiye, Roman
ya ve Yugoalavyaya bir teklif ya
pdmıftır. 

Bu teklifte 40 milyon altın 
frank ta borç istenmiştir. 

Buna mukabil Arnavu!tuk yal
nız bu devletlere tütün ithal et
meği vadetmiştir. .,l 

' iki kamyonet çarpıştı 
lzmir, 20 (Kurun) - Men~ 

men yolunda iki kamyonet ~ar
pııtı. Bir jandarma öldü; iki ki•İ 
alır surette yaralandı. 

lzmirin geni ilhayı 
lzmir, 20 (Kurun) - Yeni iz· 

mir il bayı Fazıl yarın gelecek 
ve vazifeıine baılayacaktır. 

ispanyada seferber1ik 
• • 

pro1esı 

Yalan ve kasıt r 
.Hu kupondaki tarihten bqb)'& • 

rak ıs (/Qn lçlnd• KURUN ldareelne 
gösterilirse - resmi mecburiyetle 

Viyana, 20 (A.A.) - Correı- yahut tecfmer sıfattle yapılan llln
pondance Politigue gazeteai, Stah- lardan başka - bir küçük llamn ı 
renberı'in Yuıoslavyaya yaptıiı defalrk 1 satırı parası yerine alınır. 

1 

Madrit, 19 (A.A.) - Sü &.
kanı, bir seferberlik projesi ha" 
zırlamıftır. 

aon ıezisinin, siyaaal bir aebep- (lattymıer, ıtınUDde idarede bulun • 
ten ileri geldiğini yazan Alman <1uruıacv. surette bu kuponlan postaya 
basınının bu husustaki haberleri- verecekten mektuptann ıcıne de koya . 
• 1 '--_ • d' 'f bilirler. ' kellme bir satn' ayılmahdTr.) 

nı ya an ~e auuıt eaerı ıye tavıı ı•------------• 

Bu proje, mecliı toplanır toP" 
lanmaz müzakere edilecektir. 

Liva) elçimizle konuştu 
Pariı, 20 (A.A.) - Bay Lav•I, 

Türkiye. e~iıi ile Bay Politisi kr 
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Kasım paşa yolları 
Ahali taş bulur sa bele
diye yolları yapacakmış 

kasımpa.şa taraflarının yolla- B ı d •• •• b• •• bbe 
~0t:ı.~i0;!i!rl ~i.ı.ı.t~:\:~;: azı papas ar par esuyu ır cu , 
terilere nereye gideceklerini tOr • ( ruhanAı u·· nı·forma ! ) yapmışlar ltıakta, fazla ücret verilae bile 
ka.aımpaşaya gİtmemektedirler. 

Bilhu&a Kulak11z, Nalıncı Ka· -------------, 
ba.nıa.n mahallelerinin yolları Çl>k KUltUr itleri Pardesüler üniforma 
0zulınuştur. 

Burada oturan halk urnya baı- Talebe akını tesiri yapıyor 
• 'Vur:ınuş, bu yolbrm b·r an evvel 

l'a:ptırılmasını istemittir. Dün 1000 talebe ilbay muavıni Ermeni 
lı!'ay ise tahsisat olmadıiiı için papasların dı.kkatini çekti 

laş alamıyacaihnı, eğer halk taşı müracaat etti 
teınin ederse daimi amele verip Bütün lise ve orta okullarda Yapılan davet üzerine Ermeni 
h~ralarını ynp!.ıracağını bildir- yeni talebe yazımına dünden iti· patrikhanesi türkçe tahrirat di
b'ıı$tir. haren baılanmııtrr. rektörü, Bay Şirinyan ilbay mua· 

vini Bay Rüknettini ziyaret ~t
Dün okulları dolatan bir yazı· miştir. 

Alınan yada ıtf aiyecilik 
tahsili için 

lııası gerekliğini anlatmıştır. 
Eylül sonunda Almanyaya it· 

fa.iyedlik tahsili için iki talebe 
ICÖnderilecektir. Bunlar okuyup 
~eldikten sonra itfaiye okuluna 
()~retmen olacal:larcl1r. 

ltf aiyeye yeniden efrat ve ~o
rör almaca"• için bir ~ok kimıe-
d
er clirektörlüğe ba~ vurmakta-
ır, 

, Ba.n~ arasında yakında bir 
1ltıtihan yapılac:>ılrhr. 

1' elefon sosyetesi delege
lerinden biri Parise gitti 

Şehrimizde bulunan telefon 
&.>syetesi delegelerinden Fransız 
<>lan Bay Buvaye Parise g~tti~i 
halde lngiliz delegesi Bay Gill 
~ohrlmizde kalmıştır. Getireceği 
lniimah beklemektedir. 
. Satın alınma mukaveleı!nin 
1tn;::alanması itinin, deleg~nin 

dönmesinden sonra tahakkuk e · 
dece~i zannolunuyor. 

''-=--------~---------------r 
1 ÇAGR1LAR 
'------------------------

330 doğumlular 
Fatih As. Ş. ba§kanlığından: 

1 - Tam askeri ehliyetli 330 do -
ftıınlu n bunlarla muamele gören • 
erıe herhangi bir sebeple sevkedil -
"""'.rniş diğer doğumlu tam ehliyetna· 
~eliler 1 eylQl 935 günü sevkedilmek 
Zere saat 9 da şubede hazır bulun • 

llıaları aksi takdirde hakkında kano -
tı' 1 muamele yapılacnlctır. 

2 - Hariç şube mıntakasında bu1u
:arııar 1 eylUlde hazırlık kıtasında 
d ll
1 
lunabiJecek ''eçhile hareket etmeli· 
rler. 

tı 3 - Sınıfsız olanlar sınıflarını ha· 

8 
rlık kıta ında alacaklanndan hiçbir 
lltetıe müracaatları kabul edilmez. 

331 doğumlular 
~ Stnınönü askerlik ıubcsi bQfkanlı -
ınaan: 

la aaı doğumlular ve bu doğumlular· 
muayene edilme i IAzım gelen ef • 

l'atı 

cımız bir günde 952 den fazla Ubay mı~avini rahiplerin ruha· 
çocuk yazıldığım görmüştür. ni meclisi toplantısında ve kilise 

Bir çok direktörler fazla lale· avlularında dini kisve ile otur
be akını k#'rfıaında kültür direk- duklarını, halbu!.:i dini kisven!n 
törlüğüne baş vumıutlardır. Jlgi· yalnız ruhani ayinler esnasında 
li (alakadar) bir zat kendiaite giyilebileceğini hatırlatmıştır. 
görüıen yazıcımıza ıunları ıöyle- Jlbay muavini, pardesünün si • 
mittir: - vil elbiseden ıayılabilmc!de be • 

"- Lise ve orta okul direktör- Taber, bu sıcak havalarda hiç bir 
!erine her gelen talebenin kabul sivilin pardesii giymediği halde, 
edilmesi için Hizmı gelen emir~ ruhanilerin yukardan aşağı Hil<
ler verilmiştir. Okula girmek için ti siyah pardesü giyerek bir nevi 
başvuran talebe muhakkak kabul üniforma tesiri bıraktıkların söy 
edilecektir. lem iştir. 

$imdilik her talebe namzet Cl· Ruhanilerin giydiklerinin sivil 
larak yazılmaktadır. lleride hu kıyafetten bi•cbütün farksız ol· 
namzetler mmtaka mmtaka talP
benin oturduğu semtlere yakın 
okullara taksim edilecektir.,, 

BEYANNAME KÜL TÜR Dl· 
REKTÖRLOCONCE TASDiK 
ED1LD1 - Evvelce talebe okula 
yazılırken alınan beyannameler 
belediye tarafından tasdik edil· 
mektc idi. Kültür bakanlığı bu i· 
ti doğrudan doğruya okul direk .. 
törlerinin yapmasına karar ver · 
mi§tir. 

Her talebe nüfus ve veli inı· 
7.ası için alacağı beyannameyi 
doldurarak imzalayacak ve okd 
direkt;;rüDe tasdik ettirecekti:-. 

Mec:diye )<öyü şenlendi 
Mecidiye köyü bu yaz çok Jen· 

lenmif, yeniden evler yapılmış, 
kahveler, gazinolar kurulmuıtur. 
Köye iki yüz metre kalıncıya ka
dar tramvay da itlemesi buraya 
olan rağbeti arttırmııtır. Uray te
hir hududu içinde olan Meddiye 
köyünün imarı için yeni bir proj~ 
hazırlamağa karar vermitlir. 

Buğday fiyatları 
Dün borsaya 519 ton buğday 

gelmittir. Yumutak buğday 6,3E' 
ile 5,30 kunıf arasında, sert buğ
day 5,5 ile 4,36 kuru§ arasında 
aa.tılmıştır. ------Muhafaza memurluğu 

için imtihan Otobüs seferleri 
Gümrük muhafaza memurlu· Uray ~rafından şube direktör-

ğuna alınacaklar için bir imtihan lerine yeni bir yayım gönderil-
yaı>ılacağı yl\zılmıştr. miş, şubelerinde n~~~l~re otobüs 

1 'h d'. b ı t Eli' islemesi lazım geldıgını ıormuı· 
mtı ana un aş anmış ır. ı ~ 

talip vardır. imtihanda muvaf· tu;...r·;_--------------::~ 
fak olanlar sıra ile ihtiyaç mik- ı Gelenler Gidenler 1 
tarın da alır."\ ~aklardır. ' 

---!~B-A-Y~N~UR="t:-;-;::lS~F~EN:-:;D~li:":Y:"':'A"'=R~l-= 
Partı kongre:eri lran J§güderi Nuri lsf endiyari, 

<lün Ankaradan lstanbula gelmtf· 
Eylülün on beşinde başlayacak 

olan C. H. Partisi ocak ve nah:ye tir. TüRKOFlS DlREKTöRO 
kongrelerinin ne günleri toplan • GlTf l _ Ekonomi bakanlığı raü~ 
malan lazım geldiği ilgili yerler- z k 
den sorulmuştur. eşarlarından Bay e i ile Türko· 

fis genel direktörü Bay Mecdet 
Buralardan cevaplar g~lmek b' d 1 · dün saat on ır e zmır vapuru 

tedir. Kongre günleri kat'i olarak k tın• l d. ile lzmire hare et e ıt er ır. 
bu ayın sonuna kadar tesbit edil· -!ı------------ıı:
miş olacaktır. ı Kısa Haberler ,

Parti genel merkezinden gelen 
yeni tüzük de bütün tubelere ı..::...T•U•R•K--•YllllU~N~' A~N~T:.~E~, C~l~Mı-.A•N~.'-. 

Hak yerler· nde 

Beyazıt' da 
Umumi ahlaka uymıyfrn 
bir vaziyette yakalanmış 

Hayri isminde bir adam, Be
yazıt meydanında gece vakti baş
ka birisile ahlaka uygun olmayan 
vaziyette görüldüğü iddiası ileri 
sürülerek yakalanmış, polisçe dün 
akşam üzeri tüzeye getirilmiştir. 

Hayri, sorguya çekitmiı ve gÖ· 
rülen lüzum üzerine alakonulmuş
tur. Araştırma yürüyor. 

Bir kadın yakalandı 
Habibe Melahat isminde bır 

kadın, Taksim meydanında gece 
vakti bağırıp çağırarak ahi>.linin 
rahatını bozdu~ ve gelen pc>lise 
da &övüp saydığı iddiasile ycıka
lanmıttır. Hakkında alakonuluş 

kararı verilmiştir. Araştırma ya· 
pıhyor. . ~---

Rüşvet iddiası 
Aleksandr isminde bir seyyar 

simitçiden iki lira rü§vet aldığı id
diasile Kurtuluş mevkii polislerin
<len Osmanın, İstanbul birinc.i ce· 
za hakyerinde dün duruıması ya. 
pılmı~hr. 

Polis Osman, bu iddianın aslı 
olmadığını söylüyor. Dünkü du
ruşmada müdafaa safhası geçmiş. 
tir. Karar bildirilecektir. 

ŞEKER KAÇAKÇILIGI DA
V ASI - Muhacir malı olduğu id
diasile şeker getirip satmahtnn 
~·.ıdu görülerek hakyerine verilen 
Salahattin Rif at ile Kara Bek irin 
muhakemelerine dün de ihtisas 
hakyerinde devam edilmİ§th. Mu· 
hakeme tahkikatın genişletilmesi 
için başka bir güne bırakılmı§tır. 

KAÇAK SAKARINLER - Li. 
manımıza gelen lmereti vapurun
da iki sandık kaçak ejya bulun
muştur. 

Sandıkların iistünde "Rod-
bloz,, yazılıyken içinden sakar\n 
çıkmıştır. Sakarinlerin sahibi a. 
ranmışsa da bulunamamış. Güm
rük, sekizinci ihtisas hakyerinden 
bu e§yanın müsaderesi için karar 
istenmif, hakyeri müsadere kara· 
rını vermiştir. Sakarinlerin sahip
lerinin bulunması için üç gün ilfın 
edilecektir. 

Belediye - Evkaf 
Uray ile evkaf arasındaki an

la~mazlığı ortadan kaldrracak o· 
lan hakem heyeti diin gene ilbay 
lıkta toplanmış, geç vakite kadar 
evrak ve dosyalar üzerinde ince· 
leme!er yapmıştır. 

)' karın yerli n yabancılarının son 
~l lamasına 1-9-935 tarihinden 30 

0-935 gününe kadar iki ay devam ea·1 

gönderilmiştir. LAŞMASI - Türk - Yunan tecim 
anlaşmasının müddeti bitmişti. Bu Sebze halindeki sat.şiar 
m':ddet bir ay daha uzatılmıştır. Bazı müstahsillerin se!->ze ha· 

Ça 
1 eceketir· Her haftanın pazartesi. 

te~~.rnba, cuma günleri (Binbir direk 

Nüfus yazımı için 
KASTEN YA~GI.NLAR AZAL - linde perakende satış yaptıkları 

Dl - Son ~ylar içinde yapılan bir is· 

1 Gezintiler; 

Sitem yerinde mi? 
Eski baba, fOCuğu elinden tu~ 

tar1 hocaya: 
-Eti ıenin kemiği benim! 
Der ve çekilir giderdi. Bundan 

sonra: Oğlum ne yapıyor? Neler 
öğreniyor? Hangi sınıftadır? diye 
sormağı aklrndan bi.le geçirmez.. 
di. Y avro, rüzgarın attığı tohum 
gibi okul tarlcuında fi/izlenirdi. 
Şimdi baba soruyor, ana soruyor, 
dost soruyor, komıu soruyor ve 
çocukta umduğunu bulamayınctı 
dizlerini döverek ıöyleniyor: 

- Okııllar okul değil! 
- Öğretmenler çalıımıyor. 
Ben, yirmi iki yıllık ömrümü 

bu yola harcamt§ bir adam oldu
ğum halde, §U sızlanı§lar kar~ısırı-

da sinirlenmiyor, aeviniyorom. 
Çünkü eıki susu§, bugünkü sitem• 
den fena, ve kara bir ıeydi. Olke· 
nin az vakitte ne geniı bir atlayı§~ 
la ilerlediğini göıteren her tanık, 
yalnız sevinmeğe değer. 

Dü§ünüyorum ki, bizi okutan
ların yüzde dokıanı bilgisi kıt, 
görÜ§Ü kısa adamlardı. Kendimi• 
zi onlarla ölçünce, geçen yıllara 
yaz.ık olmuı demiyoruz. Şimdi hep 
si toprak olan bu uki öğretmen
leri çeki§tirmek neye yarar? Han-
gimiz onlardan bir kaçını yakın
dan tanımayız?... ı 

Dünle bugünün öğretmenleri 
arasında bu k'adar engin bir ayrı• 
lık varken, ana baba doymuyor. 
Daha istiyor, çok istiyor, pek çoli 
istiyor. 

Daha hiç kimse çıkıp bize yeni 
Türkiyenin "bölük, aınıl, kalemA 
iş,, bakımından yürüyüıünü çiz• 
metli. Yirmi yıl önceki tapu bürC>< 
larile bugünküler arasında çalıf
ma, verim noktasından ne gibi ay. 
rılıklar var! Bilmiyoruz. Bu yüz• 
dendir ki devrim makinesinde 
hangi çarkın iyi i5lemediğini ke&
tirip atmak kolay sayılmaz. Za1 
ten doğrusunu isterıeniz bir u[u .. 
ı:un kuranılan arc:sında geni§ se
viye ayrılıklarına pek ele akıl yat· 
maz. 

Yalnız ıunu dn unutmıyalım. 
Yirmi beı yıldan beri kültür fi
danlarımıza yerli; yabancı bir çoli 
a§ılar vuruldu. Bunların içinde 
rahmetli "Emrullah,, Efendinin 
"Tuba,, sı bile var. Ba§ka gövde .. 
ler, l>aşka görgüler için yaı:ılmı§ 
reçeteleri içtik. Bir yanda lalaha 
asılı dururken, bir yanda "ıellgu
vernöman , a sıçrayanlarımız büe 
çıktı. Ne ;cızık ki, bıı aykırı dü
§Ünceler sade bcı§larda mayalanıp 
kalmadı. 0/ıula, sınıfa, sıraya ve 
çocuğun ruhuna indi. 

l "•tt• "ittihadı anasır,, cı arın, ı ı-
hadı islam,, cıların, "Turan,, cılCJıo 
rın, "Türkçü,, lerin terbiye anla: 
yı§ı bir kc:ç yıl içinde mekteplerı 
Babil kulesine çcvirmi§ti. 

Okul ve öğretmenin inanışı k'!r
malllaki giicür:ü ancak devrım 
başkanları sezdiler. Son °.~ yıllık 
kültür türelerine amaç gos~~~~n, 

terbiye sınıfları çizen §eyf er ~oru~~ 
ruz Dünkiilerden çok ılerıde yıı
rüy~n şimdiki öğretmeni kısırlaı· 
tıran bir çok sebepler . arasın~a 
bunlar da var. Artık bu ıgle clcr.n-

'Y) Eminönü askerlik şubesinde mu 
:;ene edileceğinden bu doğumlula • 
lcı.ı~ l'IUfu.s hüviyet cüzdanlarıyla o • 

larında ,.arsa ehliyetname ve 

Nüfus yazımı hazırlıklarını;:; bir 
an evvel bitirilmesi için ır.erhcz 

bürosuna yeniden daktilo ve rne· 
mur alınacaktır. 

1 görülmüştür. 
tatistiğe göre, 1stanbu içinde kas · d Uray müstahsillerin peraken e 
ten yapılan yangınların mikdarı a - I 1• ld' 

den derim! uğra~manın çağı gel· 
miştir. 1/ele inan işinde yalçın, 
keskin olsa da ~O§maı: bir çerçeve 
içine girmeliyiz. 

~ektep diplomalariyle gelmeleri ilan 
tın ur '= . 

Duvarlara asılacak afişler ha • 
zırlanmııtır. Yakında umumi yer
lerle mevda11lnra uıla~aktır. 

zalm~tır. Buna başlıca ·ebep, çok iyi ~~tı.ş {apd~t~a a~~l;zı~ f ge 
1 

• 

surette techiz edilen itfaiyenin yan ... !!.?.!...-~~,_,~-· ... 1~.~-'ş-•r_. __ 
gınlara ,·aktinde haber nlarak derhal gazli pamuk vnrsa derhal meydnnn 
yetişmesi ve konmuş kundak nya çıkarmasıdır· 

Fra.tellini · kardeşler Avustralya yolunda: 19 
ta Fransa can.hazhanele.rinde çalışan (Fratellini kardeşler) Avustralya da bulunan ,bir cambazhane direktörü tarafından çağırılnu~tır· Uç k~rdcş yola. ç ıkıyorlar. A!ağıdaki 
nın hu en mt~ur komlklıırinin seyahatini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimleri keserek toplamak ,.e hır kolleksıy on yapmak l,ızımdır. 

s. Gezgrn 

resimlerle dün • 



• 

Rnkaradan: 
d!ltlıınıfllllllU&tııııııııtıiııııııııııııııtıııımnKMıuıııııııHııııııuıııııııııııııttı111ıııııMınuıı11111ııııııuııııı111111ıııımıtmnuıııııııııllf"""•"'' 

Yeni Kontenjan 
~ 20 (Kurun) - Birin

ci teşrinden hazirana kadar 9 ay· 
hk devreyf; mahsus kontenjan 
kararnamesi Bakanlar Kurulunca 
tasdik ye kararnameye bağlı S 
listesindeki eıyanın memlekete 
serbestçe girmesi kabul olunmuş
tur. 

Ekonomi bakanlığı, 45 gün ev· 
vel ilan ehnek tartile S liıteıin
deki pozisyonlara giren eşyanın 
ithal müsaadesini kısmen veya 
tamamen verecektir. 

Bu kararnameye bağlı K lis· 
tesinde yazılı 9 aylık kontenian
lar gümrük ve inhisarlar bakan· 
hkları tarafından gümrüklerin 
ihtiyaçlarına göre tevzi edilecek· 
tir. 

Aylık kontenjal) miktarlarının 
nihayet yüzde 1 S i bakanlık em
rinde bulunacak, icabına göre 
lüzumlu olan yerlere verilecek· 
tir. 

Kontenjandan istifade ederek 
mal ithal edecek tüccarların it
halat yapacak mahallin ticaret 
odalarında kayıtlı olmaları §art
br. 

Ancak ayni mübadele ıuretile 
kara hudutlarında yapılacak it· 
halat tüccarlarının mahalli tica
ret odalarında kayıtlı olmaları 
lazım gelmez. 

Kontenjanın bir ay içinde her 
hangi bir gümrükte tamamen it-
hal olunamıyarak açık kalan kıs· 
mını diğer gümrükler kontenja-
nına eklemeğe gümrük ve ekono· 
mi bakanlıkları mezundur. 

Ethas namına dışarıdan gön
derilen kıymeti 10 lirayi geçmi· 
yen eşyanın ithali serbesttir. Kıy· 
meti 50 lirayi bulan eşya için ha· 
kanlık izin verir. 

Da'hilde tedarik edilemediğin· 
den dolayı Klering veya muva-
zene esaslı bir anla§mayla bağlı 
olduğumuz veya ekonomik mu· 
vazene vaziyeti lehimize bulu· 
nan memleketlerden getirilmesin-
de zaruret ~örülen esva. sioariş· 
lerden evvel behemehal Ekono· 
mi bakanlığından izin almak şar· 
tile kontenjan harici ithal oluna· 
bilir. 

Peşte kongresine çağırıldık 
Ankara, 20 (Kurun) - M:ıcar hükumeti, Eylülün onunda Pe,te

Cle 100 hükumetin iştirakile açıla cak kongreye hükumetimizi de ça
ğırdı. Kongrede bilhassa Londra- İstanbul turist yolu, turistlere ~ös
terilecek arsıulusal kolaylıklar ve HÜmrük formalitelerinin sadc.le§
tirilmesi gibi meseleler üzeriude çalı§ı1acaktır. 

Kongreye hükfunetimiz namına gümrük ve inhisarlar bakanlığı 
genel direktör vekili Bay Mahmut ve Bayındırlık Bakanlığı şos~ ve 
köprüler dairesi reisi Bay Salim İ§tirak edeceklerdir. Ekonomi ba
kanlığı da kongreye bir murahhas yollayacaktır. Kongre dört gün 
sürecektir. 

- ") 
./ n ~r.p - Zonguldak 
~ telefonu 
A!faara, ~O (Kurun) - Anka· 

ra - Zonguldak telefon hattının 
Ankara - Kızılcahamam kısmı 
bitti. 

Denemeler yapıldıktan sonra 
telefon halka açılacaktır. Kızıl
cahamam - Zonguldak telefon 
hattı kı§ mevsiminde açılabile
cektir. 

Temyiz mahkemesi 
Ankırra, 20 (Kurun) - Tem

yiz mahkemesinin Ankaraya ta-
§ınmaıı işi ayın 26 smda bitecek· 
tir. 

Bu U.rihe kadar Eski§ehirde 
nöbetçi kalan mahkeme de taşın
mış olacaktır. 

Temyiz mahkemesi 6 eylül
C!e çalı,malarına haılayacaktır. 

Kadıköy iskelesi 
Ankara, 20 (Kurun) - Köprü 

üzerindeki Haydarpafa - Kadı· 
köy: iskeletinin yapısını fabrika 
ve havuzlar idaresi üzerine al
mıftır. 

Bakanlar kunılu, bu yapı için 
dışarıdan gelecek malzemeden 
gümrük resmi alınmamasını ka
rarlaştırmıftır. 

F raosız Başbakanının 
kızı evleniyor 

Paris, 20 (A.A.) - Baıbaka

nın kı~ı Mile. Jose Laval, bugün 
cuai D' Arsay kiJisesinde, kont 
de Chambrun ile evlenecektir. 

Her iki taraf ailesinin isteği Ü· 
zer'ne, tören çok sade olacaktır. 

Sovyet Rusyada fırtına 
Moskova, 20 (A.A.) - 18 a• 

~ ~stos Rostof şarında yağmur 

ve d-:>lu ile karı§ıkbir fırtına hü· 
l:iim sürmüş, ıehrin atağı mahal· 
leleri su altında kalmııtır. 

Şehirde gelip geçme durmu§, 
16 n yıkılmış ve yangınlar ol· 
muttur. 15 inaan, 15 at ölmüt ve 
20 'kiıi yaralanmqtır. 

Kültür bakanlığında 
toplantı 

Ankara, 20 (Kurun) - Zehir
li gazlardan korunma kursuna iş
tirak etmekte olan ilk okul ispek
ter ve öğretmenleri bugün Kül· 
tür Bakanlığı müstetarı Bay Rıd· 
van Nafizin ba§kanlığında toplan 
dılar. 

Köy ilk okullarında takip e
dilecek tedris usulleri hakkında 
görü§meler yapıldı. 

Ankara müddeiumumisi 
Ankara, 20 {Kurun) - Anka· 

ra cumuriyet müddeiumum;ıi Ba· 
ha Arıkan vazifesine ba,lamış
tır. 

Tüze bakanlığı ceza işleri mü· 
dürlüğüne Balıkesir ağrr ceza 
reisi Haydar Naki, yerine rapor· 
törlerden lsmail Hakkı tayin e· 
dilecektir. 

Evlenenler artıyor 
Ankara, 20 (Kurun) - Bu a· 

yın başından yirmisine kadar An
karada 77 çift evlendi. Geçen yı
lın ağustosunda evlenen çiftler 
73 tü. 

Havr fahri konsolosumuz 
Ankara, 20 (Kurun) - Havr 

fahri Türk konsolosluğuna Mo
ris Mi§el tayin edilmiıtir. 

Lehistan aleyhine 
nümayiş mi? 

Kaunas, 20 (A.A.) - Olta a· 
jansı, bir Alman kaynağından 
sızan ve hudut yakınında Lehis
tan aleyhinde bir nümayiş yapıl· 
mış olduğuna dair olan haberin 
p_.:ı} ve esastan ari olduğunu bil· 
dirmektedir. 

Siyonist kongresi 
Lucerne, 20 (A.A.) - Avru· 

pa, Amerika, Asya ve Afrikanın 
43 memleketini temsil eden 2400 
delege, yarın akıam başlayan 19 
uncu Siyonist kongresine i§tirak 
etmek üzere buraya gelmiıler• 
dil'. 

Tifo çoğalmamış 1 Araştırmalar 
Sıhhat direktörü haberleri bitiyor 

yalanlıyor 
Son zamanlarda latanbulun Bizanstan kalma en güzel 

türlü semtlerinde tifo vak'aları- mozaikler bulundu 
na rastlanmaktadır. Bu münaıe· 
betle dün çıkan bazı ıazeteler 
lstanbuldaki tifo hastalarımn dok. 
sanı geçtiğini yazm'!lardı. 

Bu meseleyi incelemek üzere 
ba§ vurduğumuz sıhhat İ§leri di
rektörü Bay Ali Rıza bize fUnları 
söyledi: 

- "lıtanbulJa tilo vallalan 
çağaldığı haberi aıl11du. .!on 
bir ay içimle l.tanbaltla tİI0711 ,._ 
tulan ve hastaneye yatınlan 1'% ki
tidir. Bunlardan 10 taneat Gu,.~bol 
diğer ikisi de Haseki hastanesin
de yatmaktadır. l.tanbulJa tifa-; ~rsDl!l! 
dan 100 ki§i haıtalanclığı ve han
lara mahsus haıtanelerd e birer 
koğu§ ~ıldığı yalandır.,, 

HAYDARPASA NOMUNE 
HAST ANESi YAKINDA 

ACILIYOR 
"- HayJ~rp~ada yaptırmak

ta olduğumuz nümune lıaıtanesi
nin bina tamirah tamamile bit
miftir. ·Bina bQ§tan bcqa boyan
mt§, bir Je yeni mutfak oe çama
ıırhane eklenmiıtir. . 

Binaya kalöriler tmıatı 'a 
konmu§tur. Hastane iki yüz «li 
yataklı olacaktır. Bütün karyola 
ve yatak gibi eşya lrazırlanmııhr. 

Sıhhat i§leri Bakanlığı tarafın
dan hastaneye lazım olan ecza fJe 

aletler Avrupaya ısmarlanmııtrr. 
Yakında gelecektir. Şimdi son • 
[arak rontken leıiıatı ile mf!fra! 
olunmaktadır.,, 

Araştırmalardan bir görünüş ve 
Profmr Babtcr 

Sultanahmette Arasta sokağın
da yapılan eski Bizans eserleri a· 
raf tırmaıma devam edilmekte· 
clir. 

Arafbmıayı yapan profesör 
Bakster dün kendisile goruıen 
bir yaz1emıaa ıunları aöylemi§· 
tir: 
"- Yaptığımız arişt:rrmalan 

iki naftaya Kadar bitireceğiz. 
Hafriyat bittikten sonra meydana 
çıkardığnnrz mozayiklerin muha
fazam i~n çalışacağız. 

Bunların muhafaza ve konm

• 
ış 

Türkiyede işçı ve patro 
anlaşmazlığı yok 

Dün tecim odasında uzuı" 
Varakelin de ittirakile iş kan":' 
nuna dair konuşulmak üzere bı 
toplantı yapılmııtır. 

Toplantıya iş bürosundan 8•1 
Haluk, sanayi birliğinden B• 
Nazmi Nuri, sanayi birliği b . 
kanı Bay Vasıfla bir çok sanaY 
ciler iştirak etmiılerdi. 

tik önce Bay Hallık buiün 
vaziyeti anlatmıf bundan aon 
da uzman Bay V arakel İf kan 
nu üzerinde söz söylemiştir. 

it kanununun bir çok menıl 
ketlerde ihtilaflı bir mesele elci 
iu°"' "6yaayeıa V1trakei hnunıD' 
gayesi bu ihtilafları ortadan ~ 
dırmak olduğunu ilave etmit • 
hükumetin g~esinin de bun:i 
bqka bir §ey olmadığmı ıöyli 
rek işçiler için iş bürolarının k11 
nılmasmı temenni etmittir. 

Uzman, iş kanunun aanayicil . 
arasmda mütemail olan ıekliııl 
bozmayacağına da işaret etti~· 
ten sonra günde sekiz ıaat çal 
manın prensip olarak kabul edi 
diğini, fakat bunun bir kısım ~ 
nayilerde tatliik edilemiyeceğiıt1 

de söylemi§, devlet ıurasmın p 
jeye kadm ve çocukların g~ 
çalıtamıyacaklan Jlakkmda bir 
lave yaptığını anlatmıştır. 

Bundan sonra 'Aliiyeli 8•1 
Mahmut söz alarak bir itçi 
patron anlaımazlığının bulunııı' 
dramı aövlemiş ve toplantıya ıol 
verilmiştir. 

maSI oldukçs güç ve müşküldür. ı==========i"'" 
Polis ha~erleri = Açrkt.a JaıJdrğı müddet daima 1 KONGRELER 1 
------· d tehlik~e- maı azdtular. Bu muha-lh ti yatsızhk yüzün en ~da bir plin df!in:'1Sinde ya- poğan Bpor klübü ba§kanlığında1 

Büyiikdereele sa~ eıbhi~el dl~ pacağız. , , KlilbOmUz ~enel kongresi 2S af~ 
resinde gardiyan ~nrrıet oı:s u O'" Araştrrma yaparken gerek mü- tos pazar sabahı saat tam onda yar 
rahim açıkta duran vapura it- ze1er direktörlüğünün gerekse Jacağından üyelerimizin o saatte ktiif 
porta ile vazifeten gitmi§, istim- belediye ile ilhay1ığm gösterdiği binasında hazır bulunmalan rica ol' 
bot yanaşmadan atlamak iste- kolaylrklara cidden müteşekki- nur. 
mi•, denize dü•mü•tür. n"m ---------------

~ :s' :s' • ' 

Vapurun pervanesi lbrahimi Kemerlerin arkasında bulunan ~""""" Bu hafta 1' 
ayaklarından ve batından yara- duvarlar yıktınlmağa başlanmış· ~rhir'r.·uafl'DSI pebaşı Beledi~ 
lamıştır. tbrahim güç haile de- tır. Bu duvarlann yıkılması ve a- ti ~ Tiyatrosu: 22, ;-

nizden çıkarılmı§, hastaneye kal- ranma işi önümüzdeki iki hafta 111111111111111 24' 25 Ağustos gD' 
dmlmııtır. içinde tamamlanmış olacaktır. n leri akşamları sııl 

ERENKOYONDE OTLAR TU Diğer kemerlerin sahipleri çık- 111~ 21 de (DELi V 
TUŞTU - Dün Erenköyünde tığı için bunlann istimlak işi ge- ... LU) nun son te 
Y enişehirli1erin bahçesi denilen lecek yıla k:ılquştır. Gelecek yıl _ sili 3 perde ov' 
Yerde otlar tutu•muf, etraftan l l k'ld · t• 1 .. 1 d' ret. Yazan: Eiı 

-s mn aı·ın ne şe ı e ıs ım a \ e ı- 11110111 rem Reqı•t, L .... te duman ve alev 3örenler büyük leceğ'i kararlaştırılacaktır. 'J/ ~ ~ 
bir yangın zannı ile hayli korku Şimdiye kadar yar>tığım araş- Uyen Cemal Reşi,A 
geçirmişlerdir. tırmada Türkiyeye, Bizans dev- 29 Ağustost\n itibaren <YALO'' 
Kadıköy itfaiyesi yangın yeri • rinden kalma en güzel ınozayik- TORKO~'O). 

ne gitmiş, tutuıan otları söndür· leri hedive ettim. Bunfarın daha ~;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ı 
mü,tür. kıymetlisini gelecek yıl yapaca- Nöbetçi eczaneler 

BIÇAKLA YARALADI - ğnn araştırmada hediye edeceği-
Ayvansarayda Çeşme sokağında me yüzde yüz eminim. Samatyada.: Teofilos, Aksaraydl 
36 numaralı evde oturan boşda Burada bulunan mozayikler ln- Pertev, Karagümrükte: Suat, ŞeJı 
gezer takımından Leon ile Tatlıcı giltereyi de sevindirmiştir. lngil- mininde: Nazım, Fenerde: Vitali, ~ 
Ananya ve kayın biraderi Yorgi tere burayı bir müze haline koy- zadebaşında: İsmail Hakkı, Sirke'~ 
kavga etmitlerdir. Yorgi bıçakla mak arzusundadır. Son yaptığım de: Ali Rıza, B~iktaşta: Nail mıl1 

Leonu arkasından yaraladığı için araştrnnada eskiden kalma bir Beyazıtta: Cemil, Zeyrekte: Yor 
yakalanmıştır. cok çanak. ve çömlek gibi şeyler Ankara caddesinde: Eşref Neşet, ~9 

KÜFE TAŞ iRKEN - Gemlik- de <'Ikmaktadrr. raköyde: Hüseyin Hüsnü, BeyoğJııll 
li Mustafa oğlu Hatim dün deniz Aı~~tııına sahMmr genişletmrk da: Dellasuda, Ertuğrul, Yenişehi' 
yolları rıhtımına bağlı tayya1·e mo iGin de ayrıca bir şey yapacağız. de: s. Barunakyan, Maçkada; Fe>, 
töründen sebze küfelerini çıka- J3ug-ün araştırmalarda bulundu- 'Kasım paşada: Merkez, HaskQ!d 
rırken rüzgarın tesirile vapurun ğunıuz yer evvelce imparator bi- Halk. 
lumboz kapağı açılını§, sol koluna ıinci ve be~inci ,Jüstinyene ait hir 
çarparak ağırca yaralanmı§br sar:ıy old " J 1 t G 
Ha·ı·m hastaneye yatırılmı•tır. Ul'!U an aşı mış ır. - eçmiş Kurun/ar; 

.. :t Profesör. bulundu~ üniversİ· 
FENALIK GELMİŞ - Ferid\. tede imtihrnlan oldu~u icin ey

yede Karaca sokakta oturan 73 lülde memleketine dönecektir. 
ya§ında Ohan es dün istiklal c.ad- - "' • •• ·-••ııunmn11111_111 ... -•,A11•"'"'"''umu-••n .. •
desinden geçerken üzerine fenalık 
gelerek yere dü,mü, başından ya

21 A~usıos 1920 

Fransada 19:m senesi eylüJünii11 

birinci günü şu şartlar dahilinde 
muvaffak olar.ak tayyareciye ;,()O 
bin frank mükafat veri1ecek: 5oO 
metrelik bir irtifaa suud, motöt 
tevkif edilerek 25 metrelik bir d•· 
ire dahilinde yere inmek, Versıt1 
Uzerine bir cevelan. 

rnlanmıştır. 
KALP DURMASINDAN ÖL

DÜ - Haydarda Bıçaİ<ç.ı ç~mesi 
sokağında oturan 50 yaşında Ay. 
şe kah> durmnsından ölmüstür. 

KAVGA ETTiLER - Galata
da Kemer altında evvelki gece iki 
kişi yaralar.mı§hr. Kara oğlan so
kağında 17 numaralı evde oturan 
Maryam ile dostu kahveci Hiris
to rakı içerlerken aralarında kav
ga çıkmı§, Hiristo metresini döve
rek iki yerinden yaralamııtır. 
Kavgaya ayni evde oturan tütün 
inhisar idaresi hademelerinden 
Ahmet de karıtmıf, Hiriıto eline 

stecirdiği bir sandalyayı bunun 
kafasına da vurarak ağır surette 
yaralamıstır Ahmet Ser, Jorj has
tanP.111ne ka 1dırılmıştır. 

Ren kilisesi kulesi etrafınd• 
de,·eran ve avdet, mükafatı alabil
mek için bunlardan maada bir ae 
asgari şart vardır: 10 kiJometref 
bir saatte katetmek. 

YANGIN - Y enik-5yde Zon
~uldak körr..ür madenleri iıletme 
direktörü Bav Ahmedin evinde 
bekçi gergöklü 22 yaşında Muı
tafanın ~az tenekesinden yaptığı 
mangaldan sıçrayan ateşler tah
taları tutu§turmuştur. Yangın it
faiye tarafından ıönlürülmü§, -------------~ 
Mustafa, yangının sokaktan atı- -----------
lan ııi~aradan olduğunu söylemiş- KURUN' a abani 
tir. Tahkikat yapılınca Mustafa-
nın yafo.n söyledi~i anla,ılmış, olunuz 
hakkında kanuni takibata geçil- ___________ __. 
mittir. 



1 ÜLKEMiZDE j ltalya - Habeş işleri 

Tapıııll Kardeıler Bayan Cenan 
ENG ve ÇANG = SAG ve SOL G h t - .. - -

illi Bölem : 9 -- Yazan: Rudolf Van Wehrt .. eçen yıl D kaz
1 
e uzu

7
munu 

~ nası sa amış 

Avrupa 
kendisini 

biraz da
düşünmeli I 

Sirkte Meydan Okuyuş/ 
Kardeşler yapışık mı, değil mi? 1,000 

Amerika ve Japon gazeteleri ltalyaya 
şiddetli hücumlar yapıyorlar 

dolar üzerine bahse girdiler 1 ltalgan gazetelerine göre ltalgan - Habeş anlaş

Bat tarafın özU: Kaptan, iyi, mert bir adama 
mazlığı bir medeniyet ihtilafı imiş 

Sene 1829, "il Eylfd. Ayın 15 benziyordu. Boylu poslu, dev VÜ• Jtalya-Habeı iti üzerinde dün 
fnci gecesi. Hôdt.e yeri, Ame • cutlu bir adam, bir denizci, bir aelen haberlerle, gazellerin dü 
rikanın liman ,ehri olan Boa - kaptan .... Kendisinin namuılu bir tünceleri ıunlardır: 
um civannda kurulan bir sirk adam olduğu intibaını uyandırı· • Adiı Ababa'ya göre vaziyet 
çadırı· içeride dört bin, dııar- her zamandan çok vahimdir. Reı-
da yirmi bin kiıi 6ekliyor. Gör- yordu. mi mahafil hayal inkiıarına sü 
nıek i'Btedikleri, iki kiıidir. Si • Seyirciler tarafından ıözlerine kun ve ıecaatle tahammül ediyor-
yarn dUinde Sağ manasına ge. dikkatle kulak verilen kaptan lar. 
len Eng ve Sol manasına gelen Koffin, devam etti • Uzlaıtırma komiıyonu top-
Çang iaimlerini ta§ıyan Si • - Ey ahali! Bu hadiıe kartı· lanmıı, uzlaımaia varamatlıiı 
yamlı ikiz kardeılerdir. Bun • ıında, iki tarafın da müıavi bit takdirde müracaat edilecek beıin-
lann cücutleri biriblrlne yapı· vaziyette bahiae giriımeleri, neti- •·~·1~1,11-ı; ci hakemi ıeçmiıtir. Bu hakem Po-
fık olduğu yolunda Uônlar da- cede bahıi kaybedenin zarara kat- ··=-~-~--~.,;..__;...;.............-...... litiı'dir. 
ğıtılmııtır. Şimdi 11irk ort08ın • lanmaıı, yerinde olmaz mı? Ba- Bayan Cenan • Edenle İngiliz Dıt Bakanı 

da, fU iiatündeki kardekler ha- kalım, bu iıde kim pnılı çıka· lzmir, (Özel) _ Bir Türk ba· konferanıın muvaffakiyetaizlikle 
zır bulunduğu halde, seyircUer cak! Ben, hepinizce tanınmıt bir yanı, Y&f meyva ve ıebzelerimizi biten neticeıini koautmuılaadır. 
karşısnda bir münaka§adır ,;ı. zat olan Miralay Murfiyi bahse paatörize etmeden en uzak ya- İngiliz - Franıız diplomasi ko-

rüp gidiyor. Polia ômiri Mira. girmeie davet ediyorum. Sizin, hancı memleketlere ıevkedebH· nuımaları tam bir it birliii havasT 
lag Murll, ikizlerin gapıf'k ol· ortada olan bir 9eyi olduğundan mek için bir formül bulduğunu içinde ıürmektedir. Bununla be
madıkları kanaatinde ısrarla.- bqka türlü ıörmiyen gözleriniz iddia etmiıti. raber 4 l!:ylül toplanbıından evvel 
bunları Sigam4an getiren kap- ve dofru ıözü yanlıı ititmiyen .ku· Bakanlığın emri üzerine dene· faal bir tedbir ahnmaıı beklen
tan KoffiM ikizleri çınlçıplak !aklarınız, var, gözleriniz, netıc~- mel ere ve üç ambalaj hazırlan· mi yor. 
•011nıtuını ihtar ediyor. Kap • de vaziyeti olduiu gibi görecek ve masına bqlanmııtır. • lnıiliz Somaliıinde, harp 
lan, bir ihtirazı kagt Uerl ıür- kulaklarınız ıözün dofruıunu en Bu bayan, Kartıyakada otur• halinde, Hararda bulunan İngiliz 
dükten sonra, teklifi kabul e • b ' d d · 'tec k maktadır. Adı Cenandır. Dene- tebauının getirilmesi için ha7.ır· bitaraf ir ağız an a ıtı e • 
diyor· tir! Davetim ıayet ciddi bir .tekli- melerine güvenmekte ve muvaf· ~ıklar yapılmaktadır. 

B\ı kcnuıma üzerine, miralay, fe dayanıyor. Miralay, bu itın.ta- fak olduiunu aöy)emektedir. Oç • Pariıteki Amerikan itıiideri 
b 1 k L ambalajdan biri bakanlıg"" a gön· lngilterenin anlaımazlık üzerin-in "'saya dog""ru yuru" "yu"p, orada du mamile bir düzen azı marııye- d J 

" · • f deril~k, bir tecim odasına ve· de, iıtitare edileceği yer e ya nız l'an .. irk, menıubini ceketinin ete· tinde olduğunu ve ıızın tara ınuz. ·ı k cak l.. ki 'kt"f tt' ... . 
" dan aldabldığınız iddiasındadır. rı ece , biri kendiıinde kala r..a umat verme e ı ı a e ıgını 

iinden çekti, apiıya indirdi ve O, fil üstünde oturan bu bir çift ve bu üç ambalaj ıubat ayında Amerika dıı bakanına bildir.mit-
lcendi maaanm üstüne ııçradı: inaanm, uhnda yapıtık olmadığı açılacaktır. ' tir. 

- Ey Boıton ve civarmm aha- ~ddiumı ortaya atmıt bulunuyor. ed~Y;:z;:Cu:r:bi~iıi:!ık!:'r:~ h t:p~:!~;ak İ':.i~:~nt;::;:c,n:~ 
lisi! Erkekler, kadınlar! Hepiniz Ben de buna kartı gayet açık ve züm göıtererek bunun geçen yıl den, mutaarrıza ıilih ve mübim
beni tanırsınız. Ben, ıizin bir dü· kat'i bir liıanla onların vücutları mahıulü olduiunu ve bulduğu mat tedarikten imtina edilmesine 
z~ııb?ızlığn kurban gitmenizin Ö• biribirininkine yapıtık olduğunu formül sayesinde tazeliğini mu· dair kararlar vermi,, kendi men-
n:inü alacağım. Şurada en ön ıı· ileri ıürüyorum. Hangi tarafın id· hafaza ettiiini ıöylemittir. ıuplarmı 4 Eylülden evvel nüma-

d diuının dojru oldupnu, hep;niz. k · ğ tmn br 
rada hepinizce tanınmıt aayıı e- ce tanmmıı hekim halledecektir. Dörl qaıında bir çocıı Yit !•f:.;: 1:a'Va 'tı-v'vetıerine 
ier bir zat oturuyor. Bu Boston· Muhterem Dr. Moıkovel, bu iıde otomobil altında yeniden 16 bin kiti iliveıine ka-
lu zat, bir bilgi meplesidir. M~t· hakemdir. Ben, bin dolar üzerine Burada ~ir otomobil kazası rar verilmiıtir. 
hur bir doktordur. Bu itte asıl bahıe giriıiyorum. Ve itte hepini- oldu, dört yqmda bir yavrucak ITALYA DELEGESiNiN 
sözü söylemesi gerek olan adam, zin önünde Miralaya teklifimi ve bu kazaya kurban gitti. SÖZLERi 
h5vle bir doktordan batka kim davetimi bildiriyorum. Haydi. siz Yakaya ıebebiyet veren toför, ltalyan delegesi Aloizi lt .. lya. 
olabil'r? Gülünç bir maiyetle, de bahıe giriniz, diyorum! Menemenli Hüseyin oğlu Şerif nın hakem komiıyonunda 928 
hassa aıkerlerile, kocaman bir Miralay, homurdandı: Alidir. Hadise ıehirde Kestelli andlqmuı hükümlerine uymakta 

t caddeıinde olmuıtur. Çocuk Sa- oldugu"' nu, kotarma bakımından fille ve tahtırevana kurulmn• ber· - Siz aklınızı bozdunuz ga i- lu N ·d· 
~ lihaddin ot ecmı ır • yeni bir münakap temeli göreme· 

bat bir ıekreterle gözlerinizin ö- oa ! Eaaaen firenleri bozuk olan O• diğini, Herdeki diplomatik görüt· 
nünde yer tutan düzenbazlık ıi· Homurdanıtla böyle diyen Mi- tomobil, Necmiyi altına alarak melerin ıonucu üzerinde tüpbel1 
ıi, bizim kıymetli hekimimizi, ralay, nefaile mücadeleye giriten ıürüklemif, parçalamııtır. Çocuk, olduğunu, lngiliz-ltalyan ciele-

bl'r adam tavrı ile, bir müddet h d ve · t" 1 d "" Dr M Mnakovelı'n astane e c-.an rnııı ır. geler"ı arasında daima ıamimi•t-~ aygı eger · · -.,. durdu. Bin dolar üzerine bir b .,, 1
- k' .. ·· d b k k' · Kurtul&" aqramına cari oldugu"' nu, ltalyanm batlıca a. 1'es ın görufun en at a ımın hahıe ı"ıtı'rak mi? Fakat, ikiz kar- Y 

hazırlık macının müstemlekelerinin gii-ıörüıü ile açılıp dağılabilir? O, deılerin yapııık olmadıiını kati- venliği olduğunu ıöylemiıtir. 
'bütün düzenbazlığın iç yüzünü yelle iddia eltili ve buna yüzde lzmirin kurtuluı bayramı (9 Aloizi ltalyanm Eritre ve So-
11ıeydana çıkaracaktır. Bu it için bet yüz kanaat edindiii halde, ne- ey(iil) büyük ıenlikler, renkli, ı· malide 400 bin ıilihlı Habet Rl

hir doktor lazımdır. Ve iıte dok- den çekinecekti? Hususile inat tıklı ve sözlü hareketlerle kutlu· keri karıııında 200 bin ltalvar. 
lor! bir, murad birdi. Ayni zamanda lanacaktır. askeri tahıit ettiiini, Afrikadaki 

1. " · · .. t' k'b · d Bir komite, hazırlıklara bqla· ıu"el hareketlerı0nı0n ltalyanın A. Söz bu yola dökülünce, kaptan po ıı amın, ruca ı ı rıne e ye- k 
d. d' H 1 k uı y"zde m ... ır. Program ço zengin ve ""••turyaya karıı olan ıiyasal du-koffı'n, ı'lerlec:li. Miralay Murfiye ıremez ı. e e azanm u •T• cakt ·-
bet yüz·muhakkak olduğuna gö- genit tutula ır. rumuna tesir edemiyeceğini, Bu 

• llıanaaı istihfaf olan ezici bir ba· re, ne diye timdi hiç yoktan zaaf Yalnız C. H. P · İtçi ve eınaf huıuata Fransa ve İngiltere ilf" 
kı,Ia gözlerini dikip, o da fu yol- göıterip de rücat yolunu tutacak, birlikl~ri 20 - 30 bin kişi ile bay· mutabık olduklarını, bu iki ı1ev-
da mukabil hücuma geçti: bin dolar üzerine bahse giriı tek- rama iıtirak edeceklerdir Jetle ayni zamanda Tuna paktını 

- Ey Boıton ahaliıi ! Erkek lifi kartıaında daveti kabul t-tmi~ Uçak mütehassısı gerçekleıtirmek için gayretlerini 
k d. k" d Ankaraqa do-ndu· teksif etmek niyetinde oldukl ... rını •e kadın hepinizin karıuında id· yece , ne ıye çe ıngen avrana-

d' d d' Bu 'k" ı caktı? Kendi kendine mınldan- 1 ~taret etmiıtir. ıaın a ıırar e ıyorum. ı ız e- lzmirde açı acak Türk kuıu tu· INGILIZ KABiNESi 
ri Siyamdan Boıtona ıetiren a· dı: beai için Rua uzman M. Anohi- TOPLANMACA KARAR 
dlllll, benim. Sizin halqinulığmı· - Vücutları yapıtık insanlar min ve arkadaımm tetkikler yap· VERDi 

mı?. Ah, saçma tey!. Haydi ora- t .. b"td• mi•tim 
za ı.._ ' M' alay M ıtrını 1 ır ,. · lngı'lı'z kabı'neıı"nı'n yenı' dwıı· IHltvuruyorum. ır ur· dan, canım! Ne criilünç! ... _,___ d" .... 
f' •- Uzman, JIUIAG.Caya onmuıtur. mu go"rii•mek u"zere per-mbc IÜ· ı, •be bir doktorun bir düzen- Ve bı"r anda, VTldırım hızıyle, Ç" k" h kurum m k d" ·....,. 7 -
b J. un u, ava u uz en ı· nü toplanmuı kararlattırılmı'° azlığın iç yüzünü meydana çı· verdiii karan bir çift ıözle bildir- ıine bir mektup yazarak Türk tır. Bqka yerde bulunan bakan· 
kara.cağını söyledi. Ben de ıize di: kutu icin beklenen paratütle atıl- lar hemen Londraya gelecekler-
di1orum, ki bu doktor bir düzen· -Bahse giriyorum! ma talim tayyaresinin ve para· dir. Kabine Edenin rapo~n-
bazlığı deiil, bir hakikati mey· Kaptan, bir aıçrayııta masanın tüt kaleleri planlarmın geldi~i dan ıonra lngiltere delegeleı ıne 
d üıtüne ayak bub. Miralaya elini bildirilmit ve tetkik için çağırıl· ~erilecek yeni talimatı k.on.uta·. 
ana çıkaracaktır! Doktonın te- uzattı. Miralay, iıtekaiz bir tavırla mı•tır. caktır Durum 

0 
kadar nazık~ır k1 

Y~t Ye tevıik edeceği hakikat, tim ona elini verdi. lzmirde (A) ve (B) alanlan hük~et adamları . barıtçıl bir 
dıye bdar görülen harikalarm - Bahse ıiritildi, yüz bin do- olmak üzere biri Menemen yo- r..özgeye zarar verir dütünceıile her 
etı harikulideainin, bir çift ya· lar üzerine bahse giritildi. Bahiı, lunda. diieri Karabağlarda iki ·türlü diyevde bulul)maktan çe· 
Pıırk insanın timdi gözlerinizin muteberdir! alan bulunmuıtur. kinmemektedirler. 
:ı .. D"rt b' ta f d'" ek bö' ı Planör mektebi sabası olabile· AMERiKAN VE JAPON Vft\inde bulundu~·dur ! o ır ra a oner y e 

Se gu tekrar tekrar batıran, Miralayın cek ideal yer bulunamamıttır. GAZETELERiNiN ITAL YATA 
1 Yİrciler, merakla dinliyor • demin ceketinin eteiinden tutup Fakat memleketin diğer yerlerin· HOCUMLARI 
ardı. Kaptanın bu açık sözleri, . d" d"ii • k bu d de böyle bir alana rut ılinmez· Amerı"kan ve Japon gaze~leri 
~ bu yere ın ır ı ıır menau a am. ıe Tirenin Alacalrköyü yakının· 
llleyd • ~ıiı bu davet, dı. Engle Çanp seyircilerle tanıt- daki Gündaiı eteklerin~e~i bir ltaJyaya hücum etmektedirler. 
lak an Oau)'Uf, dört bir taraftan tıran ve onlarm doiuılarmı ·anla- saha ıı!ah edilecektir. Tire dal· Nevyork Taymis "Musolitıinin 
ı.rı:ı~~~~~~ ed.=_n mınldanıt· ı tan adam 1 (.Arkaıl IHD"' lan da rekor uçuılan için müaait =P1~~kk:d~i m,:~k°ord= ~1141111',f oruu. , s6riildiltiir.. 

için vahim olabilir. Muıolininin 
arııuluaal konf er analar hakkında· 
ki kanaati herhalde bu konferans
ların kendiıine her huıuıta boyun 
ejmeıi ve kendiıinin iıe hiç bir 
fedakirlıkta bulunmaması yolun
da olsa gerektir.,, demekte Herafd 
Bteraon, ltalyanm arsıulusal ilgi· 
likleri egoizm, fırıat kollayıcılık 
ve k""et haline getirdiiini ıÖJ" 
lemekt~:lir. 

Japon gazeteleri ltalya-Ha
bet kavgaıının feli.ketli bir neti
ceye dofru kottufunu, yalnız Mu
ıolininin preıtijinin değil Paria
Lon'dra-Roma münuebetleri:ıia 
de tehlikede bulunduğunu, bmio 
dan Reır:ıa ile Berlin arumda bw 
yakınlık dofacağmı yazıyorlv.. 

Amerika çevenleri inkitadaa 
çok endife göıtermekte, bunua 
Avrupa ve Afrikadaki alriıleriD
den korkulmaktadır. 

ITAL YA GAZETELERiNE 
GÖRE iŞLER 

Giornale d' Talya menfi neti
ceyi beklenilen bir teY telikki et
mekte ve lngiliz gazetelerine u
zun boylu cevap vermektedir. Bu 
na göre: Vakit kaybedildiii ıik& 
yeti doiru delildir. ltalya hiç 
kimıeden bir teY iıtememiıtir. 

İtalya lnıilterenin daha d~dt, 
daha ziyade dikkate alınmaia 
deier tekliflerini dinlemeie ha
zırdır. Habeıliler on ıenedir kom
tularma bilhassa ltalyaya teca
vüz mabadile d'h'imlı ıureUe ıl
llha müracaattan hali kalmıyor
lar. Hak aahibi ve bundan dolayı 
kuvvetli olan Muıolini Cenevreyi 
kat'iyen rahatsız etmekıizin ken. 
di yolunu takip etmektedir. Mev 
zubahı meseleler bir renk veya 
bir büyüklük ihtilafı meıeleı; de
ğildir. Bir medeniyet ihtilafı meY· 
zuubahıbr. Bunu ortaya çıkuan 
da ltalyanlarm hayati, mali rnen
f aatlerini tehdit ettiği veaaikt• sa
bit olan Habetiıtandır. 

Tribuna gazetesine gelince; 
hadiıeleri büyütmemenin faydalı 
olduğunu, ltalyanın bütün te19J;. 
büı ve hareket imkinlannı elin
de tuttuğunu, Franıız-ltalyan doal 
luğunun her vakitkinden aaflam 
ve unh bulunduğunu, lnsilis
ltalyan görüt farklarmm 4 E1ltil
de yapılacak Cenevre toplantum· 
dan evvel bir sonuca varmai" uy
run yabtmalara mevzu tetkiJ et
mekte devam ettiğini yazıyor· 

FRANSIZ GAZETELERi 
F ranıız gazeteleri durum ne 

kadar eıefli olursa olıun devletle
rin Avrupa bantından yüz çevir
meleri lazım geldiğini kaydet
mektedirler. Pöti Parizen'e göre 
göriifmelerin ıonucu hakkında 
kimse hayale kapılmamalı, Habet 
iti aon derece feci vaziyette ıas 
terilmemelidir. Harp müeuif bit 
hidiıe olacaktır. Fakat diplomat. 
lar her 19yden evvel bunun mir
lerini Afrikada mevzilettirmele 
çalıpnalıdırlar. Avrupa ken~iı!nl 
de düıünmelidir. Streza'da kaım 
olan zihniyet ltalya-lngiltere aa
lqmazlıiı yüzünden saraılmıt ol
malda beraber bu zihniyet Avru
pa itleri alanmda gene hikim bir 
durumda tutulabilir. 

Jurnal gazetesi de ud önemH 
itin lngiliz-ltalyan-Franll':-.. 
sanüdünü muhafaza etmek, Lon
dra, Streza projelerile Avrupa İt· 
!erinin önemini ltalyaya hatırlat
maktır diyor. 

Malen ıazeteıine göre ıörüt
melerde üç devlet Stresa politika
sına devam huıusunda samimi bir 
anlqma göstermiılerdir ki bu en 
önemli hadiHlerden biridir. 
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Bu edipler iki türlü adamı me
tediyorlradı: Bir kendilerini, bir 
de ölüleri. Asla hayatta olan kim 
ıelerin iyiliklerini söylemiyorlar• 
dı. Yahırz evinde yemek yedik· 
feri adam müstesna, Eğer müsa• 
habe arasında hunlardan bh·i 
güzel bir söz söylemiş olursa <i· 
tekiler ıözlerini yere eğiyorlardı 

Ah, ne güzel bir kızdı bu.. işte İnsan dünyada bövle 
Bunlann metih yollu söyledik· 

ferine bakılırıa bütün bu cemi· 
yellerin muhafazası lazımdı. A· 
leyhteki ianatlanna göre de bili· 
kis mahvedilmeleri daha doğru 
olurdu. Babuk görüyordu ki bu 
medreıedekilerden hiç biri yok· 
tu ki dünyayı 1&lah etmek için 
onun üzerinde yalnız kendisi ha· 
kim olmak davasında buJunmJL• 
ım. Bu sırada küçük boylu bir a• 
lam ortaya çıktı ve dedi ki: 

bir güzel için yaşamak isterdi . 

- Artık bana kanaat geldi ki 
bu büyük eser tamamlanacaktır. 
Çünkü yer yüzüne Zerdüıt in· 
rniştir. Onun i(ın biz sizd~n Bü• 
yük • Lamayll" kartı bizi himaye 
etmenizi iıteriz.,, 

Bu söz Babuku hayrete dütiir· 
dü: 

- Nasıl, nasıl! Tibet' de otu
ran büyük mabuda kar§ı mı hi
ıınaye ebnek? 

- Evet tamam ona karşı. 
- O halde siz Büyük - Lama· 

ya karşı hıırp ilan e:liyorsunu1' 
demek. Ona karıı•.iayan ederde 
silah kullanacaksınız demek. 

- Hayır, öyle değil. Fakat 
insan serbesttir. Biz Büyük La· 
maya inanmayız. Biz onun aley· 
!hine kücük küçük kitaplar yazı• 
yoruz. O bunları okumuyor, ol· 
sa olsa bizim yalnız adımızı itil· 
miş olacak. 
. Sanki bir bahçıvanın bahçeain· 
acki ağaclar üzerinde tasarruf et 
mesi kabilinden o da bizi emi:-• 
lerine mahkum etmiştir.,, 

Babuk bu adamların göster 
dikleri çılgınlık kctrşısmda adeti' 
t i'1r~di Diinyndan el çekmiı gÖ· 
ıünen bu adam1arın entrikaları· 
n:ı, haskalarına kanaat ve tevek· 
kül te.vsiye eden bu adamlann ih· 
tiraslarma §aştı. Neticede ltır
yeli:. bütün bu mahlukları tama· 
men yok etmesi daha doğru ol· 
duijur.a karar verdi. 

HtCtVLER VE ICASİDELER 

B;ıbuk k~di köşesine çekildi. 
Ca.~ sıkıntısını gidermek için b:r 
kaç yeni kitap aradL Gönı··uü 
açmak için Persepolisin edipl11· 
rinden bir kaçını öğle yemeğinf' 
<Iavct etti. Fakat gariptir ki bu 
'ediplerden davet edildiğinden i· 
!ki kat fazlası yemeğe geldi. SRn' 

ki bal kasetine saç arısı Üf Üf Ür gibi 
geliyorlardi. Bu tufeyliler yemek 
yemek ve söz söylemek içirı te
hncün:ı gösteriyorlardı. 

Bu sözü kendileri söylememif 
oldukları icin hiddetlerinden du· 
daklarım ı;ırıyorlardı. Bu adam
lar din alimleri kadar iclerini !ak 
lamağa lüzum görmÜ.yorlardı. 
Çünkü bunların arzuları ve ihti
rasları o kadar büyük şeyle,· de
ğildi. Bunlardan her biri bir bü-• 
yük efendi yanındaki uşak mev· 
kiine göz koymuştu. Yahut sade· 
ce büyük bir adamın töhretini 
krskanryorlardı. 

Bunlar birbirlerine karıı söyle
dikleri sözlerin söğüp saymadan 
farkı yoktu .11e bunu zerafet ese· 
ri sayıyorlardı. Bu adamlar Ba· 
bukun üzerine almıt olduğu va· 
zif eden biraz malumat almıtlar
dı. Onun için içlerinden •biri ku· 
lağına eğilerek beş ıene evvel 
kendisini kafi derecede kitabında 
methetmemi, olan filan muharri· 
rin yok edilmesini istedi. Diğf'r 
biri ıahnede oynanan tiyatrosun
da hiç gülmemit olan filan ada· 
mın yerin dibine geçirilmesini ri· 
ca etti. Bir üçüncüıü yakla§tı, o 
da akademinin dağıtılmasını tek· 
lif etti. Çünkü kendisini buraya 
aza ıeçmemiılerdi. 

Nihayet yemek bitti. Ediplerin 
ve tairlerin her biri ayrı ayrı yal· 
nız olarak kalkıp gitti. Çünkü 
bu adainların içinde iki tanesi 
yok idi ki davet edildikleri bir 
zeniİn ıofraıından baıka bir yer 
de yanyana oturabilsin; ikiıi bir-
likte bir it üzerinde anlatabilsin. 

O vakit Bnbuk, bu tufeyli mah
lukların da umumi tufan arasın
da yok olup gitmelerinde hiç 
bir beis bulunmadığına hükmet· 
ti. -

FİLOZOFLAR 

Neredeyse kıvranmağa başlıyacak· ı 
tı. Çünkü zehir, kana .kan§mak üze
re idi. 

Genç . kız, kendisine yakla~mak is
tiycn Kara Hasanı itecek gibi oldu .. 
Fakat delikanlı onu dinlemedi: 

- Sizi kurtaracağım .. Sizi ben kur· 
taracağım !.. Nereyi ısırdı. 

Diye bağırdı. 
Genç kızı bir kapışta kucafrna al· 

dı. Yılanın ısırchğı bacağını tuttu. Ya· 
rayı ağzına yaklaştırdı. Dişlerile iki 
tarafından sıkarak bütün kuvvetli• 
emdi,. 
emdi, emdi. 

iki "eme de : aranın üst ve ait ta
rafından bacağı çepçevre, iyice sı • 
kıyordu. 

Emdi· 
Tütkürdü .• 
Emdi· 
Tiitkilrdü .. 
Sahiden genç kız sancı çekmiyor • 

du. Korktuğu başına gelmemi~tl. 
Kara Ha!'lan etrafına bakındı. 1 · 

Ieride henüz av arıyan bir kaç yılan 
daha ,·ardı ve onlara doğru geliyor • 
1ardr. 

Genç kızbaygın bir halde idl· 
Zehir, kana karışmadan dışarı çı • 

karı1mr~tr. amma, buna rafmen gü • 
zel Kornelya pek çok korktuğu için 
bayılmıştı. 

Kara Hasan onunla birlikte, dire· 
ğin çanaklığına çıkmakta güçltik çek· 
medi. 

Orada genç kızın solgun *"ytizUne, 
dalgalı, ipek kadar yumuşak saçla • 
rın:ı, minimini n bir kuş tilyti kadar 
ihaflf ellerine hayran hayran bakı • 

yordu. 
Ah, ne güzel bir kızdı bu! .. 
lşte insan dünyada böyle bir gü • 

zel için yaşamak isterdi!·. 
Böyleleri ise pek az bulunuyordu. 
Bu savaş yoluna gireli yıllar ol • 

muştu. Ondan Ön(e de köyünde ve 
komşu kasabalarda bulunmuştu. 

Hiç bu lcadar güzele rastlamamış • 
Babuk edipleri ve ,airleri ha· tr. 

tından ıavdıktan sonra bir köge· ............................................................ . 
ye oturdu. Bir kaç yeni kitap 0 • masumları mahvetmek için çalı• 
kumağa baıladı. şıyordu. Bunlar öyle fena roman· 

Bu kitaplar içinde de bira:;ı:; lardı ki içerisinde hiç tanımadık· 
evvel ıofrasında davetli olan a· ları kadınlar tasvir olunuyordu. 
damların ruhunu buldu. Bunlar Babuk bütün bu kitapları ate· 
içinde ö.yle tatsız ve zevksiz ya- §e attı ve yaktı. Bundan sonra 
zılar vardı ki hepsi de ihtirasın . akşam gezintisin~. ç~ktı.. Gezi.nti I 
alcakhğın ve açlı(iın mahsulü idi. esnasında kendısını hır edıbe, 

Bu hicivler daima yırtıcı kuv· takdim ettiler. j 
vetlerin ho§una gitmek, bilakis (Arkası <:ar) 

ALMANVADA TEVKİF .. r=J~• 
EDİLEN BİR TÜRKÜN lllJ~ 
~AT,RALAR.I 

l"akat fiyatlar pek fahiş hatta hariç· 
teki fiyatlardan yüzde yüz daha yük· 
~ekti· 

Bana doktorun emri üzerine mil • 
kemmcl yemek verdiklerinden sigara 
ne kibritten başka bir şeye ihtlya • 
cım yoktu. 

Bölem: 13 Yazan. Mehmet Naci 

Hakim bize öpücük ve el sıkılı 
ziyaretlere de müsaade etmişti 

Bunun gibilerl burada pek çoktu. 
Ecnebiler içinde BerJine bir kaç gün 
eğlenmek Ye gezmek için gelip de bu· 
rnda haft:ılarca rne\'kuf kalanların i· 
çindt hattfı ecnebi dava \"ekillcri bi· 
le vardr. 

Ben bamya geleli beş gün olmuş • 
tu, ne mahkemeye, ne de müddeiu • 
mumite se,·kcdildlm. Karım her gün 
beni ziyarete geliyordu. Bir liitüf ola· 
rak hattfi. hakim bize "öpücüklü ve el 
sıkılr,, ziyaretler de müsaade etmişti. 
Bu "öplicüklü ve el srkılı,, ziyaretleri 
hen burada öğrendim. Umumiyetle 
ziyaretçilerle mcvkuflar büyük bir ma 
sanın ild t.arafmda karşı karşıya bi· 
ribirlerlle uzaktan konuşurlarmış· El 
sıkışırforsn hazan ziyaretçilerin mev
kuflara gizli pusuln verdikleri oldu • 
ğu gibi hattil "öpücük,, nrirkcn de 

ağızlarındaki küçük ''e gizli pusla • 
ları biribirlerine yeriyorlarmış. Bu • 
nun için hakim b5yle ''öpücüklü ve el 
sıkılr,, ziyaret müsaadesini herkese 
vermiyormuş. Yalnız buraya hariçten 
çamaşır ve elbiseden başka bir şey 
sokmak yasaktı. Bunun için adliye 
nazırının bizzat müsaade vermesi la· 
zımmış. Sebebi de e~kiden buraya mev 
kufların hariçten her nevi içki getir
meleri ve tevkifhaneyi adeta bir mey
haneye çevirmeleri imi§; o zamanlar 
gar9iyanlar bile her gün sarhoşmu-ı.· 
tar. Her halde pek keyifli bir tevkif
hane imiş! 

Burada mevkufJar paraları varsa 
haftada bir defa bir pusla üzerine 
- müskir;ıt müstesna olmak üzere -
istediklerini yazıyorlar; bunlar gardl 
~nlar t.arafİtt'dfin tedarik ediliyordu. 

1934 nğmıtosunun 17 nci gUnU sa • 
at dört buçukta höcremizin kapısı a
çıldı ,.e adliye memurlarından biri · 
gülerek bana mahkemeden bir mek • 
tup getirdi, derhal açmakhğımı söy· 
ledi. Mektubu derhal açtım, mahke • 
menin kararını oltudum: 

-KARAR-
Türkiyede Antalyada 12 Teırini • 

sani 1887 tarihinde mütevellit ı·e Ber
llnin Şarlobenburg civarında Wll • 
mersdorfer sokağında 96/ 97 numara· 
da mukim gazeteci Mehmet Naci a • 
leyhinde 21 mart 1933 ıenesi kanunu
nun ürüncü maddesi birinci fıkrası -
na muuayir hareket etmesinden do • 
layı ikame olunan dava, müddeiumu • 
minin 7 ağustos 1934 senesi af nizam· 
namesinin üçündi maddesi ve 2, 5, 10 
uncu fıkralarına istinaden verdiği 

takrir iizcrine kaldırılmış ve 9 şubat 
1931 tarihinde re evrakın içindeki o· 
tuz numaralı tevkifname emri geri a
lınmıştır. 

BcrUrı, 1 T ağustos 1934. P'evka1lde m&h 
keme, imzalar ve 11alre ... 

21 mart 193.'3 tarihli ceza kanunu 
Hitler hükümete gelir gelmez ••hUkd· 

Ye o, sanki bunu arıyordu, bunu } 
bekliyordu. 

lstelyanın da. güzel olduğunu söy
lerlerdi. Belki de güzeldi, çUnkU böy. 
le olmaMydı Kara Veli ona vurul • 
mazdı· 

Fakat Kara Ha.san Istelyarun gü
zelliğinden hiç hoşlanmamıştı. Onun 
güzelliği şeytanca bir güzellikti. Sar
hoş olmayanların gözlerini korkutu • 
yor, insana inanç vermiyordu. 7..aten 
bütün leventler de onu gördüklerin· 
denheri bu duygunun vurgusu altın
da kalmamışlar mıydı? 

Jstelyanın güzelliği, uğursuz gU • 
zellik denilen soydandı. 

Halbuki bu genç kızın gUzelllfi 
bambaşka idi. Sanki gökteki melek -
lerden biri yere inmişti. 

Bunda hiç ştiphe yoktu· 
Bu yüzde, bu tende, bu gözlerde ve 

bu ellerde, 'eytanlıktan, uğursuzluk • 
tan en kUçük bir iz blle görülmüyor -
du. 

Kara Hasan orada. kendinden ı~
miş, her şeyi unutmuş, bunları . dil "'. 
şünüyor ve glttikçe' hayran'"oluyordu. 

Birden bire büyük bir alkıtl_a ken· 
dine geldi. 

- Heyyy! •• Yaşası:nı •. 
- Yaşasın Kara Ha8a.n. ı _ 
Oç tane selim ve alkıt topu haTa71 

sarstı. 

Kara Hasan gözlerini kucafmda,.· 
ki genç kTzdan ayırarak gürültilntlD 
geldiği tarafa bakınca orada Kara 
Kartlı gördü. 

Ka··a Kartal, bir taraftan deni .. 
ze atlıyarak karaya kadar yüzmeji g& 
ze alamamıı olan Yenediklllerl top • 
lfıyor, bir taraftan da Venedlk IUı: ... 
dırgasına yaklaşıyordu. 

Yaklaştı. 
lkl gemi arasında iki üç kulaç kal· 

dığı zaman Kara Kartalın küpeşte • 
sine çıkan otuz kadar levent kendi • 
lerini Venedik gemisinin güverte.!ine 
attılar. Bunların hepsi de ayaklarına 
çizme, ellerine eldiven geçirmişlerdi. 
Gözlerinden başka hiç bir tarafları 

açık değildi. Ayni zamanda her biri • 
nin elinde büyücek Ye kalın bir yel
ken parçası Yardı. Bunlarla yılanla • 
rı tutacaklardı· 

Kara Kartal Venedik gemısme 

rampa etmiyordu. Ondan daima se • 
kiz on arşın, hatta daha çok uzakta 
duruyordu. 

Çünkü yılanların oraya da fırla • 
maları kabildi. 

Halbuki le,·entlerin hepsinin kı • 

met ve milleti,, muhafaza kanunu o • 
)arak neşredilmişti. Bu kanun o ka • 
dar lastikli idi ki ufak bir şeyden do· 
layı insan tevkif edilebiliyordu. Ka • 
nunun üçüncü maddenin birinci fık • 
rası "Almanya ahvalini karışık gös • 
terenler en az bir sene hapse mahkOm 
edilirler.,, diyordu. 

Bana tesadüf en Berlin polis mü • 
düriyetincle benim tevkifim hakkında 
malıimat ,·ermemiş olsaydılar, ben 
kabahatimin ne olduğunu bir türlü 
öğrcnemiyecektim. Nizamen buraya 
teslimimden itibaren 24 saat zarfın • 
da hakime sevkediJmem lazımken kim 
se tarafından sorulmadım. Bunun i · 
çin gayet şiddetli bir protestoname 
yazdımdı. Diğer taraftan da Berlin 
!;onsoloshanemiz haksız yere ikide 
birde tevki!imi bu defa gayet eherr · 
miyetli olarak protesto ve derhal tah· 
Jiyemi talep etmiş, bununla beraber 
tahliye edilesiye kadar yine beş gün 
geçmişti. 

Hemen bir kaç parça eşyamı top· 
lamak istedim, fakat adliye memuru 
buradan tahliye edilenlerin - ecne • 
bilerln - Bertin yabancılar zabıta • 
srna snkedileceklerini, fakat bu da • 
frenin bu saatte kapalt olduğunu, bi
naenaleyh orada geceyi geçirmek • 
tense burada kalmaklığımı, ertesi gü
nü gitmek1iğimi söyledi. Bilmecbu • 
riye kabul ettim, o geceyi ):ine tev • 
klfhanede geçirdim. 

yafetl, yılanlara karşı koyacak bt "' 
çimde değildi. 

Burak Reis, büyük bir seYinçle 
haykırıyordu: 

- Heeeyy f .• Kara Ha.Mn r .. lnsene 
aşağı!. Seni hepimiz kÜcaklamak is" 
tfyoruz. 

Fakat son sözleri sl>ylemişti ki, 
delikanlının kucağındakf ge~ç kızı 
gördU. Çanaklığın etrafındaki siper " 
likler onun çabuk görülm~ine engel 
olmuştu. 

Burak, merakla lllordu: 
- Fakat.· kucağında bir kız var, 

defli ml? .. Onu da nerede buldu?
Dell Murat cevap Terdi: • 

- BeJkl 4e gemide 'fardı 
Kara Ha!an kendisini toparla • 

mı§tı· Genç kıza hayran hayran bak• 
maktan dofan dalgınlık geçmişti. 

Venedik gemtslnin gilvertesine at • 
lıyan leventler blr iki dakika içinde 
bUtün yılanları toplamı§lar, sayar~ 
çuvala bile tıkmı~lardı. 

- Heeey!_ Kra Hasan.· Bu kara 
kayışlar ka~ tane idi? 

Yirmi yedi tane mi? 
- Evet? .. Evet?·. 
Leventlerin aralarında "otin:tncı 

Btlseyin ile Çopur Mustafa, ikbi be-
raber: 

- O halde eksik yok .. Hell§lnl to.P:' 
lamışız.· 

-,,. 
Dediler. 

- ., _ _ • 1":". • 

GEDiK 'AHMET. PAŞA 

Vezirler kubbe altmda topla.nmıt • 
]ardı. lkind Mehmet kafes arkasmf.'.• 
'dan bu toplantıda geçen sözleri dlıi ~ 
llyo-;'du. Daha önceleri, bUtiln baba v• 
dedeleri gibi vezlrlerile yüz yUze o • 
turan bu padişah, son 71llarda böyle 
kafes ardına çeldlmi,tt. ÇUnkU bit 
gün "ayalı çanklı blr Tilrk,, divana 
girmiş, orada. oturan koca kavuklu 
ve koca sakallılardan hanglsfnin suı .. 
tan Mehmet olduğunu bilmediği için 
bUyük bir saflıkla ~y]e sormuştu: 1 

- Padişahımız kangınızdrr?· Dl " 
yeceklerim var! .. 

Bizansın iğrenç ruhunu yavaş ya• 
va§ içine sindiren saray, bu hali pa " 
dişahın büyüklüğti ile uygun bulma• 
mıştr. 

Bir daha böyle şeylere sebep olma• 
mak için de ondan sonra kubbe altı 
toplantrsrnda padişahın kafes ardın .. 
dan dinlemesi, lüzum görürse oradan 
bir kUiple vezirlere emir vermesi ka• 
rarlaşmıştı. 

(Arkası var) 

Ertesi günü tevkifhane otomobili 
ile saat dokuzda 12 meYkuf n mah .. 
pus ile beraber buradan hareket et .. 
tik. lçimizde bir gün evvel "f e\•ka • 
iade mahkemenin on sene, )irmi se .. 
ne hapse mahkOm ettiği pek genç ko· 
münistler yardı. Bunlar sevinçlerin " 
den türkü söyliiyorlardı. 

On sene, yirmi sene hapse mnhktlıtı 
ve mesrur bahtiyar adamlar I Şaş " 
mıştım, bunlara sevin~lerinin sebebi '" 
ni sordum: 

- Neden sevinmiyelim? Dediler" 
Hiç olmazsa başımız omuzumuzun Us· 
tünde kaldı; ya bizi idama mahkiiıt1 
etselerdi t Yirmi sene en ucuz bir ce
za. Hitıer çok çok bir iki sene ka • 
lır; sonra affı umumi ,·ar, yine çı " 
karız! 

Diyorlard. r-# 

Bt:ııların başlarını kurtarmaları 
gerçi sevinçlerine sebep olabilirdi; 
Lflkin Hitlerin mevkii iktidarda ne 
kadar kalacağını kim ta)in edebilir ' 
di.? 

Bunları Bertin civarındaki mUte " 
addit hapisanelere teslim ettik, snııt 
on birde yjne mahut Alexander ıner • 
danındaki polis müdüriyeti ecncbiJcı" 
1.ahtrasına geldik. Karımı burada bul' 
dum. 

[ (Arkası var) 
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ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık e aylık ıs aylık Aylık 

Memleketımızde 750 f20 2~ 110 
Yabancı yerlere 130<> 1~ fOO 150 
Posta birliğine l 
gtrmlyen yerle'e 1800 9~0 ~00 lRO 

l'UrkJyenln ber posta merkezinde KUHU!\'ıı abone yazılır. 

Istanbul l(ültür 
Direktörlüğünden : 

Lise ve Orta mekteplerin bitirme ve 
engel imtihanları 2 eylt\lde, olgunluk ve 
mezuniyet imtihanları, 1 ı eylt\lde başlıya
caktır. llgiliJer İmtihan günlerini anlamak üzere 
mekteplerine müracaat edeceklerd;r. [4809] 

671 Ton Mazot 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

-:'ahmin edilen bedeli 4&970 lira olan yukarda miktarı ve cinsı 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko 
misyonunca 2 Eylül 935 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şıutna me (2) lira (35) kuruş mukabilin· 
de komisyondan verilir. Tali~lerin muvakkat teminat olan (3522) li 
ra (75) kuru§u havi teklif mektup lar.ını mezkur günde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendi leriniıt de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki ve-sclikle mezkur gün ve aaatte komisyona 
müracaatları. ( 4694) 

~ Leyli ve Nehari••••••~ 

Boğaziçi Liseleri 
Eski F E Y Z İ A T i Lisesi 
B~azlçlnde : Arnavutköyünde : Çifte Saraylarda 

Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuş, ana sınıfı, ilk kısmı, orta 
okııl ve lise sınıflarını havi ulusal bir müessesedir. 
Yıllardan beri kazandıi:rı muvaffakıyetle tanınmış olan mektep kayıt

lara başlamıştır. Kayıt için hergün sa at ondan on altıya kadar mektep 
yönetimine baş vurulabilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Te
lefon: 36,210 

lstanbul Gümrükleri Satış 
Komisyonu Reisliğinden: 

M. K. N. 1137, Ağırlığı: 2500,Kıymeti: 405, Cinai etya: Listik 
yuğurma makinesi. 

Hurma sabunu 2·1 ,·eya 12 adetlik 
kutularda satılır· 

GAYET MUHIM 
Hurma sabununun kokulu bir sa

bun olmayıp tabii kokulu ve emsal
siz cinste her şey için kullanılan 

llir ev sabunu oluğunu bilhassa ev 
kadınlarının dikkat nazarlarına ar
zcderiz· Bir tecrübe sizi iknaa 

kafidir. 
Hurma sabunu TURAN mamu -

·-------1 
YAZ/ VE YONETl!tl YERi: 

Iatanbul, Aııkara caddesi, t \IAKJ'J yurdu) 

jl<lare: 24370 
l'eletoo l Yaz:ı l§ıen: 24379 

Telgraf adreat: KURUN lıtanbul 

Poata ıcutuau No. •e 
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tatın.da•n•d•ır ................. ı j 
1 LAN 1 

®'@·§@ Romanya savaşında alay 45, ta • § 
bur 1 komutanı iken on beş yıldan - ~ 
beri yetiğim olan binbaşı Bay Faik ~ 
nerede ise KURUN'Ja adresini bildir- ~ 
mesini rica ederim. N Kumbara sahiplerine her sene 

Eski yareri Falıri j 
dağıttığı ikramiyeleri 
liradan 20.000 liraya 

10.000 
DON "e YARIN 

Tercüme lı:üll iya tı 
Sayı - 38 

P. A. KROPOTKIN .. 

ETİKA 
Ahhikın Kaynağı ve Açılması 

Rusçadan çeviren: 
Ahmet Ağaoğlu 

Satıldığı yer 
VAKiT Matbaası 
Fiyatı 100 Kuruş 

.................... 
Denizyolları 
•ŞLETMESa 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42.'i62 . Sirkeci Mühürdar zade 

...... ilan telefon: 22740 ..... 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA Vapuru 21 A

ğustos Ç.\RŞAMBA günü saat 
19 da Ayvalığa kadar. ( 4907) 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 23 Ağusto. 

CUMA ıünü saat 11 de Mersim 
kadar. (4949) 

1 rabzon Yolu 
VAT AN vapuru 22 Ağusto 

PERŞEMBE günü saat 20 dr 
·Hopaya kı-dar. (4950) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde ıa· 

at (2,5 dan 6) ya kadar İstanbul 
Divanyolundaki (118) numarah 
huıuıi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 

a = = = çıkaran 
l iş Bankasının 

~ık· be ı· eekAf ti f ışer ın ıramu a a ı 

İ kur' alarından birincisi 

j 1 Eylôl 9~5 de 
) Ankarada çekilecektir 
~ Veni tertip ikişer bin lira mtlkAtatlı beş 
t ku~'a her senenin Şubat, Haziran, Tem
) muz, Eylt\I ve BlrlnclkAnun aylarının 
5 ilk gUotl çekilecektir. 
'-lfllllll"'"•-llll__.._ı"""'-111111111'""'•111•lll""'uııııımııı11111111ııınııııı1111111ıııııınıııı110 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedif 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

Jerle (20.000 lira) lık mükafat vardır ... 

lstanbul üniversitesi Reklörliiğünde11: 
Üniversite kadrosundaki acık doçentlikler qağıya yazılın• 

Bunlara, müsabaka imt:hanlan·ı da kazananlar, alınacaktır. 1111 
han birinci te§rinin 18 inr.ı Ccma günü yapılacaktır. lsteklilf'rin 
şının 40 kı atkın olmaması Fakij}!e veya yüksek mektep mezunu 
lunmaları, Batı yüksek kültür r:lil lerinden birini bu dilde ilmi te 
yapacak ve yazacak surette İy• biı meleri lazımdır. 

isteyenlerin Üniversite Rekt\:t lüğüne müracaatları. (4871). 
Açık doçentlikler, 
Tıp fakültesi; 

1 - "Mikrobiyoloji ııalgmlar bilgisi ve parazitoloji., 
2 - "İç hastalıkları,, 
3 - "Kanın hastalıkları ve doğum,, 
Edebiyat Fakültesi: 
1 - "llk zamanlar tar:hi,, 
2 - "Türk dili tarihi,, 
Fen Fakültesi : 
1 - "Riyaziyat,, 
2 - "Şimi-Fizik,, 

Yukarıda yazılı eıya Kuruçefmede Fil Lastik fabrikasına ait o
lup tahsili emval kanunu hükümlerine göre Gümrük satıı komisyo
nunca 22--8--935 Perşembe günü saat 14 de arttırma usulü ile ıatı
lacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini gösterir mak
buzla bu saatten evvel komisyon Reisliğine müracaat etmeleri ilin ==Sab=J=bı=: =A=S=IM==u=s===v=AK==IT==ma=t=ba=a11=ı 

t»hamr. Telefon 23166 4579 NepV&t dlreldörll: BeDk Alamet Seven&1J 

Hukuk Fakültesi: 
1 - "Amme Hukuku,, 


