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Parasız I 

Muayene kuponu 
Bu kupondan yedisini birik• 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye . 

ne ettirebilir. 
S (TafsiUit 7 inci sayı/ada.) 
: ............................. -................... . 

Esrarengiz bir seyahat l ı Lell~stan göklerinde 
1 

·ıı . _ g·tt.9 meçbal bir tayyare 
Detçika kralı ngı ereye nıçın t ı. 

k 
. . Bazı Leh şehirlerinin yakında Alman· ~~~~~~~--------------~~~-

1 tal y~ lngiltereye teminat verme ıçın yaya ilhak edileceğini bildirdi 
elçisine talimat gönderdi 

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

Milletler Cemi yeti 'I · j ' V e n i 
\'e zecri tedbirler ~ konteaıaa 
b eşhur FroMız nwharrirlerin. 
&fi den "Rene Pinon,. yukarıdaki 
ftJ· başlık ile bir yazı yazmıştır .. 
l ılletıer Cemiyetinin 15 haziran top

:tı~ında ''zecri tedbirler., meselesi 
d hım bir müzakere mevzuu teşkil 

e. ecepiruJen Fransız efkarı umumiue
~l11(1~ mühim bir mevkii olan b11. mu_ 
f ar'1rin yazısını aşağıya nakletmeği 
ClYdalı buluyoruz: . 

k Artık bugün bedahet olmuş l>ir 
k eif1Yettir ki Milletler Cemiyeti f l'v. 
a ade mühim ahvalde müessir hir 

~;ticeye varmak için askeri zecri ted
tı lrlere müracaata mecburdur. Eko. 
y Olllik mahiyette olan zecri tedbirler 

0~ hiç faydasız, yahut ciddi tutulacak 
ll Ursa askeri zecri tedbirlere gider .. 
b ll tneseıe üzerinde Sir Orten Çem
f~l~yn daha evvel çok açık olarak 

1 ~ rıni söylemişti . Daha sonra lngi_ 

1
1
1: Başvekili Baldvin de gene açık o

ıı~rak Cenevre cemiyetinin tek mües. , ır . 
ğ tcra vasıtası bundan ibaret oldu-

Belçika Kralı ikinci Leopold 
bir mera.sim esnasında 

llııu beyan etti. 
'[) Londra, 21 (.4.A.) - Dün akıam 

00 enıek oluyor ki harbin önUne 
•eçın k Lympne tayyare meydanına gelmJş 

ij e için harbe müracaat etmek 
:r., A ve henwn otomobille Kent kontlsğu 
~lı.t rr HPm dA hn J.a•"' l"-DV?,. t 

U l~t er Cemiyetinin karan ve emri dahutncıe meçhul l>ır sem e tıureAeı 
d ltttne, ne gibi ahval ve şerait için. etmif olan 'Belçika kralı Leopoldün 
ye olursa olsun, hiç münakaşasız bu eararengiz ziyareti, kendi&inin in. 

0
::•ltnak lazımdır. Hakikatte böyle giliz - ltalyan miınasebatındaki ger~ 

he ~atik bir itaat ile milletlerin har- ginliği izale etmek için lngiliz devlet 
d gtrebilme1eri için efkarı umumiye_ adamları ile görüşeceği şeklindeki 
en tnahrum farzolunacak derecede şayiaları tekrar canlandırmıştır. 

disi " Plin altında bir idareye ihtiyaç Bu şayialara Belçika kralı Ue 
e:rdır. O halde bu tarzda teşekkül ltalya kral hanedanı arasındaki ka. 

8
..;n arsıulusal bir cemiyet ile en iyi rabet vücut vermiştir. Hcrtırlarda

k t ette ınesat birliği yapacak memle- dır ki lngiltere kralı beşinci George. 
l' ej ler kuvvet1i disiplin ve diktatörlük un hayatının son günlerinde Belçika 
e lrntne tabi o1anlardır kralının lngiltereye yapmış olduğu 

0 
k Dernoktarik mil1etler bu tUrlU itaate son seyahat, kendisinin Viktor Ema. 
ı~~ar alışkın değildir. Meseli bu defa noel tarafından bir if görmek irin 

81 
ranA - Habeş meselesinde Fran- tavzif edilerek gönderUmiş olduğu 

ş·~ efkarı umumiyesi Jtalyaya karşı şayialarına yol açmıı idi. 
~~·~.ette hareket etmeğe asla taraftar ı Londrada ve ecnebi mJ!mleketler. 
d orunnıediği gibi Ren meselesinde de dolaşan bir takım ıayialara göre, 
~·e lngt)iz efkarı umumiyesi Alman. H. Grandiye ltalyanın Babeşistanın 
• aya ka ·· 1 b' · - d · I k t rşı oy e ır vazıyet aldı. Fa- ötesinde 1özü olmadıgına aır n-
a ha ciheti geçelim. FarzedeJim ki giltere hükumetine izahat ve temo. 

(Sonu Sa. 4 Sil. 3) (Sonu Sa. 4 Sü. 2) 
...______--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Altında bir şehir bulun
duğu . sanılan tepe 

lJo~ .. 
eaerıer :ıcte yapılan araştırmıılarda eskf devirlere ait bir çok değerli 
lloza11illı: lunma1ı.-tadır. Yukarda. altında eski bir şelıir bulunduğu sanılan 
•tıt;ı111ftrı tepesini görüyorsunuz. Yazıauıı dörclüMÜ •"llılamızda memlebt 

11da bulacaksımz. 

kararnamesi 
Eski kararnameye naza
ran yapılan mühim d~ği

şikıikıer nelerdır? 

Ankara, 21 (Telefonla) - 1 temmuz 
dan kanunuevvel sonuna kadar mute • 
her olacak kontenjan kararnamesi Ve
killer Heyetince tasdik edilmiştir. Ye • 
ni kararnamede eskisine nazaran mü -
him değişiklik vardır. 

Yeni karanameye ıöre iktısat veka
leti 40 gün evvel ilan şartile S. liste -
sinde yazdı tarife pozisyonuna giren 
eşyanı:-ı ithal müsaadesini üçüncü mad
dede yazılı memlekete kısmen veya ta
mamen hasretmeğe salahiyettardır. 

3 üncü madde şudur: 

''Bu kararnameye bağlı K. L. kıs • 
mında yazılı tarife pozisyonlanna gi -
ren e§ya bütçe ile mal veya döviz esas• 
1ı Kliring yapmış memleketlerden ik • 
tısadt müvazcne vaziyeti lehimize olup 
-riırkive itha1i+-.a ı.ar1r tahdidai: o~ 
yan memletı:etlerden geldiği takdirde 
mikdan tahditsiz olarak serbestçe so
kulur. 

Lehlftan gölılerlnde uçan ta1111ar°" ?Jir Alman. ıayyanai ml ;dit 

Varıova, 21 (A.A.) - Lehistan mıı bir takım riBaleler atmı,tır. 
koridorunda kdin Torun'dan bUdiril- Bu malelerde Torun, Bydoszoc• 
diline göre, hüviyeti anlaşılmamış ve Poznanın yakında Almanyaya il-

tktısadi muvazenesi lehimize olan olan bir tayyare, Leh lüanında yazıl. tihak edeceği beyan olunmaktadır. 
memleketleri iktısat vektleti tayin e • ----------------·-------------

der~u kararnamenin K. listesinde ya- lngiltere kat"ı mes'uliyet 
zılı tarife po.ıiııyonlu e§ya yanlarında • 

yazılr 6 aylık kontenjanlar dahilinde 1 .. ki "" mecbur! 
memlekete sokulur. Her bir ay içinde er yu enmege 
gümrüklere gelen e§ya o ayın listesini 
geçtiği takdirde fazlası müteakip ay • 

1arda v: o ayların kontenjanlarına_mah /talyanın Avrupa siyasetine mesai 
auben ıthaI olunur. Hudutlarda hi.ıkQ -
metin, ahalinin mübadelei ayniye şek • 
tinde vaki ticaretleri neticesinde ithal 

birliği temin edilmezse .• 
olunan müteferrik mevat ve e§yayı it - F • • • ı ı k b • F • ı 
hallye, gümrükler umum müdürlüğü ransa yuz mı yon u ır aşıs 
gümrük kapılarında açılacak pazar ve t h ı · k • k d k 1 k 
panayırlarda aynen mübadele edilecek e 1 es 1 arş 1s1 n a a a c a 
e§ya kontenjanlar ve liste kaydiyle mu• 
kayyet olmaksızın ithal olunur. 

(Sonu: Sa . .f Bil. 5) 

FUTBOL 
AnkaraJa daha çok 

ilerliyor 
"Galat•saraylıtarı sinir .. 
lendiımek ist~miyorumf,, 

Haziranın on altısında toplanacak o
lan Uluslar kurumu konseyinde ingil .. 
terenin muhakkak bir karar vermesi 
lbım geleceğine dair Observer gazete
sinde Garven'in bir makalesi çıkmıştır. 
Bu maka] ede deniliyor ki: 

''Gelecek ay Uluslar kurumu konseyi 

toplanınca yeniden teciller imkinı ol • 
mıyacakhr. Baldvin hükumetinin, in • 
giltere parlamentosunun ve lngiliz mil. 
Jetinin §U veya bu tarzda kat'i meı'u • 
liyetler almak mecburiyeti hasıl ola • 
caktıT. ltalyanlann kuvvetlerinin Hah. 

(Sonu: Scı. 4 SiL. U 
~-~~~--~-~~~~~~~~-~~-~~~~-

Talebemiz için 
I' Açtığımız büyük ve şerefli mü-

(Yazııı 3 öncü .sayıfamtı.da) 

sabaka geniş bir alaka doğurdu 
Talebemiz için açtığımız büyük, şerefli müsabakanın bütün inkılip gen,li· 

ğini heyecana getirdiğini görmek ve işit:nekle çok seviniyoruz. 
Gazetemize gelen bir çok talebemiz , müsabakayı ilan ettiğimiz 20 mayıs ta

rihli sayımızı bulamadıklarını söyliyerek tafsilat istiyorlar. Bunun için müsaba -
kanın mevzuu ve şartlanru bir kaç gün daha sıra ile yazmaya karar verdik. B11 
tafsilatı bugün üçüncü sayıfamızda bula ~aksınız. • 

Büqük hediqeli bir 
müsabaka daha .. 
Tafsilat pek yakında 
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Habeşistanda bir lngiliz kayboldu! 
Tapu ve kadastroda Baref11 

tatbik edilecek Kanunu 

lngiliz Elçisi bu hususta Londraya bir rapor gönderdi 
Ankara, 21 (Telefonla) - Tapu ve( 

kadastro umum mildürlüğU merkez 
fen heyetile kadastro ve tahdit heyet
leri mUstahdemleri hakkında. barem 
kanunu hilkilmlerinin tatbiki hakkın
daki layiha Kamutayda yarın (bu
gün) görüşülecektir. 

nunun neşrinden evvel mUstıJl 
bulunanlar arasında ehliyetleri ~ 
olacaklardan gayrisi yeniden ta)ill 
dilecektir. Yeniden tayin edile~ 
den mütehassıs fen memurıarile 
müfettişlerin yüksek mühendis 
tebinden, kadastro ve tahdit ınelll 
larile balarının hukuk veya :rnUl 

Londra, 21 (A.A.) - Jngilterenin 
Adisababa elçisi B. Barton, gönder
miş olduğu bir raporda ltalyanlar 
tarafından Habeşlstanda tevkif edil. 
rniş olan lngiliz tebaasından B. Bon
nerin esrarengiz bir takım ahval ve 
şerait altında ortadan kaybolmuş oL 
duğuna dair malftmat vermektedir. 

Habeş kmlhaçı azasından olan B. 
Bonner, Adlsababada bulunmıyan 

kuduz seromunu tedarik etmek için 
Adene gitmek tizere 13 mayıs tarihin
de Adlsabı-.badan ayrılmıştır. 

B. Bronnerin kuduz bir köpek ta. 
rafından ısırılmış te yapılması lbım 
gelen tedaviyi Habeşlc;tanda yaptır

mağa imkan bulamamış olduğu bili. 
niyordu. 

M. Bonner, Diredavada trenden 
inmiş, ve :!stasyona gelen lngiliı kon
solosu ile görüşmüştür. Tren muma
ileyhi almadan hareket etmiştir. Bu
nun üzerine konsolos İtalyan memur. 
ları nezdlndtı! teşebbüste bulunarak B. 
Bonnerin bir an evvel Cibutiye gitme
sinin temin edilmesini istemiş, fakat 

Nerde olduğu belirsiz 
bir Habeş hükU.meti 

lngilterenin kendisine yardım 
etmesini istiyor 

Londra, 21 (A.A.) - Times ga. , 
zeıe.t, Habe~ elsi.si D. Martinin bir 
mektubunu neşretmektedir. Muma
ileyh, bu mektubunda henüz ltal)an. 
Jar tarafından iRal edilmemiş olan 
Habeşlstan1n garp kısmında bulunan 
"niyabet hUkQmetlne., yardım edil
mesini fstemekt~dir. 

Bu hükQmetln merkezinin nerede 
oldufu, kimlerden müte~kklJ bu. 
lunduğu hakkında her ne olursa ol • 
sun btr şey söylemek bu an için lsa. 
bet.siz bir hareket olur. Zira bu ka
bil haberler, mücavir mıntakalann 
tayyareler tarafından bombardıman 

edilmesini, gazterle zehfrlenmeslnf 
\'e niyabet hUkQmett ile mUnuebet. 

lerde bulunmakta olmalarından şüp
he edilen bütün Habeş esirlerinin 
idam edilmesini intaç eder. 

Binaenaleyh, Habeş hükQmetinin 
kendi hukukt statüsünü isbat etmek 
içın imparatorun vesayetinden başka 
bir çareye ha§ vurmasını istemek 
dotru olmaz. Adisababanın askeri 
işgaıt ile beraber memlekette hüküm 
silrmeğe ba§laml§ tedhiş hareketin. 

den dolayı cenuba doğru kaçan bin
lerce Habeş mOJteci.slne sıhht fmdad. 
da ve her tUrlll yardımda bulunm.'\k 
ile meşgul olan bu hUkGmet ile hali 
hazırda muhaberat teessüs etmiş bu
lunmaktadır. 

Habeşistandan neh~ber? 
Italyanlar herşeyin düzeldiğini, sükii
nun iade olunduğunu bildiriyorlar 

Adiaababa, 21 (A.A.) - Mareşal 

Gra.ziani, Adisababa tayyare karar
glhma gelmiştir. Mumaileyh, Mareşal 
Badoglio'nun gaybubetinde ona veka
let edecektir. 

Mareşal Badoglio, bugün tayyare 
ile ltalyaya dönecektir. 

ltaıyanm eski Adisababa elçisi Kont 
Vinci, buraya gelmi§tir. Mumaileyh, 
Mareşal Grazlani'nin ordusunda yüz
baoı idi. 

ltalya bankası erkanından bazıla
rı Habeşistanm yeni para sisteminin 
esaslarını kurmak Uzere dün bir top
lan tı yal:\IIlışlardır. 

Askeri memurlar yerine ya.va§ ya
vaş sivil memurlar ikame edilmekte-
dir. , 

lııgillz seyyar sıhhiye heyetile bay 
tar heyeti diln gitmişlerdir. " 

BOTUN HABEŞlSTANDA SÜKUN 
lADE OLUNDU 

Adisababa, 21 (A.A.) - Tayyare 
filoları, Habeşistanın cenup kısmın
daki vasi mmtakalarda istikşaf uçuş
ları yapmışlardır. 

Tayyareler, ahalinin sUk{ln içinde 
işleri, gilçlerile meşgul bulunmakta 
oldukalrını görmüşlerdir. 

Tayyareler, imparatorluk hududu
nun müntehasına kadar ilerlcmi!il ol
duklarından vaziyetin her tarafta nor 
malleşmiş olduğunu göreb~i§lerdir. 

GOCAM TAMAMEN lTALYANLA-
RIN EL!NE GEÇI'İ 

Adisababa, 21 (A.A.) - İtalyanlıır, 
Debra Marcosa girmişlerdir. ltnlyan
lar bu suretle Gocam eyaletini kont
rolleri altında bulundurabilecek bir 
vaziyete gelmişlerdir. 

Avusturyada gönüllü milis kuv
vetleri teşkil olunuyor 

Vilana. 21 (A.A.) - Dünkü na-ı 
zırlar içtlmaında yeni milis teşkild-

tına ait kararname son defa olarak 
neşredilmişse de milis kumandanlığı
nın B. Schuschnigg ile B. Baar-Baa-

renfels'e verileceği öğrenilmi§tir. Fe· 
deral ordunun zabitleri ise muallim 
olarak kullanılaca.klardır. Milis ef ra-
dmın azami miktarı 50.000 ve hepsi 
de göıtiillU olacaktır. 

MİLİS ORDUSUNUN V AZlFESl NE 
OLACAK? 

Viyana, 21 (A.A.) - Vfenerzei
tung, Vatanseverler cephesinin yeni
den tensikine ve bir milis kuvvetin ih-

Romanya ile göç 
mukavelemiz 

Bir haftaya kadar 
ımza edilecek 

Bükreş, 21 (A.A.) - Baıbakan bu

gün Bükre~ elçimizi kabul ederek göç 
mukavdesi hakkında izahat almıştır. 

Elçimiz, yarın hariciye genel sekreter • 
lik nezdinde muhtelif bakanlıkların mu 

rahhaslanna göç mukavelesinin son §ek

li hakkı:ıda izahat verecektir. 
dasına dair olan kanunun metnini neş 
retmiştir. Milis kuvveti, f evkalflde ah- Esaslan tamamamen muhafaza e • 

val zühunında başvekilin vereceği e- dilmiş olan mukavelenin nihayet bir 
mir tıserine f cderasyon ordusuna ve l hafta zarfında imza edilmesine muhak • 
zabıtaya yardimda. bulunacaktır. kak nazariyle bakılmaktadır. 

İtalyanlar B. Bonnerin Habeş kıta. 
atına mensup olduğunu ve bu sebeple 
mevkuf tutulması lazım geldiğini be
yan ederek bu talebi reddetmişlerdir. 

ltalyanlann bu hareketleri karşı. 
sında konsolos Harara gitmiş ve ora
dan Diredavadaki Italyan memurla. 
rına bir mektup yazarak B. Bonner 
hakkında ne gibi bir muamele yapıl
mak istenildiğini sormuştur. 

Ttalyan memurlan, B. Bonnerin 
hiç bir iz bırakmaksızın ortadan kay. 
bolduğunu bildirmişlerdir. 

Balkan Matbuat 
Birliği 

içtima gelecek ay 
yapılacak 

Ankara, 21 (A.A.) - Bükreşte 
toplanacak olan Balkan matbuatı bir
liği içtimal 11 hazirana tehir edilmiş. 
tir. Bu içtimada Türkiyeyi Türkiye 
Basın Birliği reisi, Ulus başmuharri
ri Ankara saylavı Falih Rıfkı Atay, 
matbuat umum müdürü Vedat Ne. 
dim, Istanbul matbuat kurumu ikin
ci reisi Şükrü Esmer, Fransızca An. 
kara başmuharriri Reşat Nuri, Mem
leket masası müşaviri ve Kurun ga. 
zetesi muharriri Sadri Ertem temsil 
edeceklerdir. 

Japonya yeni 
deoiz anlaşmasına 
girmiyecek 

Tokyo, 21 (A.A.) - Mişinki§i ve 
Asahi Şuhun gt17~teleri, Japonyanm , ••. 
ni deniz anlaıması:ıa iştirak etmiyeceği, 
çilnkU bu anlatma hükümlerinin Japon
yanın deniz meselesindeki görüşüne uy 
gun olmadığı mütaleasındadırlar. 

HUkfımetin esbabı mucibe layiha
sında şöyle denilmektedir: 

"lJf eslekte çalışacak memurların 

memur hukukundan miistc/it olmadık 
ça kendilerine daha emin diğer mes
lekler arıyacaklan şüphesizdir. Bu. iti
bar"lcı~ bunların maa.Ja geçirilmesi za
ruri görülmü§tiir.,, 

Layihanın bir maddesine göre ka· 

mektebin mezunlarından, ~ 
müdürlük ve kadastro şubeleri b 
sınıf mümeyyizleri, tapu müdUr 
fen amirleri tapu ve kadastro rııe 
bi veya muadili olan bir mekteP 
mezun olup da tapu ve kadastro i 
relerinde iki sene bulunanlardan 
çileceklerdir. 

Sanayi mamulatının maliyet " 
satış fiyatları kontrol edilece 

Ankara, 21 (Telefonla) - Sanayi 
mamulatının maliyet ve satış fiyatla
rının kontrolü hakkındaki kanun la
yihası gelecek hafta Kamutayda mU
zakere olunacaktır. LAyihada adliye 
encümenince bazı değişiklikler yapıl

mış ve iktisat veklletinln tesbit ede
ceği satı§ fiyatlannm ilan edilmesine 
dair bir fıkra ilave olunmuştur. 

Hükumet, tesbit edilen maliyet fi
yatlarına riayet etmiyecek müessese 
sahiplerile salahiyetli phısalrm Uç 

Borçla mübadiller 18.yi
hası qeri alındı 

Ankara, 21 (Telefonla) - HUkfı
met istihkaklarından fazla mal almı~ 
mübadillerin borçlu sayılmaları hak
kındaki kanun layihasının geri veril
mesini Kamutaydan istemiştir. 

KonlJa ovası sulama 
idar~si hakkında 

ovasını sulama idaresile YUksek mü
hendis mektebi ve Ankara Ziraat ens
titüsünün hükmi şahsiyetleri kaldın-ı 
larak umumi muvazene içine alınma-

aydan beş seneye kadar hapis, 
liradan 5000 liraya kadar para 
sma. çarptırılmasını istemektedir. 
kat adliye encUmeni hapis 
bir aydan bir seneye kadar olmak 
re indirmiştir. 

MUesseselerin, mahrem tut 
icap eden sırlarını ifşa eden ınetıl 
lar bir aydan bir seneye kadar bil 
veya Uç sene mUddP.tle devlet hııtıl 
tinde kullanılmamakla cezala.nd 
caklardır. 

Vekalet emrine alınotl 
memurlar bu sene fazld 

Ankara, 21 (Telefonla) -
yet müdürlüğünce Vekalet emrine 
iman memurlar sayısı bu sene 
senelere nisbctle fazla olduğuııd 
bunun için bütçeye konulQ.Jl tahsilf 
bitmiş ve bu yüzden em.niyet uııı 
müdürlüğü bütçesinin bazı maddel 
rinden münakale yapılması bir ıa.yit:' 
ile Kamutava teklif olunmuJlur. 
yıh& yarınki (bugünkü) topıatı 

görügülecektir. 

ları hakkındaki kanun lAyihası l{şıll 
taya sevkedilmiştir. 

lngiliz faşistleri Romanqadaki 1 ürk şe' 
Sulhçüleri malları- h •t/ ~ ' h l~_:ı 
nı yağma ettiler l erının ru u anı al 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz faşist 

leri, sulh tarafüı.rlarile yahudi taraf
tarları aleyhindeki mücadelelerine de
vam etmekte ve imza olarak Gamalı 

haç kullanmakta ve yapmış oldukla
rı işlerin kendileri tarafından yapıl
mış olduğunu göstermek için bu im
zayı işaret olarak istimal etmektedir
ler. 

İngiliz f aşistıeri, geçenlerde bir 
yahudiye ait olan bir ytizıne havuzu
na petrol dökmüşlerdi. DUn akşam 
da "Sulh konseyi,, nin Hampstcad'de 
amele fırkasına ait bir binada işgal 
etmekte olduğu büroyu soymuşlardır. 

Bir çok kitaplar ortadan kaybol
muş, mobilyeler hasara uğratılmış, 

Bükreş, 21 (A.A.) - Bugün Ro-. telif bölgelerden gelen husust heyet' 
manyanın bütün şehidliklerinde her Jer ve ordu namına büyük rütbede' 
sene olduğu gibi halkın, hükumetin bir çok zabitler hazır bulunmuştııt· 
ve ordunun i;?tirakile büyük bir tören Ordu namına ufak bir söylev 1" 
yapılmıştır. Aynı tören Türk şehid. ıt 
liklerinde de yapılmış ve bu törende ren General Pogesgi çok sitayişl' 

bir lisan kullanmış ve elçimiz de (it' 
elçimiz ve el~ilik mfü;teşarı, mfüıılli- ff 
man ve hrL~tiynn hütlin yerli Türkler, nerale cavp verdikten sonra heyetlt 
Bükreş belediye.si mümessilleri, muh. ve halka aynca teşekkür etmiştir• J 

lngiltere Almanyadan 
acele cevap istiyor 

sulhçülerin kitapları ve risaleleri öteye ' 
beriye atılmış, yırtılmıştır. Çünkü ltalya ile müzakerelere girişecel' 

Tahrip edilen evrakın akserisi, ------------
"Harp aleyhtarlığı sergisi,. nin mal- Londra, 21 (A.A.) - Öğrenildiği-1 askerlerini geri çekeceğini bilc:UrııJI 
zemesini teşkil ediyordu. Bu sergi, ne göre B. Eden, lngilterenin Berlin olan İtalya ile yapılacak mUzakerelet" 
Manchesterde kurulmuş olup bu haf· sefiri Sir Phipps'e B. Hitler ile mtlza- de tngilterenin serbest kalmasını ti' 
ta içinde Hampstead'de açılacaktır. keratı tacil etmesi için talimat gön- min etmektir. .... " 

Habeş imparatoru 
Bugün Yunanistanda 

Atina, 21 (KURUN) - Habeş im
paratoru yarın (bugün) "Polonya,. 
vapurile Yunanistana gelecek ve bu. 
radan Istanbula gidecektir, 

Bütün Faşistler 
silah altına 

Romadan bildirildiğine göre fqiat 
partisi idare meclisi 21 ya.şrndan 55 
yaşına kadar olan ve silflh ta.~ıyabile
cek bütün faşistlerin milis kıtaların::ı. 

girmelerini emretmektedir. 

dermiştir. Bundan maksat, Libyadaki 

·Almanya pek fazla borçlandı 
Buna çare eski müstemlekeleri 

tekrar ele geçirmektir 
BE R L ı N, 21 ( A. A. ) - - line geldiğini söylemiı ve demiftir '4.', 

Riechba:ık direktörü Dr. Rudolf Eike E•ki Alman müstemlekel..u.iıl lııf 
iptidai maddeler tedariki için müstem- zim için ekonomik bir kıymeti ola-:"~ 
lekeler meselesi hakkında verdiği nu • ğından bahsetmek hakikaten ~ .. 
tukta, Almanyanın beynelmilel piyasa • bir ıeydir. Bunun tam teraine ~ 
lardaki satın alma kabiliyetinin pek zi- endüstrimizin ftıtiyacı olan ham 1119 
yade azalmış olduğunu, evvelce alacak- deyi bizzat kendi müstemlekeleri~ 
1ı bir memleket olan Almanyanın şim • temin edebilseydik mesele pek Ô-r." 
di geniş ölçüde borçlu bir memleket ha- basitleımit olacakb. 



Patbol Anllarada 
daba çoll llerllyorl 

''H ayir, Galatasaraylıları fazla 
sinirlendirmek istemiyorum!,, 

Mekteplerde 

Ankara Gücü genel sekreteri 
B. Hikmet 

Ankara, (KUHUN) - Çankaya[ 
kltibü ~knisfyeni Bay Salahattin Bi
roı. Lıtanbul - Ankara takımları. 
llın mukayesesini yapmadan eV\'el 
Ankarada futbolun ilerlemesi amille
rini aramak lazım geldiği kanaatin. 
dedt~ , 

B. Salahattin Birola göre bu amil-! 
lerin başında, bir kısım İstanbul spor 
"e idarecılerile oyuncularının Anka. 
l'adn yerle miş olmaları gelir. Di
Yor ki: 

"- Bugün lstanbul - Ankara 
futbolu arasında hemen hemen fark 
Yoktur. denilebilir. Bunu, iki böl. 
ıe takımlarının İstanbul ve Ankarada 
Yaptıkları madarın neticeleri arık 
bi . 3 

r surette meydana koymuştur. 

Mesela Çankaya klühü son üç se
~e 7.a rfında İ!14tan hulun tanınmış ta. 

Çankaya klübü tekniıiyeni 
Saliihattin Birol 

Fikrimce bu istidatlar iki bakım. 
dan seçilir: 

1 - Enerji ve stil. 
2 - Topu kavrama ve teknik. 
Bu meziyetleri haiz gençler ara-

Öğretmen er kanaat 
notla1.1n1 vermeğe 
baıladılar 
Liselerde smıf geçme durumunu 

tesbit etmek ve kanaat notu vermek 
üzere dünden itibaren öğretmenler 
mecı:s toplantıları yapmağa ba.slamış 
lardır. Lise bitirme imtihanlarında 

' sözlüye kalmadan sınıf geçenlerın ad
ları tesbit edilmiş dün kendilerine bil
dirilmiştir. Sözlü imtihanlara da ya
kında ba§lanacaktır. 

Beden dersleri 
Okulların beden terbiyesi dersleri

ni tetkik etmek üzere şehrimize gelen 
beden terbiyeler direktörü Bay Cemal 
şehrimiz lise ve orta okullarını teftiş 
etmektedir. Bay Cemal bir kaç gün 
daha kalarak bütiln okulları dolaşa
cak ve öğretmenlerin beden terbi
yesi derslerini yakından tetkik ede
cektir. 

Askerlik dersleri 
Kültür Bakanlığı lise ve orta okul

ların askerlik dersleri için yeni bir 
talimatname hazırlamaktadır. Tali
matname gelinceye kadar talebeye 
askerlik derslerinden not verilmeme-

sında elli kişilik bir kamp kurulma
lı ve bunları enerji ,.e teknik kahili
yetleri itibarile ayJTmalrdrr. Ve di. 
siplinli ve sıkı bir çalışma ve imti
handan sonra yüksek muvaffakiyet 
gösterecekleri millf takıma almalıdır. 

Yok.cıa lzmirden Vahap, Sait, Fu. si bütiln okullara. bildirilmi§tir. 

at, lstanbuldan Niyazi, Fikret ve imtihan talimatnamesine 
Salahattine Ankaradan katılacak bir • • 
iki oyuncu ile teşkil edilecek bir mil- yenı bır madde 
li takımın yüzümüzü ağartmasını Kültür Bakanlığı lise ve orta okul-
beklemek, şimdiye kadar aldığımız la.nn imtihan talimatnamesine yeni 
acı derslerden mütenebbih olmadığı. bir madde daha eklemiştir. Bu mad
mızı gö~termekten başka bir şeye ya- deye göre hariçten lise bitirme imti
ramıyacaktır . ., banma girecek talebeler okulun asıl 

B. SalAhattfn Birol, son Gafatasa. taıebelerile birlikte imtihan edilecekler 

.. 

Veznedarı 
öldürenler 

Vekilleri ~elmediği 
için 15 Haziranda 
muhakeme edilecek 

Galata postahanesi veznedan Hü. 
seyin Hüsnilyü öldürmekten suçlu 
Abdullah ile Yunusun muhakemeleri
ne dün sabah odna ağır ce7.a mahke. 
mesinde devam edilmiştir. 

Celse açılınca iki suçlu jandar
maların refakatinde içeri girmiştir. 
İler celsede olduğu gibi bu sabah da 
bu davayı dinlemek için bir çok kim. 
seler adliyeye gelmişlerdi. Geçen 
celsede Abdullah vekil tutacağını 
söylemi ti. Reis Suat suçluya: 

- Yekıl tuttun mu?. Diye sordu. 
Abdul1ah i.~e: 

- Tuttum, fakat veki.letnameyi 
yetiştiremedik. Onun için vekil gel
medi_ dedi. 

Reis Suat, Yunusa vekilinin ne. 
rede olduğunu sordu. Maznun: 

- Gelecekti. Ne oldu bilmem, 
diye cevap verdi. Mübaşir Yunusun 
avukatını koridorlarda aradı, ses
lendi. Bir müddet gelir diye beklen. 
di. Neticede reis, müddeiumumi Muh
lise ne diyeceğini sordu. 

Müddeiumumi: ----
- Abdullah vekil tuttuğunu is. 

men beyan ediyor. Bu itibarla dava
nın başka bir güne bırakılmasını is. 
terim, dedi, 

Mahkeme heyeti, Abdullaha vekil 
tutma.en için son defa ve katt olmak 
üzere ve Yunusa da vekilinin gelme
sini temin etmek üzere mühlet verdi. 
Muhakeme on beş hazirana kaldı. 

111ılım ile dört ıfefa karşılaştı. Dör
diinde d" t~tanbul halkına her noktai 
":\1.ardan kendisini bfoğendirdi ve 
ıevdirdi ... 

ray - Ankara Gücü maçı hakkında dir. Bu §ekil orta okul mezuniyet ( b J ıı· J 
bir şey söylememeği tercih ettiğini imtihanlarında da tatbik edilecektir. stan u mua ım e-

B Sa!5hattinin fikrini daha açık. 
~~ ~ı enme11. ıçın şoyıe hır suıu sor
dum: 

söyliyerek: y • k 1 • • h • 
"- Galatasaraylıları daha fazla enr me tepıer 11010 Seya ati . 

- ~on bir sene içinde futbol lııı. 
~anbulda mı. yoksa Ankarada mı da
a çok ilerlemiştir? 

- Hiç şüphe yok ki futbol Anka. 
~da daha büyük bir hızla ilerlemiştir. 
f( q hız OO) le de,·am ettiği takdirde An
aranın bu sahada Istanbulu a"8ca. 

fı1• "'· muhakkak kabul etmek lılzı;,, ge
ır. 

- O halde lstanbulda futbol ge. 
tiJtyor?. 

U 
- Hayır. Ankarada futbol ller

Yor !. 

B. Sallhnttin Birol, millt takımın 
Yalnız İstanbul, hmir ve Ankara o. 
hh ncuları arasından seçilmesinin aley-

lnd,dlr: 

- Milli takımı seçecek komite, Ka. 
~deniz sahillerinden başhyarak bü-

ll t\ıtbol oynıyan mıntakalarda 
'liidler yapmalı_ buralarda buluna. 
'-fında hiç kimsenin şüphe edemlye
teft IMfdath gençlerden de istifade 
etı..elldlr t . 

..: .. ı.1,,.nı1ı..-cı. .ı.ı .. .,.,. .... " .Y,.mhıtfr Rn ytl sohrimiihı ofta okul ihtiya-
• "' • cmı kar§ılamak ilzere tUrlü semtlerde 

Ankara şampiyonu Ankara Gücü yeniden beş orta okulun daha açılaca
genel sekreteri B. Hikmetle görüşür- ğını yazmıştık. Bu okulların bina ve 
ken Galatasaray kaptanı B Muslihin, açılma durumları etrafında hazırla
Gen~ler Birliğinin Ankara Gücünden nan rapor dün Kültür Bakanlığına 
daha teknik bir oyun tarzına malik gönderilmiştir. 

olduğu hakkındaki sözterini hatırla. Unioer sitede Jers kesimi 
madan \"e hatırlatmadan kendimi ala-
madım. 

B. Hikmetin zayıf damarına bas. 
mıştım: 

- Doğru, dedi. B.Muslih, Gala
tasarayın Ankara Gücüne yenilmesi. 
nin tesirlerini azaltmak için güzel 

üniversitede dersler önUmUzdeki 
cumartesi gününden itibaren kesile
cektir. İmtihanlara 28 mayıstan iti
baren başlanacak, haziranın sonuna 
kadar devam edilecektir. Her fakülte 
imtihan hazırlıklarına başlamıştır. 

bir manevra yapıyor. ---------------
lannı 3 - O ve Çankayayı da 5 - 2 

Bildiğiniz gibi Galatasaray, Genç-
ler Birliği takımmı yenmiştir. B. 
Muslihin_ yendikleri bir takımı siper 
ittihaz etmekle ne kastettiğinin tayi. 
nini okuyucuların zevki selimine bırakı 
rım. Yalnız şu kadarını söyileyiym 
ki: B. Muslihin bu iddiasından sonra 
da takımımız İstanbul takımlarına 
karşı çok iyi sayıJacak dereceler a. 
lan Muhafız ve G•nçler Birliği takım-

yenmiştir.,, 
B. Hikmet, Ankarada futbolun 

ilerlemesine mukabil lstanbulda geri. 
]emesine değilse bile yerinde saydığı
na kanidir: 

- lstanbulda futbolun ilerleme. 
diğit İstanbul idarecilerinin de kabul 
ettikleri bir hakikattir. Bir sene gi
bi kısa bir zamanda Ankara futbolu. 
nun Istanbul derecesine yükselmesi 
bu hakikatin en son bir· ifadesi ol-

Seyahat bir agdan 
/az la sürecek 

lstanbul mualliınlerinden elli ki!P
Jik bir grup tenunuzda Almanyayn 
bir seyahat yapacaktır. Muallimler 
on beş temmuzda !stanbuldan hareket 
edecekler, Köstence, Bükreş yoluyla 
Breslava gideceklerdir. Breslavda Al
man muallimleri tarafından kaI'§ılana 
cak olan muallimler Almanyada Uç 
gün Dresdende, dört gün Berlinde, iki 
gün Hamburgda, ikişer gün Bremen, 
Düseldorf, Kolonya, Baharabaç, Fran
kfurt, Aynmayn, Haydelberg, Vorts
borgda kalacak, kış olim.piyatla.rmm 
yapıldığı alpla!"a çıkarak, Münib, Salz 
burgda da ikişer gün kaldıktan sonra 
Viyanaya döneceklerdir. Burada da 
iki gün kalındıktan sonra Peşte, Bük
ret yoluyla 23 ağustosta tstanbula 
dönülecektir. Gidip gelme, yeme içme 
ücreti dahil bUtUn masraf 150 liradır. 

OTOMOBiL MUAYENESi 

Talebemiz için 
muştur, Şehrimizde işliyen hususi otomo-

Büyük ve şerefli bir mü
sabaka açıyoruz: 

Atatürk ve 19 .Mayıs 
Türk r·· 19 tilnun genç ıgı .... mayısı sp~r ve hareekt canlılığı ile kutluladı ve bu tarihi 

binde hatırasını ~utun. h~yeca~ıle yaşattı. 19 mayıs hakikaten, gençliğin kal • 
nın Ya§ıyaeak bır tarıhtır. Bız, bütün gençliğin bu büyük ve mutlu heyeca -

1 •nlatrnasıru istiyoruz ve talebemiz arasında bir müsabaka açıyorqz: 
~ .. l'~rk inkılabı tarihinin batladıiı 19 mayıs günü ıize ne hatırlabyor? Ulu 
~-~z Atatürk size ne ilham ediyor? 

d.trCc.,aplar 100 kelimeyi geçmemeli, daktilo ile yazılmalı ve haziran so:ıuna ka. 
ile C•zeterniz yazı müdürlüğUne göndermelidir. Cevaplardan beğenilenlC'l' sıra 
~olunacak ve yine okuyucularımızın reyi ile dereceler tayin edilecektir. Ka
l'İrl .d rdan, birinciden o:ıuncuya kadar,derecelerine göre. hediyeler verilecek, bi 

cı en eıı· . k d k l lerenı ıncıye a ar azanan arın da,resimlerile beraber yazılan bir kitap. 
bir kitap halinde :ıeırotunacaktrr. 

ltıizd l\tÜlabakamız;a kız ve erkek biltün talebe iştirak edebilir. Yal:ıız, gazete
\>c b t her giln ne§redilcn Devamlı okuyucu kuponlarından 20 tane biriktirmek ts?;71 cevaplarla beraber göndermek JAmndır. 

Yakrnda, Galatasaray takımile billerle bütün taksilerin senelik mua
tstanbulda yapacağımıı; karşılaşma, yenelerine hazirandan itibaren başla
takımımızrn ve dolayuıile Ankara fut. nacaktır. Bu muayene neticesinde ta
bolunun erişmeğe namzet bulunduğu limatnameye uygun olmıyan otomobil 
yüksek dereceyi, muhterem Jstanbul terin 'İ§lemesine yeniden müsaade o
efkin umumiyesine daha yakından lunmıyacaktır. 
anlatacaktır.,_ 

B. Hikmet milli takım hakkında 
şöyle düşilnüyor: 

- Berlin olimpiyadlarına gitmek 
için millt takımın çalıştırılmasında 
geç kalındığı kanaatindeyim. Mah
telit maçları haziranın on beşine doğ. 
ru bitirilecek, milli takıma iştirak 
edecek oyuncular ancak haziran so
nunda seçilmiş olacaktır. Berlin o. 
limpiyadlan ağustos ayında başlıya
cağına göre seçilect'k oyuncular kamp. 
ta ancak bir ar kadar kalabilecekler 
demektir. Bunun çok az olduğu ise 
meydandadır. 

Şimdiye kadar milli takım deni. 
lince akla yalnız 1'tanbul ve lzmir 
takımları gelirdi. Ankarada yapılan 
~on temaslarda Ankara takımlarının 
İstanbul takımlarına karşı e1de ettik. 

leri iyi dereceler kendilerine mim ta. 
kımda bir yer ayrılmasını hatıra ge
tirecek kadar yüksektir. 

Ankara Gücünden Ali Rıza \'e 
Na:ıml, Gençler Birliğinden Rasim, 
Selim ve &mih bize iyi istikbal vaad 
eden oyunculardır. 

Bunlardan Ali Rıza bek, Semih, 
Nazmi ve Rasim haf, Selim de f or 
hattında pek ala mu\·affak olabile. 
ceklerine kaniim. Esasen bu gençle
rin muhtelit maçlarında da dcğt'rlerL 
ni göstereceklerine l'minim . ., 

Mim takım nMıl kurulmalt. An
ketimize gelen cevapları topluyoruz .• 
Sıra..-u geldiği vakit birer birer nesre. 
deceii~ - .. 

1 - KURUN 22 MAYi! 1936 ._ 

Sahte doktorlar 
Doktorlardan birisi 
Rus mültecisi; öteki 
bir kadın 
Zabıta biri kadın olmak üzere iki 

sahte doktor yakalaım§tır. Bunlardan 
biri Beyoğlunda Bursa sokağında Cu
muriyet apartımanının ikinci katında 
oturan Rus mültecilerinden Nikolai
dir. Bu adamın muhtelif hastalıklara 
baktığı v~ iliç verdiği zabıtaya ihbar 
edilmiş, dairesi ansızın aranarak bir 
çok ilaç bulunmuştur. 

Diğer sahte doktor da Kasımp.,. 
şada oturan Faika isminde bir kadın
dır. Bu kadın Fenerde Müftü Ali ma• 
hallesinde Falcı yoku§unda oturan 
sandalcı Şükril'niln vücudUnde çıkan 
yaralar için merhem vernıi§tir. Yara
lar iyi olacağı yerde büsbUtUn azınca 
Şilkrü polise §ikAyette bulunmuş, Fa
ika ile bunu tanı§tıran kahveci Cidal 
yakalanmıştır. 

BİR POIJSfMfZE OTOMOBtt.J 
ÇARPTI - Ortaköy merkezi müret
tebatından 1071 numaralı polis memu 
ru Nafi evvelki gün vazüe görmek 
üzere Arnavutköye giderken §Oför 
Hilseyin'in idaresindeki 2107 numara
lı otomobilin sağ kısmı polis memuru
na arkadan çarpmış, yere düşen me
mur başından ağır surette yaralan
mıştır. Zabıta memuru etraftan ye
tişenler tarafından b&§ka bir otomo
bille Beyoğlu hastahanesine kaldınl

mışsa da iki saat sonra ölmüştür. Şo
för Hüseyin yakalanmıştır. 

KAÇAK ZARF YAPIYORLAR
MIŞ - Kurtuluşta Bozkurt caddesin· 
de 164 numaralı Gabril'in evinde ka
!;ak e§ya bulunduğu zabıtaya haber 
verilmiş, evde araştırma yapılmıştır. 

Haber verildiği gibi evde kaçak 
eşya bulunmamışsa da evin alt katı
nın zarf imalathanesi haline kondu
ğu, on be§ten fazla kadın ve -erkeğin 
maliyenin ve zabıtanın haberi olmadan 
~l§t1ğı görUlmUı, Gabril hakkında 
tahkikata başlannıı§tır. 

JİLETLE YARALAMIŞ - Gal.,. 
tada Mumhane caddesinde Rus ma
nastırında oturan seyyar satıcı lbra
hiın ile kızkardeşi Nadide elli kUrl.11 
yüzünden kavga etmişlerdir. Nadide 
fazla kızınca karde~ine ait jileti almıı 
1brahimi yüzünden hafif surette ya
ralamıştır. Nadide yakalanmıştır. 

OTOMOBİL ALTINDA - Bostan. 
başında oturan Metin isminde bir ço
cuk Tarlabaşı caddesinden geçerken 
484 numaralı otomobilin altında kal
mış, başından yaralanmıştır. Şoför 
Migirdiç yakalanmı§tır. 

YENi GEMiLER 
Deniz yollan idaresinin A vrupaya 

ısmarlıyacağı vapurlar :için Şantiye 

gruplarile yapılan müzakerelerden 
bir netice alınamammıştır. Onun için 
muhtelif gruplar memleketlerine dön
mli§ler, yalnız Alınan grubu kalmış
tır. Haber aldığımıza göre bu anla
şamamaya başlıca sebep Avrupa 
tezgahlarmda büyük mikyasta siparil 
ler bulunmasıdır. Hatta müzakerele
rin yapıldığı sıralarda bir kaç mümes
sil bir senelik mühletin az olduğunu 
söylemi§ ve bu kadar zamanda isteni
len gemilerin yetişemiyeceğini ilave 
etmiştir. Mesele Deniz yolları müdilril 
Sadettin'in Ankara dönli§ünde yeni
den konuşulacclctır. 

ANNELERE ôGOT 

Çocfik Esirgeme Kurumu genel 
merkezi; sıfır yaştan bir yaşına kadar 
çocuğun nasıl bakılacağını öğreten 
"Anneleıe Öğüt,. Un birinci sayısmı 
yeniden bastırmıştır. Birinci sayı ö
ğüt birer aylık yazılmış 12 tane mek• 
tuptur. 

2 inci sayı Öğüt: Çocuklann nud 
besleneceğini ve mamalarının nUJl 
hazırlanacağını öğretir. 

Her iki öğütleri istiyenlerc Kurum 
parasız olarak gönderir. ''Ankarada 
Çoçuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi başkanlığına,. bir yazı ile bq 
vurmak ve adres bildirmek kafidir, 
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Temizlik işleri 
Sokakları pislikten kurtarmak için 

çöpler kapalı arabalarla taşınacak 
• 

Belediye temizlik işleri hakkında 
şube~ere yeni bir yayım göndermiştir. 
Bunda temizlik amelesinin gece gün
düz çalrşmasına rağmen sokakların 

pislikten kurtulamadığı , buna da se
bep kum, taş, toprak ve diğer pislik
! rin üstü açık arabalarla taşınması 

olduğu yazılmaktadır. 

~ııı_s_P _O _R_ll 
Federe olmıyan klüpler 
arasıadaki turnuva 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz tarafından Karagümrük 

stadında gayri federe klüpler arasın. 
da yapılmakta olan turnuvanın ikin
ci hafta maçları 24 - 5 - 936 pazar 
günü a~ğıdaki program dahilinde 
~apılacaktır. 

1 - Müsabakalar komiseri Sami 
KarayeJ. 

2 - Birinci maç saat 15 de Akın 
spcr - ltın HilU Hakemi izzet 
Apak. 

3 - ikinci maç saat 16,45 de Ak. 
saray - okoni. Hakem izzet Apak. 

Not: 
Stada giri~ fiatları 10 - 1:> ku

ruştur. l\laçı olan takımlar Kara. 
gümrük tadında soyunacaklardır. 

~nat 13 de Fatih idman Aris husu-
i ka~ılaşma yapacaktır. 

Beşiktaş hükmen 
mağlup sayıldı 

Fııtbol heyeti son toplantısında 
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hadise
'i ini tetkik ederek Beşiktaşın hükmen 
ııağlubiyetine karar vermiştir. Be. 
·ktaş bu kararla üç pu,·an birden 
a) bE-tmis olmaktadır. lkinciltflni 

muhafaz.ı edebilip edemiyeceği Gala
tasarayla yapacağı maça bağlıdır, 

Futbol heyeti Galata.~aray mil. 
dnfii Lütfiye de. Süleymaniye maçın
rla h.'lkeme karşı bir hareketi dolayı. 
.... ite altı ny boykot cezası vermiştir. 
\) nı oyuncu klübü tarafından da ce
z.ıland ırılmıştı. 

VOLEYBOL MAÇLARI 
1 'anlnıl bölgesi voleybol ajanlığın

dan: 
23 - 5 - 936 cumartesi günil Ga

lııtaı::nray loaklinde yapılacak musaba 
ı· : 

B·"'ykoz - !stanbulspor saat 16. 
Haktım Latif. 

Topkapı - Eyüp .Saat 16,30. Ha
kem Latif. 

Peneryılmaz - Galatasaray S. 17. 
Hakem Ali Rıdvan. • 

Belediye reisliği, bu gibi pislikle· 
rin ya çuvallara doldurularak yahut 
da üstleri kapalı arabalarla taşınma

sını, buna riayet etmiyen arabacılar
la vazifelerini ihmal eden memurların 
şiddetle cezalandırılacağını bildirmiş

tir. 

1 Gelenler, <ildenler 1 
YENi FRANSIZ ELÇiSi 

Ankarada Cumur başkanımıza iti· 
matnamesini vermiş olan yeni Fran
sız büyük elçisi Bay Ponso bugün şeh
rimize gelerek kısa bir müddet kalıp 

tekrar avdet emek üzere Parise gide
cektir. 
MÜTEHASSIS VJTMOR GELDi 

Yeni mozayık açma faaileyti hak
kında Ankarada alakadar mahafılle 

temaslarda bulunmakta olan Ameri
kalı mütehassıs Bay Vitmor berabe
rinde arkeoloji mütehassıslarından 

dört kişi ile birlikte dün §ehrimizc dön 
müştür. 

BAY ASHTON 

Türkiye cumuriyeti banknotlarını 
basan ve banknotların altında adı bu
lunan "Thomas De La Rue,, İngiliz 

tabt şirketinin evvelki gün Londradan 
gelip Ankaraya giden salahiyetli mü
messili Ashton bugün §ehrimize dö
necektir. 

Ankarada finans bakanlığile te
masta bulunmuştur. 

SOVYET ASKERi AT AŞESI 
Üç senedenberi Sovyet Rusyanm 

Ankara elçiliği nezdinde askeri ata
şeliği yapmakta olan General Kloçko 
yeni bir vazift. e tayin edildiğinden 

bu defa Ankaradan şehrimize gelerek 
Mosko\·aya hareket etmiştir. 

BiR TiCARET HEYETi 
ŞEHRiMiZDE 

Japonyanm tanınmış :ticaret mü
essesscleri mümessillerinden dört ki
şilik bir heyet Sovyet Rusya yoluyla 
Almanyaya geçerek Avrupanın diğer 

merkezlerinde de tetkiklerde bulun
duktan ve ticari mahafille temas et
tikten sonra şehrimize gelmişlerdir. 
Curo Vatanahe isimli bir ticari mü
essese direktörünün başkanlığında o
lan bu heyet de dün şehrimizde "İş 
Limited,, şirketile iki defa temasta 
bulunmuştur. 

Bugün ekspresle Bulgaristan ve 
Yugosla vyaya gideceklerair. 
HASAN SAKA ANKARAYA DÖNDÜ 

Bir kaç gündcnberi şehrimizde bu
lunan Kamutay Asbaşkanı Bay Hasan 
Saka, dün akşamki ekspresle Ankara
ya dönmüştür. 

Mfisabakalara tam vaktinde baş- --------------
lanacağından takımların gösterilen 
saatlerde sahada spor kıyafetleriyle 

hazır bulunmaları lazımdır. 

MUHACiRLERDEN HARÇ VE 
RESiM ALINMIYOR 

Metnleketimize gelen muhacir ve 
mültecilerin iki sene zarfında hiç bir 
resme ve harca tabi tutulmadan nü
fusa kaydedilmeleri lazım geldiği 

yeniden alıikadarlara bildirilmiştir. 

lki sene geçtikten sonra bu gibilerden 
resim ve harç alınacaktır. 

· .... ··. Kurun 
Türkiyenin en ucuz 

~ ~e;' en ." çok satalan 
·:·~·::' gazetesidir .. 
KURUN'a abone 

olunuz. 

··································-······················· .. .. .. .. 
:i Devamh okuyucul•r !a . .. 
: i~in kupon : 2 ii 
• Bu kuponları kesip saklıyanlar :; 
: KURUN,. un açtığı müsabakalara ji il ıstirak hakkını kazanırlar. u 
········-·--······ .. •·························•········ .. 

''Hayır iki elimle 
vuruyorum',, 

Fransaaa bir canavarın 
muhakemesine başlandı 

Fransada Sen-Omer mahkemesi 
dört defa katil olmuş bir canavarın 
muhakemesine başlamıştır. Bu canı 
bir kömür tiiccarinin oğlu Kazimir 
Oanküerk adını taşıyor. Gençliğinde 

babasının san'atini yapmakla pek gü
zel geçinecekken buna kanaat etrni
yerek "ben yaşamak isterim,, deyip 
ailesinden a)Tılmış ve Arras'a gitmis 
tir. Babasından aldığı parayı orada 
kötü yerlerde pek çabuk bitirmiş, u
fak, tefek hırsızlıklara b:ı..5lamıştır. 
Bu suretle bir çok defa hapishaneyi 
boylamışsa da ihtiraslarına bu da kitfi 
gelmemiş daha büyük cur·etıere atıl
mıştır. 

Pommiyede biri yetmiş i.iclük, biri 
doksanlık iki irat sahibi kadının bu
lunduğunu haber alınca oraya gitmiş 
bunların evine girerek ikisini balta ile 
öldürmüş fakat bu milthiş cine.yete 
karşılık ancak sekiz yüz frank im.dar 
b r para bulabilmiştir. 

Katilin izi bulunamamış, ancak bir 
ay eonra jandarmalar yeni bir hadi
seyi haber almı§lardır. Azikurda irat-

IMilletier Cemiyeti 
ve zecri tedbir~er 

(Vstyanı l incide) 

mesele halledilmiştir \-'e Cenevre ce. 
miyeti kararile harp il:inr mecburidir. 

Bundan na. ıl bir netice çıkar? 
llu si.-;teme ta,·aftar olanların fik. 

rince Milletler Cemiyeti paktını ih lf•l 
eden memleketler bir cezayı ınurip 
harekette bulunm u~ olacakları ic;in 
haklarında cebir Lc:ıtimali ve bu suret. 
le sükunun temini lıizım gelir Bu 
mümkündlir, r.akat kati \'C muhak
kak deği:dir. Nasıl ki jandarmala. 
rın ,.e mahkemelerin vücudu ne hır
sızlıkları, ne de cinayetleri ortadan 
kaldıramamıştır. Runu!lla hcraher 
gene kabul edelim ki yakın bir gele
cekte milletler daha makul 0Jac3kfar
drr 'e :Milletler Cemiyet: rnsıtaqiJl' 

kendilerini sükun \'e intizam altına 

almak mümkün olacaktır. l<'aknt 
diin~n mllJetlerinin hu halt> gelebil. 
mesi bir !cere 'Millt'tlt>r Cerniydinin 
irarle ve kuvvetinin tccrühe edilmiş 
ve bu tecrübenin fiili bir mm·affaki
vet netice .. ine \·armı~ hulunma~ile o. 
labilir. nu tecriil:-enin de htıl!iin ya
samakta olan nf>~il üzerinde tathik 
edilme i l:lrtıl'idir. 

Kii:-ük bir ihtilaf t.-hdidi nıkuun. 
da Milletler femi ·eti için hUyük hir 
meşguli)et çıkacaktır Fazla olarak 
1\filletler Cemiyeti daimi sı•rette ~e
ferber olın:vra hazır bulunacaktır. 

Sonra bir harp p:ıtladr;'!ı takdirde 
başka bir mem le!tetin vaziyetten isti. 
fadt' ederek Milletler Cemiyeti pa'ctı 

ale}hine ikinci l>ir lecavüz hareketi
ne ıterminıceği neden maJUmdur?. m. 
rinci mütcca,· iıe karşı haşJanmı . olan 
harp henü7. neticelenmedt'n böyle 
ikinci bir tecavüz hadise~i merdann 
gelmes i nasıl cezalandırılacaktır?. 

lşte karşılıklı yardım prensipleri
nin ta lbiki hÖ) le bir zincirleme ~kll. 
ne girer. l•'ransada Riya.~i te~ekkül
lerin kendilerine mahsus kollektif 
emniyet u .... ulJeri \ardır. Nitek im qon 
zamanlarda bir "par~alan:ımnz sulh,. 
i.ıitemi icat edildi. nu..türlü boş bahls

IC'r de' Jet adamlaı ıııa 1li nl dı>ftll diı. 

Doğru u lngiliz dıplomatıa rının şu 
hakkını ~eslim etmeliyiz ki kelime. 
Jeri daima ;lÇlk olarak knHan•rlar n 
ne vakit Cenevre dili ile konuşurlar. 
sa bir takım aldatıcı kelime O} unla
rından u1.ak dururlar. 

Amerikalılar MilJetler Cemiyeti 
paktının esası Amerikalı olmasına 

rağmen huna iştirak etmediler in. 
giltere Cenevre fikirlerine hi;,..~i bir 
merbutiyet göstermiş olduğu halde 
gene açık olarak teahhüdata girmeı'.ti 
reddetti. Biz emniyet usullerine za
hiren muka,·emet ettiklerinden ve ne. 
ticede tutanuyacaklarını bildikleri hir 
takım 'aidlerde bulunmadıklarından 
dolayı lngilizlere serziniş edecek rte
ğeliz. Hatta hu hususta bir az daha 
ileri ~idilebilir. İngiltere 1\.1iiletler 
Cemiyetini Alm.ınyava kar~ı hi~ t:ıh . 1 

rik ctmcdiji halde hilı1kis lt:ılvaya 
karşı tahrik ettViindl'n dolayı ideo
loglara ciddi bir ders \'ermiştir ln. 
giJtere göstermiştir ki diplomatik 
maddelerde otomatizm yoktur ·tn. 
giltere şunu hahrlntmışhr ki kU~iik 
\'e halli müml;iin olan meı;;elelerde i~e 
yarıyan Milletler Cemiyeti, hüyiik 
meselelerde en biiviik devlı>tlerin ale- ı 
ti olur, Bu hal de hu l·"': viik dt'vlet 
h:ı-=ka mr.mlcla~tlcri c;i'riiklemek icin 
l\t'" .f: i Hn-ı t hareket'! ıreç ti"'i n is. 
hette ola bilir. 

Bu miiHihaınlard:m ~ıı retiı:l'''l' ı 
varmak isteriz ki 193;) - 1936 tecrü-

larile geçinen Duflos ile karısı da ay
ni suretle öldürülmüşlerdir. Kadın o
dasının kapısı önünde kafası patla
mış olarak bulunmuş. koca da mut
bakta i sitilmem1ş bir \'ahşetle parça
lanmıştır. 

.Jandarmalar g-ene katilin kim ol
duğunu bir türlü anhyamamışlardtr. 
Fakat cani bu evden Galdığı mücev
herleri satmak ihtiyatsızlı~ında bulu
nunca iş meydana Gıkmış ve <'anavar 
adaletin pençesine düşmüştür. 

Kazimir evlidir ve üç <;ocuğu var
dır. Mahkemede reis kend'sine: 

- Pek şiddetli vurcluğıınuz ruı la· 
şılıyor. Hangi elle vuruyordunuz? Ga
liba cola.kc:ınız. 

Diye sorunca şu cevabı Yermiştir: 
- Her iki elimle vuruyordum! 

• 

lngiltere 
Kat'i n1es'u liyetiea 
yülenmeğe mecbu: 

( tıstyanı l incidt- ı ı 
fistanı zaptetmesine müteaU:k olan kat'i 
k::ırar verilmedikçe harici 1İya1etimizde I 
ve bilhassa müzakerelerde hiç bir te • 
rakki görülemiyecektir.,, 

STRESA CEPHESi DEVAM 
EDiYOR 

Londra, 21 (A.A.) - Bugün avarn 
kamarası:ıda Avusturyanın istiklali me
selesi hakk:ında müzakere cereyan et • 
miştir. 

işçi meb'uslardan Fleçer. Fransa -
İngiltere ve İtalya arasındaki Stresa 
cephesinin hala lazım olup olmadığını 
sormuş ve Bay Eden üç hükfımetten hiç 
birinin Stresada tesbit edilen siyasayı ı 

terk tasavvuru:ıu bildirmemiş olduğu 

cevabını vermi§tir. 

tTA 1 V.A AVJll,!P .... '-1.CCA.t DtnLt • 

ClNE GlRMEZSE 

Paris, 21 (A.A.) - Gazeteler, cliin 
Bay Sarraut, Bay Bon::our. Bay Leger 
ve Bay Blum arasında yapılmış olan 
görüşmeler neticesinde harici vaziye -
tin vahim değilse de pek ciddi olduğu • 
nu ve Cenevre toplantısının yaklaşmış 
olması, İngiltere ile İtalya arası:ıdaki 

gerginlik ve A vusturyadaki vaziyet d • 
layısile çok acil tedbirler alınmasının 

zaruri bulunduğunu mey•lana çıkarmış 
olduğunu ittifakla kaydetmektedirler. 

Petit Parisien gazetesi. İtalyan - H:t 
beş ihtilafının tasfiyesi usullerine ve İ

talyanın Avrupada mesai birliği:ıde bt·
lunmağa mütemayil nlup olmad1ğın-ı 
dair Paris, Londra ve Roma arasında 
hemen noktai nazar teatilerinde bulu
nulmasının zaruri olduğunu ehe:nmi • 
yetle kayd .. tmekte ve ak .. i takdirde t ·J 
talyanın Ce:ıevre müessesesinden ay -
rılmasının kat'iyet ke:;bcdeceğini ilave 
eyle"!lektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
ttıılya. otor:"t;Jt bir •uTctk ı\hıı?.r.· j 

vayn ve MP1cari••a1111 •·:-'d"'~ll .. k, "a-·. 
~-ıcnk ve er9,eÇ Balt·k ft,.nizi ile Adri • 

vatik dcni~i nrııllnda ,·ü= milvon in -
•:\nda., miireltk~,., bir I l\~' st scd li \•Üc•J· 

dil ."elerek dP.mCltrıot Avnın:wı =·~İye b? 1 

ı ... ::ek v., teh1=ite1; b:r ~ı:re•t,. f,.:ı .. .r.:\yı 
e'\ emin merfn.."\tleri .. c<Jen ayıra<'.aktır. 

hc.<:;inden .,onra Milletler ('emiyeti rn. 

L 

Amerika 
• 

Güzelliği 
Dallaş 

aind en olan o. 
altı yCJ§ınJa 

kız, Amerika 
zelliğini tenııil 
Jebüecek bir ti 
olmak üzere 
ç ·ımiıtir. 

Bir çok he 
keltraılar kenJ' 
•İni model oltr1 
üzere angaje ' 
miflerdir. Bu IO 

atkarların 11ü 
da getirdiği eıe 
ler bu •tanJor 
güzellikten ,,.;;J 
hem olmaktadır 

Yeni 

Kontenjan 
karar namesi 

(Üstyanı 1 incide) 
Ticaret muahedeleri hükümleriıt• 

~öı e seyyar ticaret memurları vey• 
bunların acllarına hareket ettikleri kiııı• 

seler tarafından tekrar çağınlmak uı 
re memlekete sokacakları nümune 
modeller rüsuma tabi değildir. Her hart• 
gi bir hükümle ithaline müsaade cdİ • 

len esyanın eskidenberi müteamil zarf· 
ları da, ithaline müsaade olunan eıya • 
yı muhtevi olmak şartile. aynca residl 
vermeden cerbestçe ithal olunur. 

Yolcu beraberinde olarak gelen güıfl 
rük resmi bütün tutarı 140 lirayı te • 
c:avüz etmiyen ve ticarete arzedilmiyt" 
c:ek olan esya V'! hayvanat kontenjall 
harici olarak ithal olunur. 

Mevcut mukavcleleı e ve taamül• 
müsteniden aylak ve kı~lak iÇlr1'1'g~ti ' 
rılıp muayyen bır muctdet son,.. ..-f 
edilecek hayvanlar da kontenjan hari • 
ci ithal olunur. 

Kolipostal ile gelecek makine ye • 
dek aksamı tahdit harici olarak ithal o
lunur. Esnaf namına hariçten hediye O

larak gelecek ve kıvmeti 10 lirayı geç• 
miyen eşyanın ithali serbesttir. Kıymed 
elli liraya kadar olan eşyanm ithalirı' 
de iktısat vekfileti müsaade verebilir· 
ihraç mallannın iı;)enmesi:ıde kullanıJaıt 

ve ithali bu kararname ile yasak edil • 
memiş olan macHeler iktısat vekaletiniıt 
tensin ve tasclikile tahditsiz olarak it • 
hal olunur. 

Müessesat veya ticarethanelerce ic•P 
edenlere tevzi edilecek reklam nevin • 
den eşya ile hariçteki müsesseseler, fe" 
hir ve panayır reklamları gibi matbu' 
ve cemaatlere, hayır ve spor klüplerirı• 
ve umumi müessesata ait tcferru su • 
retile ikttsat vekaleti:ıin tensip ve tas • 

diki ile kontenjan harici olarak ithal "' 
lunur. Merkezleri dı§arıda olan ve Tür• 
kiyedeki muameleleri şubeleri veya U • 

mumi vekilleri tarafından idare edi}eıt 
müessesatm dahili muamelatında kul • 
landan ve yeknesak olması zaruri bU ' 

lunan çek ve karneler ile seyahat ace:V 
telerinin müteakiben satışını taahbUt 
ettikleri nakil vasıtaları biletleri karf1 

• 

!ık r!öviz verilmek şartile tahdit harici 

ithal olunur. 

Beyanname listelerinde eskisin' 
nazara:ı büyük bir değişiklik yoktur· 

Esrarengiz 
seyahat 

bir 

(Ostyam 1 incide) 

kından tetkik .. _. icahtf1:l ~öre ta.itil 

edilmek lazımdır Hakilrntte Cenev

re as..,a m \,1ec:i hkııki hir te~f.'kkiilrlii r ! 
Bir miizakere yeridir: manevi kuv. 

vetleri kullanmak ve bu kunetleri 
yaratm:ı!c için bir va.~rtadır. Li"ıkin 

fiiliyatta ittifaklara. yahut mın

takavi paktıara gelmek lazımdır. nat ı•;;İnesi suretinde talimat görıtll' 
Oyfo ittifaklar \'e mıntakavi paktlar rilmiştir. 
ki milletlerin hakimivetlerine dokun- ltalyan sefareti bu şayiaları tevl' 
maz ve hükümetlerin takdir ~lflhL etmemektedir. Mamafih Londranı' 
yetlerine halel vermez. lngiliz Baş- siyasi mahalili, ltalyanın fimdill 
vekili Baldvin memleketine kar~ı "si. gerginliğe nihayet vermek için rıihl' 
lahlanmaktan başka çare yoktur,,. yet böyle bir hattı hart:ket kabul r 
diye beyanatta bulunurken görülen deceğini beyan etmektedir. 
şeylerden son dersi almış olduğunu Aynı siyasi mahafil, ııaziyetin İıt-
göstermi~tir. kişaflannı büyük bir aldka ile taJ&ll. 

~·J 
Rene Pinon etmektedir, 
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Ş ö h r e t • • • Uzaktan • • yakından . • • Candan bir 

.Ji,!1!.':1~:",":J.:~::::.te~ Musolini 'nin genç lif ine ait hatıralar 
r YCI kôlidir. Fevkaladeli- --------------------

lfl:;ı•ıunıı 01
an i~an kendince "Bizden daha kızll bir sosyalist adeta bir lflalt, ad olan feylenn dlflna çık- J 

'ak;. "!"'a~ın ~r~~na tırmana- anarşistti. Her şeyi yutmak istiyordu!,, 
VQ Clri.kulad eyı gormek, ona ka-
• lınak i.ter. Fakat fevkalade- Mussolini gençken Fransada, ls-

:•.n ,.,,.'"l bir görü,ten ibarettir. viçre hududuna yakın Annemasda ça- Büyük harbi görmüş beygirler 
oır k lışmış. Bunu haber alan Entransijan 
.. el ere gördükten ıonra o da alel- gazetesinin bir muhabiri oraya gide-
Q e olur.. Yeni harikalann arka- rek o vakit kendisile tanışmış olanla
ll1tc/Cllt dolQfınz. n görmüş ve Düçenin Fransadaki ha-

t 
MutaJ hayatın çemberini mü· yatı hakkında maliımat almıştır. 1tal

ernac1· yan başvekilini en ziyade tanıyan, o
d 'Yen gırtlağında bir boyun- nunla arkadaşlık etmiş olan Meje Van 
. ~k gibi hiHeden kalabalıklar adında biridir. Bu, muhabire §Unları 
1~11 mutaddcm aynlmak bir ihti- anlatıyor: 
~Qçtır. Bunu halketmeg" e ral .. ır. 
o ~ "3' "-Ben o zaman otuz yaşında idim. 

6~rr kcılabalıklar içinde yalan Mus.<Jolini yirn~isinde vardı. Fakat 
ır güze[ teaelli gibi dolCJ§ır. kırk yaşında bir adam gibi ciddiydi. 
Oık"1' V ayldın çok caz.İp, çok Bir inkılfrpçı idi. Fransaya ilk gcldi

~'vlmli olan "Fon,, lar laikayeıi gı zaman kendisini görmemiştim. 
"e Yalnız l8'Viçre jandarmalarının bizim 
• nıutad hayattan uzaklmımak ttti -s- hududumuza getirip bıraktıklarım işit 
fi Yenlerin iıtiyaklannı ifade e· tim. Ben daha sonralan onunla tan1*-

er. mı§tım. Siyasi fikirlerinden dolayı 
• 4 ..,. bir lsviçre kantonundan siirülnvü§til. 

I Geldiği tarihi önce bana sorm~ olan-
d •tanbul ıehri bir gün levkala- Zara 1899 demi§tim. Fakat ltalya kon-

uğurlayış 
Dün •abah Sirkeci i.ta•)'Onu~ 

dan geçenler, güzel bir görünü§· 
le karııla§tılar. E•ki, yeni me

zunları, izcüeri, talebeıi, hoca
ları, hademe/erine vanncıya ka
dar bütün l•tanbul Liıesi ailesi o
rada idi. On iki yıldanberi, gece
li gündüzlü, efİne az raıtlar.ır 
dan bir bağlantfla kendini bu yu

vaya veren Müdür Celôl Ferdi, 
uğurlanıyordu. Çocuklarla bir
likte büyüklerin de gözleri bulut
lu ve ı.laktı. Yüzler ıararmrş ve 
çizgüer derinle1erek acı satırlar 
haline gelmif ti. Herke.ten çok 
Celal üzgündü. Çünkü biz ondan; 
fakat o, hepimizden birden ayrr 
lıyordu. Kampana çaldı. Lo~o
motif yükünü tartan bir hamal gi· 
bi vagonları ıartsı. Tamponlar 
tokuftu.. Tren ağır ağır •Üziilme
ğe bcqladı. Havada mendil. ~ap
ka, el ıalıntıları dalgalandı. 

~ni11 tim.ali diye Franfe Dupre- so"losu bunu tekizp etti. Sonra bmı de 
~ 8eyretti. Bu hazin bir günün hatırladım ki bu tarih 190! yılıdır. 
~İllc/e korkunç bir tekilde mutacl- MuaMlini bizim toprağım-.zda serbest· 
"'Cln a~-ı t B -" L_ ti. Fransız jandarmalarına, ne olursa l ı. ,,..-ulf ı. una r,...men Ra" 

Qoalık bu korkunç Marqali hay- oZ..mn bir ~ bulmak istediğini söyle-

Viyanada Hayvan esirgeme cemi
yeti, büyük harbe iştirak eden on yedi 
beygire harp madalyası vermiştir. 

Resimde bu on yedi hayvandan ikisi-

Galata Gregoriyen 
klisesinde 

Son vagon gözden kaybolunca 
etrafıma baktım. Başları iğik ve 
göğüsleri hıçkınk dolu bu kala
balığı yaratan ne idi? .. Bunu dü· 
ıündüm. Minimini küçüğünden 

en YCJ§lı hoca•ına kadar biitün ba 
geniı varlığı bir tek yürek yapan 
güç nereden nzıyor?.. Diye ken
di kendime ıordum. 

1'efle ıeyretti. mişti. Jandarmalar ona kumcuların 
çal~tıkları yeri gösterdiler. O da bir 

el• Sonra, gün oldu, bir ıirk gel- ay kadar orada çalı.}ts. Çok Nmcın 
c1:· .?~~ek atan filleri üe muta· bir kadın olan bayan Jüli'nin yanında 

ni görüyorsunuz. Başlarındaki madal- Papaslar dün sabah dua 
ya üzerinde "Harp arkada§ı,, kelime- okumak istemediler 
leri yazılıdır. 

n U•tüne çıkıverdi. pansiyoner olarak kalıyordu. Ama 
- ~mili §i§ko Jüli ölmiJ4tür. Oğlu Leo- rui, kara ve pek parlak gözleri var-

,._ arqali gör~ğe kOfanlar: ay- P1.... · 

Dün sabah Beyoğlundaki Gregor
yen Ermeni kilisesinde papazlar dua 
okumak istememişlerdir. 

Sonra, Celalin if ba1ındaki 
hali, in•anlık taralı, ceHur ida
reciliği, haR.ka tapışı gözlerimin 
önünde canlandı. Her biri tek 
tek meıleğinde kuvvetli elli alt
mıf hocayı, iki bine yakın çocu· 
ğu, çoktan mezun olmuş gençleri 
hep birden kucağına alabilen b:.ı 

adama imrendim. 

.,, h nar ... """llen YQ.fıyor.,, dı. Diiril3ttü. Bize kendi fikirlerini an-
fil eyecanla •irka clofru akın et- Gidip bu Flageri ile görilştüm. O latırdı. BU.den daha kızıl bir sosya-

er, Fil, bir göriifttm •onra dün- da diyor ki: ıt.st, adeta anar§ist idi. Bazan da çok 
)crnın •ayınz lüleri oe bide hav- ileriye gidiyordu. Tabiati rikılti ve 

Galata kilisesi mütevelli heyettile 
ruhaniler arasındaki ihtilaf buna se
bep olmuştur. 

t " "- Mus.!olini bfr ihtildlciydi. Her-
't uyandırmıyan laadiıeleri ara- ~eyi yutmak istiyordu. Ne yapmak is- dil.f'Ün.celi idi. Daima yalm: yQ.§ar ve 
11'lclcı kaybolup gitti. tediğini pek bilemiyorum. Ben 0 za- günlerini yazmak ve okumakla geçi. 

Bir gün f ehir halkı, bir camgöz man küçüktüm ııe Benito dediğimiz Tirdi. O zaman yabancı memelketler-
"11 "" llıluuolttıi'yi fH!k N görlıyordum., Mki siyasi dösflannd.an para aldığını 
el 1Eflnın ardından, aeı-ap arJın- zannediyorum. Bununla beraber çok 

c/~11 koıan çöl yolculanna benze- M.ejevan baba bana DUçe ile ilk fakirdi. Hatta kendi gömleğini l(endi-

Dua vakti geldiği halde kiliseye 
papaz gelmediğini gören mütevelli he
yeti reisi papazları davet etmeğe kalk 
mışsa da, papazlar kendisinden ala
cakları olduğunu iddia ederek ayini 
idareden imtina etmişlerdir. izciler araaınJa on yJ önce çık

ml§ delikanlılar, ko§anlar içinde 
yükıek makamlara ulaşmıı değer
li San - Siyah yavruları, hatta .• 
hatta bu çetin ciddiyete dayana· 

ı C b l d J göril§tüğü kahveyi gösterecekti. Mus- · ,.,;; d F.k. 1 ._,, d z h ı • amgöz a ığının ar ın an sı yılWr ı. ı ır erı11uen o ayı apse 
lf solini'nin amelelik ettiğini fakat genç · · z k tt ·· "l ·· b' ı 0 fQn kalabalık, balığın deriai gırm~ ve mem e e en ınıru muş ır 
floht bir hoca olduğu için amele olmadı- gençti. Milletin sefaleti onu mütces.!ir 

Mütevelli heyeti reisi bunun üze
rine zabıtaya ve Patriğa haber ver
miştir. 

ıığu, renkleri talıallül ettiği ~1 söylüyor ve diyordu ki: k v ı: 6'" ediyordu. Bir defa ben endi.sine 11.ç 
e oir çöp araba.anın onu aahüe 

Vak'a yerine Galata nahiyesi polisi 
birinci komiseri aBy Kemal, patrikha
neden de patrik vekili Bay Arslanyan 
gelmiştir. 

''- Güzel bir çocuktu. Hepimizden Lui altını ödiinç vermiı1tim. Bana ö-
~ıktığı zaman burunlannı tıkadı· daha kiiçiik boylu idi. Güzel bir çeh- dedi.,, 
Qr Ve onu unuttular. 

b. Şimdi 2500 kiloluk IXılık ve 
ır uıta hokkabaz töhrettir. 

Kalabalık mutadın üıtünde bir 
1~l'ler görmek iıtiyor. Onun için 
10hretler icat eJiyor. 

Satl!'I Ertem .........__ _______________________ ~ 
MAYN iMHA MÜFREZESi 

da 13~ .. kaç gün evvel Sinop açıklarm
i . goruıen serseri bir maynin imhası 
,..~·~ Tarı vapurile bir imha müfreze-
ının gön1erildiğini yazmıştık. • 

h Son zamanlarda arasıra umumi 
d~(>te~ kalma böyle mayenlere tesa
d u edılmektedlr. Bunlann imhası için 
de lstanbuldan gönderilen mUfrezeler 
it aha mahalline varmadan mayenler 
g aybolrnaktadır. Bu vaziyetin önüne 
tı~Çnıek ve. ~erhangi biı:jelakete ma
hir 0lnı~~ ıçın ~aradenızın münasip 
ı . Bahılınde bır mayen imha müfre-
esı teşkilatı kurulacaktır. 

HiZMETÇi AYLIKLARI 

ba .. l3ele~iyenin i~tisat müdürlüğüne 
tn g}ı mustahdemın şubesinde; yapıl
~1:;31 dilşUnülen ıslahatın esasları ha
bu llnnııştır. Haber aldığımıza göre 

1~slaha~ daha ziyade hizmetçi sicil
çi} & daırdir. Bundan başka hizmet
di~~ sınıflara da ayrılacaklardır. Şim
ltı. : halde köyden yeni gelen bir hiz-
1~ _ç~ boğazından başka ayda 4-5 
lS . ıstenıckte ve eski bir hizmetçi 
~1 11~ 30 lira arasında çalışmaktadır. 
~ edıye. bu fiyatları memleketin ka
i>..yıç sevıyesinden yüksek görmüştür. 

Iklar indirilecektir. 

~ blLStzLERt KORUMA KURU
tna - Sağır, dilsiz ve körleri koru
ğltn kurumu İstanbul şubesinden aldı
llaı tll bir tezkerede muvakkaten ka
le 1 

bulunan kurumun tekrar faaliye-
geçtiği bildirilmektedir. 

Etraftaki çamhklann ~inden bu aüzel, iliıhi ve 
yükıek muıiki parça11nı duyanlar, bir bir üstlerini 
batlannı toplayıp, aaçlanndaki periıanJıiı siderip or
taya çıkıyorlardı. Neı'eli kalabalrk, etraflannı ıardı. 
iı zaman Olker 1arkı11na devam ediyordu; Sevim, 
tlhan, Avukat Ayte Melt!k, Demir, Miltiyadiı, Selma 
ve ötekiler, Miı Koletle doktonın duruıunu ay ııı • 
ğında Çam limanı sahiline konulmut birleıik iki 1oev
gili vücudunu canlandıran bir heykele benzettiler ve 
biribirlerine bir kelime ıöylemeden doktor Çetinerin 
Mlı Kolete itık olduğuna hep birlikte hükmettiler. 

7 
Doktor Çetiner, eıyaıını toplayıp derhal Zongul

dağa hareket etmek karannı tatbik edemeyince: 
- Hiç olmezaa itlerimi bir an önce bitireyim, o 

zaman vazifemin batına dönmem de kolay olur! 
Diye Giitündü, her gün htanbula iıwneğe bat • 

)adı. Böylece Sevimin arkadatlannın tehlikeli muhi • 
tinden uzaklatmıt, arhk kendiıine rahatsızlık verme -
ie bathyan Olkerle kartılatmaktan da kurtulmut o -

luyordu. 
Birinci gün htanbul ıokaklannda dalgın dalgın 

dolath, hemen hiç bir it gönneden Adaya döndü; 
otelde yorgun argın odasına çekilip yatb, fakat uyu • 
yamadı. 

ikinci gün yine erkenden latanbula indi; tapu 
daireıine girerk..-n kapıda rast geld'.ği bir genç ka • 
dını uzaktan Olkere benzetti; ayıp olmaıın diye ıe -
Jam verecek oldu; ıonra yılklatınca hiç tanımadıiı 

bir kadını selamlamıt olduğu için utandı. 

Oçüncü gün öğleye doğru htanbula inerken 
Ada vapurunda Olkerin kendiıile kartdath; o da lr. 
tanbula iniyordu; Çetiner, genç kızı tanımamazlığa 

gelip geçmek istedi, ıelam vennedi. Olker orta kat • 
taki yolcu ıalonuna girmitti, Çetiner güverteye çıkıp 
oturdu; fakat htanbula gelinceye kadar bir buçuk 
saat kendiıini didik didik didikledi: 

- Ne ayıp ... diyordu, üç gece evvel ahbaplık et· . 

tiğin, birlikte kır ıezintisine çıktığın kadına üç ıün 
sonra ıelam venneden ıeçl Pek kaba bir harekette 
bulundum! Ne ayıp ... 

Doktor Çetiner, bu münasebetsizliğine ciddi ve 
makul bir ıebep de bulamıyordu. 

Dördüncü, betinci, altıncı günler Adada kaldı; 
doğnıdan doiruya Sevimin arkadaılannın muhitine ı 
girmemekle beraber yalonlannda dolatb; Olkere rast. 
gelmek ve vapurda yaptığı kabalıktan dolayı özür di
lemek istiyordu; fakat öğftndi ki büyük annesinin 
evine giden Olker bir daha Heybeliadaya dönınenüttir. 

Çetiner, bu hadiıeye bu kadar ehemmiyet ver. 
mit olduğu için kendi kendiıine kızdı 

- Ortalıkta kadın nn yok 1 
Diye ıöylendi. Dalının üıtünde henüz açnuş tr. 

ze bir çiçek gibi taze ve rayihalı Miı Kolet, otelin 
taraçasında kartılaştıkça gözünün içine bakıyor ve 
Çetinerin Çam limanındaki opera faılından sonra baı
lamıt ~lan dallı~ığıyla içJi içli alay ediyord"!. 

a 
Jan Jak Rüao: "insan dütünmek, ıevmek ve 

inanmak için ya,ar!,, diyor. Eğer bu söz doğnı ise 
Heybeliadada Şafak gazinosunun çamlığı albndaki 
ıahil, mehtaplı gecelerde dütünmek, ıevmek ve inan
mak istiyenler için tabiat ta.rafından vücude getiri1• 

miş fevkalade müsait bir dekor te§kil eder; ağaçları 
arkada bırakıp da tatlara basa basa kıyıya inilince 
burada ıulann eteklerine çarphğt kayalıklar için~e 
HnlIİ hususi ıurete oyulımış arkalıklı koltuklar gibi 
bir kişilik, iki ki§irk, üç kiıilik ıetler, sedirler var • 
dır. 

Maltepe taraflarından gelen hafif rüzgar insa • 
mn saçlarını okıar, takaklanndaki ııcaklığı alır; ay 
ı§ığı ayaklannızın ucundaki ıularda beyaz bir Japon 
feneri gibi aallanrr; elinizi uzabnca tutuverecekmi, -
ıiniz gibi yakın görülen Büyükada karşınızda huly11. 
lara dalar; daha arkada kurtuni renkli Meyandroı 
adaıı vardır; mehtapta uçıuz bucakıız gibi görülen 

S. Ciezgin 

(Srınu: So. 7 Sil. 'f) 

Marnuı.rada yar11ı insan, yarısı balık §eklindeki de • 
niz kızları bir aşk fehrayini içinde dolaşıp dolAşıp bu 
yalnız adaya geJip çıkıyorlar zannedilir. 

Doktor Çetiner, Zonguldağa g;tmeden önce A· 
danın bütün güzel yerlerini gezip C:ola§mak iııtcdiği 
için bir k11.ç akıam<lır buraya da gelmeğe başlamıştı. 
Bir tanıdık tarafından görülmekten korkarak, bir suç 
itliyonmıt gibi saklanarak mehtabı seyrediyordu; 
herkeııten saklanmasının sebebi de kendisini pek faz
la romantik bularak utanmaıı idi. Bir aktam yine tek 
başına Çam limanına kadar yürüdü; vaktile Mis K{'. 
Jetle yanyana durduklan kumlan çiğneyerek geçti, 
evvelce Olkerin oturmut olduğu yosunlu taşın Üs • 

tüne oturdu ve sularda sallanan ay kınklanna dnla -
rak düıüncelerlnin biribirini kovahyarak akııı iç~nde 
kendisinden geçti. 

9 
Baıkalannda belki de bir kusur sayılabilecek 

olan bu gür katlar onun husuıiyeti, onun güzelliğini 
tamamlıyan, ona harik"!ladelik veren bir §ey gibi idi. 
Bu gür kaşların panltmnı dü~ündükçe göz'eri kamr-. 
şıyordu, aklı kamaııyordu; batka b'.r şey düşünemi
yordu. 

0 Ben bir fetitiıt miyim?,, diye dütündü; trn • 

razi ruhiyat kitaplannda okuduğu şeyler hatınna ı;e". 
di. Marazi ruhiyat ... Heyhat, ke!ke hastalığı &"dcc3 
tek bir uvza, tek b"r işarete, bir e§yaya tutulr.!:ık • 
tan, tapmaktan ibaret kalsa idi; onun bütün hııssasi • 
yeti, bütün duygu ve dütünce kabiliyeti, bütün var • 
lığı hasta idi. O, yolunu şa§tnnı§b; bir mehtap ge • 
cesinde bir muıiki sesinden uyanarak yeni bir aleme 
doğuyordu; bir kadına atık oluyordu ve kendi ltend". 
ıine bile itiraf etmekten çekindiği bu atktan dolayı 
utanıyordu; varlığını cemiyetin potuında eritip top
lulufun havaıma savurmağıı, cemiyet için yaıam.'\İ?a 
ve cemiyetin adall"J olmağa ant içmi,ti; timdi ıözün. 
den dönecek mi idiJ _ 

(.Arkası var) 
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KADER .. 
1STANBUL - 18. Oda musikisi Muharriri: Volter Çeviren: A. US 

bir manastır bulundu; eskiden 
bir şehir o lduğu zannediliyor 

(plak), 19. Haberler, 19,15. Muhtelül••••••••••• 
plAklar, 19,30. Zehirli gazlar hakkın-

3 

Tarihi 
burada 

Ankara, (Hususi muhabirimizden)l 
- Bozüyük1e Aziz namında ~irisinin 
al·lusunun altında, eski de\•trlerdcr 
kalma büyük bir manastırın bulun. 
duğu İnegöllü Il. Zekai tarafından 
epke bir müddet evYel, alakadar 
makamlara bildirilerek harfiyat için 
izin istenilmişti. B. ZekAI bu defa 
Kültür Bakanlığına yaptığı bir müra· 
caatta izin i~inin geciktirilmiş olma. 
sından şikayet eylemekte ve bahsi ge
çen manastır hakiunda şu izahatı \'er. 
mek1edir: 

Diğer taraftan yakında manastır 
bulunduğ'u söylenen yerde hükumet 
hesabına hafriyata başlanmuı da 

da konferans: Kimya muallimi Maz
har tarafından, 20. Halk musikisi, 
20,30. Stüdyo orkestraları ve bayan 
Karakaş, 21,30. Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajarun
nm gazetelere mahsus havadis servi
li verilecektir. 

muhtemeldir. ,_ _____________ , 

O. KiStt~m 

Kadın yüzünden 
lzmirde bir adam 

ölaüriJldiJ 
Izmirde Bafdarakta JCaramaa IO

kaflnda bir cinayet olmuı ve bir ıenç 
ölmUıtür. Bu dnayetin sebebi Bah. 
riye adında bir kadının kıskanılmuı
dır. Akpm üzeri vakadan az evvel 
Karaman sokafında Tevffk'fn kahve. 
hanesinde sabıkalılardan Reşad ile 

BORSA 
2t. 8 . 931 

....... ,. .. Jlldn lfuetll ......,, ... 
rlllde lllllMlele strealerdlr. 11a11am1ar 
9Mt U .. laapanlf •ht flıatlanm. 

~ARALAll 

•Loadn r26 •vı,.... aw..-
•N"10rll lir>- • lıfadrtd ıe -... ,.. ıu- • Berllll 111-
• lıUlt.Do l"8 - • v.,.,.. ıs-
•BrWuel ~- •Budapefh u-
• AtlDa ll1S •• 

• Btlknt 1460 
• Ceııt'fft 

,., _ 
•Be11N4 rıı-

•lot79 K.- • YoJrobame "' -• AmaterduD ıiıl- • AJtlD 1181-
•Pral 88- ... Dbat MI -

- Bana bak, karıcığım, bundan 
sonra bir daha genç bayan Kosru a· 
leyhinde öyle fena sözler söyleme. Her 
halde bir derenin suyunu başka tara
fa çevirmek benim burnumu kesmek-, 
ten daha ehvendir . ., 

Üçürıcü kısım 
KOPEK VE ET 

Sadık tecrübe ile anladı ki izdiva. 
cm ilk ayı bal, ikinci ayı ise zehir ayı· 
dır. Bir müddet sonra Azora o derece· 
lerde tahammül edilemez bir hale gel· 
mişti ki nihayet bırakmağa mectıur 
oldu. Bundan sonra hayatta saadeti 
tabiati tetkik etmekte aradı. O vaki1 
Sadık kendi kendine şöyle diyordu: 

- Tabiat Allah tarafından insan 
!arın önüne konmug büyük bir kitap· 
tır. Bir filosof için bu kitabı okumak
tan daha büyük bir zevk olamaz. ln 
san burada bir çok hakikatler keşfe. 

der. Bu hakikatlerle ruhunu besleı 

mişlerdi. Bunun Uzerine Sadık'J 
tular. Babilln en yUksek mah 
ne götUrdUler. Muhakeme ne 
de Sadık'ın (Siberya) ya MfY 
sine karar verildi. MahkemeııiD 
rı icra edilir edilmez at ile kö 
lundu. Hakimler verdikleri ilk 
kümiyet kararını değiştirmeğe 
bur oldular. Fakat gene Sadık'! 
diiğü şeyi görmedim, dediği içiJI 
yüı gram altın para ceı:asma ~ 
ettiler. iptida Sadık'a bu para öd 
rildi. Ondan sonra müdafaasmın 
keme huzurunda dinlenmesine 111 
ade edildi. 

Sadık kendisini mahkeme h 
da şu suretle mUdafaa etti= 

Azizin avlusunda Bizans devı ine 
ait bir mana.c:ıtrın bulunduğu Yunan 
işgali sıralarında Bozüyükü ziyaret 
ederek burada hafriyat yapmak için 
Azizden hususi müsaade istiyen iki 
ecnebiden öğrenilmiştir. Bu ecnebi
ler Azize bfr çok vaidlerde bulunmak. 
la beraber manastırda bulunan bir 
defineyi kendisine bırakacaklarını, \'e 
kendilerinin yalnız kUtilphane~inden 

bir kaç kitap almakla iktifa edecekle
rini !!lylemişlerdir. 

• 8tokholm iti-arkadaşları kasap Mutafa ve W.p l---------------1! 
Hü.snU oturmuf, konuıuyorlarmıı. 

ve yükseltir, kendi halinde rahat ya
şar. İnsanlardan biç bir korkusu ol· 
maz. Kendisi için en sevgili bir hayat 

- Ey adaletin yıldızlan, il 
irfanın derinlikleri, hakikatin a 
olan büyük hakimler! Sb ki k 
nun ağırlığına, demirin sertıiline 
masın parıltısına bir misalıiniz. 
ki altınla bir satiyettesiniz. M.ad 
sizin yüksek huzurunuzda keD 
müdafaa etmek imki.nı bana 
yor. Allahın büyüklüğüne yemlıı 
rek söylerim ki ben hiç bir vakit 

Ancak Aziz, ecnebllerfn ba sözle. 
rlne kulak asmamış ve bir müddet 
SOl\I'& Boztiyükün milli kuvvetlerimiz 
tarafından işgali üzerine de ecnebiler 
çekilip gitmişlerdir. 

Aradan bir mUddet geçtikten ve 
mfttele unutulduktan Mnra Aziz aT
luda haf rlyata b&§lamış ve daha iki 
adımda Ui.1ln bir mermer merdivenle 
kaqdapuştır. Merdiven boyunca 
kazıya devam etmiş, merdivenin bit. 
tiği yerde iki büyük demir kapıya 

rastlamıştır. Tıpkı binblr gece ma
saJ1annda oldufu gibi.... KiUtslz o. 
lan kapıları a~lf, t~riye xinnlf, 
birisinde büyük bir mezar olan altı 
o:Ja ile karanlık bir tünel görmüş ..•. 
Odalarda bir çok heykeller, şadrvan
lar, çeşmeler, Uzerlnde yazılar bu. 
l•ınnn yekpare mermer masalar var. 
mı~ .. 

lnegöllü B. Zeklinin resmi ma. 
kaml:ıra yaptığı ihbara göre Aziz ba
ra 'n bazı şeyler çıkarıp satmıı an. 
cak hükumetin meseleden haberdar 
olduw'unu isitmesi üzerine hafriyat 
yaptığı mahalli tekrar kapatmıştır. 

Bazı tarihçilerin ifadesine göre 
bu manastırın bulunduğu yerde eski
den Mine adh ~üyücek bir şehir var. 
mı, ... 

BozUyttkte muhtelif milnasebetler
le yapılan kazılar esnasında bir çok 
çanak, çömlek, bilezik, küpe gibi 
şeyler bulunuyor ve yok pahasına sa. 
tıhyomut:f. Alakadar daireler yapı
lan bu ihbarla yakından allkadar ol. 
muş bulunuyorlar. Her halde eski 
eserlerin şunun bunun elinde heder 
olmuına meydan verilmiyecektir. 

Reşad, Bahriye adındaki kadınla bir 
müddettenberi beraber yaşıyormuş .. 
Son zamnnlarda KayseriU seyyar 
sebzeci Ahmet oğlu ali de bu kadın
la alakadar olmağa ba§lamış. Uç ar. 
kadaş kahvede oturup meseleyi görü
şürlerken tam o mrada Kayaeri11 Ali 
kahvenin önünden geçmi§tir. Bunu 
gören içerdekilerden kasap Mustafa 
kahve dışına ~karak AUyi kolundan 
tutmuş, mhvenfn içine çekmiştir. 

C•KLKll 
• LoDdJ'a 1127.rıt) • Vf7ana &.211..ı7 
•Nevyorll 0.79ıcı:> • Uadrfd 6 fJJ76 
• Puta li.05 •s.rua l.9671 
• lılll&Do 100880 •V&rfOT& '-~ 
• BrOluıeıl l6Sf2 • Budapeote Ukıl:> 
•Atına ., 1192 • Bt1knıt t<.11.8676 
•Omıewn ~'610 •Belpad 11'97 
•Sotya (111.7267 • Yokobama ıa. 719 ~ 
e Amaterdam 1.1721 • Uoelrcma 2'9171) 
•Prat rn.o78'..ı •Stokholm 809111 

1!8HAM 

" BAnlıul 10.fl) Tramft' 11.<X> Mustafa Aliyi kahveye sokar sok. •Anadolu IUf • çımmto ıo a> 
maz kendisine klifretmefe başlamıı Re.JI ı 70 ODJOD Del. ooo 
Ali, bunun nereye varacaiını anla- '1z'. Ha)"rly 16.lXXJ Şark Dtl \l 00 
makta gecikmemiş, usturasını çıka. •Merkez sanır 66lı< ' Bal,. JOO 
rarak Mustafayı boynundan hafif U. Sigorta .00 Şark m. ecza J,00 

Ponomonb ı:ı.rıo Tetetcıa 0.00 
surette yaralamış, diğerlerine de us- •---------·-----• 
tura göstermeğe başlamıştır. 

Bu vaziyet kal'flll'ftda Re.-d, ken. 
di akibetinden de korkarak tabanca
sını çekmiş: 

- Elinden usturayı at. Yoksa 
seni vuracağım!. Demiştir. 

Ali: 
- istersen nr. 

rettkrazlar TahYlllar 
• tllla T .11or. 1 iai.80 Belrtrtlr 00.00 
• • • • D tı) 876 'I'raDnııQ .U.7U 
• .. • • m 20 IJO ttmtım ı' Ob 

btlk.DahDf 99 00 Anadolu ı '8 6b 
•Ergeni tıUk. 96.26 Anadolu D 18.66 

1128 A 1ı1 t0.00 Aıladolu m t7 '6 
il. mnurum 118 f>O • lltlm....a A f>l il> 

Cevabını vermiş, Reşad tabancayı ... -----.----..----.. 
bir el ateş etmiş, fakat isabet etti. 
rememiştir. Mustafa Aliyi bı~akla 
sol memesi altından yaralamış, der
hal kaçmağa başlamı§tır. 

AU yaralı oldufu halc!e can aa. 
sile Mustafayı ve Reşadı kovalamı1t 
fakat fazla kan zayi ettitfnden yere 
düşmüş, ifade veremiyecek bir hal
de araba ile memleket ha.c;tahanesine 
götUriHürken yolda ölmU~tür. 

Zabıtaca yapılan takibat neticesin. 

Takvim 
Gl1D cıoa. 
GQo batlfl 
S&llUumuı 

011• ....... 
Cldndl aamuı 
Akpm namuı 
Yatm namazı 
lıualı 

YdJD POe sQAlvt 

CUMA Cwmırtesi 
;z Mayıı j Mayıs 

1 R. Sefer R.Evvel 
488 437 

19.H 19,IS 
:J,40 840 

12 JO Jt 10 
16,08 16,08 
19,24 19.15 
21.17 21 18 

2.Sl 2.32 
141 140 

de Resad, Namaz~ahtaki anasının e- =-----------.---.;
vinde tutulmuştur. 

Tılm kalan g11Dlert 224- 223 

Va kanın diğer failleri dt' hemen 1----------------
yakalanmışlardır. HAdtse tahkikatı. Candan bir 
na mUddeıumuml muavini 'MUmtaz ve 
emniyet direktörlUğü adU kısım reial ug"' urlayJŞ 
Salim tarafından el konmuştur. 

lnönü şehitliğinde yapılan tören 
(Be~ncideK deuam) 

mıyarak mektepten ayrdmlf olan
lar bile uardı, 

Eğer bu uğurlayııta memlelıet 
i,in örnek olacak bu gibi ıeyler 
bulunmaa idi, yalnız lıtanbul 
Liıeıi aileıini ilgil ~ıen bir ayrdıf 
lıini, rmete ıütununcla herkeıe a· 
çık tutmazdım. Fakat ıeuip ıeui· 
lerek idarenin ne yaratıcı bir var
lık olduğunu görüp öğrenmeğe 

ço.~ muhtacız. Bu öyle ıağlam bir 
mar:iueladır, ki ona dayananlar 
en büyük aiırlıkları yerinden oy· 
natabilirter. Darısı yurdumun bü· 
tün kuramları bQf ına. 

~. G•zgln 

POSTA MOTEAHHITLERIN· 
DEN AL/NACAK TEMiNAT 

Bursa, (Oz"l) - H~r yıl mayr i(r.dc .)apılm:ı sına karar ' 'erilen lnönü p 0 ta nakliyat müteahhitlerınden 
şehitliğindeki törenin hu .) ıl da .) apıl d ı r ı bildi rilmi~ti. Törene Bilecik Sö. muvakkat ve kat'i teminattan başka 
fUt. Eskişthir, Pazarcıktan başka Hursadan dn Gn kişilik bir heyet git. nakl~decekleri kıymetlere kr.rşılık ol· 
111i~tir. • . 

Resimler, hU,·Uk bir sa.)gı \l' dilzgünliik ir ın cfo \apılan Törenden iki mak üzere mahallı ıdarf" heyetlerın<'e 
rörflnüfle, luönü muharebelerini anlatan kurmay binbaşı Bozkurtu cöste-t ayrıca teminat alınması vılaye~~ 
ri70r, kazalara blldlrilmi§tlr. 

arkadaşı olan karısı mezarına geli 
burnunu kesmez.,, 

Sadık bu türlü fikirlerle metbu ol· 
duğu halde (Fırat) kenarında bir kır 
evine çekildi. O, burada bir saniyede 
köprünün kemerleri altından ne kadaı 
su geçtiğini hesap etmiyordu, yahu' 
yağmur fare ayında koyun ayından 
daha ziyade mi, yoksa daha a.z mı 
yağdığını dll§ilnmiyordu. Sonra örüm
cek ağlarından ipek, yahut kınk ıişe 
parçalarından porselen yapmak çare· 
sini arnştırmıyordu. Sadık, sadece 
hayvanlarla nebatların evsafını tet
kik ediyordu. Bir ?.aman sonra bu hu
susta o kadar ihtisas peyda etmişti 
ki herkesin blribirinden farksız gör
dilğil ~yler arasında bin türlü Jnce 
ayrıhklar görmeğe başlamı!'tt. 

Bir gün Sadık kUçUk bir orman 
kenarında dolqırken uzaktan kendi· 
sine doğru bir adamın .yaklqtığını 
gördü. Bu adam kraliçenin nedimi idi. 
Arkasında bir çok sübaylar vardı. 
Hepsi de büyük bir teli§ içinde görü· 
lüyorlardı. Gayet kıymetli bir ~yleri 
kaybolmuş insanlar gibi euraya bu
raya koşup duruyorlardı. Kraliçenin 
nedimi Sadık'a hitap ederek dedi ki: 

- Bana bak, delikanlı! Kraliçenin 
köpeğini buralarda gördün mil!,, 

Sadık gayet mütevazi bir tavırla 
cevap verdi: 

- Bu bir erkek köpek değil, dieı 
köpek olacak. zannederim. 

- Evet hakkınız var. Öyledir. 
- Küçlik boylu bir köpek. Pek az 

zaman evvd yavrulamış. Önden sol 
ayağı topallıyor. Kulakları gayet u
zun. 

- O halde köpeği gördünüz, de· 
mek? 

- Hayır, görmedim. Hatta şimdi· 
ye kadar kraliçenin böyle bir dişi kö
peği bulunduğunu bile i§it?ned!m.,, 

Garip tesadüf eseri olarak gene o 
sırada kralın en güzel atlarından biri 
( Babil) ovasında bir seyisin elinden 
kaçmıştı. Kralın baş mabeyincısi ile 
bir çok sUbaylar da bunu ıtramağa 
çıkmıştı. Onlar da krali~enin köpeğini 
arıyanlar gibi büyük bir teJaş ve a.<ıa· 

biyet içinde bulunuyorlardı. 

Kralın baş mabeyincisi Sadık'a 
yaklaştı: 

- Buralardan kralın atı geçti mi? 
Başı boş bir hayvan gördün mil':',, 

Sadık cevap verdi: 

yatımda kraliçenin dişi köpeğinf 
medim. Hiç bir uman krallar kral 
mukadde1 atına bir yerde raıt gt 
dim. ltte benim bildiğim ve 
ğüm §eyleri şimdi anlatacağım: 
Jiçenin ne::limi ve kralın baş mabe 
cisile karşılaştığım yerde, oradaki 
manın kenarında geziniyordum. g 
lar üstünde bir hayvan izini görd 
Dikkatle bakınca anladım ki b 
küçük bir köpeğin izleridir. Kö 
kum üzerindeki ayak izleri ar 
hafif ve uzun çizgiler vardı. Bu 
bakarak anladım ki buradan 
olan köpek erkek değil, dili idl ve 
nUz yavrulamış olduğu için mem 
şişkindi. Bunlardan b&§ka daha 
çizgiler de vardL Kumların Uzer· 
ön ayak izlerinin iki tarafmda g9 
hafif olarak görUJen bu çizgiler 
teriyordu ki hayvanın kulakları 

uzundu. Daha sonra ayak izleriD 
üçüne ni.ebetle bir tanesinin der· 
çok azdı. Bundan da anlaşılıyordu 
köpeğin bir ayağı biraz topallıyo 
işte benim gördüğüm §eyler buıı 
ibaretti.,, 

"Krallar kralının atma 
gene bu ormanın kenarında 
ken bir at nalının bıraktığı izlere 
sadilf ettim. Bu izler aruındaki 
safe hep biribirine müsavi idi. B 
n görünce kendi kendime l§te en 
zel tırıs giden bir at dedim. Ha 
~üfi yol dardı. Ancak yedi a 
geniıliğinde idi. Sağda ve solda 
ların tozları yol un ortaaındaıı iti 
iki taraftan Uç buçuk ayak m 
dahilinde uçmu§tu. Bunu garUnce 
radan geçen atm kuyruğu Uç bU 
ayak uzunluğunda olduğuna h 
tim. Kuyruk iki tarafa savruldU 
ağaçlann yapraklarındaki tozları 

c;urmuştu. Sonra ağaçlarm altında 
ni dU~mUş yapraklar gördüm. Bu 1' 
raklar be§ ayak yUkseklikte olan 
!ardan atın sırtına temu ederek d 
mUştU. Bundan anladım ki at beş a 
yükseklikte bir hayvandı. Ha~ 
gemine gelince, bu da herhalde 
Uç kırat altından olmah idi. Zira 
geçerken gemin ağıza takılan ye 
bir taşa sürtmüştü. Bu taşı tetkik 
rek bunu anladım. Nihayet atın rı 
lan la§lara çarparak bir takım 
bırakmııtı ki bunlardan da gayet ti 
gümÜ§ ile nallanmış olduğunu 11 
l&l ettim.,, 

- Bu at gayet iyi tırıs giden bir 
hayvandı. Beş ayak boyunda, tırnak· 
ları gayet küçük idi. Kuyruğu dört 
buçuk ayak uzunluğunda idi. Geminin 
madeni yirmi üç kırat altındı. Nalları 
gümüştendi. değil mi? 

- Evet öyle. Hangi tarafa gitti? 
Şimdi nerede? 

HA.kimler, Sadık'm bu ~k lnct 
tahlilci ifadelerini dinledikten 
takdirlerde bulundular. Okadar ~~ 

sözler tl krala ve kraliçeye kadar _.,. 
mişti. Salonlarda, odalarda, her ~ 
de o günlerde hep Sadık'm fevka;t 
zekbından, nihayet derecedeki 111 
matından bahsediliyordu. 

- Ben bu atı gözümle görmedim. 
Hatta kralın böyle bir atı bulunduğu
nu duymadım . ., 

Kralın baş mabeyencisi ve baı ağa
sının Sadık'ın hırsızhğmdan şüp
heleri kalmadı. Mutlaka kralın 
atı ile kraliçenin dişi köpeğini 
çalan bu adamdır, hUkmUnU ver-

(Arlcuı _.) 

iTiZAR: - Dünkü aays~ 
Kador romanı te/rikamııın bin~1"" tununda 54 üncü aattrdaki ",.,,...-:_ 
kelime.rinin kcıldınlma.7ı ve 57 inci ı' 
tınn u/a1:at Semire'yi evinde ~ 
dın şeklinde düzelmeai ld.ıını g,,,,,,. 
beyanile lSzllr di16riz. 
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KAR v o LALAR ı N 1r·===···=•m=•==::::::L===-- Mühendis aranıyor 
1936 desenıerl gelmlftlr. f: 

Asri Mobilya Mağazası AHMED 
FEVZ• 

i! .. 
:: 
:ı 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
l•lenbul: Rızapa,a yokufu No. 66 Tel: 23407 H • lnhiıarlar ldareıi merkez ve mülhakat tetkilatında 

•• üzere mühendiı ve fen memuru alınacaktır, 
. ..Çalııtırıl.dlak 

ÇELTiK HARM ~N MAKINASI ~ BOZKURT Mühendis: doku' 
~ :J :: Traf bıçejı 1 - Makine, maden ve Nafia mühendisi olmak üzere 

ükeımmel I~kom?.bili ile satılıkt~r. ·~~eklilerin lnegöl'de ıu Tanesi 5 kuruştur mühendiı alınacaktır. 
makıne mutehassısı Turana muracaatları. ;: 2 - Taliplerin diplomalı mühendis olmaları. 

ii 3 - Askerliklerini ifa etmi• bulunmaları. 
ı: 'J' 

P. 4 - Memur olabilmek için laz ım gelen evsaf ve vesaiki _haiz bo-

l 1 
:.:== •• :!• 1 lunmaları tarttır. 

ft Fen memurları: 

:i,:~ H 1 - Nafia Fen mektebinden y eya buna m~adil Avrupa fen ınek• 
.................................................................................... ~. 1 tebinden mezun olmak. 

Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme gün ve sa- ii H A L K ı 2 - Askerliğini yapmıt bulunmak. 
atleri aıağıda yazılı malzeme kap alı zarf usulile Ankarada idare hi- if 

1 
3 _ Asgari üç ıene intaat ve su 1tlerinde tecrübe görmüt olmak 

l k .• Tref bıçaGı • nasında satın a ınaca tır. :: 
1

1 şarttır. 
Bu ite girmek istiyenlerin muvakkat teminatları ile tekliflerini f~ Tanesi 100 paradır :1 isteklilerden mühendislere tecrübelerine ve tayin edilecekleri ma· 

ve kanunun tayin ettiği vesikaları hangi eksiltmeye aid ise o eksilt- g il halle göre 150 _ 250 lira arasında ve fen memurlarına 100 - 150 
me saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermit H y URDDAŞ: I' lira araıında ücret verilecektir. . . . .• 
olmaları lazımdır. i~ Taliplerin nihayet 5 - 6 - 936 tarıhıne kadar hır ıstıda ve 

şartnameler puasız olarak An karada Malzeme Dairesinden ve ~~ Bu bıçaklar senin ÖZ kardeşinin 1 vesikaları ile birlikte bizzat, bu kat'iyen mümkün olamadığı takdir 
Haydarpaf!.,da Te~ellüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. (2791) ~i 0 mzalıTüd~.rkkar1 deşl m~l.ı kb~llabonmatksa ii de yazı il~ Galata Omer Ahit hanı üçüncü katta inhisarlar Umuın 

h M kk Ek •1 •• r o an ar ıçın ır rç ur. ı: . • .. 
Cinsi Mu ammen uva at sı tme :: il Müdürlüğü Huıuıi Kalem Müdürl üğü?e müracaat etmelerı la2ıın 

bedeli teminatı günü Saati ii d (2700) 

1-Bezk~ ~3801~ l~~SO)ira 2~~~6 15 ~ ~RDiNaronfumızq_
1

_~-----------------------
2 - Ne~ yağı 4800 ,, 360 ,, ,, ,, 15.30 ii YerdımcıoOlu AbdUlba•ll n 
3 - Vernikler ve sikatif 5965 ,, 447,38 ,, ,, ,, 16 l~:ı::-.:sms:::::::::::::::::::::::::::::::::::r--=::mlJ 
4 - Beyaz emaye boya 750 ,, 56,25 ,, ,, ,, 16.30 
5 - Ostübeçler ve sül- 11475 ,, _ 860,63 ,, 24(6~936 15 

yen 
6 - Toz ve anilin bo

yalar. 
7 - Grafit ve plom

bajin. 

3827 ,, 287,03 

1205 ,, 90,38 

" " 
15.30 

,, 
" 

16 

Devlet Dem;ryolları eksiltme ve arttırmalarına 
g"renlerin nazara dikkatine 

7 - 5 - 936 tarih ve No. 3297 reımi gazete ile nefir olunan 
''Nafia İ!lerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden aranacak ehli
yet vesikaları,, talimatnamesi idaremiz işlerine girecek olanlar da 
famil olup daha evvel ilan edilmit olsa bile 1 - 6 - 936 dan itiba
ren yapılacak eksiltmeler için tatbik edileceğinden alakadarların 

timdiden bu vesikaların tedarikine tevessül etmeleri . l~umu ilan 
olunur. (2787) 

Muhammen bedeli 34200 lira olan takriben 190 ton hurda bakır 
19 haziran 1936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile An
karada İdare binasında arttırmaya!conulmuştur. 

Bu ite ginnek. istiyenlerin 2565 liralık muvakkat teminat ile tek
liflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları Rynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 170 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veznele-
rinde satılmaktadır (2719) 

Muhammen bedeli (301882) lira olan muhtelif cıvata, vida, ron
dela, gupilyalar 3 temmuz 936 cum3 günü saat 15 30 da Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu İfe girımek istiyenlerin (2316 ,15) liralık muvakkat teminat ile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 14 30 a 
kadar Komisyon Reisliğine verme ]eri lazımdır. 

Şartnameler beheri 150 kurut mukabilinde Ankara ve H~ydar-
pa§a vez. ' "'lerinde satılmaktadır. (2651) 

Mtıham.men bedeli (10,500) lira olan 300 ton hurda dökme de
mir 15 haziran 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin (787 50) liralık muvakkat teminat ile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 14 30 a 

adar Komisyon Reisliğine verme!eri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve 

aydarpafada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 
(2652) 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
Vergi borçlarından dolayı tahsili emval kanunu ahkamına tevfi

n haciz edilip satılığa çıkarılan Behçet pata veresesinden İsmail 

akkınrn Dümbe köyünde 33, Refikanın bir buçuk, Haticenin 

, Fatmanın on buçuk dönüm, Zebranın üç buçuk, Hacerin 3 dö

üm üç evlek tarlası ile değimenin İn 48()ı, hissede 21 hissesi ve Celalin 

dönüm tarlası 15 - 5 - 936 tarihinden itibaren yirmi gün 
Bddetle müzayedeye çıkanlmıttı r. 5 - 6 - 936 cuma günü saat 

5 de ihalei evv~liyesi icra edilecektir. Taliplerin Bandırma kasazı 
dare heyetine müracaatları ilin olunur. ,(2795) 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

İstanbul Posta ve Telgraf idaresi 
vekili Burhanettin Bahçekapıda Sela
met hanında 27 numarada mukim 
Mehmet Fuat zimmetinde alacağı o
lan 198 liranın tahsili hakkında açtı

ğı davada göndermiş olduğu celpna
mede müddeaaleyhin ikametgahı meç 
hul olduğu celpname zahnna müba
§ir tarafından verilen meşrubattan 
anlaşı1arak mumaileyhe ilanen tebli
gat ifasına ve muhakemenin 8/61936 
saat 14 de talikine karar verilmiş ol
makla yevmi mezk€1rda mahkemeye 
gelmediği takdirde hakkında gıyaben 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

2. ci keşide 11 Haziran 936 dadır. 
Büyük ikramiye 30.000 Liradır 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 lha'ık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır. 

... . ıt' .. • .• \'6;. .. 

muamele yapılacağı ilanen tebliğ olu- --------------------- ------
nur. 
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