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SAYIFA .... 

verecegız. 

Hitler 
Pariste 

l·',.ansanm Bitleri olmak istiycrı 
l.ii Kolonel dö La Rok 

Bir zamandanbrri Pariste bir Hit· 
1cr 'ar. F:ıkat bu Alman hükıi~el 
\'(' de, Jet başkanı olan Hitlcr degıl • 
dir. Almanvanrn Hitlerine benzeme!< 
için ortayn ·çıkan bir eski Fran~ı:.: 
subay (zabit) ıdır. Adı Kolonel dci 

La Rok'dur. 
Bu adam JJiflC'l'İn (Çengelli ha . 

çına} kar. r bir <Ateşten haç) yaptı. 
Bsk' '·' . n ·ız harpçilcrini yanına tow ,, .. ı rr ... ı ., j ·-· 

1adı. (Atc;;tcn haçlılar) adını verdıA"ı 
1,,1 grııpun lı:t!;'ına A"eçerek I<'ran~da 
hiikumeti ele almak chn·asım açtı. 1 

şim<liye kadar Kolonel dö l,a Rok' 
,,,, Jrogramı pek hclli değildi. llı;, 

t \iin önrc ön~m li (mühim) bir di· 

: :' i:C bunu d ;u;ı.iht çıkardı. nn 
r un ııµı.ünıeti <'le almak için harp 

ı gibi hir şeydir. Tıpkı ili ti erin Al· 
man~ ada lrnmiinizm<', c.oıki partiler<' 
"e parti k~ng;ı larına parlemanteriznı 
usuliinc k:ıı·ı.:ı ilim ettiği harp ~ihi. 

ı~·ılonel dö La Hok (Ateşten Haç 
Jılrırın} hiiyük bir toplantısında söy 
!ediği son direy ile pro~ramının eıı 

canlı .} erlerini şörlece belirtmiştir: I 
l - ilk amaç olarak hükumeti ele 

almak. iilkede sıkı bir disiplin kur · 
mak. 

:! - Fransız ana yaşasmı değiştir 

mek. 
:J - Jlakanlıklan azaltmak. 
4 - lşsizlerc iş bulmak \'C işçiler 

için e,·ıcr yapmak.. ı 

!) - Solun denimd partilerini yok 
etmek ve hiitün Fransada soysal (i{· 

timai) sınıflar arasında barı~ıklıl. 

~apmak. 

6 - l•'nınsız ulusuna dirlik ve dii · 
zenlik Yt"rmcı,, bunun için hiçbir te· 
oriJ e (naznriy<') saı>lanıp kalmamak . 

ı 1 temmuz J<'ransada ulusal hiı 
ha' ramtlır. (Ateıo,;ten haçlılar) ın bu 
~ .:.i;1 hiikiımcti deıirmek için ayak · 1 
ı .. rıınn ları ih tim:ı li olcl uğu için Fraw 
• ı~ zahıtaı.;;ınca ı:;ıkı tedbirler alın -
mal.tadır. Hug-ün yalnız ,Paristc yüz 
bitt l<iri soJ,n ldarda koruculuk (inzi • 
b·ıt \'azifcsi y:ıpmak) edecektir. 

Bakalım, Kolonel dö La Rok da 
lıir gün Fran-:adıı g-erçekten bir Hit· 
kı· > <'rini alacak mıdır 
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[Bay Şuşnig llstanbul bayanları Cumuriyet ve hava 
Bir otomobil kazası ölüleri anıtları Önünde toplandılar 
geçirdi; karısı" öldü H .. l . d f . k b·ı k 

Viyana, 13 (A.A.) _ B. Şuş- arp gun erı? e. za erı oruya ı me 
ıig ile karısı, Linz yakininde E- rinde tehlıkeyI konuşmak gerektir: 

için sulh günle
U çak alalım 

belsberg' de bir otomobil kazası-
11a uğramışlardır. Başbakan bir 
sinir çarpıntısına -ihtilacına
•ığramış ve şoför ağır surette ya
ralanmıştır. Bayan Şuşnig de ağır 
yaralanmış ve ölmüştür. 

Kaza, otomobilin belli olmıyan 
bir sebepten ağaca çarpamasrn· 
dan ileri gelmiştir. Üzerine ansı
zın fenalık gelen şoförün otomo
bili kullanamadığı anlaşılıyor. 

--·------

Atletizm 
Dün yer.i l iırkiye rekor

· ıarı elde edildi 

On bin metre ko~u birincisi Remzi 
(72) ııcni rekorunu kazamr/.:c11 

(Yazısı 7 ci sayfada Spor ~iitununda) 

Birinciler 

llagan Jzdilıar Bayan Nevin 

Okullarını birincilikle l>itircn genç· 
)erimizi okuyucularımıza tanıtıyoruz. 

Resimlerini koyduğumuz bayan iz -
dihar Selçuk Kız San'at okulunun el

bise kısmından en iyi derecede çık • 

mıstır, Bayan Nevin de yine bu oku· 
~ 

lun şapka birincisidir. Kutlularız. 

Cumuriyet anıdı önünde 
.. 

soz sögliyen bayanlar 
,lfelilıa Avni 

İstanbul Hava Kurumu Bayan
lar kolu dün büyük bir miting 
yapmıştır. Saat on yedide Tak 
simde Cümhuriyet anıdmm Çevre 
-;inde toplanılmış, önce şehir ban· 
dosu tarafından istiklal marşı ça
lınmış, Bayanlar Cümhuriyet anı · 
dına çelenk koymuşlardır. Bun· 
dan sonra İstanbul Şehir meclisi 
üyelerinden Hakkiye Emin, bay
raklarımızla süslü kürsüye çıkmış . 
mikrofon vasıtasıyle bütün mey· 
·]"na dağıtılan ııe~iyle Türk kadı· 
mmn ölmez varlığım bir kere da· 
pa göstermek üzere bu toplantı· 
nrn yapıldığını ıınlatmağa başla· 
mı' kafes arkuında esirler gibi 
yaşayan dünkü kadrnr ve Atatür· 
kün demir elleriyle kurtarılan bu
günkü kadını dokunaklı bir anla· 

Cemile Süreyya 

w e ı 

tışla soylemiş, yurdun göklerini Patilıtc lıam ölüf<>ri anıclı önünde 
kara bulutlar gibi sarması muh·ı 
temel olabilen tayyare, gazli bom müze doğru gidiyoruz. Yurdun 
ha ve bomba tehlikesini göster· ı her yanına ı§ık salan bu şimşek 

· · k" Ba§bakan ismet lnönü'nün sesi· miş ve demıştır ı 
clir. Diyor ki: 

"Bu ölüm makineleri karşısında, 

Hakkiııc Emin 
Beş yüz uçak istiyoruz!,, 

Yıllardır, Türkün ağzından çı· 
kan her söz, yıllardır Türkün ya· 
rattığı ve yaptığı her iş, onun ne· 
reye gittiğini acuna göstermiştir. 
Bütün tarihinde, biran dinlenme· 
elen savaştan savaşa koşan Türk, 
tam bir barış havası içinde elele 

vermek davasındadır. Kanlı ve iğ· 
renç maceralara nefret gözüyle 
bakarken ba§ımız.da bombaların 

patlamasına, güzel yurdumuzun 
kül olmasına razı olamayız. Bunu 
bize ünlü tarihimiz söylüyor. Bu 
aöyleyiıe bütün yurd inanmı§tır. 

Biz her sevdadan vazgeçeriz. 
Her sevdayı yüreğimizden söküp 
atarız. Fakat yüreğimizden söhiip 
atamıyacağımız, erkinlik yani İa· 
tikliil, özgürlük yani hürriyettir. 

Bin sevda ile yetiştirdiğimiz 

çocuklarınızı kurban ettikten son· 
ra göz yafları neye yarar? 

Havalarımızda tehlike var.•. 
<Sonu Sn. 5. Sü J.) 

. "Haval.arımızda tehlike var. 
yetiştirdiğimız yavrularımızı, biz• _______ .:__ ____ ~-----------------
leri yeti§tiren ana ve babalarımı· 
zı, sevgili topraklarımızı hava si· 
lahlannclan mahrum bırakmıya· 

Erkeklik, dişilik • • 
ışı 

cağız .. Ulusumuzun bu coşkunlu· c· . k d d b ))• J 
fiu kar§ısında hiB!emize düşeni ınsıyet çocu oğurma an e 1 o ur 
··apmaktan ayrılmıyalım·,, mu cinsiyeti değiştirmek kabil midir? 

Hakkiye Emin, hava kuvveti- ' .. . .. . l .Aankarn lnn tar fakultesı profe - ! 
111ze katılacak stanbul ocakla- sörü Samuel Aysoy'un erkek yumur 1 
rmdan, hava kurumuna üye ol- talardan di~i civciv almak tecrübell·· 
mak isteklerinden ve bunun kut- ri Japtığını \C bunda muvaffak oldu· 
sal bir borç olduğundan bahsede- ğunu k(•ndisilc konuş.arak yazmıştı!\. 
rek alkışlar arasında <sözünü bi· Profesör Aysoy bir beyanatında bu 

mesele hakkında yeniden şunları söy· 
tirmiştir. 

Şehir Meclisinin kadın üyesi
nin sözleri, dinleyiciler üstünde 
çok güzel etki (tesir) bnakmışbr. 

ikinci olarak Bayan Meliha 
Avni kürsüye çıkmış, güzel bir 
söylev vermiştir. Bayan Meliha 
Avni bu arada şunları söylemiş-

lem iştir: 
Maddenin en küçiik ciiz'ü atom 

dur, Hu da elektronlardan müreı, 

keptir. Merkezdeki elektron1ar da 
müsbct etrafındakiler de menfi elel•· 
trik bulunur. Bütün elektronlarda 
hir hareket Y:ırdır ki bundan bir e 
nerji yahut radirasyon hasıl olur. 

.-------- ====================== 
Dün gece bir hamal 

tir: 
"Günlerdir yurdun üstünde bir 

şim§ek çaktı. Şimşekler, fırtınala
rın, kaıırgaların habercisi olur. 
Fırtınalar kasırgalar insana kor
ku ıalar. Tozu dumana katan rüz
garları, insanları damların altına 
bucaklara koşturur· Bunları sus-

Bir takım radirasyonlar görüle 
bilir, renkler gibi. Uir takımları biz< 
sıcaklık rnsıtalarilc kendilerini his · 
settirirler, soğuk Ye sıcak radiyas · 
yonlar. Bir de ::iya, elektrik ve sairl' 
radiyasyonları Yardır. Bizim dayan • 
dıibmız radiyasyonların tabiati he · 
nüz tamamile bilinmiyor; fakat mev· 
cuttur. flizdc geçen hir fakım hadiı-;e· 
!er vardır ki hunlar radi.rasyondan 
ha:;;ka hir ~eyle izah l'dilemiyor: 

eski metresini 
vurdu 

Dün gece Yükkaldırnnda 'bir 

Kaplıcalar hakkında 
genel bilg ,•:er 

Yazan: Dr. Süheyl U nver 

Bugün 8 inci sayıfamızda 

hamal eski metresini vurmuştur: ============================ 
Yüksekkaldmroda Enıinbey 

çıkmazında bir odada İranlı Meh
metle metresi Münevver oturmak 
tadı. Münevver daha evvel ibra • 
him isminde bir hamalın metresi 
iken Mebmede kaçmı,tır. Hamal 
lbra'him Münevveri birkaç defa , 
yanma çağrrmı§, Münevver gitme· 

yince hamal dün akşam Münev • 
verin oturduğu eve girerek ta -
banca ile kadını kolundan va kal
binin yanından ağır surette yara
lmışhr. Yaralı hastaneye kaldml
mışhr. Hayatı tehlikededir. H; -
.mal yakalanmıttır 

turmak için gücümüz, kuvvetimiz 
yoktur. Fakat bu §İmşek içimizde 
korku yaratmadı. 

Bu, bir atılııta nereye varaca• 
ğımızı göıteren bir femıekti. Şim
di, her dakika yeni bir yurdclQ.fı 

daha çevremiz içine alarak ülkü· 

Sempati, antipati, telepati gihi. 
Tahiatte hH cismin kendisine mah 

sus hir ihtiı.azı, yahut radiyasyonu 
vardır. Bunları elde ettiğimiz zaman 
kapladıkları cismi ta) in edebiliriz. 
insan hunu rldc edebilecek bir alet -
tir. lnAAnların yüzde otuz beşi bunu 
e]de crlchilir. Yüzde kırkı da uzun ta· 

Profrsiir Ray Sam11d Amwu 

timler yaptıkUın ~onr:ı bu kahiliyetl 
edinebilir. Niharl·t ) üzdc lıir l\ısmı 
bundan mahrumdur. 

Süjenin haıs:-a~iretine göre tcncr· 
füsün ve nabızda ~iir'at ı·adi) asyonu 
aldığını göstC'J'İr. Daha fazla hassas 
olanlarda menii yahut adale takal • 
!üsleri olur .. 

ProfeRÖr bu radi11asyonları </Ös • 
termek için hir "rakka.,,, kllllanrlma • 

CLutfcn sayıfayı çcvirinir.) 



Yeni bir konferans daha ! 
1906 antlaşmasına riayet isteniyor 

Amerikalı 100 zenci Habeşistan ordusuna gönüllü 
yazılmış. Yakında hareket edeceklermiş ... 

•• omun er 
neye mahkiim o ar 

Ankara, 13 (KURUN) - A
ğır ceza hakyeri bu sabah Komü
nistler hakkında kararını verdi. 
Ruşen Zeki. Muzaffer, Eyüp, Ha

ayni müddetle memuriyetten m::ı.h
rumiyete, birer sene polis neza
reti altında bulunmuğa mahku.n 
edildiler. 

Loudra, 13 (A.A.) - Haber · tedbirler almağı yükenmiş (teah
alındığına göre, bugünlerde, L'on- hüt etmiş) lerdir. 

miş olan hükumetler arsıulusal an- san İzzettin dörder sene hapse, 

drada, uluslar sosyetesi genel sek- Bundan başka, andlaşmada, üç 
releri Bay A venol ile İngiliz ba- dvletten hiç birinin, önce öteki
kanları ve halya büyük elçisi Bay lerle konuıup anlaşmadan müda
Grandi arasında, Habeş meselesi- hale etmeğe izinli olmadığı da ka
nin kotarılması için geçmekte o- yıtlıdır. Statüko şayet bozulacak 
lan görüşmelerden erge (maksat), olursa, her üç devlet, Habeşista-
1906 andlaşmasım imza etmiş bu- nın biilünlüğünü korumak için el
lunan İngiltere, Fransa ve halya- lerinden geleni yapacaklardır. 

laşmazlığm halli çaresi bakımın-
dan savaşı takbih ederler. Ameri- Merkez memurları 

resen muhakeme 
kabahat suçlarını 

nın delegeleri arasında bir kon· Bugünkü konuşmaların en çe-
ferans toplantısını sağlamaktır. tin noktası, denildiğine göre, sı-

Siyasa1 çevenler bu görüşme- nırları· andlaşmada pek müphem 
ler hakkında çok sıkı bir gizlilik olarak tasrih edilmiı bulunan nü
muhafaza etmekle beraber gele- fus bölgelerinin balyadan değiş-

' . . ı . h kk d k. ı l cek haftanın başında Cenevreye •tın mesı a ın a 1 la yan ve 
dönecek olan Bay Avenol'un ha- İngiliz bakımlarının uzlaşbrılma
reketinden önce hiç bir diploma- sıdır. 
tik teşebbüste bulunulmıyacağını Bay Avenol gelecek hafta ba-
da gizlemiyorlar. şmda Pariste !bulunacak ve orada, 

1906 andlaşması, Habeşista

ııın siyasal ve topraksel statüko· 
sunun korunması hakkında üç 
devlet arasındaki uzlaşmayı kay-

detmektedir. Habeşistanda bir ka
rışıklık çıktığı takdirde, her üç 
devlet bu memleket işlerinde tam 

bir bitaraflık gö.stermeği ve ancal< 
oradaki elçiliklere yaharu:.ı can ve 
malların ıvc ıüç devletin karşılıklı 
asığJarının (menfaatlerinin) ko
runması için gereken her türlü 

İngiliz bakanlarryle neler görüş
tüğünü Bay Laval'e bildirecektir. 

BAY HUL NE DiYOR ! 

Vaşington, 13 (A.A.) - 8. 
Hull, halyan - Habeş ~eselesi 
karşısında Amerikanın durumu 
hakkında gazeteleri sorularına 

karşı demiştir ki: 

Paris paktının düşergeleri, 63 
ulus tarafından imza edildiği za
man olduğu gibi bugün de sayılı
dır. Bu pakta gö"'e bunu imza et-

ka, diğer uluslar gibi, pakta ve bu
nu imza eden devletleri bağlıyan 
mecburiyetlere riayet edildiğini 

görmek arzu eder. 

Marsilya, 13 (A.A.) - Ame
rikanın yeni Adis-Ababa İşgü-

deri Bay Jori Hanson, Adis-A
babaya gibnek üzere Marsilya
da vapura binerken, gazetelere şu 
diyevde bulunmuştur. 

"Amerika Birleşik devletleri, 
Habeş-İtalyan davasında bekle-

yici bir durum tutacaklardır. Bu
nunla beraber Amerika Habeşis
tanm ekonomik gelişmesiyle ilgili 

olduğundan bir takm1 baraj'lar 
yapmağı kendi üzerine alması 

mümkündür. Benim başlıca öde-

vim Habeşistandaki Amerika te
baasının güvenliğini korumak o
lacaktır.,, 

HABEŞ ORDUSUNA GÖNÜL
LÜLER GlDlYOR. 

Okmulge (Birleşik Amerika ) , 
13 (A.A.) - Yüz kadar siyah 
okmulgelinin Habeş ordusuna gö
nüllü yazıldıkları bildiriliyor. Bun 
lar yakında hareket edeceklerdir. 

Los Ancelos da sallandı 
Los Angeles, 13 (A.A.) - Bu 

sabah burada ıve Holivudda bir -
çok .saniyeler süren bir deprem 
duyulmuştur. Deprem ayni za -
manda Pesadena Lonşbeach' de ve 
başka yer1erc!e de duyulmuştur. 

nüfus sayımı Başbakanın 
önemli 

etrafında 

Binalar sarsılmışsa da hiçbir 
hasar yoktur. 

ı 11 nıQfttumnmnmnı un ıwırun ııu 11 ıııuım muım uımmmuuu. 

sım tarif cltiklc11 sonrn diyor ki: 
"111,ahtan soıırn yumurt.ac.ıklarda· 

ld tC'hC'ddül ı,anda 'e idrarda da tc· 
IJC'ddiiller }apar. 1şte hu dcğismelcr 
di ilerin r:ıdiyas}onunu da taclil e -
eler. O :alman nıcvcc uzunluldan ar -
tar, crkcitin nıeHelerine yakla~ır, 
Jınttfl g~r bile • 

Cin. in ta} inine gelince: Bugiinc 
kadar iJl,ahtan sonra cinsin hl•lirdi
gi sunılı) ordu. Bu doğru değildir. ifa· 
dınlarda rüsc)m üç a}lık olunca}a 
ı,adar. ha},anlarda kırkmcı güne ka· 
dar bu· cok i tihalclcr geçirir •. Ilu 
miiddct içinde cin İJ etin iki sistemi de 
mih ı11J olamk geli ir. Bundan son • 
ra alacağı cin e göre bu ~i temden 
hiri dumura uğrar, diğeri geli ir. Bu 
ela rü e) min lıeslenme i 'c anne üze· 
rinde olan harici etkik•r (t irJcr) ne
ticesidir .. , 

/'rofcsö,. bu l'lkilcri anlattıktan 

ımrıra i11 arıda ci11siyl'ii11 'tlcğiştirilip 
dcgiı;tirilcmiycccği lıahsinc gc~iyor: 

"Bugüne kadar birçok muharrir -
lcr. bü) ük hay\ anlarda \C insanlar • 
da dn in eleği tirileceğini iddia et -
mi ... ferdiı·. Uen kendi hesabıma bu iİ • 

naııcı kuvYetlcndirccek bir ey bula
madım. Hcnkli ziyalarla yaptığım 

trcriihclcr. yumurtaJardaki cin, i rad· 
J ocstczik deaksi} onlarını değiştir -
mek imkanını vermiştir; fakut bir da· 
ha sö~ leyim ld kadınlarda cinsi ele • 
ği tirecck hiç bir mm·Aff akıyet elde 
edilemcrntişr. 

Ru bilgini i\tihailof'un yaptıJlı 
tecrübeler, cinsin tayini için muhitin 
etkisini (tc ·irini) ~ok iyi gösteriyor. 
Bu bilgine göre huveynatı rnene,•iye -
de hulunan elektrik, memeli hay -
'anlarda cinsi tayin ediyor.,, 

Ankara, 13 (A.A.) - Başba
kan general ismet İnönü seyaha -
ti esnasında nüfus sayımı hakkın
da ilbayl!:klara aşağıdaki emri 
telgrfla vermiştir: 

"Doğu vilayetlerinde gezi es -
nasında nüfus sayımı hazırlıkla • 
rmı takip ediyorum. Yapılma za -
manı Y,aklaşan genel nüfus sayı
mının temeli olan numaralama iş
lerinde bazı il ve ilçelerin gen 

Anadoluda gezen 
öğretmen fer 

Sıvas, 13 (A.A.) - Edremit 
ilk ve orta okulası öğretmenle -
rinden ikisi Bayan olmak üzere 
l O öğretmen dün sabah Sıvasa 
gelmişlerdir. 

Konuklar istasyonda öğretmen -
ler birliği tarafından büyük bir 
ilgi ile karşılanmışlar, öğleye ka-

dar Sıvasın önlüklerini, okulla -
Tını ve sanatlar evini ge7.mişler, 

öğleden sonra da elektrik san -
tralını görmüşlerdir. 

Konuklar şerefine öğle ve ak
şam şölenler verilmiştir. Gecele -
yin yine öğretmenler birliği tara

fından lisenin büyük salonunda 
Sıvasın bütün öğretmeleri ve kül
tür severlerinin bulunduğu bir 
süvare verilmiştir. 

Saat ikiye kadar devam eden 
bu eğlentide birçok karıılıklı 

söylevler söylenmiş ve çok iyi bir 

gece geçirilmiıtir. Konuklar bu 
sabah trenle Amasyaya gitmişler· 
<lir. 

bir • 
emrı 

kaldıkları ve bu işi gereği gibi ö
nemle kovalamadıkları görülmek 
tedir. Çok esaslı ve önemli bir dev 
let ve ulus işi olan sayım için is
tatistik genel direktörlüğünden 

verilen direktiflerin hemen ve ek· 
siksiz yerine getiri1mcsiııi ve bü
tün devlet Jmrumlarınm bu işte 
canla başla çahşmalarmı dile -
rim. Bu emir bütün ilbaylıklara 
bildirilecektir.,, 

Hava tehlikesine karşı 
Mudurnu, 13 (A.A.) - Bugün 

halkevinde :ve tayya~e binası ' ö -
nünde iki büyük toplantı yapıl -
dı. 

U parti bn kam tar:afmdan ha
va tehlikc:sini bilen üye yazılma
sı için verilen söylevden J;onra 
kasabadan 700 liralık yükcn ya
zıldı. Ve köyler adına toplanan 
mümessiller bütün Mudurnu lcöy
lcrinin toprak üriinünden verdik
leı·i yüzde birden başka ayrıca 

topralc ürününden yüzde bir ver
mek surctile iiye ve yardımcı üye 
yazılacaklarını bildirmişlerdir. 

Ulusai savaşta gösterdikleri 
yararlıkla tanılan Mudurnu halkı 

im yurtsevcrlil:: yarışında da çok 
ilgili çalışmakta ve il içinde gö:;
termclik olmaya önem vermekte
dirler. 

(: * • 
Mersin, 13 (A.A.) - Burhan 

komününe bağlı köyler halkı ü -
rünlcrinin yüzde dördünü hava 
kurumuna vermeyi • kararlaştır -
mıılardır. 

Ankara, 13 (KURUN) - lç 
işleri Bakanlığı yeni polis hak 
yerleri teikilab kanunu projesi ha 
zırlamaktadır. 

Buna göre, merkez memurları 

kabahat suçlarını resen mubake· 
me edecek, bir karar verecektir. 

edecek 
iç işleri Bakanlığı bu projeyi h".· 
zırladıktan sonra adliye bakanlı" 
ğma verecek, sonra kamutaya 

gönderilecektir. Bu kanun çıkt.r' 

sa ceza işleri çok çabuk bir zaman 
içinde kotanlacaktır. 

Bükreş elçimizin sözleri 
Ankara, 13 (KURUN) - Bu

raya gelen Bükreş Elçimiz Bay 
Hamdullah Suphi şunları söyledi: 

- Hükfımetimizle Romanya 
hük\ımeti, Türk muha~eretini ko
laylaştırmak için dostane bir an
laşma yapmışlardır. Romanya hü
kumeti Türkleri askerlik, vergi 
bakayası, pasaport almak gibi ka
yıtlardan başka herhangi şekilde 
olursa olsun para, mal gibi servet· 
lerinin de serbestçe nakline mü, 
saade ebniştir. Dört sene zarfında 

Yun ani standa 
Bilginler Cumuriyetçi 

birlik kurdular 
Atina, 13 (Kurun) - Yunan 

bilginleri Cümuriyetçi birlik :kur
muşlardır. Cümuriyetçi bilginler 
birliği neşrettiği bir beyanname .. 
de cümuriyeti korumak için şid • 
detli bir savaşa girişeceğini hal -
ka bildirmiştir. 

Atina, 13 (Kurun) - Yunan 
iç işleri Bakam geneloyun geri 
bırakılacağı rivaretlerini yalanla· 
mış. kendisinin şimdiden gcneloy 
hazırlıklarile uğraşmağa başladı -
ğım söylemiştir. 

Atina, 13 (Kurun) - Kondi -
lisçi saylavlarclan Mısnlıoğlu, Kon 
dilis partisine mensup saylavla .. 
rın onda dokuzu cümuriyetçi ol -
dukfarını ve cümuriyet rejiminin 
muhafazasına çalışacaklarını söy
lemiştir. Bundan başka, Kondilis 
krallık cephesine iltihak ettikten 
sonra partisinin bir kongre alde -
derek durumunu kararlaşlıması 
düşünülmektedir. Şayet partisi 
cümuriyet lehinde bir karar ve -

Müslüman Türklerin muhacereti 
bitecektir. HükUmetimiz bu mu
hacereti bir nizam altına almak İ" 
çin evvelce Romanyaya gönderdi 
ği iki memurdan başlia yeniden 
üç memur göndermektedir. Bun
iann gayreti orada elçili.K ıte kon' 
soloshane memurlarmuzm gayre" 
ti ve dikkati ile birleşereli L"u bu" 
yük göç hareketi hallmmz için en 
iyi bir şerait altında nttticelenebl• 
lir. 

Celil Bayar 
Moskova yolunda 

Odesa, 13 ,(]\. .) - ürki) e 
EKonomi BaKe.m Bay Celnl B y;ı.r 
buaya gelmi§, ıCiıJ, ağır endü t ·i 

'l(e tecim IBaKanlıkları delege'e'°1 
ile Türkiye sefareti ve Odern I· • 
solosluğu işyarları tar uf ... 
karşılanmıştır. 

Bay Celai Bayar Moslrn,_ 
h'areket etmiştir. 

YENt BiR HARA AÇILACA - • 

Ankara, 13 (KURUN) -
rım (ziraat) Bakanlığı dcğu 1 • 

yetlerinde kurulacalc yeni bir ( .... 'l 

etrafında tetkikat yapıyor. R ı 1 • 
ranın Erzurumda açılması 
temeldir. 

ASKERi TEMYlZ MUDDr ! 
UMUMiSi 

Ankara, (KURUN) - A"''.rtİ 
Temyiz Halcyeri Müddei umumi~İ 

Bay Rifat Almnnyaya gidecektir. 

Bay Rifat orada bir sene kalarak 

rirse Kondilisin parti liderliğin .. Alman askeri ceza kanunu usulle" 

de kalması şüpheli bir şekil aia- ri etrafında inceleme yapacaktır• 
caktır. 

Atina, 13 (Kurun) - Dış Ba
banlığına getirilecek· olan bay 
Maksimos yeni Girit genel valisile 
beraber ant içecektir. Bay Çalda " 
ris 20 temmuzda A1manya kaplı-

Bulgaristanda deprem 
Sofya, 13 (A.A.) -Kuzey Bul 

garistanda oldukca şiddetli bit 
deprem olmuştur. Zarar yoktur. 

calarına hareket edeceğine göre 
yeni bakanların pazartesi günü 

ant içmeleri muhtemeldir. rl' KURUN okurlarına 
GENERAL KONDILtS lTALYA HiZMET KUPONU 

KRALI iLE GÖRÜŞECEK 
14 - 7 - 935 

Bu kupondaki tnl'ilttcn ba h)n • 
rak 15 nün içinde KPRUN idaresine 
gösterHir c bir küçük ilc'inm ı de • 
falık 1 satırı parası }erine alınır. 

(lstlycnler, gUnllodc idarede bulun · 
durulacak surette bu kup nl:ın ı 
verecekleri Mektupların ı 

bilirler. 4 lU'llmc bir :'ltir 

Atina, 13 (Kurun) - Yunan 
harbiye nazırı General Kondilis 
Musolini ile ikinci defa bir saat 
kadar görüştükten so:ıra gece ya

rısı İtalya Kralı tarafından kabul 
edilmek için San Rosoreye hare
ket etmiş, istasyonda teşrifat di
rektörü Kont Sevi tarafından u -
ğurlanm ıştır. --.smı ____ ma:1111e:ıır::ı:ı::ıızıcz 
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1 işaretler 1 
Gazi terbiye 
enstitüsünde 

Ankcua l•tcuyonuna yakltı§an
lann ilk gözüne çarpan kocaman 
bir kurağtlır. Bu kurağ Gazi Ter· 
bi)-e Enıtitüıüdiir. Şehre biraz u· 

Matbuaat kanununun bir maddesi 
münakaşa ediliyor 

uık ve ona karııJan bakan yülı· 

ıek ~atı al.tında modern yapıların Önemli 
Yapımları hazırlandıkları gibi ya· 
nnki inıanm kalasını kuracak, 
onu fekülendirecek insanlar da 
bcırada bir ipek böceği sabrıyle 
çcılıımaktadırlar. 

bir dava; Gazeteler kendilerine gönderilen her 
cevabı basmıya mecbur mu, değil mi? 

Burası yeni adamın ruhunun 
itlencliği bir atelyedir. Bu atelye 
•es.siz çal.ı§ır, her yıl kültür ordu· 
sunun kadrosuna en aşağı elli or· 
ta okul hoctuı verir. 

Galatada bir gezi acentesi ya- filanca zat bulunarak teşekkül et
zıhanesinin sahibi bulunan Koı- mittir.,, deseler, isimlerinizin ga
tantinidis tarafından Rumca zetede neşredilmesi behanesiyle 
"Apoyevınatini,, gazetesi aleyhine bu neşriyata cevap vermek hakkı
açılan bir davanın lstanbul üçün- nı nefsinizde bulur musunuz? E
cü ceza hakyerinde dün sabah ğer bulamazsanız, sebebi, bu ya
müdafaa safhası geçmiştir. zdarın şahıslarınız için bir taar-

Da va, yazdığı bir habere dair ruz teşkil etmemesinden ve si~i 
gazeteye gönderilen bir cevabın müdafaaya mecbur kılacak mahi
basılmaması davasıdır. Bu dava- yette olmamasındandır. Demek 
da gazetenin vekiJi olan avukat ki, cevap hakkı mutlak ve umu
ve Saylav Vasfi Raşid, dün müda- mi değildir! 

Kötü anlamıyla hocadan, ve 
hocanın yeti§mesinden bah!letmi· 
Yorum. Çünkü burada çalışkan· 
lem rnankala, hayiaz.ları, mltanı 
tertbel yapan hayattan tecrid kam 
Pı diyebileceğim okul hovası yok· 
tur. 

faasmı yaparken, şöyle demi§- -======================== 
Burada halalar bir yemek do· 

labt E:ibi prof eıör adını alan ah
çılann pişirip kotardıkları ıahan· 
l~n iıti/ edile/iği bir yemek clo· 
labı ieöiJd· · ., ır. 

.. Ben bunu biliyordum, fakat 
~u,., aklına güvenilir, fikirlerine 
111cınılrr, azmanlıklarınclan §Üphe 
e~ilmeyen bir kaç arkadaıla en•· 
11tii talebesinin açtıkları re•im ve 
e/iıi •ergilerini gezJikten •onra 
iıtcıntrn bir kaç kat daha arttı E
ier Yolunuz dü.§er de aiz ele, yeni 
Cldamların kültürümüz. için, kiiltür 
irin ncuıl çalıımtf alduklannı gö· 
riiruniz. bana ıöyliyeceğiniz. ilk 
cümle fU olacaktır: 

u_ Bize olandan çok azını an· 
'tın ... 

ı;ı • 

Serginin büyük icldiaaı yok. 
Enıtitüyü bitiren yarınki re

::im, yazı ve eliti hocaları eaerle
rini burada 1anyana getirmi~ler, 
f cık12t bu yanyana geyen§til 

tir: 
- Hadiseye geçmeden evvel 

afaki surette, cevap hakkını mev
zuubahsetmek isterim. Matbuat 
kanunu, 48 inci maddesinin bir 
fıkrasında "bir gazete veya mec
mua neşriyatında zikr ve telmih 
edilen hakiki veya hükmi §ahuıla
rın o neşriyata cevap venneğe 

hakları vardır,, diyor. 
Kanunun bu ibaresine bakılın

ca, yeknazarda cevap vermek hak 
kının mutlak ve umumi olduğu 
yani cevabın şeklini ve metnini 
tayin hakkı ismi zikredilen şahsa 
ait bulunduğu kanaati hasıl olur. 
Halbuki, bunun böyle olamtyaca
ğını yüksek kanaatlerinize ufak 
bir misalle göstereyim. 

Mesela, yarın çıkacak olan ga
zeteler, hakları olduğu üzere hu
zurunuzdaki bu hadise ve muha
kemeden bahsederken "mahkeme 
reisi, Bürhanettinin riyaseti altın
da falan filan azalardan mürek
kep olarak ve iddia makammda 

lakat bu yanyana geliıten kendi 
4endine bir takım tezler fırlamak· =========================== 
tadır. Hukuk Fakültesini 

Re•im, yazı, elişleri ıergilerin· b•hrenler 
de ~nyana gelen eserlerden şun- Hukuk fakültesini bu yıl biti · 
lan anlıyorsunuz: ren gençlerimizin bir kısmlilln ad 

A) Hoca bi.r kültür kollektivi· larını evvelki gün yazmıştık. 
tefinin bir parçan.dır. Diğer bir kısmının da faküll,. 

Tıpkı bir büyük makinenin kalemi tarafından numaraları ve 
Patçoları gibi. sınıf geçme vaziyetleri yeni tesbit 

Bunu söylemek kolaydır. Fa- edilmiş olduğundan bunların ad
kat bunu bir makinenin parçala- }arını da bugün yazıyoruz: 
rın.cf aki. ahenkle bir araya koy- Nadire, Güzide, Nebahat, Mem 
'>tak ... Bu bizde de yüzde yüı: ha· duha, Etem D~rviş, Muhtar, Me -
ll'1:.l denebilecek bir şeydir. f nsti· liha, Necdet, Atalay, Nurullah, 
ti.ide okuyan gençliğin bu bera- Mehmet, Hasan, Şahabettin, İs -
berliği, bu iş birliğini yapmış okul mail Fuat, Kemalettin, Şefik Sab-
koUektiviterini tamamlamıştır. ri, Necip, Sual, Ahmet Çelebi, 

Reıim hocası, tabiat dersiyle izzettin, Hasan Hayri, Kerim Al -
olo.n münasebetinden tabiat hoca- yut, Burhanettin, Mahmut Niza · 
ıı davayı kavramayı pek ala ba- mi, Muhlis, Osman Ziya Enver. 
§cırıyor. •mı""'"n:1,....."""""""'"'"ıı11ıııu•ıı11•"'''''""'8"'""'uııın•'"'""tM11HtMtıını11111" 

B) Enstitüdeki hazırlanmış o· cukların lotogralları, nihayet ter· 

Ekmek 
Nark 
yarın 

komisyonu 
toplanıyor 

Belediye nark komisyonu ya • 
rm sabah toplanarak ekmek ve 

fırancala fiyatını yeniden tesbit 
edecektir. Fiyatlarda bu hafta da 
bir değişiklik olup olaınıyacağı 
yarın belli olacaktır. 

&lediye zabıtası memurları ve 
ekonomi direktörlüğü narktan u· 

cuz ekmek çıkaran fırınları sıkı 

bir surette teftişe başlamı~lar. 
dır. 

Bu teftitler günün beJJi olmı -
yan saatinde yapılmakta ekmek • 
lerden nümuneler alınmaktadır. 

Çaşnisi bozuk ekmek çıkaran 
ve ekmeklerinin içinde ip ve tel 

çıkan üç fırın birer hafta müddet
le belediye tarafından kapatıl • 
mıştır. 

Dün zahire borsasına deniz yo
lile 45, Anadoludan şimendifer • 
le 75 ton buğday gelmiştir. 

Yumuşak buğday yedi kuruş . 
tur. Sert 4,375 ile 4,37 den satıl
mıştır . 

Hava Kurumuna üye 
yazılan memurlar 

Hava Kurumuna üye yazılmak 
için bütün memurlar nıaatlarmın 
yüzde ikisini terketmi§lerdir. 

Her daire kendisinde çah§an 
memurların aldıkhrı nıaaşlarınm 
yüzde ikisini keserek hava kuru· 

muna göndermektedir .. Buna gÖ· 
re her daire, yıl içinde yüzde ikj 
kuruş terkederek tam ve yardım· 
cı üye olanların sayısı tesbit edil
mektedir. 

Zira, cevap, esasen mahiyeti 
itibariyle bir cezadır. Ceza kanu
nuna girmiyen ve borçlar kanu
nunun tazminatına esas olamıya
cak kadar küçük, fakat gene de 
bir cezadır. Felsefi bir ceza, ta
savvurda bir cezadır. Gazetenin 
vurduğu tokata r.ıukahil, yanağı
m uzattırmağa gazeteyi icbar e
den bir cezadır! 

Binaenaleyh, cl'!vap neşretmek 
mecburiyeti ceza olduğu için, ga
zetenin mülkiyetin" dokunur. Ta
sarruf hakkına taaddidir. Dütü
nünüz ki, gazete, kendi tasarruf 
hakkını cevap verene terkediyor, 
demektir! Yapılan statistiklere na 
zaran, bir gazete günde vasati 400 
kişinin iami zikir ve telmih olunur. 
Eğer bu 400 kişiden her birinin 
cevabı yazılmak li.zımgeline, ga· 
zetenin mülkiyeti başkalarına İn· 

tikal etmi~ olur! 

Demek ,ki cevap neşretmek ce
za olduğundan dolayı "ne§rcde
ceksin., demek için, gazetenin ha
tasını göstermek lazımgelir. Hata 
var mıdır, yok mudur? Gönderi
len cevap, netriyata cevap mıdır, 

değil midir? işte, mesele burada! 
Yoksa, hakkın suiht.imalini, ka
nuni mevzuatımızdan hiç biri ka

bul edemez! 
Vasfi Raşid, müdafaasını da

ha bazı noktalardan genişletti ve 
bitirince, hakyeri heyetini teıkil 
eden Bürhanettin, Hüseyin ve Ta
hir, duruşmayı, kararın bildiril
mesi için başka güne bıraktılar. 

Ramiye Terkos suyu 
verilecek 

Ramide oturanlar köylerine 
terkos suyu getirilmesini istemek
tedirler. 

Şimdiye kadar 250 kişi ahone 
olmayı kabul etmiştir. 

Terkos idaresi de RamiJilerin 
isteğini kabul etmiştir. inceleme 
yapılmaktadır. 

Köprü üç gün kapalı 
Karaköy köprüsünün açılıp ka· 

panan parçasının dubalarından 

birisinin yarından itibaren de • 
ğiştirileceğini yazmıştık. 

Köprü yarın sabah açılıp ka -
pandıktan sonra perşembe günü
ne kadar açılmıyacaktır. 

Küçük deniz vasıtaları Kara -
köy cihetindeki gözden yarımşar 
saat ara ile girip çıkacaklardır. lcın etüdlerden anlıyoruz ki, ya· biyeci gözüyle mütalaa. 

rrnki orta mektep hoccuı gören, Bir b(l§ka etüd, Anaciolunun 
gördüğünü çizgi ve yazı ile an- ya bir mahwli ya bir şehri, ya bir 
latabilen adamdır. sanai hakkında ... 

Belediye Başkanlığı, belediye 
memur ve direktörlerinin maasla
rmdan kesilen miktarı hava k~ru
muna bildirmiştir. 

Bu gözün her iki tarafında 
memur bulunacak, işaret vere -
ceklerdir. 

Gezintiler 

Görünmez 
yardımlar 

Gazetelerde lıalk evlerinin 
bir ilanını gördüm. Evlerinde el 
i§leri yapan Jul ve kinueıiı: ka
dınlara yardım için komiayonlar 
toplandığını, yakında açdacak ge· 
nel ıergide onlara yer ayrıldrğmr 
bildiren bu ilan, beni yükıek bir 
eser gibi •arılı· O stü!lte iki kere 
okudum. Sönük, lHlZ yolların 

loşluğu içinde geçen bu yardım, 

çarpıcı olmadığı., birdenbire gör.· 
leri almadığı için, bence hepsin
den ii•tündiir. 

Eıkiclen bizde ökıüz ve yetim
ler, yalnız analarını babalarını 
kaybetmekle kalmaz.dı. ilk ağıt 
günlerinin §elkaı tfığı sönünce. 
genç dullar ve emekl.eyen yavru· 
lar, unalufUn derin ktıranlığına 

gömülüp giderlerdi. On doku· 
zuncu asırdan önceki atalarımı· 

zın akla durgunluk veren ince va· 
kıllarından •onra, yaktn geçmitin 
bu vurdum duymazlığı toprahla-
rımız üstünde nanl kök saldı bil· 
mem. Fakat bildiğim §U, ki vak
tiyle beslemelerin evlerde kıra

cakları tabak ve fincanları öde
mek üzere hanlar, hamamlar vak· 
/edenlerin torunları, bir ökw:ı 
gönlünün içli çarpışını artık duy
maz olmuılarJı . 

Böyle düıündüjüm içindir ki 
dünkü ga.zetelercle, kıyıda köıeJe 
kalmı§ zavallıları düıünen bir yu· 

vanrn varlığını görünce çok sevin
dim. 

Bizde ruim, edebiyat henüz 
yerli çevreyi kavramı§ değildir . 

Hiç bir tablada alt katların 

çektikleri liir san' at kamçısı ola· 
rak yüzümüzde çatlamadı. Ro
man, lıikôye ve görüılerde ele iç 
yaralarıma çırçıplak ortaya kon· 
madı. 

Süzgeç duvarlanndan rüzgar 
okları ıılıklatarak geçen bir oda· 
da, iıli, kör bir kandil t§rğında el 
i§i i~leyen solgun kadınlar. ne du
yuyor, ne dü§üniiyor? Y a§ayı§ı 
nasıl görüyor? .. Rüyaııncla sıcak 
ekmek ıomunları gören ökırüı:lerin 
yüreklerindelii duygular nedir?.· 
Soğuktan donmuı mosmor par· 
maklar ara.8tnda iğneler na.ıl bir 
gürz ağırlığı bağlar?.. Bunların 
hiç birini bümiyoruz. Daha tloğ· 
rusu yalnız çekenler biliyor. Bela, 
yalnız çekenlerin bQJtntla ve ke
der yalnız duyanların gönlünde 
kaldıkça çareıi bulunur mu? .. 

Ba§ka ülkelerde •an'at, çeken· 
lerle y~ayanlan birlqtiren bir 
perçin, bir lehim i§ini göre göre 
en ıarı benizlerde, en yanık yü· 
reklerde bile sevincin çarpıntısı· 

nı, gülümsemenin tadını yarattı. 
Bu uğurla saVa§l kendimiz için 
dilerken halkevlerinin bu görün· 
mez fakat gerçekten büyük yardı· 
mını alkıflamağı borç bilirim. Bu 
emekle düzensiz dul çalıfmaaı, 
insal•ızlar elinde rüzgara savrul· 
maktan kurtulacaktır. 

s. Gezgin 
Geceleri de gözün her iki tara· 

fında yarını saat kırmızı, yarım ı--------------
saat yeşil fener yanacak, deniz Kilyos - Sanyer 

Görmek, yazmak, çizmek ni- Bütün e!lerlerde ayni etüd, ay· . .. 
hayet tabiate inmek, onunla ni ruh, ayni görüs. Flor yaya otobusle bjr kişi 
haJ/i/ıtımUT olmuş demek.tir. • m" kuruşa •d k Geni§ bir kurağda, rahat, ra- yır 1 gı ece 
Bizim eski okullann, ve bi~ çok· Fl b 

l hat aracla:rıyle istediği gibi oryaya oto üı işletil • 
ltırının bütün kabahati okuyan ar- kri k 

al. l d ralı§abilen bir gençlik bize ses· mesi fi · gitti çe kuvvetlenmek-
dan tabiatten uzak k ma an ır. :r d 

Resim elişi bölümünün hazır· ıizce iyi bir yann hazırlıyor. te ir. 
ladığı sergide, dikkate de- Maaril Bakanlığı., terbiye ens· Suadiye otobüs sosyetesi ile 
ğer, çok pek çok konular- titümnün değerli idarecileri ve Ramililer bu işi baf&rmaya çalıı· 
la kar§ıla§ıyoruı:. Mesela bir ta- kültürü üstünde genç hoca kadro- maktadır. Şimdilik Floryaya on 
nen, Ankaracla ,, aileıini geçin- BU bu eserler önünde gerçekten iki otobüs işliyecektir. 
dirmefe mecbur olan mektep ço- tebrike layıktır. Beher adam yirmi kuruıa ta.tı· 
cukları,, ndan bahıetmektedir. Sadri Ertem nacakttl'. Florya otobüsleri Sul . 
Etüdler, anketler, teker, teker ço· tanahmetten kalkacaktır. 

vasıtaları bu işaretlere göre girip otobüsleri 
çıkacaklardır. Büyük deniz vası - Kilyosla Sarıyer arasında bü • 
taları üç giin Halice' geçemiyecek- yük ve geniş otobüslerin işliye • 
tir. miyeceğini yazmıştık. 

Telefon sosyetesi delege
leri geldiler 

Ankarada Bayındırlık Bakan
lığıyle temasa giden telefon sos
yetesi mümesailleri Frank Gill ve 
Buaye lstanbula dönmü§lerdir. 

ilgili kimseler yollarda tetki • 
kat yapmaktadır. 

Y akınd~ küçük otobüslerin iş
leme tecı·übeleri yapılacal<br. 
Bundan iyi sonuç alınırsa hazı 
hatlardaki dar ve küçük otobüs-
1er buraya itliyecektir. 



F akfr FOcukların kitap
ları için ayrıldı 

ilk tahsil çağında bulunan bü
tün çoc~arın okuması için kül .. 
tür direk\örlüğü tarafından yeni 
tedhirler alınmaktadır. 

Her semtte ilk okul çağına 

gelmit çocukların aile vaziyetle
ri incs]enerek tahsil çağında o• 
fonların mutlak surette bir okula 
gönderi1me]eri. kararlaştırılmış • 
tır. 

Çccuklarım mektebe gönder • 
miycn aileler cezaya çarpılacak • 
lardır. 

Bununla beraber birçok köy • 
ler ve şehrin bazı semtlerinde 
kitap, kalem, defteı· gibi der.\S le
vazı:rJU alamıyacak kadar fakir 
aile ~ocukları da vardır. 

Kültür direktörlüğü bu çocuk • 
lara ders levazımını tedarik için 
bütçede 3000 lira ayırmıştır. 

Laq-ım sutarile sulanan 
bostanlar 

~taniarın lağrm sularile su -
lanamıyacağmı dün Y:azmıştık. 

Daimi encümenin bu kararı be
lediye şube direktörleri tarafın • 

M 
dan bölgelerindeki sebze I>ahçe • 
lerile bostan sahiplerine bildi-

" - ' rilmiş, kendilerinden imza alın -
mıştır. 

Lağım sularile sulanan bostan
larm çoğu Beşiktaş si'rtlarmda, 
Şi~li ve Feriköydedir. Belediye 
zabıta memurlan bundan sonra, 
srk, sık bostanları dolaşacaklar • 
dır. 

Mektepli bileti yüzünden 
, çıkan dava 

Ahmet lüıkkı iıminde bir okul 
~!eheainin dün sabah St!ltanah • 
"U~t birinci sulh ceza hakyeı-in .. 
:1un1şması yapılmıştır. 

Bu mektepli gencin, (Akay) i· 
daresinin köprü iskelesi bilet gi
şesinden kendi pasosile, paso -

suz bir arkadaşına bilet almak 
istediği ve bu it çakılıp pasosu 
elinden alınınca, iskeledeki sos -
yete memurlarına &Övüp saydığı, 

pasoyu ellerinden kapmağa kal • 
kışhğı, gelen polise karşı geldiği. 
kaçmağa ~avrandığı ve nihayet 
bir inzibat tarafından yakalan • 
dığı iddiası ortaya atılmıt bulunu
yor. 

Ortada bu yolda bir de zabıt 
var. 

Kendisi böyle suç mahiyetin -
de işler yapmadığını söyfüyor. 
Dün birkaç şahit, bu arada (A· 
kay) iskeleler baş direktör yarı 
Fuat, iM<:elc baş.memuru Baki ve 
Mustafa isminde bir işçi dinlen -
diler. 

Olan biteni aşağı yukarı yaz -
dığımız gibi anlattılar. 

Şahitliklere göre, iskeler baş -
memuru Osman, bu genci çağı -
tarak pasosunun ertesi günü ve -
"ilcc ~ğini söylediği halde, o, ge· 
ne sakinle§memiş .... 

Hnkim Reşit, duruşmayı dava 
edilen gencin müdafaa yapmak i
çin avukatını getireceği~i söyle . 
mesi üzerine, önümüzdeki salı 
gününe b~raktı. 

Deli mi, azllı mı? 

Şerife Mürüvveti 
öldüren adam 

Mecidiye köyünde Dutluk de -
nilen yerde şerife Mürüvvet İşmİn 
de bir kadını, kendisile evlenme· 
ğe razı olmadığı için tabanca ile 

birkaç yerinden vurarak öldüren 
Ismail, dün sabah Tüzede istin
tak daireleri sofasında bekle -

tilirken birdenbire sendelemiş ve 
yere yuvarlanmıştır. 

lsmaili tüzeye getiren inzibat 
ve tüze jandarmaları, kaldırrnağa 
davranmışlar, bir taraftan da ha
dise, tüze doktoru Envere haber 
verilmiştiı. 

Enver, derhal hidise yerine 
gelmiş, yerde up uzun yatan elle
ri kelepçeli İsmaili muayene et • 
mittir. Neticede bunun sahiden 
değil, yalancıklık bir baygınlık 
olduğu anlaşılmıştır. 

Aradan beş, on dakika geçmiş, 
yerde up uzun yatmakta ısrar e• 

den İsmail, yanındakilerin ayağa 
kalkması yolundaki sözlerine 

karşı hiddetli bir tavrrla yerin · 

den fırlamış, dört bir yanına sal
dırmıştır. 

Bunun üzerine inzibat ve jan • 
dannalar, kendisini sımsıkı tut· 
muşlar, fakat lsmail, bir türlü ra· 
~.at durmamış, bifokleri kelepçeli 
kollarile başı ile ileri geri hare • 
ketler yapmış ve tekme atmı§ • 
tır. Bu arada homurdanıyor, ga • 
rip sesler çıkarıyordu. 

Bu hal karş111ında, ismailir .. 
işlediği kanh işin cezasından kur
tulmak icin kendisini delirmiş 

sandırmak çaresine başvurduğu 
kanaaati edinilmiştir. 

Bununla beraber, lüzum görü
lürse, tüze tıp işleri direktör_lü • 

ğündeki mütahede yerinde bir 
müddet alıkonulacak, delilikle İ· 
lişiği olup olmadığı hususunda 
rapor alınacaktır. 

Dün sabah bu hadise tüzede 
dolaşan birçok meraklıyı, istin • 
tak dairelerinin bulundu.ğu kıs -
mın koridorun:ı çekmiştir. 

Suçlu İsmail, dünkü hadise -
den önce sorguya çekilirken, şöy
le demiştir: 
-Şerife Mürüvveti vuran ben de 

ğilim. Benim bu işten haberim 
yoktur. Onu, kendisini tanıyan 

başka bir erkek vurmuş olacak!. 

O kim mi? Onun orasını ben bil
mem! Siz arayıp bulunuz! 

Bir gazinocu ile bir vatman ve 
daha bazı kimseler, cinayetin şa
hitleridir. İsmail, bunların ifade
sini de reddetmektedir. 

Suçlu, dünkü hadiheden önce 
sorguya cevap verirken, deli gi .. 
bi görünmemiştir. Evvelki gün 
lstanbul genel savamanlığı kapı • 

sı önünde sorgu sırasını bekler • 
ken de, gay~t sa.J..dn oturuyor, et 

rafındakilerle tabii bir halde ko· 
nuşuyordu ! 

Yerli mallar 
• • 

sergısı 
Galataıaray Y.erli mallar ıer • 

gisi perıembe günü saat 16 da 
büyük törenıle açılacaktır. 

Sergideki pavyonlar hazırlan· 
mıştır. Çarşamba günü, pavyon • 
larda satılacak eşyalar yerli ye • 
rine konmuş olacaktır. 

inhisarlar pavyonu ile satışsız 
pavyon bu sene açılacak, serqi • 
nin diğer yıllara benzemiyen bir 
hususiyetini bu teşkil ediyor. 

inhisarlar idaresi kuruluşunun 
onuncu yddönümü şerefine pav • 
yonları büyük bir özenle hazırla· 
mıştır. 

Satışsız pavyonda Türkiyede 
çıkan her nevi eşya bulundurula· 
caktır. 

iki zehirli gaz mütehassısı 
getirilecek 

Belediye, zehirli gazla'\"dan 
halkı korumak ve gaz masl-...ele v 

ı-inin ne suretle kullanılacağını öğ
renmek için iki uzman getirmek 
üzere bütçeye tahsisat koyınut • 
tur. 

Yeni bütçe gelir gelmez uz· 
manlar vazifelerine ba.şlıyacak • 
lardır. 

----- ·--------
1 Kısa Haberler 1 

MUALLlMLERlN GEZlNTlSI -
Şehrimiz lise Ye orta okul öğretmen· 
leri okulların tatili münasebeti1e A • 
nadoluya inceleme gezisine ~ıkacak • 
Jardır. 

Öğretmenler bu gezilerinde grup 
grup ayrılarak Anadolu şehirlerin• 

gideceklerdir. 
ŞlMI F1ZlK İMTİHANLARI -

Üniversitede Şimi Fizik derslerinin 
sınacı dün yapılmışhr. Neticeler bu· 
gün belli olacaktır. 

ÇEK T ALEBELERt !ÇIN - 20 
temmuzda şehrimize gelecek olan Çek 
üniversitesi talebesinden 150 kişilik 
bir kafileyi karşılamak üzere Üni • 
versite talebe birlikleri üyeleri dün 
üniversitede bir toplantı yapmışlar • 
dır. 

Talebeler Galatasaray lisesine ko· 
nuk olacaklardır. 

INGILtz TALEBELER - lngil. 
tere Üniversiteleri talebe bir1iğinden 
160 kişilik bir kafile Yirmi ağustosa 
doğru şehrimize geleceklerdir. 

Bu talebe şehrimizde dört gün ka· 
Iacaklar; kaldıkları müddet içinde ta
lebe birliği üyeleri tarafından ağırla• 
nacaklar dır. 

LAiK TÜRK HIRlSTlY ANLAR!· 
NIN KONFERANSI - L~ik Türk 
hiristiyanlar birliği tarafından bu • 
gün saat on dörtte lstanbul Halke • 
vinde bir konferans verilecektir. Bu 
Konferansta birliğin gaye ve nizam~ 

nameleri konuşulacaktır. 
* JAPONYA YA MAL GÖNDE -

RlLMESI IŞt - Tokyo mümessili B. 
Reşat, Japonyaya gönderilecek mal • 
Iar etrafında İstanbul tecimerlerile 
yapmakta olduğu konuşmaları bitir • 
miştir. Bay Reşat, Tokyoya gittiği 
vakit Türkiyeden çıkarılacak eşyalar 
etrafında ilgili makamlarla görü -
şecektir. 

* ITALY AYA GÖNDERiLEN MAL 
\R - Tecimerlerimizin Italyaya çı· 

lcardıklan malların parası alınma • 
makta idi. Bu arada, geçen yıl mart· 
tanbçri parasını almak için uğraşan 
tecimer bulunmaktadır. 

Bu paraların ahnmasr için ilgili 
makamlar incelemelere başlamış -
lardır. 

* KAVUN, KARPUZ SERGILE • 
RI - Kavun ve karpuz mevsimi gel
diği için, belediye yeni yaphrdığı ha· 
lin bir tarafında, bu meyvaların ko· 
nulması için sergi yerleri yaptırma -
ya karar vermiştir. Yeni sergi yer -
Jerl yakında bitirilerek derhal eksilt
meye Çıkarılacak, haldeki sergi yer· 
!eri toptan satışlara açık olacaktır. 

Zehir yiyen 
çocuk öldü 

Beyoğlunda Banker sokağın -
da Keçeci zade aıpartımanı kapı • 
cısı Osmanm oğlu üç yaşında Hü
ıeyinin kapı önünde oynaTken 
yerde bulduğu köpek zehirini ye
diğini ve sancılanarak Şişli ço -
cuk hastanesint. kaldırılt!ığmr 

dün yazmıştık. 
Hü$eyin evvelki gece ölmüş, 

cesedi dün sabah morg~ kaldı • 
rılmıştır. 

Zehiri sokağa bırakıp ta son • 
radan almıyan hakkında tahki -
kat yapılmaktadır. 

YANGIN BAŞLANGlCl -
Kapalı çar§ıda Dua meydanın • 
da yorgancı Alinin dükkanından 
yangın çıkmış, üç yorgan ve bir 
yastık yandığı halde söndürül • 
mÜ§tÜr. 

PARMAKLARINI KAPTIR • 
Dl - Büyükderede Çadırbaşın • 
da oturan Mehmet oğlu Mustafa 
çalışmakta olduğu k~brit fahri • 
kasında dikkatsizlikle sağ elini 
fuaıkineye kaptırmı§, parmakları 
kesilmiştir. 

PARASI ÇAL1NM1Ş - Kum
kapı sahillerinde demirli Sela • 
met motörünün kaptanı Hasarnn 
kamarasında bulunan 40 lirası 

çalınmıştır. iddia üzerine Alaet .; 
tin, Cemal, İdris, Mustafa yaka -
lanmıştır. 

YARALANDI - Fatihte Yu
suf paşada oturan Bay Rifatın oğ· 
lu Ahmedin başına sebzeci Yah· 
ya d~irTe vararaW ' ' yataUı.mı\ -
tır. ... .. . .ı. 

BlR KIZ ÇOCUGU BULUN· 
DO - Fatihte Otlakçı yokuşun· 
da lşkodrah hanının yanındaki 
anaya bir aylık kız çocuğu bıra· 
kdmıştrr. Çocuk düşkünler evine 
gönderilmiştir. 

KALP DURMASINDAN Ö
LÜM - Beyoğlunda Macar cad· 
dsinde oturan 35 yaşında Dimit .. 
ri oğlu Panayot Aynalıçeşme • 
den geçerken düşüp kalp sakte • 
sinden ölmüştüır. 

IKl AMELE Y ARALAND1 -
Sirkeci rıhtımına bağlı liman ida· 
resinin tarak dubasını boyayan 
amele Osmanla Mehmet çıktık • 
ları yerden düşmüılerdir. Her iki 
amele yaralandıkları için hasta -
neye kaldırılmışlardır. 

Otomobil ÇARPTI - Bomon -
li caddesinde oynıyan 14 yaş:n · 
da Şer af etti ne Bomonti fabrika • 
sının direldörüne ait 548 numa · 
ralı otomobil çarpmış, paralamış
tır. Şoför Osman yakalanmış· 
hr. 

Bir hırsızlı kiddiası 
Mustafa, Salahi, Kemal ve id

ris isimlerinde dört işçi, dür. sa
bah polisçe tüze dairesine geti -
rilmişler, genel savamanlık, bun· 
ları sorguya çekilmek üzere Sul • 
tanahmet ikinci sulh ceza hakye
rine vermiştir. 

Hakim Salahattin Demirelli, 
bunları sorguya çekmi§, dördü de 
yaptıkları ileri sürülen hırsızlığı 
yapmadıklarım söylemi§lerdir. 

Hakim, ortada alıkonulmala • 
rına yetecek bir delil bulunma • 
dığından dördünü de özgür bı -
rakmıştır. 

Hırsızlığın kapı kırarak eve 
girilmek suretile ~ yapıldiğı ' · ileri 
aürüldüiü için, ıuç-,_ c:eza kanunu· · 

SiYASA 

Yugoslavya 
kabinesi ) 

Yeni Yugoslav kabinesinin k'"'"" 
li teşekkülü her yel'de göze çarpı ' 
yor. Kabine, yıllardanberi mutedil 
muhalefeti temsil eden unsurun eıt 

önemlisini ihtiva etmektedir. S lo-çell 
Klerikal partisinin reisi iç Bakanlı ' 
ğına getirilmiş bulunuyor. Boşnak ' 
larm lideri Mehmet S ipahu, diktatör" 
lük tarafından sürgüne gönderildill 
halde muvasalat nazulığına getir il • 
miştir. Onun hcmşerisi ve dindaşı o ' 
lan doktor Behmen de kabineye a ' 
hnmıştır. Başbakan ile iki arkadafl 
Sırp radikal partisindendir. Bu frrJ;a· 
da, Sloven Klerikalların -çe Boşnak]'' 
rın partileri gibi ilga edilmişti. Diğ; 
taraf tan kabine kral Aleksandrm ta · 
raftarlarını da toplamaktadır. Genr 
ral Ziyokoviç bunların arasındadır. 

Bu şekilde vücude getirilen ka ' 
binenin Yuğoslavyada çok iyi karşı\ • 
)anması hariçte de kendini göster ' 
miş Ye (Taymis) gazetesi bu münasc' 
betle yazdığı başyazıda Yugoslan" 
kabinesi hakkında şu mütaleaları yU' 
rütmüştür: 

"Doktor (Stoyadinoviç) in hükö ' 
meti uzlaşmak ve iş görmek hükuınt 
tidir. Kendisi liberaldir. Mahalli mulı' 
tariyetini genişletmek, basına ait kll' 
nunları liberalleştirmek, seçim kanıl' 
nunu tadil etmek için Başbakanın sö! 
lediği sözler onun niyabet meclisi!' 
birlikte memleketi tam milleti tem ' 
sil eden parlaman ter bir sisteme gö' 
türrnek istediği kanaatini kuvvetleıt' 
dlrmiştir. Başbakan cenup SlavJatl 
arasında demokrasi)i yeniden canlaıt 
dırmağa muvaffak olduğu takdirdi 
taraftarlarından yalnız alkış, muhıl' 
liflerinden yalnız teşekkür kazan' 
makla kalmıyacaktır. Kral Alek' 
sandrın diktatörlüğü, nihayet frrJ\O 
hükumetlerinin muvaffak olmama51 

nın eseri idi. Daha önce Sırplar fll 
Hırvatlar arasındaki anlaşamama:Z: 

bk, merkeziyetçiler ile federalistler' 
rasındaki savaş Iskopçiyanın etekle 
rindeJcan dijkme~e yar ı v: bu y_ii1 
den hükumetin bütün çalışmalar• 
ce uiramıştır, parlamentonun bayS' 
yeti düşmüş, hakiki iktidar hükume 
tin elinden çıkarak birkaç nazır i 
polis dairelerindeki ve gizli teşekkül 
terdeki yaranına geçmişti. Saray hiİ 
kOmeti, ilga ettiği fırka hüktimetirt 
den daha çok şerefli idi. Doktor St(I 

yadinoviçi'.1 parlamanter rejime do 
ru hareket ettiği bu sırad:.. sırr 
Hırvat Yugoslav siyasilerinin heP 
sine, geçmiş senelerin feci yanlışlııt< 
nı hatırlayıp bunlardan çekinmeJetf 
ni söylemek gerektir.,, 

Çamlıcada bir klüp 
açılıyor 

Çamlıcayı güzelleştirme sos 
1 

'f yelesi tarafından Çamlıcada b1 

spor klübü açılacaktır. 

Bu klübün açılma töreni bu~ 
yapılacak, törende Vefa spor Jdil 
bü üyeleri de hazır bulunacakJı~I" 
dır. 

Yeni klüp Çamlıcanın en g~ 
zel yerlerinden birinde bir futb0 

sahası da yapacaktır. __../ 
:.1. 

1 Nöbetçi eczaneı€J 
Samatyada: Teofilos, Aksaraf~ 

Şeref, Kara.gümrükte: A. Kemal, ;r: 
reminin de: A. Hamdi, Fenerde: M1 

Şeş:adebaşrnda: Üniversite, Eıniıt11 

nünde: Salih Necati, Cağaloğluıt~ 
Ubeyt, Beşiktaşta: Ali Rıza, La1l'11

1 
de: Sıtkr, l{üçpkpazarda: Hüse' 
Hüsnü, Fındıklıda: Hilal, Galatll; 
sarayda: Ahmet Cevat, Yüksek}(ll 
dırım da: Yinikopulo, Şişlide: ).~ 
Şükrü, Kasımpaşada: Yeni Tur' 
Halıcıoğlunda: Yeni Türkiye. 

nun 493 üncü maddesi hükütı' 
lerine uygun görülmüş ve dolıJ ' 
yısile hakiın, bu davayı sulh ,ı 
zanın ödevi dışarısında bular~ 
ceza hakyerine verilmek üzet~ 
dosyayı genel savamanlığa ge 
göndermiıtir, 
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·--------------------------Soruyoruz 

1,700,000 lirayı 
yapalım? 

~11~~-KfMiz ot I~ 
ne Amasyada 

Arkadaşını vuran 
kadın öğretmen 

Okurlarımıza üç sorgu soruyo - di yüz bin lirayı bu ÜÇ teklife 
ruz: Tramvay sosyetesinin halkatan uygun olarak harcamalr, baş • Sekiz yıl hapse mahkum 
fazla alıp geri verdiği ı.100.000 lira ka işlere başka yerden para edildi 
ile Eyüp - Eminönü yolunu mu bulmalr ! B · b yaptırmalı, tstanbulun hava hUcu - ır uçuk yıl önce Amasyada 
mundan korunmasına gerekli işle - Kumkapıda Bay Diyamandi - Bayan Süreyya isminde bir genç 

Bu ParayTT hava l~ .... • .... 1una ver • ' kadın o" y t k o A k 
ri mi yapmalı, bu parayı Hava Ku. ' J. .r.wWJ gre men, pe samımı a· 
rumuna mr vermeli? meli; fakat içinden küçük bir dın arkadaşı öğretmen B&yan 

Aldığımız cevapları koyuyoruz: parçasınr ayırarak Kumkapı - Haticeyi geceleyin tabanca ile 
Galatada Ada hanında, 21 daki lbrahimpaşa yokuşuna bir vurup öldürmüştü. 

1 
numarada avukat Bay Şahin • kaç elektrik lambası koydur · Bayan Süreyyanm o zaman -
yan Hamparsum- Sorgunuzun malı. danberi süren muhakemesi, nı • 

mevzuunu teşkil eden üç tek - Sirkecide Trabzon berberi hayet bitmiştir. Suçlu ve birçok 
lif te, şüphe yok ki memleket Bay Hilmi Gökhan - Bu para §ahitler dinlenildikten sonra, u -
için faydalıdrr. , ile önce Eminönü - Eyüp yo _ zun boylu araştırınalar yapıldık -

Bana kalırsa, bu paradan lunu yaptırmalı, artan kısmını tan, tüzel (adli) tıp raporları in-
her üç iş için istifade edilme - da bava kuruniuna venneli. celendikt<!n sonra, ,mahkeme 
lidir. Bu arada Eyu'"p - Eminö- Bayan Süreyyanm sekiz yıl dört 

Samatyada Merhaba cadde . 
nü yolunun yapılmasına her ay hapis cezasına çarpılmasına 

sinde 20 numarada Lamia Ta· 
halde yetecek derecede pay karar vermiş, bu kararı kendisi -

mer - Bu para ile İstanbul hal-ayı·ılmalıdrr. Yol ış' i, her ih · ne bildirmiştir. kırım her birine birer gaz mas-
male gelmiyen mühim bfr şehir kesi tedarik etmeli. Diyarbekır plô.nınz 
işidir. Diğer taraftan· bu üç tek- N f Yansen yapacak , Beşiktaşta azi apartrma • 
lif haricinde muhtelif ihtiyaç - k B Diyarıbekı'r gazetesı'nden ·• Ba•· nında üçüncü atta ay Ulvi ır 
lara sarfr ciheti de, tabii düşü- bakan İsmet İnönü Diyarıbekirde 

··ı b"l · · · t Gürsoy - Bu parayı hava lnı -nu e ı ir. Ancak, hepsı ıçın ye - · bulundukları zaman, oı·yarıbekı'r 
ruınwıa verelim. miyeceğine göre, bir milyon ye- şehrinin planını yapmak 

1
üzere 

~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~ profu~r Yan~n~ Diyuıbekrre 

Zayıf, yorgun çocuklar. 
lzmir köylerinde yazlık talebe açılan. 

yurtlarda nasıl bakılıyorlar? 

Jstanbul bayanları !~;ı:~;!'.ımesini ,.rb.yd•n dit•. 

1 d 1 
Pek yakrn bir zamanda büyük Jzmirdc Tirc'nin Kaplatı yaylasında ve Karaburunda bakılan çocuklar • 

du .. n top an 1 ar bir umran hayatına kavuıması 1 muhakkak olan Diyarıbekir teh • zmi~, (~zel) - Uçe baylık • J gelen bu yavrular, daha §İmdiden 
ların hır çogunda, llbaylığın di - ı 5 _ 2 kı·ı ı ı d 

rinin planını Yansen gibi dünya· kt'f' .. . ' o a mış ar ır. 
c;:1rcüsty,nı mrinci sayfada) 

H aHLarımızd a patlayacak 
bombalar, Türk, Ermeni Mu•eVİ 
ayırmıyacaktır. Onlar Türk topra
ğına atılacak, Türk yurddQ§tnı 
öldürecektir. Paralarını kcuaların· 
da saklıyanların Türk çocukları 
olmadıklarına inan gerektir. 

Bugün burada hava kurumuna 
üye yazılanları bin •aygı ile an· 
mak için toplandık. Bu. İfİ bQ§ara

r cağımıza and içmek için toplan· 

, clık. Bayrağımızın erginliği, yur· 
clumuzun konınma&ı için •ade pa· 

r ralanmızı, incilerimizi· değil, lô 
zımgelirse canunızı kurban vere· 
ceğiz. Kara giin görmeyeceğiz. ba 
İ§i başaracağız ... ,, 

Meliha Avniden sonra Bayan 
Ce;nile Şevket Süreyya söze bat· 
lamıJ, büyük bir etki ile tunları 

'I söylemiştir: 

Bayan Cemile Süreyya bun· 
dan sonra hava kurumu üyeleri· 
nin yazmağa vakit bulunamıya· 
cak kadar çoğalması dileğiyle sö
süzünü bitirmiş1 •iddetle alltışlan-. 
mıftır. Bundan sonra büyüklere 
tel yazılan çekilmi§, on yıl marşı 
söylenmİ§, alayla fatihe gidil~ 
rek oradaki hava şehitleri anıdına 
çelenk konulmuş, kahraman ha-

va ölülerinin hatırası önünde say

gı ile susuluıuıtur. 

Arsalardaki yollan kim 
ayırmalı? 

Tapu idaresi ile belediye ara· 
unda yeni bir anlaşınazlık çık -
mıttır. Her-hangi bir arsa tapu 
tarafından ifraz edilirken yol -
lar ayrılmaktadır. 

Belediye bu yolların ayrılması 
itinin kendisi tarafından yapıl -
maaını istemiı, tapu buna razı ol· 

re ı ıne gore, bırçok çocuk yurt- · 
ca tanmmıt bir müdendise yap - Yak d 'k' · b" d lan açdmı! ve ders senesi içinde ın a ı mcı ır potta aha 
tırmak elbetteki her bakımdan yorulmuş, zayıf, sağlığı tehlike • yurtlara çıkacaktır. Köylümüz, 
şarımız için faydalı olacaktır. de olan yavrular buralara gön _ yu~larla ya.kından ilgilenmek • 

Şarhay, Yanseni Diyarıbeki • derilmiştir. tedır. 
re davet etmiye karar vemıic. • B d ~ Yurtların bütün ihtiyaçları, unun iğer ilbaylıldarca d• 
tir. Bu yıl içinde, tren ve elektrik çocukların yiyecek, İçecelderi, örnek olarak alınması doğru gö-
'b' ik. b d köylümüz tarafından verilmek • l"Ülmektedir. Her yıl hı'ç olmazsa 

gı ı ı üyük me eni vasıtaya kavuşacak olan Diyanbekir, Yan tedir. bet on bin yavrunun ıağlığı, böy-
senin yapacağı plan dairesinde ' Doktorlar tarafından muaye • lece sağlamlığa bağlanmış ola • 
yeniliğe ve güzelliğe doğruda İ· neleri yapıldıktan sonra yurda caktır. 
ler liyecektir. 

"' BiR HAFTADA YAKA· 
LANAN KAÇAKÇILAR - An
kara, 13 (A.A.) - Geçen bir 
hafta içinde gümrük muhafaza 
örgütü tarafından üçü ölü, 15 
kaçakçı ile, 411 kilo gümrük ka
çağı, 470 gümüş mecidiye, 6300 
defter sigara kağıdı, 1 tüfek, 3 
mermi 10 kaçakçı hayvanı ele ge· 
çirilmiştir. 

:t- MUGLADA YAPILACAK 
JŞLER - Muğla, 13 (A.A.) _ 

Balıkesir 
yapılan 

Halkevinde 
işler • 

ıyı 
• 

~~~~--~-----------
Balıkesir halkevinin son bir ay· ı ya ve yurt bilgisi, 42 si riyaziye, 

lık çalı~maaı hakkında şu not ilimleri, 1046 sr felsefe, ruhiyat, 
hazırlanmıştır: Balıkesir halkevi içtimaiyat, terbiye, 431 ri tıbbi ve 

dil komitesi haftanın iki günü top sıhhi eserler, 964 ü hukuk ve ka· 
lanarak kılavuz ve (sentaks an· nunlal', 1541 hikaye masal ve ro
keti) üzerinde çalışmaktadır. manlar, 6093 ü ıi;asi, içtimat11 

- Türk kadını! ,"Senin için 
ı pek pahalıya mal olan bu toprak

lara göz dikecek asla olmaz. 
Bir ıt!ussun ki barışa tapar, fakat 
cengi düğün sayarsın; çok sesin 

mamııtır. ilin 1935 çalışma programına gö-
Bundan başka komite üyeleri • gazete ve mecmualar, 422 diğer 

ne adetler, inanma, bilmece, bul- eserlerdir. 
Bu anlaımazhk finans bakan- re bu yıl il içinde 14 köyde ba • 

lığı tarafından incelenecektir. taklıklar kurutulacak, 37 kö~'e 

~ıhma:., fakat giirlecliğin vakit, [ • J k d b J . tut zmırae or on oyunaa 
•esın acunu ar. 

Görünüşte 20 milyonsun.· Fa· elektrikli tramval} 
kat bir kere kımıldar ve kaynar· işletile,ek 
san hesabın bilinmez, soyun tii· lzmir, (Özel) - Bir lngiliz 

ıçilecek su getirtilecek, 12 köyde 
hamam yapılacak, 16 köyde pa
zar ve çarşı yeri açılacak, 11 köy
de köy adına dokuma tezgah'ı ku
rulacak, 90 köyde köy odaları 
51 köyde konuk odaları, 38 kö;. 
de mektep yaptrrrlacaktır. henmez olursun; her zaman hazır· 2rupunun Kordonda elektrikli 

lıklı ve ayakta bulunmalı•ın .... tramvay iıletmek istediği hak -
Harp günlerinde zaferi koruyabil· kında bir haber duyuldu. Aslı r:---
mek için, suh günerinde tehlikeyi çıkmadı. '' 

KURUN 
GU.Odelik sıyut gazete 

konuşmak gerektir. öte yandan timdiki elektrik 
Kadını korkak bir memlekette ve tramvay ıoıyetesi, Kordon 

erkek harp edebilir mi? Ülküye tramvayları için bayındırlık ba -
sıcaklığı ve kutJveti vereceğiz. kanlığına ba§vurmuf bulunmak· 

Türk kadını! Bu meiu.t toplantı tadır. Bakanlık ta şarbaylığın fik· 

•enin için ne güzeldir. Daha dün rini somıuıtur. 
bayrağı siyaha boyayarak yurcl· ilbay general Kazım Dil'iğin 
elan düşmanı kovm'1k için, yaptı· baıkanlığında yapılan bir toplan· 
ğın mitingleri unutma .•• Aradaki tıda mesele uzun uzadıya konU§ul 
fark kuvvetten Joğmaıtur. Sıı u• muftur. Bugünlerde cevap hazır· 
Yar, clüıman uyumaz, bir gün ge- lanacak, bakanlığa gönderilecek· 

lecek bütün kuvveder, bütün ha· tir. 
zırlıklar meydana konacak.· Za· Görünü§e göre, İzuıirde birinci 
ler çelenkleriyle all§kın olan ba· Kordonda elektrikli tramvay it • 
fın o giin de bütün ııla•lorın üı· letilecek, otobüsler için de bir 

tünele tluracaktır.,, çare bulunacaktır. 

lııtanbuJ Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 
ftdare: 

Telefon ı 24370 ı 1 Yazı 11'1cri: 24379 
Telgrat adre."1: KURUN İlitanbul 

Posta kutusu No. , 6 

Gazetemize gönderilen yazılar g t • , aze e-
ye girmek için ise, zarfının kısoeslne (ga
zete> kellmesl yazılmalıdır. 

Karşılık lstlyen okurlar, mektuptanna 
ıo kuruşluk pul koymalıdırlar. 

.Ba.•nlmıyan yazılan geri göndernıekten, 
kıymetsiz yollanmıo mektupların içine 
konulan paraların kaybolmaamdan, illn 
olarak çıkan yazılardan dolayı,• dlrekt!Sr • 
IUk, Uııtllae ııoru sorgu almaz. 

Gazete.mlzde tıkan yuıla.rla rC9lm.lertn 
ber hakkı salt kendlııJ içindir. 

maca, maS{LI gibi halk bilgisine a- Sosyal yardım komitesi tara • 
it araştırmalar yaptırmakta ve f ından Balıkesir cezaevi gezil .. 
bunları birer broşür halinde bas- mi§, hastalar muayene edilmit ve 
hrmaktadır. elli mahpusa yardım yapılmıt • 

Tarih kolu muhitin tarihini ay
dınlatacak vesikaların aranma • 
sına ve derlenmesine çalışmak • 
tadır. 

Bu arada park haline getiril • 
mekte olan 1Iyaslar mezarlığın • 
daki mezar taşları tarihçiler ta • 
raf mdan gözden geçirilmekte ve 
tarihi kıymette olanlar ayrılmak
tadır. Yeni parkta bir tarih kö· 
fesi yapılacaktır. Çağış kamun -
bayı İsmail Hakkı Akayın Çetmİ· 

ler hakkında yazdığı kitap halke· 
vi tarafından bastırılmı§tır. 
Temsil kolu: Mayıs ayı içinde bir 
temsil vermiştir. Sekiz yüzden 
çok yurttaş bu temsilde bulun . 
mu~tur. 

Halkevi kütüphanesindeki ki -
tap sayısı her gün artmaktadır. 

Tutulan bir istatistiğe göre, halk
evi kütüphanesinde 16057 kitap 
okunmuştur. Bunlardan 2392 si 
edebi kita~ 1321 i tarih, coğraf. 

tır. . 

İki fakir talebeye bakılmakta, 
ayrıca münferit yardımlar ya • 
pılmaktadır, 

Kuı-elardan gece dershaneleri 
yaz geldiği için kapatılmıştır. Bu 
devrede 99 yurtta§ mezun olmut· 
tur. 

lngilizce kursunda 33, frısııuız· 
ce kl!rsunda da 35 yurttaş oku • 
muştur. 

Müze ve sirgiler komitesi ta • 
rafından halkevinde kıymetli ve 
tarihi eserler için güzel çamekin· 
lar yapılmış, eserler burularda 
yerleştirilmittir. 

. Eserler güzel bir müzecik ha • 
lınde halkevinin alt katını ıüale
mektedir. 

Köycülük, spor ve güzel aanat· 
lar kolları da çalı§nıakta.dir. Ge. 
çen aylarda yapılan ulusal • 
ha 'l k" L_ .. por yrann ı e oy IHlyramı bu kolla· 
rm çahtmalarmcla.ndır. ... 



Tat i ı K~ .. KARTAL 
~ f"'" BUYUK DENiZ ~C: ~ 

Rahmi Tekin'in tatil mevıimi· 
ni iyi geçirmek için kendiıine ıö
re bir fikri vardı. Onun fikrince 
tatil demek dallık bir yerde, ya
hut bir deniz kenarında hava ve 
au deiiftirmek delildi. Tatil mev
aimini ıeçirmek demek bir ada
mın aırtüıtü yatarak tünde on al 
tı saat UJUIDUI da delildi. iman 
iyi bir tatil yapmıt olmak ıçm 
kendi henliiini deiiıtirebilmeli· 
di. Heraün)cü m9Jguliyetlerini bir 
tarafa bıraktıktan aonra tamami
le batka bir adam ıibi yaıaya· 
bilmeliydi. 

Onun için hu yaz tatilinde Rah
mi Tekin bu fikrini tatbik etmeie 
karar vermiıti. Bir aylık mezuni
)'eli vardı. Bu müddeti ilk defa o
larak bu tekilde ıeçirecekti. Me
zuniyet devreıinin ilk batladıir 
aünü öileden ıonra ıiyeatini yap
tıktan ıonra ıoförünü çaiırdı : 

- Hüseyin, dedi, otomobili ha
zırla. 

Bu emir verildikten yarım sa
at aonra toför HüaeJin her 19yi 
hazırlamıftı. Rahmi Tekin'in ıöa: 
terdiii valizi otomobile yerlettir· 
di. 
- Nereye ıideceiız? Maslak ta

rafına mı? 

Rahmi Tekin Şiılide oturu· 
1ordu. Çok defa Pazar ıünleri o· 
tomobil ile çıkarken Maslak yolu· 
na ıiderdi. Onun için ıoför hu
ıün de öyle düıündü· Fakat Rah
mi Tekin ıu cevabı verdi: 

- Hayır Beyoğlu tarafına. Ne
rede duracağız, bunu ben de bil· 
miyorum. Sana yolda haber veri· . 
nm. 

Otomobil T akaim bahçe.ine 
doiru ıelmiıti. Burada onune 
bqka bir otomobil çıkmıttı. Şo· 
för Hüseyin hızlı bir hamle ile 
önüne ıeçti. Önüne ıeçtikleri o
tomobilin içinde tek bqına bir 
kac:f m vardı: Bu ne pek ıenç, ne 
de yaıh bir kadındı. Fakat aüzel
liii uzaktan ıözü alıyordu. Giyi
niıinft ı..kılıraa Türk deiil, bir 
yaba~ı. Daha ıiyade bir kaç 
sün için lıtanbulda kalmak üze
re ıelmit bir yabancı aeyyahı an
dırıyordu. 

~ MA.N ~ 
otomobil ıene kendilerini ıeçti. ~~ B .. l 1'"' 
Bu defa Rahmi Tekin ıoföre "ıu Yazan: Kadircan Kallı o em : ~ 
otomobil nereye liderse ıen de o- G d• d• ""• • ki "" d k• d• "K t K 
raya ıidecekıin.,, dedi. ran 1 ıregının çana ıgın a 1 var ıya: ap an... ara 

Yabancı kadının otomobili Be- Kartal geliyor Kara Kartal geliyor diye bagıv rdı. 
yojlunun arka ıokaklarınc:lan do- t t 

lqarak lnıiliz ıefarethaneainin 
yanına aapmıf, T epebaıındaki o
tellerden birinin önünde durmut· 
tu· Kadın otelden içeriye ıirdi. 
Rahmi Tekin de ıirdi ve ıirerken 
ıoförüne dönerek: 

- Sen eve dön, ben llzım o
lunca seni telefon ile çaiırınm. 

Dü~man karaya asker çıkardıtı ı 
taman ise o tararıarın bütün Türk 
halkı birkaç saat içinde battan aya· 
ta kadar sillhlanmıf olarak Kara 
Velinin etrafına toplanmııtı. Uatelik 
Yanya sancak beyinin bir kaç bin 
sipahi ile yola çıktığınr dUYtnUf, eo· 
luiu körfezin dıtında almıştı. 

-1-
dedi. SON AV1 .. 

A vrupah bir takım zenıin ıey- Kaptan Bernardi gemisinin kıç 
yah kadınlar ellenmek için tek kuaruında uzanmıt. rahat rahat o· 
bqlarına ıezerler, vardıkları turuyordu. Üç .rılda.nberi bu yollar 
memleketierde önlerine çıkan er- dan gelip geçiyordu. Bu onun on i • 

kinci seferi idi. Batkalan Yenedik· 
keklerle vakit ıeçirirler. Bu ka- le Kıbns arasında afdip gelmeye 
dın da onlardan biri olmaıı ihti- korkuyorlardı. Ancak devlet ıemlle· 
mali yok delildi. Bu kadm ile ta· ri en az beş on kadırga ve kalyondlln 
nıprak onu otomobiline alıp ıez mürekkep harp filolannın muhafaı.a
dirmek zevkli bir ter olacaktı. srnda buralardan geçebiliyorlardı. 

Rahmi Tekin hu dütünce ile Halbnld )1llnız bunlar zengin ve gü· 
zel Kıbns ile Yenedik arumdakl a· 

otelde bir oda tuttu. Biraz aonra tııverite yetmiyordu ve daha ziyade 
otelin ulonuna indi. Bir koltula ------------
oturdu. Oturduiu yerin karfııın· 
da bir kadın ıazete okuyordu. Bu 
biraz evvel ıördüiii y ı ı,..ncı ka· 
dındı. Kadın ıazeleyi bıraktıiı 
zaman her ikiıinin gözleri kartı· 
latmııtı. Rahmi Tek;n komıtma· 
ia veıile hazırlamak için hafifce 
ıüldü. Zihninden söylenecek mü
nasip bir cümle hazırlıyordu. 

Fakat kadın hiç beklemediği 
bir tekilde yerinden kalktı. Sa
londan çıkıp ıitti · Rahrni Tekin 
bu hareketin min.ıını bir türlü 
anlayamadı. Kendiai tiu kadına 

kartı bir terbiyesizlik yapmamış
tı. Buıünün ilk tahmini doğru 
çıkmamııtı. larar etmeie mahal 
yoktu. Rahmi Tekin telefona ıit
ti. Şoförü HüHyini çaiırdı. Mak· 
ıadı alqam karanlıjında bir oto
mobil ıezintiıi yapmaktı. Tele
fondan dönerken ıördü ki Avru
palı kadın yanında yükıek boylu 
bir erkek olduiu halde kendine 
doiru yaklqıyordu. Bu adam her 
halde koca11 olacaktı. Kadın ıit
miı, tikiyet etmit olmalıydı. Her 
ikiıi de heyecan içindeydi. 

Erkek Rahmi Tekine yaklat-

para verecek? Ben iki miılini ve
ririm. Ona ıördülderini bildirme. 
Yanlıı malUınat ver!,, dedi. 

Bu adam, bir elinde çek def
terini tutuyordu. O vakit anlatıl· 
dı ki yabancı kadın koeaıını bı
rakmıf, ifıkıyla kaçmıttı· Rahmi 
Tekin otomobilinin arkaıından ta. 
kip ederek otele ıeldiii için onu 
koca11 heıabına çahıan bir detek· 
tif aanmııtı. Atıkt timdi para ile 
bir detektif kandırmak iıtiyordu. 
Rahmi Tekin bunu anlayınca ıül· 
mekten kendini: •lfıl••••· S.
tahminlerinin )ıanht olduğunu, 
kenditinin detektif olmadıiını 

kadın ile i.fıluna temin etti. 

devlet mallarile devlet ihtiyaçlarını ı 
litürüp ıetiriyorlardı. 

Her tüccar ıemisi bu korkulu se· 
ferlere çıkamıyordu. 

l{apı.n Bernardi ise seferlerini 
ya kıpn, ha~ııın UY&'llft oldufq sıra· 
Jarda, yahut her hangi bir Venedik ve· 
yal11panyol harp flJoaunun oralar • 
elan geçtifi zamanlarda yapıyordu. 

~ha bir ıün ince bu sularada Ar -
menYoaun filosuna da rastlamıftı. 

Bernardl böylelikle o zamana ka· 
dar hiç bir tuafa dtitmemlfti· 

Bundan JJqka ıemls{ çok hızlı 
gidiyordu. O zamanki Avrupa ıemi • 
terinde oldGfq ~bi kuvveti yalnız 
yelkene ,.,sll\eıni9, Türkler gtbl kU • 
rekleri de kabil oldutu 1'ıJdar çotalt • 
mıftı. 

Ayrıca o zamanı• btitün tüccar ıe· 
mileı: ~ibi o da ıemiaine top koy • 
mu9tu. Fakat teplann en kuvvetli -
Itri kıç kaaaranın etrafına dfıllmiı· 
ti. Bir kıimr da borda1ar Uıerfnde 
bulunuyordu. tik bakııta top olmadı
lı 8a1'1byer, fakat it sıkıya seldlfi 
zaman lembar kapıları bir anda açı· 
larak blraı sonra Jiille ve alev ku • 
sacak olan tunç ağrılar sıntıyorda. 

Onun dUpnceıd Jti1le idi: 
- Bir tüccar gemili hiçl>ir zaman 

yüzyüze savaş etmemelidir. Ancak 
kaçmayı ;\'e biran ince dlplaıu •'V" 

mayı düfünmelidir. Bunun için de 
kaçarken ateı edebilmek, yetiten 
dütmanı hırpalamak için toplann 
çofunu kıç U.tüne sıralamalıdır. 

"Kapltaa Bemardi bunun için kıç 
k&sar.-n\da Yll•utık sedirde rahat 
ralaat Oftr'Q'er ... 

O ka~ar rahattı Kİ, gözleri de ya· 
n yanya u.,_nmıttı. Bunun için 
ırandi diretinia çanakbfındaki var· 
diya: 

- Kaptan... Kara Kartal geliyor .•. 
Kara Kırt.al geliyor! •• 

Diye çıf lrlı bastı~ qıaan bunu hl· 
le duymadı • 

Bu hı,.ber ft'vertede Te tayfalar a· 
rumda bir bOmba .. bi patlannftı. 
Onlar Bernardiain ktndisine ve ıe • 
mi8i~e gü,·en"1esine ratmen Kara 
Kartaldan fena halde tirkilyorlardr. 
Çtiiıkü bu amansız Türk akıncısının, 
yolunun U8ttine rutlacbfı hiç bir a· 
" uçırmadıiını blliyor1*rdı. 

zınr yırtacak kadar yüksek bir Nil• 
haykırdı: 

- Kaptan ... Kara Kartal°" Kara 
Kartal Yolumuzu kesti.. 

Bernardi yerinden fırladı •• ken· 
disinden fiç mil kadar uzakta, Kara 
Velinin remisini gördti. Ikf -Oca11t4D 
,.e kara yelkenini alabildltfne iki ta· 
rafa açDUJtı. Kara tekneai, etrafa be
yaz köpükler saçarak korkunç bir 
hızla ilerliyor, safa ve sola hafif yal· 
pa vuruyordu. 

Kaptan, dümen bqıaa koftu: 
- Çabuk ... geriye... Arpştoll)'e. 
Arıutoli, Kefalonyaıµn ~efktıl 

idf ve Bernardi, Yenedfk konanı Ar
menyonun oraya gittflini, amiralin 
kendisinden öfrenmifti. Battl ..bil • 
ral ona bunun için emir bile venalf: 

- Kara Kartala rutlanaıuz tam 
yoJla oraya ıelin. Baııa haber verin. 
Bunu yapabilirseniz Te onu )'akalar· 
sam sfıe iki bin Dfika ıltıarm Tar-

Demiıtı. 

Bunu Armenyo her rutladıit ı• • 
miye söylüyordu amıaa, hıpsl de -
Kara kartala rutalamak, ne de ild 
bin Düka altınını alJIUlk istiyorlardı. 

Bernardi de tfmdf, alacalı para • 
lan delil, hiç 1Uph19fz biran önce bu 
l>clidan kurtulmayı düftintiyardu. 

Venedik ıemlai proqsını az za • 
manda batıya ve sonra cenuba çevir· 
ınfftJ. 

Kara Karal bunu ıörmüı Te yel· 
kenlerP.ıden ba"'4 kfırelderfnf de kal· 
lanmafa batlamıttı• Biylellkle c!lrt 
kanatlı olmuı libb'di. 

1 • .. ...... ,. ...... .,. 

başlamışlardı. Fakat kaptan buna 
kanmamıf, onlann yulanna ketmut· 
tu. Gardiyanlaradan birialıl kır1-a· 
nı bpar-.k alablldtıµıe VVll)"Ofclu: 

- AsıJl •. Daha hmlı r .. Asrlm ulan. 
yoka hepimiz denidn dlbial boyla • 
rıs ba?-

Kaptan Bernardi kıç bara,.. 
fırla4ı. Güneşe baktı. Tepeden ha • 
tıya. dofru pek az sarkmııtı. Bu 
kaçııı aktaama kadar sUrdth'~lli)şe 
rece elbet lrir kolayını bulur, karan· 
lıkta ilini kaybettirirdi. 

Bernardi kaçıyor ve Kara Veli ko
nlryordu. 

Rahmi Tekin ıoförüne biraz tı: 
arabayı aiırlattırmuı eınrini ver -Sen detektif ıin deiil mi? 

Rahmi Tekin tam bir ay ıon· 
ra evine döndü. Bu bir ay i~inde 
lıtanbul muhitinden ayrılmamak· 
la beraber her gününü ve her ıe· 
ceıini batka yerde, batka bir o· 
telde ıeçirdi. Şurada bir tüccar, 
burada bir diplomat oldu. Bir ıün 
seyyah tavrını takındı. Bir sün ar· 
tiıt veya avukat oldu. Sözün kııa
ıı bütün bir ay içinde tabii ben· 
liiinden Çıkarak tekilden ıekile, 
kılıktan kılıia ıirdi. Bir ay için· 
de geçirdiii hayatını dütündükçe 
içinde garip bir zevk duyuyordu. 

Dümenci, emir beklemeden düme• 
ni kırdr. 

Ve ayni ıtmapq bir kaç adım 
iluislncl• oturan Je"'.rdl'ye, bota -

Aralarındaki mesafe bir türlü ü • 
silmb·ordu. 

Karayelden esen rüzılr da keflılr 
meye döneceğini g&teriyordu. 

di. Biraz evvel önijn~ geçtikleri Möıyö Nonanaen ıana ne kadar • • ( A rk•ı var) 

Kadlkiyl1aıa ,·, 1 ' ' 1 1 111 jl ı' ' 
1 [ı ı 1 ıı ı ' 1•1 , ııı ı'ıl:·j ı l ,,, '11''1 l'll ıl ı" l' I 1 t ı 1 1 1 11 

benzediii için ona bu isim veriJmlt • 
tı). Yumupk hafit denelfteıdi, pek 
de sert delildi, tam kar•r· ~oleyu 
sorarsaaı~ o bir kucak köpeğidir. Cin· 
si f U veya bu olsun ehemmireti yok. 
Kucakta, yatakta, ipek yaatık üzerin· 
de ya~ı)-an, tüyleri fırçalanıp tara -
nan, tırnakları manikür ıören bu na· 
zenin hııyvanlara kucak köpeti dı • 
mek muvafıkur. 

bö:rle cins köpek besllyebilir mi? ld
maaasııhktan tulum aibi tişmlşler. A· 
yol boalar birinci sınıf a• kiiptl\. 
Gezmek, ko,mak. avlanmak, eNele -
rinde sert bir efendi eli duymak ister 
ter. Siı bunları "patan mı ıannıt· 
tiniz, fmdık q,qmle bfflemete k1Jlkr 
yorsunuz.? Her ıün her sin çikolata 
yedirerek :r:avallrları berbat etmiş • 
siniz. İlırakın, oalan, tekrar f qrmaya 
sokayım. 

na bir içki, nefis bir teY· Burhan o • 
na bir hayat arkadqı, bir can yolda· 
ıı mnkii ,·ermiyordu. Türkçesi: Ret• 
men uiklhhsı, hakikatte metreli. Gtn~ 
kadın, M.lbinde çok derin, çok ine• 
bir sızı duydu. Sonra ıenl§ olmıta. 
miisamahakir diiftinmefe çalrftı. Ne 
olur sanki? Burhan böyle iatene böy-

Bomaaıl 
861em: Si 

(Sevmek) i anlattı . Orhan, bap· 
avu~lar içinde, aizının ucunda kın -
t1i Jcıadine tütüp kül olan bir siıara 
sallpdığı halde dinledi. Bir ıttn eT
vel Bedriyınin piyano odasında oldu· 
tu gibi üzerine bir seuizlik çöktü. 
Zihninden. qkın kudretini llAn edtn 
bin türlü eartalar, fiirler, piyesler ıe· 
çiyordu. Şimdi bunlan daha iyi an • 
lıyorda. Nihayet bir an oldu ki Or • 
han, Necdetin o engin inkisannı, fe • 
ragatini, elemini bir ıünaer gibi içine 
çekınit bulqndu, Her kadehte bir ti· 
lr mınldanmafa bqladı. Geç 
'-akit, lambalatın bir kıs • 
mı söndürülmüş. müşteriler çok çe -
kilmitti. gitmeğe davrandılar. Nec • 
det, Orhanı kolundan tutarak durdur
~u. 

- Benim yalnıı bir ıttnahım '"Br. 
Bu meseleyi mukaddes bir ıır gihi 
C;iltlneeye kadar saklamalı idim. Fabt 
dayanamadım nan ettim. tıte b8yl• 

.... ıın111u;e oldum. Hakaret drdtim. Saa· 

Yazan: Safiye Erol 
mak çok zordu. Fakat ne olursa ol
sun tahammül etmek gerekti. Şimdi 
kendi Acfılltimden ilrenborum da 
akpmlan meyhanelerde s'1rttiyorum. 

Genç ve ptirfimüz yüziine doku • 
naklı bir mlna veren bir ciddiyet • 
le katlannı çattı: 

- Kendimden memnun delilim.,, dt· 
di. 

MlHRlBANLAR,FARUKLAB 
NEB11'ELER 

Patırtı evvela köpeklerden bat • 
ladr. Bedriyenin tiç köpeği olduğunu 
bqlangıçta yazmııtım. Hatırlatmak 
için isimlerini tekrar ediyorum: Rum· 
ba, Cimbı, Plkolo. Rumba, adeta da• 
na büyüklüğünde, korkunç, kanlı 
söılü, tehlikeli bir hayvandı. Saldır
mazdı. Fakat kızdıiı vakit, ıayet de· 
rinden boiuk bir hmltı çıkarır ve kan· 
h göılerini aftr aiır devirerek şövle 
bir yan bakardı. Delme babayitf t ya. 
nma aokqlamaıdı. Cfm~. orta boy • 
111 kara bir av klpeff ldt <Fenerbah· 
~ll ava Salt beyin dmbuına tıpla 

Burhan Ceviıliktekl eve - sözüm 
yabana - pvey geldiği vakit vahtl 
Rumba bu itten hiç de memnun ol • 
madı. Akıbet gtintln birinde Burhana 
s.J-!ırdı. Fakat bfitiin heybeti, hUtUaı 
canavarlrft ile Burhanı flrktiıtmedi; 
temiz bir dayak yedt. O ,Un bu~ıt 
Burhanın ayağı dibinden ayrılmıyor. 
Cimba, bir müddet hfıumı ile be)i a· 
rasında mütereddit kaldı i!e de sok 
sürmedi, o da Rumba gibi Burhanın 

kumandası altıaa airdi. Hayvanlar 
•rtık Bedriyeyi umunanuyorl•r, ça • 
fmrsa naılanarak geliyorlar. Fakat 
Burhanın kısa bir ıshfı üzerine der· 
hal ko~uyorJardı. Yalnız Pikolo, kil· 
çtlk, şirin, pembe dudaklı Pikolo Bed· 
riyeye sadık kaldı. - Bedriye hav • 
vanlann bu döneklilitine evveli giil· 
dü. Sonra içerledi. Burhana tfklyet 
<'dece'• oldu. Burhan eflenerek cevap 
verdi: 

- Kıımayuuz efendim. Hayvasılar, 
mef)ıur Arap Ür.enıf gibi diyorlar kh 
Blı ef endiıniıl bulduk. Hiç bir kadın 

- Pek Al~ &yle olıun. Yalnız Pi· 
koloyu bana bırakın. 

- Merak ıtme yavru111, Piktlo sen· 
den a) rrlmaz. Elbet ıyrıllftaz sebe· 
bi var. 

Bedriye b1ı sözleri mi.nah bula • 
rak, Hbep "e oJdutunu nırarla aor
du. Burhan bir mUddet tereddütten 
8011?&. 

- Çünkü Plkolo ap~ldır, dedi. 
R&dmm mevkii hayaıta Okinel 

mevki) oldutunq Dur:•an her frrsatta 
':hardal1 çekinmiyordu. Bu kırıcı 
3Öıler, Bedriye ıibi ilk izdh·aeında 
bat taeı edllmiı bir kidını nihayet 
·· ... :r.direc*ktl. Atkın cennet ballan u. 
zerlaı bir ıötıe diifilyor ... 

Burhan bu eve ffretf 'eldi. EfTB 
bile .:;eti~medi, yalnız bir sandık ça • 
lna§lr. Mlllırboflundaki daireei, kti • 
ıüphanesi, yatakoduı, balık takımla· 
n, atlüla.-ı aldufu gibi duruyor. Bed 
rf11' anladı k1 kendlal Burhan lçfn bir 
öz detti bir süstilr. Bir z 

le olaun. Kansı, metresi, cariyeai her 
si kabul I Demek iatedL Burhan oau 
nı §lkilcte alırsa al11n. yeter ki •l • 
sm. Mukadderi olduiu gilri kabul ı~ 
mek içfn bUtUn kunetlırini ayak • 
landırdı. Fakat rldıu, yılaa eline •r 
rilmit bir bina gibi her saat biraz 
daha çöküyordu. Bedriyeain, qlana 
hizmet edebilmesi için, cesetler tize • 
rinden geçmesi lAıı!\:dr. Va!&ur bir aa· 
ker kı1.ı Bedriye, burjuva Bedriye, 
Şe~if Beyin ~ıymetli haremi 8edriye, 
hepsi susacaktı. Ve ileeekti ki 11 • 

vanadan çıkmı1. yuvadan bopamıft 
sevıi için her şeyi çiinemete huır • 
lanan gözü kararmıı ltir Bedriye bu 
kanlı yolda yiirüyebillln. 

Fakat ..• Her fedaklrlıft ıbe a1 • 
mış olmasına rağmen, atlan muaf .. 
fer melodisi yanı sıra kendini dUJUr
tan diter bir inatçı motifi auatura • 
madı. Türk kadını, aile kadını, bur • 
juva Bedriye hakkmı iıtiyordu: Bur 
hanın hakikaten karısı olmak, mıt
rea muamele&i görmemek 
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Bugünkü maçta takım 
nasıl yapılmalıdır? 

1 YabAncı Memleketler Postası ,IEE!t» 

------------------------------~,----·--~ 
Dreyfüs 400000 asker olmadan ... 

öldü Habeşistanda harp başlamıyacak ! 

B. h d I bugünkü maçın Kılıcı kırılan Drey-
ıze er şey en evve f .. d 
.. . . I , la" zımdır use sonra an 

Deyli Telgraf gazetesinin dip- gal ettikleri zamanlarda olduğu 
lomat muhabiıi yazıyor: gibi, ltalyan askerlerinin mühen • 

"Sinyor Mussolininin doğu Af- dislerle birlikte hareket etmesi la· 
rikasında bulunan kumandanları zım gelecektir. onemını an ıyacaK oyuncu . . . . 

nışan verılmıştı 
Bugün Taksim stadında lstan-f maçın önemini (ehemmiyetini) 

bul-Atina takımları üçüncü biri idrak edecek, c~n ha~kıyla oyna· 

klar Bu maçın vere· ınayı isteyecek ıstekh oyuncular maç yapaca . . . . . 
y• halk üzerinde yapa· kazanacaktır. Bunun ıçındır kı 

ceoı sonucun 
caiı etki (tesir) üzerinde bilmem takımı kurarken tıı.kımı kuracak 

d h et Var mı., olan evvela bu noktayı hesapla-

Paris, 13 ( A.A.) - Geçen as
rın sonlarında, meşhur Dreyfüs 
meselesinin kahramanı olan Yar
bay Alfred Dreyfüs 75 yaşında öl. 
müştür. 

400,000 askerleri bulunmadan Hava kuvveti önemli bir rol 
muvaffakıyetli bir harekete geç • yapamıyacaktrr. Tayyarelerin 
mekten emin olmıyacaklarmı bil- ku1lanılrnası Habeşlileri itaata 
dirmişlerdir. getirecek yerde daha ziyade mu· 

Duçe de bunu kabul etmiş bu· kavemetlerini arthracaktır. Tank
lunuyor. Bütün askerler Eritre İ· ların kafi bir iş yapması da pek 
le İtalyan somalisinde toplana . şüphelidir. 

urmaya ac · . . . 
B

. bugünkü maçı kazan· malıdırlar· Atılgaıı, serı, az sınır-
ızce · · k k 

k k l • olmamakla berabet" lenir, vezifesını '4Vramış ta ım 
ma 0 ay h l"f 'h · il · 

1 k derece..ıe zorlu bir is istiyoruz ve mu te ı ı tıma erı 

Yarbay Dreyfüs uzun zaman
dır hasta idi. üst üsle, bir kaç defa 
ameliyat olmuştu. 

caktır. ç k ün ü Habeş toprakları, Ha • 
H.azırlanan plan, bütün Hahe- beşlilerin hemen dağılıp saklan • 

şistanda askeri bir rejim vücuda ması imkanını verecek engellerle 
ası mayaca o , .. . 
d~ değildir. Elverir ki ortaya çı· hesaplıya~~k aklımıza şoy!e bır 
kacak takım tam manasiyle takım takım getırıyoruz: 

1859 da Mülhuz'da doğmuştu. 
Politeknik okuluna girerek, par
lak bir surette bitirmiş ve orduya 
intisap etmişti. 

oyunu yapabilsin. Bedii, LUtfi, Yaşar, Kadri, 
Tanınmış oyunculardan bazı· Esad, Mehmed Reşad, Necdet, 

!arının hasta oldukları veya form· Münevver, Rasih, Şeref, Fikret .... 

larmda bulunmadıkları söyleni-

vor. 
Bu takdirde yapılacak şey şüp· 

hel~ vaziyette bulunanları oynat
mamaktır. Tanınmış oyuncu oy· 
natacağız diye özürleri daha ev
velden ortaya atılan oyuncularJ 
takıma koymakta mana yoktur. 
Sunu da ilave edelim ki bugünkü 
~açı tanınmış oyuncudan evvel 

Ankaralı bisikletçiler 
lzmir, 13 (A.A.) - Batı ille

rinde turneye çıkan Ankaralı bi
sikletçiler İzmir sporcuları tara
fından il sınırında karşılaşmış ve 
saat 14,30 da şarımıza gelmişler
dir. Konuklarımız yarın yapılacak 
olan 80 kilometrelik teşvik yarışı
na gireceklerdir. 

Atletizm müsabakaları 
• elde edildi rekorlar Dün yenı -----

latanbul Atletizm birincilikle·( 
ri müsabakalarına dün Taksim[ 
stadında başlandı. 

sonuçları alınan müsal>aKalar 
-;• nlardır: 

110 metre manialı koşu: Melih 
'' 18,4

11 
saniye birinci, Ratid ikin-

cı. 

Üç adım: Zeki " 13,13" metre 

birinci, Melih ikinci. 
Yunan u~u1~ disk:. N~il~ ''~6,46,, I 

r.ıctre birıncı, Veysı ıkıncı. Bu 
derece yeni Türkiye rekorudur. 

10 bin metre: Remzi "34,51,6,, 

Moskova Elçimiz 

dakikada birinci, Niyazi ikinci. 
Bu derece yeni Türkiye rekoru· 

dur. 
Seçme müsabakalarının ıonüç

ları da şunlardır: 
100 metrede finale kalan~ar: 

Raif, Semih, Hilmi, Naci, Mufah
ham, HalUk. 

400 metrede finale kalanlar: 
Münci, Nazım, Tubini, Taha, Ce-

mal. 
Müsabakaların arkası yarın 

alınacaktır. 
A . . .<\. 

Bir hastabakıcı 
muhakeme ediliyor 

Türk mühendislerinin "Şefkat11 dispanserinde hasta-

oturdukları yerleri gezdi bakıcı Katerinin, Ayşe isminde 
Moıkova, 13 (A.A.) - Türki - bir hastaya yaptığı şırınga neti -

ye büyük elçisi Zekai Apaydın cesinde kadıncağızın ölümüne se· 
turkstro kurslarını takip eden hep olduğu ileri sürü·l·e~~k .. açı • 

T .. k müdendisJerini ziyaret et , lan davaya, Istanbul uçuncu ceza 
ur h k · d d.. b h d · t• B "hendislerin çalıştık - a yerın e un sa a evam e-

mış ır. umu . . . 
ları yer Moskova dokuma en.stitü· · dıl~~ştır. . c • 
.. .. k d d" B .. ··k elçi Dun sabahkı duru-:rmada cılt 

sunun ya ının e ır. uyu K 
.. h d" 1 . t dukları yerle ., hastalıkları doktoru Aum er • mu en ıs erın o ur . . . 

. kh I . . ve Türk menli ile ünıversıte otopsı pro • 
rı, .. yhemde" 1 a~e.crı gezmaffıaş kıyetin, fesörü Dr. ıhsan Şükrü, şahit o-
mu en ıs erının muv . . . I k d"l · 
d k

. t kt ldukları e- larak dınlenılmış er, en ı erın • 
en ve ta ıp e me e o . 

tütlerin teşkilatından dolayı se - den bazı ızahatdalkınmıştıMr. t f 
. · · Duruşma, o tor us a a 

vincini bi1dırınıştır. · 1 ·ı · · · · 
RUSY ADA PLANÖR Hayrullahm dın enı mesı ıçm yır-

1894 de topcu yüzbaşısı iken, 
yabancı bir devletin adamına bir 

takım süel belgeler (vesikalar) 
gönderdiğini bildiren bir bordıro
nun mürettebi olmakla itham ve 

harp divanı tarafından erecesinin 
(rütbesinin) geri ahnmasıa ve ö
Iünciye kadar hapsedilmesine ka
rar verildi. 

Dreyfüs, şeytan adasında sür
günken, dostları, muhakemenin 

yeni baştan görülmesini sağlamak 
için çok uğraşmışlardı. Bu arada 
kardeşi Matiyö Dreyfüs'de bordı
ronun binbaşı Esterhazi'nin elin
den çıkma olduğunu ıavamıştı. 

(İddia etmişti) 

Ancak, bir harp divanı knrşı
sında sorguya çekilen binbaşı Es
terhazi temize çıktı. 

1898 <le birdenbire önemli bir 
hadise oldu. 1894 deki dava sıra
sında Dreyfüse karşı tanrtlık (şa-

hitli) etmiş olan Yarbay Henry, 
Dreyfüsün casusluğunu ispat eden 
belgeyi (vesikayı) bizza • düzmüş 
olduğunu itiraf etti. Hü!. ınet ta
rafından tevkif ettirilen Yarbay 
Henry, Mont Valeriyen hapisha
nesinde acıklı bir surette öldü. 

Bunun üzerine. 1899 da, Bris
son kabinesi, davayı Ren harp di
vanı önünde yenileyerek, Dreyfü
sün cezasını on yıl hapse indirtti. 
Cumurluk Başkanı Lube bu ceza
yı da bağışladı. 

1902 yılında ıleriye süriilen bir 
daha yenilemeğe dileği ancak 
1906 da onaylandı. Temyiz mah
kemesi cinayet dairesi, Dreyfüse 
karşı olan itham sebep! erinin or
tadan kalktığına ve bu yüzden ve
rilen mahkfuniyetlerin hükümsüz
lüğüne karar verdi. 

getirmeyi gözetiyor. Bu yolda doludur. 
Fransanın Fasta yaptığı hareket- Habeşistanda muhtemel bir 1-
lerden istifade edilecektı'r. tal h b' · · 1 k yan ar ının netıce eri i i ta • 

General Sir C. \V. Gwnn Mor- raftan birinin kat'i kabulüne bağ· 
ning Post gazetesinde bir baş bet lı olacaktır. 
ke (m~kale) yazarak 1t.alyanrn, Habeşliler büyük topraklarım 
Ha..,beşıstanla muharebeye başla - kaybetmeğe razı olacaklar mı 
dıgı zaman karşılaşacağr mesele - yoksa karşdrklr hareketlerde bu .' 

leri gözden geçiriyor: lunacaklar mı? İtalya maksadına 
Generale göre, Habeş toprak- ermek için çok büyük masraflar:ı 

larındaki güçlükler, bu memleke- ve müthiş bir miktar asker k:ıy • 
tin İşgalini son derecede güç ve betmeğ'e dayanabilecek mi? 
uzun bir zamana mühtaç kılacak· Buna daycı.nsa bile elde edere· 
tır. Y O f ı . gı men aat er de pek şüpheli ola· 

Bntanya ordularının Sudanı is - ! caktır. 

Yeni bir merak! 
Amerikalılar bir ibirlerine inanç, umut, sadaka 

mektubu göndermekten baş alamıyor /ar 

Bir zamanlar "Bir talih zin -ı 
ciri,, ıalgını vardı: Size bir mek· 
tup geliyor, yedi gün içinde bun
dan yedi kopya yaparak ostJarı • 
mza göndereceksiniz: Onların her 
biri de ayni yolda hareket ede -
cekler. Eğer gelen mektubu yır -
tarsanız vay haJinize ! Müthiş fe
laketleri beklemelisiniz. Bunun 
umumi" harbin sonunda, cephede 
bulunan bir zabit tarafından çı -
karıldığı söyleniyordu. Ne ise, e -
pey zamandır bu zincir de talihi· 
ne kavu9tu, gitti. 

Fakat şimdi Amerikada bunun 
daha tuhafr çıktı. Size bir mek -
tup geliyor. Üzerinde "Refah klü
bü: inanç, umut, sadaka,, başlığı 
var. Altında altı kişinin adı ya • 
zılmış bir liste bulunuyor. Siz bu 
listenin altına adınızı yazacak, 
baştaki adı sileceksiniz. Sonra siz
den başka. listede yazılmış bulu -
nan beş kişiye bunun kopyasını 
yollayacaksınız. Admı çizdiğiniz 

adamın adresine de "sadaka o • ,, 
larak on santim göndermelisiniz. 
Eğer arkadaşınıza inancınız varsa 
ve bu zinciri kırmazsanız, adınız 
başa geldiği zaman yirmi üç bin 
dört yü:c: ctuz frank kazanacaksı· 
nız. 

Amerikanın zincir meraklıları 
buna dört eIIe sarıldılar; bu yüz
den posta dağıtmaçları (müvezzi· 
leri) mektupları taşıyamaz hale 
geldiler. İki yüz elli milyon mek
tup bu, şaka değil! Artık iş aldı 
yürüdü. On santim sadaka bir do· 
lara, daha sonra daha fazlaya 
çıktı. Merak arthkç artıyordu. 
Yalnız bir dağıtmaç on beş mil -
yon mektup dağıtmağa mecbur o· 
luyordu. 

Hükumet bunu yasak etmeyi 
düşündü; düşündü amma bu ka • 
dar posta pulunun harcanmasına 
nasıl ve niçin engel olmalı? İşte 
bu çılgınlık Amerikada böyle de • 
vam edip gidiyor. 

Çanakkale boğazı ve 
~ulgaristanın durumu 

SOVYET . .. 1··1 k 1 ı:t 
GÖSTERtŞLERI mı uç ey u e a mı)' ır. 

Hükfunet Dreyfüsü binbaşı yap
tı. Kendisine Lejiyon Donör niıa
mm verdi. Dreyfüs meselesi Fran· 
sayı ikiye bölmüştü· Dreyfüsten 
yana olanlarla ona karıı olanlar 
bu yüzden ı 1·anan tiddetli § ·, a
sal itirazlar ülke içersindenki tür
lü patırdıların tasnif edilmesine 
yardım etmiştir. 

Bu~garistanda çıkan Zora ga - ı de bulunuyor. işte Bulgaristanın 
zetcsı yazıyor: Lu durumu pek naziktir. Bu <lu • 

Moskova, 13 (A.A.) - Stalin, 
V oroşi1of, Kaganoviç ve Andref 
hava klUbüne giderek en yüksek 
Sc.-ıyet uçmanlarmın uçak ve pla
nörlerle yaptıkları gösteriş uçuş · 

larını seyretmişlerdir· 

Avusturya komünistleri 
açlık grevine başladılar 

Viyana 13 (A.A.) - Verilen 
bir paro1a;a uyarak, hapisaneler • 
de ve Völersclorf kampında mev -
kuf bulunan komünistler açlık 

grevi yapmağa başlamışlardır. Na· 
zi mevkuflar da bunlara uymuş 
İseler de, içlerinden bir takımı bu 
gün vazgeçmişlerdir. 

lskoç bandosu yüzünden 
sokak muharebesi oldu 

Belfast, 13 (A.A.) - Burada Belçika ile SovyetJer ara-
bir sokak muharekesi olmuş ve sında di lomaHk 
birçok kimseler yaralanmıştır. •• .• P 
Kavga. bir lskoç bandosunun ta- ~oruşmeler 
şa tutlmasiyle başlamıştır. Bir an Brüksel, 13 (A.A.) - Yakın-
içerisinde halk iki bölüm olmuş da, Belçika ile Sovyetler arasında 
ve biribirine taşlarla ve yapı ger- yeniden diplomatik ilgiler baş _ 
çeleriy1e (malzemesiyle) saldır - lıyacaktır. Belçikamn Paris bü _ 
mıştır. Bu aralık birkaç e1 silah da yük elçisi Baron Gefiye Destruva 
atılmıştır. Polis kavgacıları ayıra- ile Sovyet büyük elçisi Bay Po • 
madığından, bir mitralyöz otomo temkin, her iki hükô.metin karşı • 
bili ateş açarak halkı dağrtmıt • Irklı elçi göndermek isteğinde bu
trr. Birçok kimseler tevkif olun - lunduklarrna dair mektup alıp ver 
mu§tur. miılerdir. 

Asyanın kapısı önünde bulu _ rum elde, kuvvetli bir teşekkül 

nan Bulgaristanın coğrafi 2:.:~·- - ve ulusal bir birlik bulundurmak 
munda büyük bir önem vardır. yükümünü (vazifesini) göııte , 

Bulgaristan, Karadeniz yolu • 
nun geçtiği Çanakkale boğazt -
na yakındır. Şimdiki halde boğaz
lar meselesi kapannıış değil -
dir. Çünkü ilgili (alakalı) olan 
devletler, tahkimini hala aytış . 
maktadırlar (münakaşa etmekte
dirler.) 

Çanakkale boğazı şark mese -
lesinin merkezini teşkil ediyor. 

Bulgaristan kuzeyden (şimal • 
den) günaye (cenuba) doğr~ E -
ge denizine giden Y:Olun üzerjn • 

riyor. 

Devletin sağlam teşekkülü, ha· 
sına (matbuata) ve bütün ulusa 

dayanır. Halbuki böyle bir teşek. 
kül, disiplinsiz ve özel fertle:den 

yahut ulusal gruplardan ilham a• 
larak vücut bulan kargaşalıklarla 
olamaz. 

Eğer bu ulusal disiplin olnıaz .. 
sa, devlet ve onunla beraber b ·· • 
tü Bulgaristan büyük bir teliliu 
keye doğru gitmiş olur. 
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Kaplıcalar hakkında 
genel bilgiler 
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•=====o:::::::::f 

GQa doluşu 
Gtlo batısı 
Sabah namaz 
o~ıe nımuı 
lt!ndl nımaıı 
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Dr. Mustafa Hakkı, V AKJT kütü- Yam nımu:• ~1.38 ~I.37 

lmsıt U6 2.'28 

1935, Fiatı 10 kuruş • . 
panesı Yılın &fçen güaler 194 19!1 

Yılın kılan 21infcrt 16l !()( 

Kıymetli ve y_ükaek hekimleri • 
mi:ıden Bay Dr. Muatafa Hakkı
nın (Kaplıcalar hakkında genel 
bilıiler) diye yazdığı brotür, 
kaplıcaların umumi tetkikleri tara 
f ından ve bilhaua bizde yeni bir 
teıiıle ortaya çıkmaya batlayan 
Armutlu kaplıcası noktasından 
pek mühimdir. 

Kaplıcaların tarihi ıeyrinin çok 
eıki olduğunu müellif yazarken 
bunu çok kıymetli müelliflerin 
cümlelerile süslüyor. 

Kaphcalann tarihi evalüıyonu 

bizde çok eskidir. 
Anadoludaki KaplıccJan -

mızın 9 aaırlık bir tarihi var
dır. Adedi §İmdiye kadar malum 
olanlar 200 ü çok geçer. Civar 
halk her veıile ile bunlardan müı 
tefit olmu§tur. 

ltaplıcaların tesirine dair ,_:~. 

de ya:ıılmıt yazılar iki üç uır ev
vele kadar varır ve bu kudret ha· 
mamları metholunmuttur. 
ltaphcaların ehemmiyetine da· 

İr yazılara çok tesadüf edemez
sek bile bunlara çok ehemmiyet 
verildiğini hala bugüne kadar de
vam .eden an' anelerden öireniyo • 
ruz. An'anenin tarihi, milletler 
tarihi kadar eıkidir. Bunlar tet • 
kik olunacak oluna on aıır ev · 
velki bir bilıinin aynen bugün 
de mevcut olduğunu görürüz. 

Bunların bir kıımı efsane tek· 
lini almıttır. Li.kin bu kudret ha
mamları efsanelerinin yüreklerde 
Y&fıyan miaalleri pek kıymetli -
dir. Bu efıaneler tarih kitapla -
rına geçecek kadar kıymetlidir. 

Bizde kaplıcalarımızın tarihi e
volüıyonunu tetkik edersek bu 
kudret hamamlarından ilk teda · 
viye koıanların kadınlar oldu -
duiunu ve bunu kadınların aleme 
ve erkeklere tanıttıklarını aörü • 
rüz. 
Kadına tahiat çok yakın oldu· 

iundan kadınlar bunda önayak 
olmutlardır. Hatta lugatlerde abı
'Zen tabiri tetkik olunacak olursa 
verilen tafıilita inaan hayret e
der. 

Kaplıca tedavi~inin ıırf mad
di dejil, ruhi tedaviler meyanına 
dahil olmuı bunlardaki istifade 
kudretini arttırmaktadır. Bu tel -
kini eaulara bugün verilen ehem 
miyelin kökü mazidedir. 

Eterin tarihi mukaddimesinde; 
birer vecize mahiyetinde naklo . 
nunan sözlerin bu noktadan kıy· 
meti vardır. Bu vecizeleri biziır. 

ıular için de aynen tekrar etme
li Ye ıularımızı benimsemeliyiz. 

lıte bu tetkik ettiğimiz kıymet
li eter ıularımızı bize benim~et 
yor. A•rupada her millet sana · 
toryomunu kendi memleketinde 
yapıyor ve kudret hamamlarını 

ıpeaialiıe ederek kendi yurtla§ -
!arına tanıtıyor. Onun için Tür -
kiyede bütün hastalar için bu 200 
ü mütecaviz kudret hamamların -
dan istifade kabildir. 

Bunlar bizi Avrupa kaplıca la -
rına koımaktan müıtanği bıra • 
kacak derecededir. Lakin buraaa 
mühim bir nokta var. Bir çok 
zenginlerimiz Avrupaya ıuların 

tesiri için deiil, daha ziyade iı
tltalıat ft konfor için ıitab edi -
yarlar. 

Bunlar bu konforu ve i.tirabati 
Wzim kudret hamaın1annda bu • 

lurlaraa ıüpheai:ı kendi memle • 
kellerini tercih ederler. Bizim 
kaplıcalarda konfor azdır. Kon -
fordan maksadım lüka bayat de
mek deiildir. Temiz bir hela, le· 
miz bir oda ve yatak, oturacak ve 
gezecek temiz bir yer ve bir de 
temiz bir yemek maksada ki.fi -
dir. Her tarafın Bursa ve Y alo -
va gibi olmasını dileriz. Rağbet
ten evvel konfor lazımdır. Konfor 
rağbeti celbeder. 

Doktor Mu$laf a Hakkının ese
rindeki kaplıcalar hakkında u
mumi bilgiler ve kaplıca suları • 
nm huauaiyetleri ve bilhana Ar
mutlu kaplıcaıındaki araıtırma -
ları derin bir tetebbü mahıulü · 
dür. Muharrir bu bahiılerde bü · 
yük bir liyakat ıöıtennittir. 

Bu eıeri tetkik edenler alel . 
umum kaplıcalardan ne aibi iı -
tif adeler edilebilir, bunu tama -
men anlıyacak ve kendini kap -
lıcalarda bulacaiı ümidinde ol -
duğu hekimlerin veıayaıına daha 
çok ehemmiyet verecektir. 

Kaplıcalara rastaele ıirip çık
maktan matlup netice baııl ola -
maz. Oradaki Y&f&Ylf I, iıtir .ıha ti 
gıdayı ve banyoları intizam altı • 
na almalıdır. 

Halkın rağbetini celbetmek 
maksadile bütün teferrüatı bil • 
dirmek lazımdır ki gidenler su . 
kutu hayale uğranaamlar. 

Bu eıeri bütün hekamlerimize 
ve halkrmıza tavsiye ederiz. YU7 

lerce sahife eserlerin çok dikkat· 
le yazılmıt bir hülaıa11 olan bu e
ser her veçhile pek kıymetlidir. 

Memleketimizin sularım tanı · 
tan ve onların ne suretle teıir e· 
c'ebileceğini öğreten bu eser tim
diye kadar yazılanların en iimis · 
ve en güzelidir. 

Dr. A. Süheyl Ünver 

1 RAD YO 1 
ISTANBUL - 12.30: Plak neşri · 

yatı. 18.30: Dau musikisi (plak) 19. 
30: Çocuk saati hikayele.r. Mesut Ce· 
mil. 20.30: Radyo caz n tango or -
kestraları. Çadırcı. Türkçe sözlü e · 
se.rler. 21.30: Son haberler. 21.40: Pro 
fesörLiko Amar keman solo. 22: Ga· 
vin kardeşler. Mandolinatta orkestra 
sı. 

BU KREŞ 
12: Koro konseri. 12.:10: Radyo or

kestrası, 13,30: Sözler 13.40= Plak, 14. 
l:l: Duyumlar. U.40: Plak, 17: Köy
Jö yayımı. 18: Caz. 19: Duyumlar. 19. 
ı:;: Cazın süreği, 20: Sözler, 20.20: 
Plik. 20.:>0: Sözler, 21.l:J: Fransız mü 
ziği (Ulusal Fran.-.ız bayramından ö· 
türü). 22: Spor. 22.10: Sarkrlar. 23: 
Sözler. 23.20: Plak 
VARŞOVA 
20.2j: Plak. 20.50: Sözler 21 : Re · 

portaj. 21.4:>: Şen yayım. 23.1:>: Spor 
duyumları 2.3.30: Sözler. 2.1 .. 'l:l: Süel 
konser 24: Sözler. 21,0S: Plak. 
BUDAPEŞTE 

21: "Die Saengcrin aufdem Lorfe,, ad
lı porea piyesi, 23.0:>: Duyumlar. 2.3.3S 
Caz. U: Macar - Alman yü.ıme mü -
sabakalarının sonu • Son duyumlar. 

l\fUNtH 
20: "Entresan köşe" adh yayım. 20 

40: Spor 21: Süel yayım. 23: Duyum
lar. 23.30: Dans. 

BRESLAU 
20.20: Sözler. 20.30: Aktüalite. 21: 

"Ren'de bir yaz gecesi,, adlı skeç. 23: 
Duyumlar. 23 .. 10: Alman - Macar 
yiizme şampiyonluğu. 2.1.50: Dans 

r B O i 3 ft : ll-1 · l~J~ ~, 
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kar Kemiset'i ıeçmit yedi kilo-
metre kadar ilerlemi9ti. Gece çok 
karanlıktı. Birdenbire lambaların 
ıtıiı önünde bir inek göründü. Şo
för bir kazaya meydan vermemek 
için firen yaptığı ıırada otokar 
ıağ tarafa devrilip alet aldı. 

Araba içinde bir f eryaddır ba!
lamıf b. Camlar kapalıydı. Huausi 
bir tarzda yapılmıt olduğu için 
kırılmadı. Şoför ağır ıurc:tte yara
lanmı! olmaıına bakmıyarak, he
men kalktı; etraftan yakaladığı 

tatlarla camı kınp biç olmazıa, 
sekiz yerliyi ağır yaralı olarak 
kurtarabildi. Kalan on üç kiti di
ri diri yanarak kebap olmuılardı. 
Bunların içinde bir kadın, iki de 
çocuk vardır· Erteıi sabah, yan
mıt otokarın demir döküntüleri a
raaında yanık kemikler kafa tas· 
lan ıörülüyordu. 

BiR KAZA DAHA 
Türen enstitüsünden iki yüz el- ' 

li talebe bir gezinti yapacaklardı 
iki kamyona bindiler· Kamyon 
lar biribirine batlanmııtı. Mon· 
kahvo'dan çıktılar, Kaıol yolunu 

• P.rükse 4.7J'!~ • \'arşou 
• Atlnı. ~3.347~ • Ru:lıpt~ı· 

j • C"tıınrr 1.4.'°6 • Rütres 
• Soty a 63 ... 35 • P elgrad 
• Amstudııı · 1.1675 • Yotohını;, 

1 • Prı~ 19,06- • Moslı:ovı 
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erde yazan: Ekrem 
'eşit. Besteliyen : 
·emal Reşit Dikkat 
~adıköylüJer npur 

hmn yetişebilecek -
terdir. 

tuttular. Bu yol dikti ve tehlikeli!==================== 
bir d&nemeci vardı. Frenlerin iyi 
itlememeıinden olacak, kamyon
lar, yolun kenarmdaki derin hen-

deklerden birine yuvarlanıverdi. 
Talebeden dokuzu ölmüt iki yüz 
otuzu yaralanmııtı. 

""'teUn'un Romanı : 4ö r azan : A. lamet Ulukut 

Anlaşılan Süleyman Şefiğin ruhu 
bu pazarlığa razı olmadı 

- Ben pek meıgul bir adamım; 
Ôyb cinayetten falan anlamam. 
Senin bütün anlamıyla (minasıy· 
le) bir serseri olduğun anlatılı

yor. Elnide tabanca, gece yarısı 

önüme çıkmıt bir haydut gibisin; 
böyle kepazeliklerle değerli vak
timi bot yere geçirmiyelim. Hay· 
di ha.kalım, söyle, ne istiyorsun? 

- Bni lira. 
- Budala, beni söylediğin ada-

mın katili mi sanıyorsun ki, sükUt 
hakkı iıtiyoraun? 

- Bana ne? Bulgar değil mi· 
sin? Katil, ya semin, ya bir diğe· 
ri. Herhalde bir Bulgar. 

- Beni dolandırdıktan sonra, 
baıka Bulgarlara da baı vuraca· 
ğın anlaıılıyor. 

-Yalnıı; okadarla kalsaydı, bir 
takım dnayetleri öğrenmek içni 
çektiğim zahmete değmezdi. 

- Anlatıldı, anlaııldr. Sen pa· 
ra için insanın kanını bile r.löke
ceksin amma, timdi bende is
tediğin kadar para yok; bunu ya· 
rına bıraksak ... 

- Kurnazlığa baılamıyalım· 

Yarın, ben buraya ıelince poliı· 

lerle karıılaıacağım, öyle mi? 
Söyle bakayım, kaç paran var? 

Komisyoncu f edaki.rlık etme· 
den kurtulamıyacağını anladı; 

dedi ki: 
- Bet yüz lira kadar. 
- Olıun; buıünkü az, yarınki 

çoktan hayırlıdır. 
- Beni tabanca ile korkutarak 

para iıtiyorsun d-=iil mi? 
- Hayır, tabanca kendimi ko

rumak içindir. istenen verme. 
Ben allaha1111&rladık der, doğru
ca poliı müdüriyetine gider, ce· 
bimdekileri ona teslim ettim mi. 
alttarafı malfun. 

- Ne var cebinde? 
- Küçük bir dosya ! Süleyman 

Şefiği öldüreni ortaya atacak bir 
kaç kağıt parçası. 

Bu darbe, komisyoncunun bü
tün soğuk kanlılığını dağıttı. Mu
harririm diyen bu ıeraerinin üze· 
rine atılacak, cebindekileri ala
:ak, yok edecekti. Fakat kalbine 
doğru uzanan tabanca aklını ba
tına gelirdi. iti tatlılıkla hallet
meği daha uygun buldu: 

- Parayı alınca onları bana 
verec~ksin değil mi? 

- Şüphe mi ediyorsun? Hele 

- Çok fena bir zamanda ıel
diniz ! Hiriıto Del ebe def, elimde 
olan bu kağıtları satın almak için 
bana beş yüz lira veriyordu. lti· 
mize engel oldunuz. 

Sonra inme inmİf gibi tatkın 
taşkın bakan ve hiç bir harekette 
bulunamayan komisyoncuya dön· 
dü: 

- Dostum görüyorıun :d, tali
himiz yokmuş; senin kadar de
ğilse de, benim de epey zararla· 
rım oldu. Bu darlık zamanlarım· 
da benim gibi zavallı bir muhar
rir için bet yüz lira az para de
ğildi. Bu zarfın içindekileri satın 
almak, seni kötü bir ikibetten 
kurtaracaktı. Anla!tlan Süleyman 
Şefiğin ruhu bu pazarlığa razı 
olmadı. Eh, ne yapalım, olacak 
oldu. Hiç olmazsa romanım için, 
belki burada bir mevzu bulabili· 
rim. 

Diyerek yazı masasının bildi· 
ğimiz gözünü çıkardı. Poliıler, 
bu adamın ne yapbğınr anlamak 
için yanına gelmitlerdi. Cizli düğ 
meli tahta yerinden kalkınca 

Hüsnünün oıece koyduğu mektup 
lar göründü; bunları alarak ma• 
sa üzerine koydu. Sonra polisler· 
den birine: 

- Şuradan bir ki.ğıt alıp söyli· 
yeceklerimi yazınız. 

Dedi ve töylemeie baıladı: 
'' ... Yılı May111n ... ncı Çarıam• 

ba gunu siliali saat aoküz uç • 
ta ... Sokağında, ... Numarada ko
misyonculuk yapan Hiriıto Dele· 
hedefin yazıhaneaine gınnce, 

Kendisini, polis sivil memurların• 
dan Hüsnü ile kartı kar9ıy1. bul· 
duk· Komisyoncunun elinde bet 
yüz liralık bir paket, Hüsnünün 
elinde de dolgun bir zarf vardı. 

Zarfı açtık; içinde Süleyman Şe
fiğin nasıl öldürüldüğünü anlatan 
bir takım mektup kopyeleri gör
dük. Delebedef bunları salın al• 
mak istiyordu ....• ,, 

Böylece tutulan zabıt bittik· 
ten sonra yapacak yalnız bir it 
kalmıtlı: On yıl önce Süleyman 
Şefiği öldüren beliniz katil, ha• 
nın kapısında bekleyen bir oto
mobile bindirildi. 

-28-
BIR DEVRiMiN HEYECANLI 

DÖNEMECi 

bir kere yerine otur, parayı çı- Hiristo Delebedef otomobile 
kar? Sakın bir uygunsuzluk ya· bindirilip yola konduktan ıonra; 

payım deme. itte ben de doıyayı Hacı Yatar ağa haıtaneıinde, 
çıkarıyorum. l'd : doktor Nezir, çalı,ma oda11ndaki 

Hiriıto Delebedef kasasını aç- kütüpaneden girilen, ıizli oda• 
tı, be, yüz liralık bir paket çıkar· dan, bat hemtirc Makbule ile, 
dı; Yerine olurdu. Hiddet ve me- çıkıyordu; masanın bafına geçti; 
rak ile açılan gözleri ötekine di- pek memnundu. 
kilmiıti. Bu adam elinde taban- -Yükümlerimden (vazifelerim· 
caıını tutuyor, öteki elini de çe- den) birini yerine getirdim. Hüa· 
ketinin iç cebine sokuyordu. Bir- nü de çok iyi bir it yaptı. Bulıa
denbire boğazı yırtılırcasına !İd- rı, mektup kopyelerini salın alaca)( 
detli ve inatcı bir öksürüğe tutul· bir duruma getirince öksürerek rea 
du... mi polisleri çağrıverdi. Öyle y'a, 

Hemen kapı açılarak içeriye bu herifin öldürme ile bir iliıiii 
resmi polisler giriverdi. Komis· yoksa kağıtları, ne diye satın al• 
yoncu tatkınlığrndan ve korku· mak istiyordu? Bu da bir deliL 
ıundan olduğu yere mıhlanmış: Fakat bir de §U vardı ki, 
gözleri fırlamıf, hareketsiz kal- (Arka.tı VtlT) 

mıflı. Elinde bet yüz liralık pa· ------------
ket duruyordu. Öksürüklerini an· Matbaamıza gelen anlerJen: 
cak tutabilen adamın elinde de, 
henüz cebinden çıkard1ğı, titkin 
bir zarf bulunuyordu. Polislere 
dedi ki: 

YARIM AY 
Yarımay mecmuasının on birinci 

sayısı yaz sayfası olarak hazırlamp 

~rkmıştır. 



lstanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 

Ki4o 
55 

44 
17 

38 

53 
10 
2 

8 

Gram 
700 

000 
500 

300 

000 

400 

600 
500 

Marka 
FBC 

A.ALTD 
A.W 

A.M. 

GT 
o 

MVMDA 

AU 
o 

No. 
31 

6418 
2229 

15 

86524/ 2 
o 

213 

16 
o 

Kap 
Müfrez 

1 s 
1 ,, 

1 11 

1 il 
1 paket 
Müfrez 

1 sandık 
Müfrez 

Kıymeti Cinsi ef ya 
55 70 Mevaddı saire ile mürettep porse

len elektrik aksamı 
44 80 Otomobil tamponu 
76 13 Nikel yaldızlı pirinç saat mahfa-

63 95 

46 30 
6 60 

18 

zası. 

Mevaddı sail'e ile mürelle~ mu -
kavva mahfaza. 
lstampa 
Bakır tel 
Gayri mezkur aletten otomobil 
cam silgisi. 

86 
1 

Tuvalete mahsus sürme 
4 Band izole 

Yukarıda yazılı eşya 22-7-955 de saat 14 de İstanbul ihracat Gümrüğü dahilindeki satış 
'lunda açık artt1rma suretile satıla caktır. isteklilerin muayyen zamanda müracaatları. (3579) 

ıalo-

lstanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 

'~ilo 

273 
G7 

12 

Gram 

70J 
'()() 

Marka 

AH 
MMP 

AC 

No. 

o 
9684 

1 

54 G T C 87839 
~53 o o 
37 MVMDA 217 

14 501) " ,, 

8 200 " " 

Kap 

4 bağ 
1 sandık 

1 Koli 

1 s. 
o 
1 s. 
0000 

Kıymeti Cinsi eşya 

4ô 
68 

Lira Kuruş 
Adi demir saç 
Mevaddı saire ile mürettep demir 
saat kordonu 

20 64 Motör aksamından sifon ve ak -
samı 

23 52 Ma!<ine ve aksa.mı 

117 
45 
51 
24 

71 Galvanizli demir tel kafeslik 
55 Vinç Kriko 
10 Cilalı pirinç yağdanlık kapağı 
48 El alitmdan Fırdöndü 

Y 1 
-' 

1 
,
9 7 93 5 tarihinde eaat 14 de lstanbul ihracat gümrüğü dahilindeki satış sa-

tı rn;-.n. y:ızı ı eş;ya 11 - - İ kı·ı · d ·· ı ) lrı ı.... d 
1 

• t'le satılacaktır. stc ı erın muayyen za ınan a nıuracaat arı. ( 3738 
·•1.tIJ ;ı, açı >: arttırm .sure ı 

Kadıköy sulh uirinci ıu-

kuk hakiml iğincieıı: Denizyo!ları 
Kendi namına esaleten ve kü-

çük çocukları Romilo ve Eryeta- J Ş L E T M E S ı 

ya velayeten Kadıköy Caferağa Acenteleri; Karaköy - Köprübaşt 
mahallesinde Muradiye sokağın - Tel. 4Z:362 • Sirkeci Mühürdar zade 

da 7 No. da oturmakta iken halen 111••• Han telefon: 2'.!740 •-•I 
Yunanistanda bulunduğu bi lrl ı 

rilen müteveffa Dimitri Veled 
Kiryako Çakatopulo zevcesi An
ğiliki ve ayni hanede ikamtl et • 
rnekte iken Avusturalyayu git • 
tiği bildirilen Kiryako Çakato -
pulo oğlu Y orgi ile Beyoğlunda 
Kamer Hatun mahallesinde Kur 
dela sokağında 101 No. lı <.ıpar -
tımanın 4 üncü dairesinde otur -
makta iken halen ikametgahı 

meçhul müteveffa Kiryako kızI 
Kiratisikliyaya: 

Tarbzon Yolu 
ı<ARADEN1Z vapuru 14 Tem
muz PAZAR günü saat 20 de 
Rizeye kadar. (4016) 

lskenderiye Yolu 
EGE vapuru 16 Tem muz SALI 
günü saat 11 de lskenderiyeye 
kadar. (4017) 

lstanhtıl altmc:ı icra mcmurlu -

Kadıköyünde Cafer ağa ma - ğundan: 
hallesinin Muradiye sokağında 7 ipotekten dolayı açık artlıl'ma 
No. lı evde oturan Kostantin Ça- ile paraya çevrilmelerine karar 
katopulo ile Beyoğlunda Kurdela verilen ve tamamına yeminli üç 
sokağında 31 No. da oturan mü· ehli vukuf tarafından 3159 lira üç 
levef fa Kiryako kızı Vasiliki ta - bin yüz elli dokuz lira kıymet 
rafından aleyhinize aç.ı!an Eren - takdir olunan Bakırköyünde Sa -
köyünde Sahrayi Cedit mahalle- kız ağacı mahallesinde vapur is -
ı.inin Ethem efendi sokağında ki - kelesi ve Orta sokakta 75-69-98 
in eski 123 yeni 69, 124, 125, 67 l18 - 122 numaralarla murak. 
ve 126, 65 ve 130, 57 ve 137, 41: kam 2066 metro murabbaında bir 
43 ve 139, 37, 39 ve yinç mezktı. bap kömürcü mağazası ile hane 
mahallede. fmn sokağında kim ve arsaların tamamı 192 hiss,,. iti· 
eski 124 yeni 15 15. 1, 15 - 2 No. 
lı gayri menkullerin izaleyi şuyu 
davasının gıyabınızda icra kıh • 
nan muhakemesi neticesinde işbu 

::··· . ··············· y . k •t 1 :r ···:::··.·· ..... , •••••••••••••• ·.··.:::::.::===········ır······ en ı ı a p ar ~ . .... . ................ :: r•-----·-------na dokuz parça gayri menkulden 130 

barile 52 hissesi ve keza tamamı • 
na yeminli üç ehli vukuf tarafm • 
dan 2691 lira kıymet takdir olu • 
nan ayni mah:ılle ve sokakta 93 

numara ile rr.urakkam 3845 met-.. s·· t dU '"'ünü :: 

1
..: ~ unne g == 5 ·f· · ·k1·k k I :: Yusuf ~en ın mıstı ı ve man~ 

yapaca ara gl tık adlı kitabı DEVLET basım 
:ıc l':.;.rfüi har:ıgüz, Asri ı~ulda, lloJ,. ~~ evi taraf mdan basılmış ve satışa 
·~ k™ıaz ~ ı "I 

1 
d ~~ çıkarılmıştır. Değeri (17,5) 

i Yorg·ıncı og u ı• c ımc :: 
!: 1 rı cesaz , «. dii ö-ün a~~ılığı da eler-g kuruştur. 

tıhte cd,ilir. " g Satış yeri: VAKiT kütüpha • 
: l t-. tanlJul: J~minönii, Yalde l\ırat· ii nesi. Ankara caddesi, VAKIT'ın . ı .. i ı·.-ıe inde Bar /\ hdulbh Hamdiye H Türkiye dahilindeki bütün bayi • 

·1 ıııQı·;wıat. ( t.i~7) !5 · · b'l' ·:. .H ıermden de arana ı ır. ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::: --------------
JLAN ACELE SATILIK 

Oliunacak eski ve 57 yeni No. h dükkanın 
.. 1 k" halen 61, 63 numaralarla murak-en guze ıtap'ar kam kayden bir ve mahallen iki 

Dün uc l' arın KüUiyatındatlır . dükkan olduğu ve 139 eski ve 37, 
Okunacak 39 yeni ,ıumaralı dükkanın ha • 

re murabbaı sahasında ve deru • 
nunda bir kuyu ve akasya ağaç • 
lannı havi gazino ma araanm la· 
mamı 192 hisse itibarile 52 hissesi 
ve yine tamamınd. 198 lira k ı· 

f d 1 len 37 No. ile murakkam hulun en ay a 1 kit~plar - takdir olunan mezkur mahalle ve 
D .. y K ' ll' d duğu ve 124 eski ve 15, 15 1 sokakta 135 numara ile murak. 

an ve arın ıi ıyatın ad:r. 15 2 No. iki dükkan ile ittisalin 
• l•am arsanın 192 hisse itibarile 52 

En büyük kola hkla 
alınabilecek kitaplar 

Dün ve Yarın Kültiyatıncladır. 

deki bağ yerinin halen 15 2 ' hissesi açık arttırmaya çıkarılmış 
15 3 numaraları havi olduğu gö-
rülerek ehlivukuf tarafından tan- olup 3-8-935 tarihinden itiba -

ren şartnamesi herkesin görebil • 
Türkiyecl e liirkçe çıkan gaze~e, 

ua 1a m ilk sayıl arm dan k6l-
ı - Çemberlitaş, Dindariye, Otuz be:;; cildi çıktı. Jlcr ay üç cilt 

Şatir sokak köşebaşında No. 13 !;•kaı·. 
siyonu •11 var, faka t bazılan bir bap h:ıne. Satış yeri: 

1 "l. "'aı1dır ... 

EH erinde l numaralı ga zete. 
"~~-::ıua l ui•·no."lur a11"r·~ ~ yol 

r'ar .. a noksanıma değer fiyatla 

VAKiT Matbaası - lstanbui 2 - Tophanede Topcılar cad • .
1 
.. _______ 

1 
___ ._. 

<lesinde 362 No. kahvenin üçte 

bir hissesi. 

mesi için daire divanhanesine la· 
Jik edilecek ve 16-8-935 tari -
hine müsadif günü saat J 4 
den 16 ya kadar İstanbul altıncı 

zim olunan haritalı raporda mez
kur dükkanlar ile arsalann her 
birinin müstakil olarak bulun ·
ması ve hissedarlarının da müs • 
takil parçalar üzerinde şayian 
mutasarrıf bulunduklarına göre iua dairesinde satılacaktır. 

1 

ınm .. 

A\dm : ( ;a;d 
ıııi 'l'iikt•I . 

huh·an Nn. 20 Hil
( TL I~.) ---------- --- - - -

ZAYJ 
471 l sicil numaı·alı 

k rae ve eh liyelnameıni ve as 
hc.r i terhis tezkeremi ve otomo • 
hH p laka kağıtlarını zayi ettim. 

, Yenilerini alacağımdan eskileri • 
llin hiikmü yoktur. (No. 8154) 
lgnıail : Karaköy taksisinde. 

----~---------
( KULLANILMIŞ POSTA PU-

llJ ) 

Alınır ve mübadele edilir. Ce
tnil Evren. Jstanbul Beyazıt Hak-
kaklal'. No. 20 (H. K.) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müteha11mn 

( Pazardan ba§ka günlerde ı:ıaat 
2,s dan 6) ya kadar Istar.bul Di 

va nyofundaki (118) oum3ralı hu 
su~i kabinesinde hastalarını kabu• 
ed er. 

Muayenehane ve ev tc:lefonu 
2239'-' f Kandilli 
3 

o, Yazlık tele onu 
8• Beylerbeyi 48. 

.. 

Göz Hekimin 
Dr. Şükrü Ertan 

~IMili, Ankanı caddesi No. 6C 

Telefon: 22566 
Salı günleri meccanendir .. 

--ı 

3 -- Tophanede Kişla arka.sm
da Ketani Ömer Paşa mahallesi 
de No. 2 (303 - 40) metre mu • 
rabbaında arsan•n tamamı gör · 
mek iç in miislccirlere, görüşmek 
için Kasımpaşada Dz. kiitüpha -
r.esi müdiiriyeline: (H. K.) 

JLAN 

Yeni 6,~X9 eb'adında Zeiss 
marka bir fotoğraf makinesi 3 
şassi ve yeni ç.antasile 12 liraya 

sntılıktıt. 

Sultanahmet Akbıyıkta Keres • 
teci Hakkr sokak No. 30 da Hay
rcttine mektupla veya bizzat mü-

( H. K.) racaat. 

KURUN 
1J,.\N (('UETl,Eld 

Tecim il[\nlarının illin sayfalannua san
tlml 30 kuruştan başlar. tik sayıfada 2M 

kuru~ kadar çıkar. 
13ii.>~ilt , çok dı v.unl ı hll~ell, rncl•li ilan vc-

1 C a, .•. 
1 

flvat ındlrmclcri yapılır. 
ren er •· • ·ıı1 
, .. alık \C yahul satılık yapıların ı . 

n~da bunların resimlerini bastır • 
I iZ kılı~!! ınak !stiyenlcrdcn ya n y 

paraıu alınır. 
Resınl ill\nlarrn bir satırı 10 kuruştur. 

K Uçill< UAnlar: 
Bir defa 30. iki detası 50, Uc; defası 65, 

d f 7" ve on defıısı 100 kuruştur. 
dört e ası o 
üç aylık UAn verenlerin bir defası tıeda· 

tırı ge,.en tıı\nlarm fazla 
vadrr. Dört ea .. 
satırları be' kuru§tan hesap edilir -KURUN hem doğrudan doğruya'. kendi 
. 1 de hftm 11[\n :ıecntclt:- rı cllylc 
ıdare yer n . ~ 

ilnn kabul eder. ---Alımlı, tesiri çok reklAmlar tertibinde 
idarenin vasıtalan tııUyenlerln cmrlnde • 

dfr. 

Hali ta~fiycde bulunan lstan • 
bul Esnaf Bankası tasfiye me • 
murluğundan: 

Ticaret kanununun nıaddei 

mahsusası mucibince Bankanın 

hissednran heyeli umumiycsi 30 
Temmuz 1935 salı günii saat 14 
te fstanbul Yenipoıtane caJde . 
sinde kain banka meı·l<czine da _ 
vet olunur. Hiı;sedaranın yuka • 
rıki tarihten bir hafta evvel sahip 
oldukları hisse senetlel'İni ban • 
ka muhasebesine irae ile vesika 
almaları rica olunur. 

Hali tasfiyede bulunan E1 naf 
Bankası ta.sf iye memurlan . 

Ruznamei müzakerat 
1 - Tasfiye memurları tna _ 

f mdan verilen raporun tetkik ve 
kabulü. 

2 - Tasfiye memurları tara _ 
f ından yapılan muamelatın tas-
vibi. (V. No. 8153) 

İLAN 

Beyoğlu malmüdürlüğünden al 
dığım tekaüt maaşıma ait tatbik 
mühüriimü kazaen zayi eltim. 
Yen isini yaptırdım. 

1\Iütekait kayıııak:ıııı I?alıattiıı 

ACELE SATILIK 
Kuzguncuk Paşa limanı cad • 

desi, Nacak sokağında Korunun 
eteğinde iskeleye 10 dakika me
safede altı oda, terkos, hava ga· 
zı, bahçe ve sairesi bulunan 15 
r.umarah hane acele satılıktır. 
içindekilere ve pazarlık için o 

----~ 8aı-;bJi:';;::bl:-: -:-A~8~llıl-U-B--V-AKIT ___ matb8881 L--=-
.J sokakta Bay Şefiğe müracaat. 

.(H. K.) 
e§rtyat dlrektıSrU: Refik Ahmet Sevengll 

işbu parçaların hissedarlar ara • Arttırmaya iştirak için yüzd~ 
ıında taksim ve ifrazına imkanı yedi buçuk teminat akçesi '1lınır. 
fenni olmadığından 67 ve 69 No. Arttırma bedeli muhammen kıy· 
lı bir tarafı Demiryolu bir tarafı metinin yüzde yetmiş beşini bul • 
Ethem efendi sokağı ve bir tara- duğu takdirde ihale yapılacak -
f ı Abidin Bey bahçesi ile hem hr. Aksi halde en son arttıranm 
hudut olan arsaya müslakillen taahhüdü baki kalmak üzere art
iki yüz lira ve eski 126 ve yem hrma on be:l gün daha temdit et-
65 No. h Ethem ef. sokağına tirilerek 31--8-935 tarihine mü .. 
cephesi olan ve içersinde bir .sadif cumarteıi günü ayni saatte 
mutfak .ve bir mağaza, üç odası muhamrne.ı kıymetinin yüzd~ yet 
bulunan dükkana sekiz yüz lira miş beşini bulduğu takdirde en 
ve 61, 63 No. tahtındaki iki kı - son arthrnna ihale edilecektir. 
sımdan mürekkep ve arkasında Bulmadığı takdirde 2280 numa .. 
odalan olan kargir dükkana do • ralı kanuna tevfikan ihale giinü 
kuz yüz lira ve ayni sokakta bir bırakılacaktır. 
kattan ibaret olup halen Halk 2004 numaralı icra ve iflas ka· 
fırkasının işgal etliği binaya da nununun 126 mcı maddesine tev· 
bin lira ve ayni sokakta cedit 37 fikan İpotek sahibi alacaklılar i
No. lı bir l<at kargir mağazaya le diğer alakadarlarm ve irtifak 
altı yüz lira ve fırın sokağındakı hakkı sahiplerinin dahi gayrı 
15 1, 15 2 No. lı ve ittiıalindekı n enkuller üzerinde haklarmı ve 
arsası bulunan birer kat kargir hususile faizler masrafa dair o -
iki dükkana bin lira kıymet tak- lan iddialarım ve evrakı mlisbi .. 
dir edildiği beyan edilmesine bi- telerile birlikte yirmi gün zarfın
n:ıen mezkür gayri menka..llerin ela icra dairesine bildirmeleri la
kanunu medeninin 628 ve H. U. zımdır. Aksi halde hakları tapu 
M. K. 569 ve 570 ve 571 ıncı 

maddelerine tevfikan açık arttır
ma suretile ~atılarak esmanmm 
hissedarlar beyninde hi&seleri ni$
betinde taksim ve tevziine ve hi
ni tevzide hisseler üzerinde mev -
zu hacizlel'in dahi nazarı dikka -
te alınmasına ve 3781 kuru~ mas
sarifi muhakeme ile at:ık arttırma 
neticesinde i,bu gayri menkul
lerin baliğ olacağı kıymetlerinin 
yüzde biri niıbetinde alınacak 

harcın hisseleri nisbetinde hisse
darlara aidiyetine 17-6-935 

~ıcillerile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaştırılmasından ha· 
nç kalırlar. Alakadarların işbu 

ınaddei kanuniyt:ye göre hareket 
etmeleri ve daha· fazla malümat 
almak istiyenlerin 934 . 1752 
dosya numarasile memuru:-:nuza 
müracaatları ilan olunur. (f.) 
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tarihinde kabili temyiz olmak Ü· 

zere gıyabınızda karar verilmiı 
olduğu malumunuz olmak uzere 
itbu hulasayi hü.kiim il~nen teb • 
liğ olunur. (V. No. 8l5$) 



Müsabaka ilinı 
Tiirkiye Ziraat Bankasından: 

:8ankam1z muhtelif servislerinde çatııtır,lmak üzere müsabaka 
ile ve Yüzt-t İıra aylıkla on memur alınacaktır. Müsabakaya girmek 
için Liselen veya Ticaret Liselerini ve yahut Galatasaray Lisesi Ti
caret kısmını bitirmiş olmak ve yirmi yaşın.inn uıağı, yirmi be§den 
yuknrı yaşta~ ulunmamak lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgelr:r arandığı, ve neler -
den imtihan yapılacağı, Ankara, lstanbul ve bn:ir Ziraat Bankaları~ 

mız.:lan el.J:? edilebilecek şartnamelerde y.uı!ıdır. Müsabaka l. 8. 
935 Perşemoe günü sabahı saat 9 da Anka!'1 \ ' t: İstanbul Ziraat 
Bankalarmd~ yapılacaktır. 

" 

istekliler e;randan belgeleri bir mektupla ı~ırlikte en son 24. 7. 1 
935 ÇarpmJ,p günü akşamına kadar Ankar~.dE- Ziraat Ba.nkası Me- 1 

murin M•ıdi~r'üğüne göndermek veya vermP.~< '" "'etiyle müracaat el· 
miş bulu ımalıdırlar· (2952) 

(Müfettiş namzetliği ve Şef naqızet· 
liği için müsabaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
l - Bar.kamıza müsabaka ile (5) Muferh~ Namzedi ve (5) 

Şef r•amz..:ıd i ahnacakt?r. 

2 - rlu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos /~35 tarihlerinde Anka 

ra, ıstani:>ul Ziraat Bankalarında yapıiacalctı .,. Tahriri :mtihnndn . 

kazananl,u ~diş ve dönüş yol paraları verilmek surelile Ankaraya i 
getirİ 'erek ~:fahi bir imtihana tabi tutuiurlar B11 imtihanda da kaza· 

nan\ardau bc>~İ 140 lira aylıkla m üfettiı nam:!'.!ı liğine ve diğer beş 

de (130) !ir.ı aylıkla şef namzetliğine tayin 'Jlm urlar. 
3 - Müft..ttiş namzetleri iki sene stajdan f:or.ra Müfettişlik ehli 

yet jıntih"lnına girecek ve kazanır )arsa 175 i;rı~ c.ylıkla Müfetti~liğc 

geçirilecelrle·Jir. 

Ankar3da Umum Müdürlük 9 ~rvisl~rindP. Ç...L:ı~hrılacah: olan şe! 

nar.zotleri ı.. bir sene&ik stajlarının : nunda t hliyet imtihanma gi 

rccekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - l\\'i~;r; bakalara girebilmek için ( Siyas:ı: bilgiler) veya (Yük· 
sek 1 :caret ve lktısat) okulasından veyahut Hukuk Fakültesinden 

veya buntarrn yabancı memleketlerind:?ki benzerlerinden diplomalı 
hulunmak ~~-ektir. 

5 - lm•:han programını ve sair §artları gf~teren izahnamelcr 
\n!.~ra, J~t:ınbul ve İzmir Ziraat Bankalarırd ... u elde edHebilir. 

(3951) 

Tesis tarihi: 188R 
idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 

1'tü.rklyedekl ~ubeleri: 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Vunaolstandakl Şubeleri : 
Selôntk . A tlna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

Akhisar Şarbayhğmın 60 - 75 lira ücretli Elektrik Fabtikas• 
Dil.cktörlüğü açıktır. Otuz beş ya §ından yukarı olmamak ve asker 
Jik~ ilişiği bulunmamak fartiyle en az lstanbul San'atlar Mekteb 
veyahut Ticareti Bahriye makine kısmından mezun veyahut da orta 
derecede tahsil görmüş ve ordu v esair devlel ve özel müesseselerde 
elektrik ve makine işlerinde çalışmış ve muvaffak olmu' bulunma~ 
ve muhasebe işlerinden anlamak ve diğer kanuni evsafı haiz bulun 
mak şartiyle bir işyar almacağm dan isteklilerin vesikaları veya ör 
nekleri ile beraber yazı ile Akhi~ ar Şarbaylığına ba§vurmaları iları 
olunur. (3694) 

Ace eyin 
.............................. mım ............ ...-;.-.... _. ...................... .. 

Yeni Kö __ .......... ··rü Bekleyin 
Karakışta sizi horuyacak 
yeni kömürdür. 

Acele e meyin 
Yeni kömürü be 

Sobalarınızı değistirmeğe 
lüzum yok, çünkü 
YENı KOMOR her sobada yanar 

AceeE nıeyin 

o 
yın 

Yeni kömürü bekleyin 
Çünkü: 'tENi 
en mükemmel 
kömürüdür. 

ACel 
• 

KOMOR 
kalorifer 

Yeni Kömürü Bek eyin 
Çünkü YENi KOMOR 
fakir ailelerin maltız ve 
mangallannda yanan 
en ucuz kömürdür 

.,,..... ' 

AceeE • 
nıeyın 

Yeni Kömürü Bekleyin 
--------------- -c-' 

Çünkü; YENi KOMOR 
manikürlü elleri 
kirıetmiyen yegane kömürdür 

Askeri Fabı·ikaJar U. müdürlüğünden: 
Kırıkhalf•de istihdam edilmek üzere 10 t~nesi birinci sınıf ol - Acele 

mak üzer~ 7'!- tornacıya ve beş mastar tornacısı iıe 4 mastar tesviye . 

cisine ve hir :yi frezeciye ihtiyaç vardır. lstel(l•lerin istidalarile U - ı 

-meyn 
mum Miı,!\1rhiğe mürneaatları· (::1886) ..-

Balıkesir Şarbaylığından: 
Urayımız Asri p :ukmda 21X36 metre lramma ~öre bir havuz yar· 

tırılması açık arttu:maya konul -m u~tur. 
A - Üsterme temmuzun 25 inci perıembe günü saat 15 de ura) 

süre} kurulunda yapılacaktır. 
B - Eğreti tutum akçesi istekli tarafından yapılacak önergenin 

o/o 75 dir. 
C - Şartname ve tasarlama kağıtları Uray yazı i§lcri işyaı-lığm: 

bat vurmakla görülebilir. 1 
lstekli!erin üstenne günü iğreti tutum akçesi alıtlariyle Uray ıürel 

kuruluna gelmeleri bilit olunur. (4030). 

._. ........................................ . 
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