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Parasız muayene 
kuponu 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN 
doktoruna kendini parasız 

muayene ettirebilir . ................................................. 

lngiltere Akdenizde Italyaya karşı mı hazırlnıyor? 

Başbakanımız Ankaraga dondü 
Atatirk, Haydarpaşa istasyonuna 

gelerek ismet Inöııiinü u~urladı 

BafvekUimi:: iatasyonda AtatUrkle beraber wagonun 

Yaz tatilini şehrimlme geçirm1f ~, ha bir çok saylavlar Bqbakanımızı u· 
lan BaC,bakan İsmet İnönü dün saat ğurl~ gelmiı bulunuyorlardı. 
19 trenile Ankaraya hareket etmi§ler, AtattlrkUn geliıi alkııla kar§ılan
büyUk Şef Atatilrk tarafından uğur- dı. Bllytlk Şef Başbakanımızın binece
lanmıtıardır. Bqbakanmn:za etleri ve ği vagona çıkarak gözden geçirdikten 
çoeuklan da refakat etmekte idiler. IODI'& indiler. Bqbakanmıızm elini sı· 
Çocuklan saat 6,~ da Heybeliden bir karak "ulurlar ol8un,, diye 11ellmladı· 
nıotörle gelmleler, saat tam on do- ıar. 
kuzda AtatUrk ve Ba bnkanımız, yan- Trene ilk önce Başbakan, sonra 

&i;;&1tfatf:ı• et Anbn ~~9~W'rk~ ~Jttılar: 
Orgeneral Fahrettin, Adliye bakanı lsmet :tn&ıtı vagonun sahanlığında A
Şiikril S&racoilu, vali ve part1 bqb- tattlrkO aellmlamakta, Büyük Şef 
m Muhittin 'Ostilndağ bulunduktan mukabele etmekte W. 
halde Sakarya motörile Haydarpaşa Bqbakanutnza nyaseti cumur va
ya yanaşmışlardır. İstasyonda Sağlıl gonlarmdan ikisi tahsis edilmi.§ti. 
be.kanı Refik Saydam, Nafin bakn· Tren kalktıktan sonra Atatürk Sa
:A.Ji ~tlnkaya, Orgeneral Ali Salt, karya motörile saraya dönmüşlerdir. 
Korgeneral Hali~. Tiirk Spcır J:•ırurın KUJtllr bakanı Saffet Arıkan cumar
başkanı General Ali Hikmet, Harp ~ teal gUnil Ankaradan tekrar şehrimi· 
kadem.isi komutanı General Ali Fuat, ze gelecektir. 
Emniyet direktöril Salıh Kılıç, ve da-

Yugoslavqa intıbaları 
- 2-2 - -~~ -2 -

Eski Karadağ Krallı
merkezinde -gının 

Maçka kasabası 
sel altında 

7 rabzon - Iran qolu. 
mühim haaar gördü 

Maçka, 22 (KURUN) - }'azla 
..... Al 

reler dün kasabaya hücum edere)s 
postaneyi, tahsilat dairesini, on dUk
klnı tamamen, yirmi kadar ev ve 
dUkkAn-r kısmen götflrmU§tlr. Kor
kunç vaziyetten ürken halk kasabayı 
terkederek kaçmıştır. Trabzon - J. 
ran şosesinin muhtelif kısımlarını 

ve bazı köprüleri su götürmtiştUr. 
Gidip gelme durmustur. Dereler ke
narında ve köylerde bir çok araziyi 
,.e değirmenleri seller götürmüştür. 
Mahsulatta mühim zarar verdir. in
sanca zayiat yoktur. 

Çankırıda tek1ar zelzele 
Çankırı, 22 (A.A.) - Bu gece ye

niden iki sarsıntı olmuştur. Bunlarla 
24 saatte duyulan sarsıntı altıyı bul
muştur. 

Zaimisin cenazesi 
Atina, 22 - Viyanada ölen eskı 

Asi "'ara Jag"' Uralları Osmanlı ı·mpara- cumurreisi Zaimis'in cenausi bugün 
Aj Uj Aı kaldırılmıştır. Cena7.e merasiminde 

tor/uauyla nl·~ı·n --'ast 0/amamı~Jardır kral, Başvekil, ve bUtün nazırlar, ec-

(Yan.n 1 inci Sayı/ada) 

Adliye Bakanı Şükrü Sa
racoğlu' nun beyanatı 

Meşhut cürümler kanunundan tatbi
katta ne gibi neticeler bekleniyor? 

Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, 
dün bir muharrJrltn17.e şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Meşhud suçların muhakeme u
sulü hakkındaki kanun 1 inci teşri
nin ilk günü tatbik edilmeğe baş1a
n.ıcaktır. Bu kanuna ait hükümlerin 
C. müddefumumilerile zabıta tarafın
dan ne suretle tatbik edileceğine da
ir Dahiliye Vekaleti vasıtasile Emni
yet Umum Müdürlüğü ile Umum 
Jandarma Kumandanhfının mütale· 
alan alınmak suretlle tam bir düşün
ce birliğile tanzim edilen talimatna
menin 1stanbulda yapılan ittimalar
cla kompetan olanların da tetkik 'e 
mütaleasına vazedilmek suretile en 
iyi ve müsait tatbik şekli almasına 
ihtimam edilmiştir. 

Kanunda meşhud su~ları seri ve 
kısa bir muhakeme usulüne tabi tu
tan bir sistem kabul edilmiştir. 

( Bmw: Sa. 7 Bil. !) Adliye Bakanı Şükrü Saracofla 

11nort ••• ıoara 
Madrit üzerinde yirmi beş tayyare 

Bunu lıaber veren bir 6egannamt1 attı 
"lspanyol Verdun muharebesi,, 

6' r Ul r nebi hüklimet mümessilleri ve daha 
masına ihtimal verilmiyen bu eehir bir çok devlet ricali bulunmuştur. HukMMet kuvvetleri Madrit yakınında çarpışıyorken 
~~~~~~ ~-------------------------- ~erif~~(AA.)-~~~ 

Milli l:ıyafetile Karadağlı kadın 
ve erkek 

15 Eylül - Çöl ortasında bir vaha 
neyse Karadağa Kotor istikametinden 
gelen yolcu için de (Çetine) odur. 
Çıplak ve yalçın kayalar arasmdan 
li4erJrm bir kö).'den batk& bir l9Y. ol· 

kartJIPD& çıkıyor. Ve eski Karadağ Bulgar gazetecı·ıerı· du·· D llstlerin 25 tayyaresi Madrid ahali· 
k:rallığmm merkezini görmek için ge· sine taarruzlarının yakın oldutun• 
Jen yabancılar burada oldukça kon- h • • d J d bildirmek üzere şehrin üzerinden Uf-
forlu bir otel odaaı bulabiliyor. şe rımız en ayrı JI ar mutlardır. Bu tanareler tarafın· 

Vakıa (~tine) bugün artık bir dan atılan beyanamelerde nuyona-
krallık için payıtaht olmak sıfatını Basın Kurumunda bir ça9 2iga'eti t1erildi Jist ku\'Vt'tlerin Makeda'da elde •dil-
kaybet:miftir· Şimdi sadece Yugoslav- ıı miş olan muvaflakiy~t dolayısile 
yanm bir villyet merkezi olm\lftur. dört gün !llonra Madridin varoşlal'l-t 
Krallık zamanında elçilik binalarının nı işgal l'deceği beyan oJunmakta-
hemen hepel mahalli Yugoslavya hil· dır. 
kumeti tarafmdan kiralanarak kimisi Oirenildiğine göre, anarşi tler 
bir villyet konağı, kimisi diğer umu- B, Large Caballerodan bir milh mtı 
ml bir mUessese yapılmı§tır. Me11ell d.tf aa komitesi teşkil etmek m'lkaa 

0sman11 imparatorluğunun Çetine se- (Lütfen ıayılayı ;eı•irini1) 
f arethanesi bugiln bir mektep olarak 
~lmaktadır. YaJmz İtalyan se
farethanesi boe durmaktadır. 

(Çetine) ye öğleden sonra geldik. 
Programa göre ertesi sabah buradan 
hareket edeceğiz.. Onun için derhal gö
rülmesi lizım olan yerleri görmeğe 
~ıktık ve iptida ilk ve son Karadağ 

kralı olan (Nikola) nm sarayını gez. 
dik. • 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 1 J 

AISM US 
Bulgar g~etecileri ıe1ırimizden ayrılırken 

.(YUl&l 2 inci şaııtada) 

Komünistler veqa anar
şistler kazanırsa ••. 

Portekiz harp mi 
edecek? 
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/ngıitere Akdenizde ltalqalJa 
karşı mı hazırlanıyor? 

Bir ltalyan gazetesine göre: 

"lngilterenin yeni siyaseti Türkiye ile birleşerek 
ltalyaya karşı cephe almaktır,, 

lngiliz Bahriye Nazırı lngilterenin geni siyasetini anlattı 
Londra, 22 (Hususi) - Bahriye na-r ne, bütün Akdenb devletlerile dost bu-ı 

mı Sir Samucl Hoarc bugUn, tngilte- lunmaktadır. BugUn de, İtalya da dahil 
renin Alıdcnizdeld vaziyeti baklanda olmak üzere, bütnn Akdeniz devletleri 
Ta'diği bir nutukta ezcümle şöyle de • ile dostuz. 
mittir: Akdenizdeki hava vaziyetimis de de-

''Akdenlzde eski vaziyetimizi ter - gi!mit bulunn\uyor. Yalnız, Kıbm ada
Jretmek niyetinde değiliz. Yeni bir va · ı.ında. mUstablı:em mevki kurulması a -
al,et almakta olduğumuz doğrudur, fa- danın umumi vuiyeti icabı, lüzumlu 
bt, bu vaziyet kimıenin aleyhinde de· ~örülmektedir.,, 
IDdtr. Sir S. Hoare .özlerinin sonunda: 

Bu nokta Uzerinde hassaten duruyo- "Kanaatnnca İngiliz donanması bugün 
rmn, çnnkil 10n günlerde İtalyan mat • her zamankinden daha kuvvetlidir.,. de· 
lıiaatında lncilterenin Akdenizde almak mittir. 
lıdedill yeni vaziyet hakkında bir çok iT ALYAN GAZETELERiNiN 
-1llS yuılar çıktı. YAZDIKLARI 
~nin Akdenl.zdeld eski vut-

,eH defiımlt d~ğildir. Siyasetimiz yi • Roma, 22 (Huıuıt) - İtalyan mat-

buatı !ngilterenin Akdenizdeki yeni ıi
yasetini dikkatle takip etmektedir. İl 

Giornale d'İtalia ıueteai ıunlan yaz -
maktadır: 

"tncUtere Akdeniıde .Ulblaıuyor. 
Buna lrimMnln itim etm•I• halda yok. 

Yalml, bu .Ulhlanma biru endlfe n • 
rlddtr. Bu siyuet, Tilrkl1e ile birlttt· 
relr. ttalya,. kartı cephe alır mahiyet • 
te s&ilJmektedir. Bununla beraber, tn
gilterenbı Akdenisdekl nslyetinln ay
«nıJ•nmellN be1dlyoru.,, 

KURUN - ltalyan psetelerlnln neı 
r1,.tma dair olan bir yasıyı bap 6 
na uhlfemlsde okuyaubnus. 
Bak cmf8yp •bıldlJ çsbd lhrdlu cmf 

Diplomatlar istikameti şaşırdılar 1 
Düny~ işleri çıkmaza girmiş sayılıyor 

Cenevrede Habeş meselesi halledilemedi, La Hage divanına devrolundu 
Cenevre, 22 (A.A.) - Milletler ce-1 da alınacak nihat karan tam bir ll-{ maUar kitlesinin '17.erine tarifi kabil 

mtyetı uambleai, saat 10,llS den 10,50 kaydi ile beklemekte oldufu.nu ve Mil- olmıyan bir kasvet çökmtl§tilr. 
ye kadar devam eden b'ir toplantı yap- letler cem'tyetine katıP hattı hareketi- HABEŞLERtN BlR ARZUSU 
JDJ3Ur. ni bu karardan aonra tesbit edeceğini Cenevre, 22 (A.A.) - Habe§ler ko-

Sallhiyetleri tetkik komitesi, Ha- ilave eylemektedir. mlteye verdikleri bir muhtırada bir 
befistan meselesini La Haye divanı- DiPLOMATLAR !ST1KAMETt karar verilmeden evvel kendilerinin 
na havale ve meseleyi daha derin bir ŞAŞIRDILAR dinlenilmesini istemektedirler. Habeş-
tetkikc tabi tutmak için tali bir komi Paris, 22 (A.A.) - Petit Parisien ler bımda.n başka aaamblemn komite 
t4t ;ihdaa eyle~ karar vennlatlr. gazeteal )'aZIYOl': raporwıwı okunmumdan ancak 24 
Komito, Adalet divaıı.uıda.Iı cevap ge- C<:ıı""ıcıü.ıı Jıavaeı uı.cı.-.;ınunı<lur. sa.at ~· ı.&.. -..... .. ~ ..... ~=o .. ım J..ıh 

Ifneeye kadar, Habeş murahhasları- tsttkametlcrlni eaşırmış olan dlplo- meld:edlrler. 
nm asambleye i§tirakte devam edip 

ırararvere:.ıesı hakkında da b!r Almanlar lngilizlerle çarpışmak 
!ŞLER ÇilOılAZA. GlR.Dt • t • 1 

Roma, 22 (A.A.) - Sali.hiyettar ıs emıyor armış 
maha.fil, Milletler cemiyetinin salfthf
yetleri tetkik komitesinin Habeşistan 
meeeles1nl La Haye divanına havale 
etmek için vermlg olduğu karardan 
aara beynelmilel vaziyetin adeta bir 
""2ıa glrmlt oldufuııu beyan et
mett.ecllr. Bu mahafll, ltalyanm .... 
11mble tarafmdan Habeşistan hakkm 

"ftalgtı ile Fransa Almangadan daha kuvoetlidir. 
Londra, 22 - B. L107d Geoıp, blr' "Bis lngiltere ile bir kue müta-

ıazeteye verclltl mllllkatta f11le dl- dele ettik. Bu mücadelenin bir cla
yor: ha tekerrür etm•inl hl ç bir fek ilde 

Almanya Poidcıarenln 1928 de 7ap. arzu etmeyiz.., 
trtı gibi hUeuma utrara artık nlheu İngiliz sual lietealnln Almanyaya 
kslmıyaeak ve kırbaç clarbelerl altın- gönderilmemesi llzımdı. Bi7., böyle 
da etilmlyecektlr. Dlnya keadlal bir hareketi İtalya ve Fransaya kar

tllle Jttlta etmesini talep etmitler41r. konunak için Almanyadan J&pılacü fi yapmamıı iken, Almanyaya karşı 
komite btltiln sanayii mnın~tt- her hallJI bir hareketi teıallb olarak neden yaptık? BugUn İtalya :ile 

neet ve alba1 Yqae'an kumandası tell.kkJ etmekte serbesttir. Frana Almanyadan çok daha fazla 
altındaki kllTVetlerln Talavera eep- Almanlar bana daima demlfler· mflselllh bir vaziyette bulunmakta-
llMI tlzerlndeld Deri hareketine kar11 dlr Jd: dırlar • ..,.._kere 17 na 40 yapıulald bil- ----------------------
.. erkeklerin um1Zm Hferberllflni 
ma edeeektlr. 
'IBPANYOL YERDUN JINHARE. 

BESi OLACAK 
Jıfadrld, 22 (A.A.) - Askert mU

phttler, Madrf d muharebesinin kati 
elaeatını beyan etmektedirler. Ga
•teler, bir lspanyol Verdun muha
nbealnden bahsediyorlar. Asiler Ta· 
p ftdfst yolu ile, )ani Napoleonun 
Mkerlerinin 1808 senesinde takip et
mlf olduktan aynı yoldan Madridl 

Jnhiaarlar Vekili 
Maçkada 

Maçka, 22 <Kurun) - lnhiurJar ba 
kını Bay Ali Rana yınlannda umum 
mUdUr Mitat olduğu halde saat 17 ,30 da 
Erzurumdan Maçkaya gelmiılerdir. Ka 
sabanın sellerden yıkılan kıamnu gcae 
rek nafia fen ınenıurlanndan lsahat al 
nuşlardır. Vekil, geceyi burada geçirip 
yann hayvanla Trabaona hareket ede 
cektir. 

lA etmek maksadile Ta1avera eep
•-'ndeld gıtyretler!ni arttırmakta- MIM-.ııllllıııl"-llllllıılllıılllll--'-..ıılılllW 
m. 
l'ORf'EKIZ HUDUDU NASYONA-

LISTLERIN ELiNDE 
Sevilla, 22 (AA.) - Nasyonalist 

anetler, marksiatlerin Badajoz eya. 

Komünistler oeqa anar
şistler ltazanır•a ... 

Portekiz harp mi 
edecek? D .U.deki aon mukanmet merkezleri 

lan Yeres de Los Caballeroeu zapt 
e bu sutetle Portekiz hududunu ta- Cenevre, 22 (A.A.) - Portekiz 

mile tahlis etmişlerir. Hariciye Nazın B. Montelro, Jour-
... _dr'd 22 (A A nal de Genne'la bir mahabirlne be-BAA ı , .. ) - Halk mah-
esi Lcrrok kabinesinin eski radi- yaaatta bulunarak de•lftir ki: 

1 bakanlanndan Alonsoyu idjma lapanyada komthalatlerla yeya •· 
• allktm etmiş ve idam hükmü in· narşlstlerln kazanacaklan bir saferin 

edllmlştir. bizim için bir harp nıaDUJm taum-
URUGUAY ALAKAYI KESTİ mun edeeeifne kani bulumakta71s. 
Londra, 22 - Madritten bildirildi • Portekiz, ileri sUnnfit oldafu lhtlra

Titileskonun 
hastalığı 

Doktorlar gene Malarya 
diyorlar 

Kurtarmak imkanı 
yok mu? 

Salnt Morrlts, 22 (A.A.) - Dün 
netredllen aıhhat bülteninde fC)yle 
deniliyor: 

"Yapılan umumi muayeneler, B. 
Tltllfllkonu bqlaqıa ıe~ tem
•U a11ma aon ıllaleriae teaadtlf 
edea Ye keadllltlndea blrde.lllre ara-ı 
sını ıa.tern bir hutabftn netieu: 
olan had takrldde1Dden muztarlp 
oldatuna be1aaa mtlaaltClr. Kan 
nakli aettn.lnde mllf&hede oluaa 
kaa nabl1oalan 11Uta11111 lelllade 
Ye omu laeab fthametlal adasa 
eden ülal ftSl19tlnde •illa 1a ... ıı
a\I llnlt ettlreeek 1Dalll1eU.CUr.,. 

f'l'l'DLESKO ZEBIRLBNDICINI 
BILIYOBllUŞ 

Parla Solr puteataln •ua1 •u
halllrl JalM s......- iM, B. Tttll· 
ı-..a seldrleualf oldllh lddta
aıada mv etmekte " bu• lüat e
decek ortada yirmi vesika butıındu-

.Adaea 1~ 
~ ,_ ,_ ~- ~--...... 

Ziraat Bankası son ha 
1500 ton buğday ald 
Banka genel direktörünü 

gazetemize beyanatı 
Ankara, (TelefonLl) - Ziraat ban -

kası, bazı mıntakalarda buğday almağa 

1.Jaılamıştır. Banka genel direktörü B. 
Kemal Zaim bu bunsta bana demfttlr 

ıu 

h 
ki: 

•• - Son bir hafta içinde 1 SOO ton ka· 
dar mlbayaa yapılınqtır. A1umn en ınU 
hlm kmnı Ankara lle Sivas arasında ti· 
mendifer ıilserglhma dUıen yerlerde 
olınaktadır. ÖnOınilzdeki haftalar için • 
de mUbayaalann daha ziyade hararet -
Jeaınlli bekleımıektecllr.,, 

Blnlranm bu tene IDGbayutta ı• • 
dktill yolundaki nqriyat Jlakkmda da 
B. Kemal Zaim: 

.,_ BtaJramma plyuaya Pmetl, mu 
•nen ban premipler •• pnı. c1ü1 • 
tinde olur. SiKe de matem oıu ba pıt 
ıar tahakkuk etmeden piJw,a P... 
ıneklillmls ta1ıil o1mü 1lmD sellr· B • 
ter blr ıedkıne nna ba. Jatmmıu 
n mlbauUla boUuta clclla,..u. klJll • 
aGn laenls mabaullnfl harmac1an pua-
1'1 lndlremtmtllnclta l1olt seJmlttlr.,, 
demlttir. 

B. Kemal Zaim banbmn fiyat tanzl. 
mlnde takip ettlll pnulpl tu cllmle • 
ltrle lslJa etmft*: 

.,_ Premlplmls, mlmkln oldufu b 
dar, muadil e-nafta1d d1aan puarlan -
nın ffyatlannı köylUmllzUn ayajına ıe· 

tlrmektlr. Umamlyetle timdiye 
yapdmıf olan .. , de hudur. 

SEYYAHLAR 

Anbra, (Telefonla) - Son 
içinde Surlyeden buraya bir çok 
ıelmittlr. a.,yahlar milli kilvel 
dolaımaktadırlar. 

Şark vilayetlerimizdeki kalkınma 
ve gelişme faaliyetleri 

Üçüncü umumi miifettiı 1 ahıin U:zer'in began 
Erzurum, 22 (A.A.) - Doğu mü- kası ile sıhhl ve fennt şeraiti h&il 

f ettlelik mmtıknmdakl pliainden hamamın tnp.atı bitmek Uzeredlr. 
dönAn UcUnctı umumi milfettil Talulln raköee ıtmcll medenJ bir tehir ~ 
Uzer gezisi hakkındaki iaübamı A:Da· goeıer1yo, . .ı\.41.:. ..... -- ..... .M '"' 

dolu ajansı muhabirine IU lnll'etle a:a- llk tolerfntn arkası almmıttır. 
latmıortr: 

Doğu illerimizde yer yer kalkmma e ulgar nazetecil 
ve gelifme hareket va faaliyetlerine ~ 
memnuniyetle phit oldum. BiJhaua 
yol ve yapı igleri aüratle ilerlemekt&
dlr. 

Transit yolu da bu meyandadır. 
Yeni teşekkül eden Patnus kazası mer 
kezinde hük(imet dairesi inp.a.tı bir 
aya kadar \17.eri örtillmtlt bir bale ge
tirilecektir. 

Burada bir de tayyare tehitleri A
bidesi yapılmaktadır. Ha.rap Patııua 
pek yakında kUçtlk bir mamure ola
caktır. Şimdi çarşw ve yolları kurul· 
maktadır. 

Karaköaede on beş gilne kadar e
lektrik tenviratma baflanacak cumu
riyet bayramında tören1 yapılacaktır. 
Burada da bllyttk Halkevt. bir orta 
mektep yapılıyor. Cumuriyetin eseri 
olan yeni mektepte tedrisata cumuri
yet bayrammda başlanacakbr. 

Burada aynca büyük bir un fabri 

dfmiştlr ki: 
B. TitUlesko, her zama•; "doet 

bir htikOmetin bana vermiı oldutu 
mal4mat aayeainde neye mahk\m ol· 
dufumu biliyorum, Beni sehlrle il· 
meğe mahkbl etmifler. Romanya. 
da son seneler zarfında vukua gel
miş olan siyasi cinayetlerden •nra 
beni kurşunla veya hançerle ildilr
mek büyük bir rezalet olacağından 
düşmanlarımın beni zehirle mahirane 
bir surette öldürmek istemeleri gayet 
tabiidir. OIUmüm, muhtel olan •ıh
hatfme hamledilet:ek ve bu !!1Uret1e 
her şey örtbM edilmit olanktır.,, 

Demeti itfyad edfnmlt idi. 
T/T()T.,ESKONUN KURTARILMA· 

SINA iMKAN YOK MU! 
B. Sauer.eln, malaryanın yükaek 

mıntakalann saf havuına mukan
met edemiyeceıiinl llbe etmektfdir. 

Halbuki, B. Titüleekonun 11hha1i 
Saint Moritıe geldiği pndenberi git
tikçe bozulmaktad1t Romen de'flet 
adamının kanında milimetre mik'abı 
başına beş milyon kırmızı kiireynt 
yerine ancak bir 111iJyon vardır. Ve 
B. Sauerveine ııöre kendisini kurtar-

Dün şehr ımı:zden 
agrıldıi•r 

Pazar gUnü şehrimize gelen ~ 
kipden mürekkep bulunan Bol 
ııazeteclleri heyeti şerefine dün 
tanbul Basın Kurumu tarafııt 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Bu mtlauebetle Basın Kuru 
Bafkanı B. Hakkı Tarık Us bir • 
tuk söylemiş n bu nutkunda ~ 
Buipr dostlqunu tebarUa et1b 
tir. 

Bulgar meslektaşlarımızın ~ 
reiai de, bu autka mukabele ede 
Od memleket ara.tındaki dostluk 
bahsetmiştir. 

Ziyafette, ıazeteci mtslektal 
samimi bir Jaava l~nde glrüşm•l• 
J,uluıaqlardır. Misafirlerımiı d 
akpm ,.Çar Rerdtnand,. vapuru i 
plutalsden hareket etmftlerdir. 

lsviçrede ihtiJil 
hazırlanıyor 

Brtlbel, 22 (A..A.) - PoUa ,., 
fmdall BelçUwım Jıer tarafmda Z- ' 

pılan taharrlJat netlcealnde ~ 
ve l&lr IDlblırla ecnebi bir ~ 
ke\e llWa pmderildlğini ıe.blt 
vealkl'ar ele pçmlftJr. lhWllcı f#ll' 
yaliatlen alt olan bu vealkalar 111__e! 
k6r parti De Troçkl arasında da JP"' , 

nuebet balandutunu teabit etmeııtr 
dtr. Kel& polill bir lhtııaı hazır)alllDr 
il ve Qlb.n1muı hakkında c'- nı 
bere evrakı ele )eFmiftır 

• '"* ____,,_ Din eeCifr crnaqet 
Dl1n gece Halic; Fener nde, Tabı:: 

ınina.rede, Kiremit sokağında 18 11 

marada bir cmayet oJmu bir ad:: 
karısını dokuz tabanca kW'fUDile 
r&rak öldUrmlletUr, Kadm has a 
ye 1raldmlm111 adam da tevldf 
muttur. 

h 

k 

,are, Uruguay hükGmeti tspan • il kayıtlara riayet edllaell p.rtlle 
ile llyast alakayı kesmiştir. Sebep, Londradald ademi mild&Jaale komlte

~,1n11.,, Madritteki konsolosunun üç sinin mesaisine iştiraktea im&ina et· 
~--~.....;..;...._ ________ ~~~..:..ı....~~~~~~~~~~-------IL-------~--.-....._--_,.c:ıı------...ı...~-...------.-..----~~~-,- ·~-~-- -----~~ 



Turistik vatanperverlik 
Kaç türlü tnrist vardır? insanlar 

seyahate niçin çıkarlar? 
önco ıöyle ıöylenirdi: 

- Allah böyle istedi. Akan ıular du
rurdu. 

Şimdi bu saz çif tlcşti, hudut içinde, 
hudut dıpda olduiuna ıöre ... 

Hudut i~de: 
''- Milli müdafaa namına deneli mi, 

herkes ıusar, akan ıular durur, 
Hudut dıtında: 
"- Turiıt böyle iıtiyor dendi mi a

kar sular durur. 

Şanki Allah bugün Mars kıyafetinde 
rüzgarlara binerek dolapn Uliı kılığın
da aramızda hüküm ı;ürüyor. Bu Ulis 
bağa. gözlüklü, golf pantalonlu, boy • 
nunda bir fotoğraf ır.akinesi asılı insan
dır. Hudutlardan evinin bir odasından 
ötekiır.e geçer gibi kolayca adımını a • 
tar, Okvanoslarda üstüva hattını beline 
bir pY.talon kemeri gibi aarar, imlikler
den iklimlere bir mahalleden bir baıka 
mahalleye geçer gibi aşar. 

Ufukları bağa gözlüğü, arkasından 

bir minyatür gibi seyre-der. Dünyayı e
linde taşıdığı valiz kadt r kendi malı sa-

• yar. 
Onun istediği nedir? 
TecesıUı, rahatlık, eğlence .• ~· 
Turistlik artık bir aan'at ve dünya • 

ıun buhranlan içinde bir nevi panzehir 
oldu.! 

Turist var ki tecessüs için seyahate 
çıka,, Abideler seyretmek, mataralar 
görmek, tarihin barikalarma gözlerini 
dayamak iıter. Turiıt ftl'dır ki kendi 
memleketinden f8yle bir 1mf1P kurtul
mak ister. Adamlann tilrlO. tUrHI sevk
leri vardır. Kendi memleketlerinde pek 
ciddt, pek ağır başlı görünmek mecbu -
...:_..._ ... _ "1•- a-.aı- w-,ı.~ -..----
kendfni f&hlanmıt gCSrUr. Turilt var • 
dır ki, memleketinde lıtf katG cftmek • 
tediıt. Biru tasarruf etmek, yıkıntının 
önüne geçmek için goll pantalonunu a
yağına, kasketini batma geçirir! Ver • 
meğe mecbur olduğu çaylardan, riya • 
f etlerden, masraflardan kurtulmanm 
tek y-0lu, bütçeyi tamirin gerçek vuı • 
tası budur. 

ir Mihail Bmineaco hududun bir Jıcena • 
rmcla broıı. ıuratile .W aellmlar, tairin 
uçlan ubah riizılnndan kabarDUJ gi
bidir. Bronz bir redingot içinde ütü • 
miife ve nezle olmup beıuiyen §&ir ıe
'1imlldir. Adeta akaıracakmı! gibi .. Yü
zünün tatlı hatları sizi önünde durma
ğa ıevkeder. Bu güzel yilı: önünde du
rursunuz. Sizi ıonauzluk hi11ini veren 
ormanlann kokusu kaplar, artık turizm 
sizi pençesine almııtır. 

Eminesco'nun evi, büstünün biraz 
ilerisindedir. Eflatun boyalı, küçük ve 
orta çapta bir Romen evi ... 

Genç Bratyano, Fran11ı: hariciye na
zın Bastiat'yı ziyaret ettiği zamanlarda 
yaf1yan { 1) şair de diğer münevver Ro
menler gibi içinde Pariı haırctini taıı • 
yan bir insandı. Bunu evinde de hi11et
mek müm.lcilndilr. 

Serin, tatlı bir bava içinde adım at • 
mak dünyanın en &Uael nimetlerinden 
biridir. 

Adımınızı atarıınıı: ... 
Koyu yeıil aiaçlarrıı cölıesinde u

ıayan beyaz mermer haçlar ve yemye
şil çimenli tarhlar, sizi çeker. Burası 
harp ıehitlerinden bir kafilenin meza -
:adrr. 

Harp ıehitlerlnin maceraları harbin 
kendisinden daha u.nındur. Dünyanın 
en meraklı ıeylerinden biridir. Bir harp 
hiklyeal, bir ölilm macerası insana din • 
temek ittihaamı verir. 

"-:Bir kahve içmez mlılniz? 
Bu s<Sztı bir vahiy gibi dinlersiniz. 
Çilnkil tam zamanında kulaklannıza 

gC"lmiıtir. 
Deıhal yUrürsünüz.. Bir ka~ adım 

J Uksege tn'manınrnu. -
Bir kır kahvc.i. .. 
Bu restoranm ihtluıı alaturka kah-

vesi ve reçelidir. 
Romenler Evllyaçcicblnln Uç yüz se· 

ne evvel dediği gibi "safa ehli,. insan • 
lardır. Ucuz, zarif, ıık bir tekilde eğ • 
!enceyi ve rahatlıfı ıeverler. 

Kır bhveıinde ıizf rUzel manzara 
doyurur. Fakat biraz ileride, yeıit afaç
lann arasından gfü:UnUz bir noktaya ta
kılır kalır. Uıt Uıte yıfılmıı sazlardan 
tavan. .. Tavanın altında ıiyab boyalı 

tahtalar, pencere kenarlarında beyaz 
hareler bu ağaç engini içinde gti%el bir 
tablodur. 

Bu bir yu otelidir. fki katlı bir bina-

Parası düşük memleket, turieti en 
çok çeken memlekettir. Parası yüksek 
olan memleketler halktan parası dUtilk 
bir memlekette - konfor ve eflencelc
ri tamam olmak prtile - eğlenceyi da
lma tercih eder. Romanya, her cfna tu
ıist için bUtün memleketi harekete ge
tirmiştir. BakarNnrz tarlht binalar, p-

k dır. 
tolar, manastırlar, rne tepler, mUzeler Bu otel tahminden çok ucuza mal 
turisti kU:ıla=~ iç: adeta bir karp • oJmuıtur. Çünkü ti%erindekl tahta ren • 
Jaym kafi e kl 1 mt§tır. Tarih ve delennıemittir bile, aadece •fyaha bo -
an

1
tika :era Eıskı' ıReyyah için neler ya- yarumıtır. Pencereleri vardır, tavan ya· 

pı mamr:ı.ır. s ı omen anna aft gQ.zel • ı- l ...: ln la 
kah tm 1 b .sın hararetin ~er 5 .rmes e, ! 11ca -

ar a ann azan kanatlananlc uzak .ı. dı .. " çıkmasma mani olur. Bu 
]ardan, kuş uçup kervan gö •mm ,-- . çmu yer - reıtoranmın vıtrininde Tunanın ıa-
lerd~n asfalt ve tren yollarına geldiğini ~ bahkçılarmm tuttükları balıklan 
ve bır manastırın bir duvannın müuler . ~ ed b'li ·nı t · · oynar oynar ıeyr e ı nı z .. 
den bırınin kuca~rna dilttilfilnil cöriir- . • t da Jıc • ü .. Bır yas ret oranın yeme yer 
1 nuz. ken otele çıkan merdivenin baımdı du-

Turiım aynı zamanda propaganda • da)dan krplarmın, keskin bakıth 1ra -
drr. Turistin geçeceği !Ole boylarma, u dınlar gözüme ilişti. Paleolog anlat • 
falt kenarlarına bütün göıtermelilderi tı: 
dizili bulursunuz. _ Biz turizme çok ehemmiyet veri -

R1lmanya turistin ucu.ıunu tercih e- rfı ... 
diyor. Fakat ucuzluk milryaaı Roman • By kadınlar turiıtlere hizmet eder -
yada gitgide yükselmektedir. ler. Bwsu bir vatan vulfeıf bilirler. 

Romenler yazı Yugoslavyada geçir - Kulaklarım bu sözleri dinliyordu. 
mcği tercih ediyorlar; Yugoslavlar Yu- Göslerim mezarlarında bile turistlere 
nanistanda 1 Yunanlılar BUkrcşi pahalı ıuınıet eden harp gehitlerinin mermer 
eayıyarlar. Bunlann yanında İstanbul saçlarına takılı kaldı. 
cıki Londra gibi pahalı kalıyor. 

Romen turizmi asfaltı, otomobili, gU- - (1) Bratyanko 'J!'r<lit-~~ hariciye mı.-h 
1 k 

.. U • 'dat _...:, ... konuşma 18 t"Ul9't zaman a-
ze manzarayı, ormanı, oy n ıpti ID'P_, tta.ıın 8~: sana'tını, harp tehitlerini ıeferberlik ~Bizin mcktlmet mmkedniz ns-
kadrosuna ıokınuıtur. ,.~ : -

T " s~:'-ranıilvanya ve Sinaya yolu, b•"ii - - -wvr~... ·-~-.:1 
. · -:- "- Atıl.adım amuaım Buhara §avndan Sınayaya inen cadtt~ t:.;iıapuu . ' ,,. ' ' 

· · Bt&Mra dtyora11nuz ... 
cıvcıvlendiği sahadır. 

SOCUKTAN UŞOYEN BiR ŞAiR 
HEYKELf 

( ArkMı ~t.ır) 

Sinayadan biraz önce eski Roınenı.---0 EM O STEN--.. 
t1ududuna girenum. Eaki Avuıtur)'&
Macarlıtan hud;.ıdunun ipret noktaları 
ve hudut çizgisi bili yerindedir ... 

Elli ıene kadar enol CSlmlt olu P" 

Dün ve larm tercüme külliyatındandır 
Fiyatı 35 kuruttur 

Ocak kongreleri 1 

Hocapaşa ocak kongre
sinde dünkü toplantı 

C. H. Partisi Cerrahpaşa. Ocak kon 
gresi dün s:ı.a.t on sekizde nahiye bi
nasında toplanmıştır. 

Celseyi Ocak reisi Bay Sevket aç
mış, parti genel sekreterliğinden ge
len bir yayımı okumuştur. Bundan 
sonra kongre reisliğine muallim Bay 
Atıf, ikinci reisliğe Bayan Şaziye 
~ilmiştir. 

Ocak reisi bir senelik faa.liyet ra
porunu okuduktan sonra Sirkeci otel
cilerinden bir kaçı Hocapaşa, Sir
keci ve civarındaki sokakların karan
lığından, hela bulunmamasından ve 
kanalizasyondan §ikiyette bulun
muşlardır. 

Bunlardan biri bu şikayetlerin be§ 
senedenbcri tekrar edılmesine rağnıen 
bir netice alınmadığını, hattA. dilekle. 
rin yUksek makamlara bildirilmiş 
olmasında bile ı:ıUphesi bulunduğunu 
söylemiştir. 

Şehir mecfüıi basından Bay Sela
mi tzzet, bu arkadaşın endişesinin ye
rinde olmadığını, bütUn dileklerin bir 
rapor halinde toplanarak Şehir mec
lisi balarına dağrtıldıjı cevabını ver-
miştir. 

Son olarak Ocak idare heyeti intl
habma geçilm.i§, 8.!lll Az.alıklara Bay 
Şevket, Bay Cemal, Bay Şerif, Bay 
tlırahim, Bay Yaşar, yedek Azalıklara 
da Bay Sait, Bay ömer Faruk, Bay 
Musta.fa, Bay Necip, Bay Ahmet se
çilmişlerdir. 

Nahiye kongresine gidecek mU
mese1ller de seçildikten sonra kongre 
nihayet bulm.U§tur. 

DtQER OCAK KONGRELERİ 
DOn Bakırköy kaz.asında; Çifitbur

gaz, Kücükçekmeoe, Firuzağa, Yalova 
kazasında; Çengiler, Kurtköy, Koca.
dere, Li.ledere, Fatih kazasında: Ay
"1Ll11&!'8.Y, YKl ~. x eanmıe, B&: 
şiktaş kazasında: Muradiye, Şile ka-

zasmda Isa, Çatalca kazasında Akalan 
Boma.r, Terkoa, Silivri kuasmda: Fe 
1*', Sinekli, Eminönü kazasında: Di
reklerarası ocaklarmm kongreleri ya
pılmış, partili yurtta.,ıann dilekleri 
dinlenmiş, yeni idare heyetleri sesfl
mi§t'ir. 

Harbiye mektebi 
Yarın merasim le 
A1tkaraya eidigor 
Ankaraya nakli kararlqan Harbi

ye mektebinin bütün hazırlıkları bıt
miftir. ~ktep evvelce hazırlanan 
program üzerinden yann merasimle 
nakledilecektir. Saat dokuzda bütUn 
talebe mektepte toplanacak ve Har
biye bandoPunun da i§tirakile lstik
W ml.l'§ı söylendikten .sonra mekt~ 
ten aynlma. merasimi baglıyacaktır. 

EvvelA Taksimde abideye çelenk ko
nulaack ve köprüde Harbiye mektebi
mürettep b1r tabur ve askeri bir 
bando tarafından istikbal edilecektir. 

Haydarpaşada da ayrıca bir tabur 
ve bando bulunacaktır. Diğer taraf
tan ayni merasim Ankar:ıda da yapı
lacaktır. Mektebin bütün eşyası An
karadakl yeni binaya taşmı:nıştır. 

Diploma 
talimatnamesi 
Diplomalarını 
kaybedenler yenişini 
nasıl alacaklar? 

Üniversitenin türlü fakültelerin
den alman ve kaybedilen diplomaların 
yenisini almak istiyenler için bir ta
limatname hazırlanmıetır. Hazırlanan 

talimatnameye göre diplomasmı kaybe 
den talebe evveli guete ile iki defa 
loma istiyecektir. Tıb fakültesi men
sup olduğu fakülte dekanlığına bir 
dilekçe ile baş vurarak yeni bir dip
olma istiyecektir. Tıb fakültesi men
supları dekanlığa müracaat etmeden 
önce Sıhhat leleri bakanlığına müra
caat edeceklerdir. 

Fa.külte idare meclisleri kendileri
ne yapılan müracaatlan tetkik ederek 
kıı.rar verecekler ve bu karar rektör
lük tarafından tasdik edilecektir. Tas 
dik muamelesinden sonra yeni dipl~ 
ma verildiği de gazetelerle ikinci de
fa ve iki kere daha ilan oulnaeaktJr. 
Bu durum, adliye, sıhhat ve kültUr 
bakanlıklarına da bildirilmiştir. 

Yeni diploma alanlar eskiden ver
dikleri ayni ücreti vereceklerdir. İkin
ci diplomayı zayi edenlere üçUncU bir 
diploma verilmiyecektir. 

Yabancı dil tedrisatı 
sabahlegin yapı /ocak 
Yabancı dil okullarının durumunu 

tetkik etmek ve bunlara yeni bir §ekli 
vermek Uzere Üniversitede bir top
lantı yapıldığını ya.zmıştrk. Toplantı
da yabancı dil okullannm talebeye 
daha ziyade faydalı olması ve tale~ 
nin daha kolay devam edebilme!l e
esaslan üzerinde görUştllmUştUr. Ya
bancı dil okulları kaldmlmıyacak, 

tedrisatı sahahlan }"!Ptlacaktır. Bun
dan başka okul teşkfl!tmda ve tedris 
usullerinde bazı değişmeler de vücuda 
getirilecektir. 

Mekteplerde su 
Talebeye içirilecek suların temiz 

olması için okullarda icap eden su 
teşkilatının yapılma.ama karar veril
mi§tir. Talebeye verilecek sular filit
reden geçirilmiş olacaktır. 

YENi ARABALAR 
Tramvay şirketi tarafından iki se

ne evvel yapılan iki büyük arabanın 

yeniden tecrübelerine b8.§lannnştır. 

Arabalar o zaman dar kavisleri döne-
mediğinden Şi§li atelyesine çekilmii
ti. Son defa arabalar üzerinde bazı 

tadil.it yapılml§tır. Bu sabah köprü 
üstünde ve Beyoğlu cihetinde tecrUbe 
seferleri yapılacaktır. 

TÜNEL BiNASI PROJESi 
Tünel §irketi mukavelesi mucibin

ce tünelin Karaköy cihetinde büyük 
bir bina yapacaktı. Proje hazırlanın~ 
ve tasdik edilmek üz.ere belediye fen 
heyetine verilmişti. Hazırlanan pro
je yeni yapı talimatnamesine göre 
muhtelü noktalardan uygun görUl
mediğinden proje Nafia veki.letine 
gönderilmiştir. Hazırlanan projeye gö 
re bina yapılması için Karaköy cih~ 
tinde yeniden istimlak yapılması IA
znndır. 

Avrupa karikatü1ü 

Cumartesi günü yapıla
cak kutlama .,,roğramı 

tık Türk dili Kurultayının toplan
dığı yirmi altı eylülün yıldönümU mil
nasebetile 26 eylill cumartesi günü 
dördüncü dil bayramı kutlulanacak
tır. Programa göre bayram şu şekil
de yapılacaktır: 

1 - nk Türk dili kurultayının top
landığı 26 eylillde, bundan önceki yıl
larda olduğu gibi, dil bayramı TUrk 
dil kurumu, Halkevleri, gazeteler ve 
yurdun dilseverleri arasında kutlula
nacaktır. 

2 - 26 eylill 1936 cumartesi gUnil 
saat 18 de Ankara • İstanbul radyo
ları birleştirilecek ve kurum adına bir 
söylev verilecektir. 

Bu söylev bütün Halkevlerinde 
radyo ile dinlenecektir. 

3 - Halkevleri, söylev saatinden 
önce veya sonra, kendi bölgelerindeki 
imkana göre dil hakkında konferans
lar vermek, Şiirler okutmak ve türlü 
teze.hürlerde bulunmak suretile dil 
bayramını kutlulayacaklardır. Halkev 
lerinde verilen konferanslar ve oku
nan ı:ıiirlerin birer kopyası TUrk dil 
kurumu genel sekreterliğine ıönderil
lecektir. 

Prost çahşmağa 
başladı 

Mütehassıslardon bir 
komisyon da toplanacak 

Evvelki gUn şehrimize gelen şehir
cilik mütehassısı Prosta belediyenin 
fen ıubelerlnln bulunduğu binada ay
rı bir oda aynlmış, mUtebassıs dün 
oğleden sonra burada çalı§mıştır. 

Prost şehrimizde iki ay kadar ka
~ Florya.JUJı imar pro&ramı ile 
lstanbulun planı üzerinde çalıp.ca -
tır, İstanbulun tayyareden alınan fo
toğrafları dün Prosta gösterilmiş, mil 
tehassıs bunlarm çok güzel almdıjım 
söylemi§tir. 

Prosta verilecek malzeme hazırlan 
maktadır. lstanbulun planı etrafında 
fikirleri alınmak üzere mlitehassıslar 
dan bir komisyon da yakında toplan
tıya çağmlacaktır. 

KARADENiZ AHALiSi iÇ 
ANANOLUYA MI NAKiL 

EDiLECEK? 
Ankarada dolaşan bir §3.yiaya g~ 

re Dahiliye vekaleti Karadeniz sahll 
mmtakasmdald dar parça Uzcrinde 
bulunan nUfus kesafetini buranın ge
rek tabii servetlerinin gerek ticari ve 
smat veriminin balkm geçimine kafi 
gelmediğini dikkate alarak buralar 
halkının bir kıammm ııUfusu az b hı 

nan lç Anadoluya nakli mevzuu üze
rinde tetkikler yapmıya. bqlamı tır. 

Kat' karar verildiği takdirde bu hu· 
susta b1r de program yapılacaktır. 

Ekmek fivatı 
ı~tan bul Belediyesinden: 
Eylülün 23 üncü çarşamba güniin

den itibaren birintl ne\'İ ekmek on 
kuru11 yirmi para, ikinci nevi el rnek 
on kqruş, francala on be~ kuru tur. 

Kunduracı - Ayakkaplarınızın altı l - Bugün evlendiğimizin > ıl dhl-ı eambaz kadın - Bil bakalım 
delinmiş, tamir edeliın. mü. Kocam ilAcmı pmpanya kadehi kimim? ı .. 

ile i9se olmaz mı? 



._. · 1 - ıtDRUN ' 

ıı __ A_v_r_ u_p_ a _ _ P_o_s_t_a_s_ı_ ... ıı 
Kamyondan düştü 

Poll• Haberleri Hergün bir hikaye 

SARIŞIN EKSPR ltalya kuşkulanıyor 
lngilterenin Akdeniz siyaseti 

etrafında düşünceler 

Silivride Piripaşa mahallesinde o
turan Haydarm oğlu 10 yaşında Meh-met taş yilklü bir kamyonun arkası- ._ _ _ _______________________ • 

- Yemit ne vereceksin? 

Dünkü posta ile gelen Morning 
Post gazeteai Roma mı.ıhabirinin ga
zıauulan: 

İtalyan halkına, lngilterenin Ak
deniz siyasetinin bilhassa ltalya a
leyhiM olduğu dersi veriliyor. 

Torinoda intişar eden ağır başlı 
gazetelerden Stampa, büCUn impara
torluk işlerinin ve sair meselelerin 
ancak Akdenizde bir lngiliz - ltal 
yan anlaşmnsile hallolunabileceği ka
naatini ileri sürmektedir. 

İngiltere Kralı Edvardın ve bah
riye nazın Sir Samuel Horon seya. 
hatleri diplomatik ve sevkulceyşi ma
hiyette olarak görülmektedir.' 

Ga3ete, Yugoslavya, Yunanistan 
ve Türkiyenin şimdi lngiltereye dön
dtiğüa ü kaydederken "Çanakkale Bo
gazınf!'I da İngiliz silahları ve para-

sile tahkim edileceğini,, muhakkak 
görüyor. 

Gazete diyor ki : 
"lngilterenin müteaddit faal!yet

lerinin hedefi ltalyadır. lngiltere 
bizi bir noktada kuşatmak, diğer 

noktada tecrid etmek istiyor. Ve za. 
yıf bulduğu her hangi noktada vur
mağa hazır bulunmaktadır. Bu im
paratorluğa müteallik bütün gü~lük
lerin ve diğer meselelerin bir tek tes
viye yolu bulunduğunu, onun da 
müsavi esas üzerine İngiltere ile 
ltalya arasında dostluk teşriki mesa
isi olduğunu hesaba katmıyor. 

Eğer lngiltere hatasında ısrar e
decek olursa sükunetle bekliyehiliriz. 
Muazzam bir tecrübe ile tahkim edil
miş bir halde, istikbal için de biz 
daha iyi hazırız .. , 

na asılmış, kamyonun hızlanması üze
rine düşmüş, başından ağır surette 
yaralanmıştır. 

Mehmet otomobille 1stanbula geti
rilerek Etfal hastahanesine yatınl
mıştır. 

PENCEREDEN DÜŞEREK BEY
Nİ PATLADI - Beyoğlunda Firuza
ğada Ekrem apartımanmm üçüncü 
katında oturan Yorginin oğlu 12 ya
şında Tanaş pencereden bakarken düş 
müş, beyni pathyarak ölmüştür. Tah
kikata müddeiumumi muavinlerinden 
Bay Sabri el koymuştur. 

KURŞUNLARI ÇALARKEN -
Sabıkalılardan Mustafa, evvelki gece 
sabaha karşı Cerrahpaşada Bahtiyar 
medresesinin kurşunlarını çalarken 
yakalanmıştır. 

Sabıkalı medresenin Uzerine uyu
mak için çıktığını söylemiştir. 

Lehistan tam bir askeri 
diktatörlüğe gidiyor 

BAŞINA ODA KAPISI DUŞ

MUŞ - Nişantaşında yeni yapılan 
bir apartımana taşman Dikranın başı
na oda kapısı düşmüş, Dikran başın
dan ağır surette yaralanarak has . 
tahaneye kaldırılmıştır. 

Dlnkü poata ile gelen Daily He
rald gazdesi diplomatik muhabiri
nin ganaından: 

Lehistan tam manasile ve açıktan 
açığa askeri bir diktatörlüğe inkilap 
edecektir. 

Bir kaç güne kadar genel ispekter 
General Ridz Smigly bütün millete 
hitaben bir beyanname çıkartarak 

Lehwtan cumhuriyetinin dahili vah
deti ve harici emniyetinin, bütün 
kudreti ancak bir elde temerküz et-

tirmek suretile temin edilebileceğini 
ilan edecektir. 

Bu tedbire üç sebepten lüzum gö
rülıcc?ktedir: 

1 - MiIJi müdafaanın kuvvetlendJ
rilmesine ihtiyaç vardır. Münazaa 
halinde iki büyük devletin arasında 

Ueb.iatanın tehlikeli vaziyeti bilhassa 
göze alınmaktadır. 

2 - Gittikçe artan buhranı karşı
lamak için baştan başa ekonomik bir 
inkilap vücuda getirmek icap ediyor. 

3 - Hükftmete karşı bir takım ha
reketlere karşı şiddetle tedbir almak 
lbım gelmektedir. 

Diktatör olacağı General Ridz 
Smiglynin yakın arkadaşı ve eski Leh 

bankaaının direktörü kolonel Adam, 
finans itlerinde de tam sali.hiyeti ha
hiz başvekil olacaktır. 

General Ridz Smigly, bu tedbir
leri almadan önce, Fransız efkirı 
umumiyesinin ne diyeceğini diişUnü-

yordu. Fakat Parise gittikten sonra 
kendisine teminat. verildi. 

Şimdi, lrransa ile yeniden vücuda 
getirdiği ittifakı zedeıemeden ve ye
ni iktisadi rabıtalannı tehlikeye dU
ıflrmeden Lehistanda diktatörlüğünü 
ilAn edebileceğine mutmain bulun
maktadır. 

Ren meselesi 
u.natu.lacak mı? 
L'lntransigeant gazetesine Cenev

reden bildirildiğine göre, Fransa 

hariciye nazırı B. Delbos ile Sovyet
ler Birliği hariciye komiseri B. Litvi
nof arasında mühim görü'1fteler ol
muştur. 

Diğer taraftan, Cenevrede topla
nan hariciye nazırları, Habeş işinden 

daha ziyade Avrupa işlerini görüş

mektedirler. Bunlar arasında en 

mühimmi beşl~r konferansı mesele
sidir. 

Gazete şunları ilave ediyor: 

"B. Edenin verdiği notaya naza
ran. İngiltere, beşler konf eran~H me-

selesini Ren hududunun zıman altına 
alınmış olması itibarile değil de Al
manya i1e komşularr arasında miina· 
setiet cihetinden tetkik etmek iste-

IMktedir. Bu, çok ileri giden bir 
p1b sayılamaz mı! Bu suretle Fran 
sayı en ziyade alakadar eden Şark 
hududunun emniyeti meselesi dlfer 

meseleler arasınd& unutolmryacak 
mıdır?.,, 

Nutukların Fransadaki 
akisleri 

Framızca L'lntmnsigeant gazete
sinden: 

B. Goebbels'in NUrembergte söy
lediği nutka dikkat edelim. Avrupa 
devletlerinden birinin nazırı belki ilk 
defa olarak başka bir devlete şiddet
le hiicum ediyor. Adeta Berlin, Mos
kova ile bütün siyasi münasebetleri
ni katetmek ister gibi hareket ediyor. 
Başka zaman olsa, bu kadar şiddetli 
sözler harp çıkmasına kati gelirdL 
Fakaı Sovyetıer Birliğinin cevap 
vermiyeceği ve bu sözleri olduğu gi
bi, bundan sonra söylenecekleri de 
istihfafla karşıhyacağı temin olunu
yor. 

Nutuklarını dinliyen ecnebi dip
loma~ları hayrette bırakan bu hü
cumlara sebep ne? Şüphesiz ki Al- --------------
manlar silahlarını hümmah bir şe- , 
kilde arttırmaıannı haklı göstermek Yakacıkta satılık 
istiyo~!ar. • . arsalar 

"Fuhrer Avrupanın en iyı a.skerı 
oldu. Kızıl Şark tehdit ediyor, fa- Yakacığın en güzel yeri olan Sa
kat Führer bunun bekçisidir.,, Bir natoryom caddesinde gayet ucuz fi. 
cümle daha: yatla satılıktır. 

"~cnebi memleketlerin komünist Arzu edenler Şeref otel müste-
cirine müracaat. partileri Moskovanm ecnebi efrad or- ._ ___________ 

1 
__ .. 

dusundan başka bir şey değildir. 

Kuvvetli bir komüni."t partileri olan 
memleketler az veya çok Stalinin 
emrinde bulunmaktadır.,, 

Bu iki cümleden çıkacak 11eticP 
şudur: 

Atmanya komünizmle mücadeleye 
karar verirse bu mücadeleyi yalnız 
Rusyaya değil, komünistlerin kuv
vetli bir partileri bulunan her yere 
açacaktır. Fransaya karşı olan teh
dit pek az gizlenmiştir. 

"Başvekil bir komünist olsaydı 
kim bilir Fransa nasıl hareket ede
cek ve ordusu hangi gayeye doğru 
ileri atılacaktı?,, 

Bu nutuk, şüphesiz, evvela Al
man halkına hitap ediyor. Bu halka 
iki senelik askerliğin elzem olduğu
nu kabul ettirmek lazım. Bu nutuk, 
aynı zamanda lngiltereye hitap et
mektedir. Almanya lngilterenin kar
şısında nizam teminine çalışan bir 
asker olarak görünmek istiyor. Fa
kat bu nutku Fransa da anlamağa 

çalışmalıdır. Şunu da anlamağa ça
lışmalıyız ki, Hitıer. şimdiye kadar 
fuuldamakla iktifa ettiği bahaneyi 
şimdi bağıra bağıra söylüyor. 

Hitler Fransaqa 
ihtarda bulunuyormuş/ 
Fransızca L'lntrenaigeant gazeü

sinden: 
Bitler, şimdiye kadar Rusyanm 

yalnıı siyasi rejimini tenkit ederdi. 
Ve kendisinin sulhun müdafaacısı, 
Rusların da nizamsızlık şampiyonu 
olduğunu söylerdi. Fakat şimdi Al-

manların, onları alakadar etmiyen 
bir nizamsızlık için harbe gitmiyecek
lerinden mi korkmuş bulunuyor? Son 
nutkunda başka bir tavır takındı: 

Ural, Siberya ve Ukraynanın 

buğday tarlaları bizde olsaydı, dedi. 
BoJluk içinde yüzerdik. Halbuki bu
gün hayatımızı kazanmak için müca
dele ediyoruz. Oraları bizde olsaydı 
yer yüzünde bir cennet yapardık.,, 

lşte mahrumiyetlere mahkum her 
Almanın anlıyacağı sözler. Şımdi 

artık mesele bir ekmek kavgasıdır. 
1914 de de Almanyada böyle söyle
nirdi. Rusların. kullanmasını bilme 
dikleri geniş arazileri vardır. Hal
buki biz nasyonal sosyalistler, teşki 
lat ve inşaat sanatini bildiğimiz hal
de, yersizlikten müştekiyiz. Bu, 
doğru bir şey değildir. Bu hak.cıızh
ğı ortadan kaldıracak harp meşru bir 
şey olacaktır. • 

Diğer taraftan Alman hariciye ne
zaretinin fikirlerini topladığı söyle
nen Frankf urten Zeitunggazetesi bir 
Fransız - Alman anlaşması için 
Fransanın Moskova ile yaptığ. mi
saktan ayrılmasını şart koşar gibi 
görünüyor. Bütün vakaların da gös
terdiğine göre, sanki Almanya Fran
saya şöyle diyor: 

mkkat edin bir gün söovyetlere 
harp açacağız. Tamamile bitaraf 
kalma7.Sanı:ı sizinle de harp ederiz. 

Almanyanın bu tehdidine Fransa, 
bu misakın sulh için yapıldığını ve 
herkese a~ık olduğunu söyler ama, 
herkes de açıktan açığa güler, 

- Elma var, ıeftali var. 
-Ver ..• 
Delikanlı, Sarışın Ekspreı'in ti ya -

nma '>turmuıtu. 

Gazinonun penceresinden, göğün 

pembeleıtiği ve bu ha!if defiımeniıı kü
çük çırpıntılı sulara da vurduğu görü -
lüyordu. Kartıda ,artık mevıimi bittiği 
için kapanmıı bir deniz hamamının kır
mızı tahtaperdeleri metrQk bir iskele 
gibi duruyor, yelkenlerini açmıı veya 
açmakta olan kayıklar muhtelif isti -
kametlerde bir çöp hafifliği ile yüzüyor
du. 

Sanıın Ebpreı'in, bir ara, gözleri 
gene, kısa fakat çok hareketli maziıinin 
derinliklerine dalar gibi oldu. 

Yanındaki delikanlı onu daha yanı
na çekiyor. Şarabını içmeden evvel ka
dehi onun dudaklarına değdirerek, onun 
dudaklarının ıalattrğı :Cenardan içiyor • 
du. Sonra ona yemiı soyup diliyordu. 

Sarıtın Ekspres, bundan daha iki 
ay kadar evvel Varnada iken kendini a· 
lıp eve götürmek üzere oralara kadar 
gden annesinin titrek sesini ve güzel 
göz yatlarını andı. Geri niçin döneme
diğinin ve bu mutantan ıefahetin yapıı
kan bağlarından niçin aynlamaz oldu -
ğunun derin hüsranını konuımak isti
yordu. 

Yanındaki delikanlının sesini duy -
du: 

- Ortalık enikunu aaranyor sanır -
nım 1 Niçin içmiyorsu."l? Bir prap da -
ha içmez misin? Sonra töyle kıyıdan 
doğru biraz daha otomobil sllrelim. Bi
raz daha ... İlerilere gıdelim. Yol güzel. 
Benzinimiz ve yedek li1ıtiğimiz var. Sen 
genç ve sdıhatlisin. Seni kıskanıyo -
rum billahi Ekspres 1 Dünya vız geliyor 
sana. Dünya bana da vız gelir. Haydi ... 

Otomobil tekrar yol aldı. Işıltılı ve
ya karanlık sokaklardan ağaçlıklı asfal
ta çıkıncaya kadar sessizlik içinde bı -
cır bıcır konupn bir çok siftletj. taY\lk 
.u. u~u 5 11.11 Jı."~!tuı.u.u. uc:ueouer. 

Sangın bar kızmm, timdi dudaklan 
titriyordu. Şakaklamu doğru aıcak bir 
kadife sokulur gibi oluyor, gözleri ya -
nıyor, yüreği hesapsız vuruyordu: 

Ona niçin kimse dert ortağı olamı -
yordu. Muntazam ve normal hayatın -
dan ayrıldığı gündenberi uğradığı en 
l:.üyük kayıp bu olnıu9tu. Güzel ve se -
vimli olmasından değıl, işinin serbest 
karakterinden cesaret olarak onu daima 
n:addi bir gözle mütalea ederlerdi. Ya
nına düttüğü erkek, cidden botuna git
se bile, bütün hayvanbklan ıona bıra -
kan bir tasarrufla onun ruhunu dinle • 
meği hiç istemezlerdi. Hepsinin dudak
lannın ucunda sivrilen bir arzu. vücut
lannda daima yaklatmak ve kavu9mak 
istidadı görülürdü. Kendi kendine ka -
pah kalnuıtı. Yapdığı hayatın bütün 
acı ve tatlı intibalarını, yine ~erisinde 
yagadığı erkeklerden aldığı halde, on -
tara, kendi eserleri olan bu hayatın en 
küçük hususiyetini bile anlatmağa im -
kin bulamıyordu. Çatbyacaktı. Yıkıl • 
mıg bir an'ane ... Ve onun üzerinde rap
sodiler çalan, delice danıeden. hedefi 
belliaiz bir genç ve kllçUmencik sanım •. 
Yoldan çıkmıt olduğu halde mucizevi 
bir müvazene ile alabildiğine koımakta 
olan ekıpres ! 

Yanındaki genç adam otomobilini 
durdurdu. Adeta bir koruya benziyen 
sık aÇaçhklar arasından etrafına f(Syle 
bir bakındı. Otomobili'! limbal~ı sön
dürdü. Ve Sanım Ekspres'in yanına 
yaklagtr. 

hiç rahat etmiyen bir zek 
nl yandığı gözlerile o kadııl't 
tına rağmen hiç durmadan 
tiği için "Sanım Ekspres,. di 
takmıılardı. 

Sanım Ekıpreı, bet 
orta Avrupa ve Balkanların 
merkezini bırakmamıı ve bu 
rin girilebilecek bütün barla 
lıtmııtı. 

"Müşteri., lerle beraber i 
sediyordu. 

Sonra kendiıinin de "Miki 
hareketlerini andıran oynak, 
bapn bir varyete numarası 
ha baılangıcmda alkııJa ka 

Küçllk ve italik harflerle ı 
'Vizitinde, isminin altına yazılı 
triı,, kelimesine aynca bir ell 
atfederdi. 

Onu bu aktam bir otomobil 
&ine davet eden delikanlı, eld 
Fiyat markalı arabaaına benzin 
sonra Sarııın Ekıprea'in yeııı 
ği lokantanın karıı tarafında 

ğe batladı: 

Şimdi et yiyordur, şimdi se 
Şimdi kompoıtoıunu... işte ta 

Sanım Ekspres, ıapkasını 
r.rn önünde giyerek - eğer va 
tında sangın dumanlaı uçu13n 
bir lokomotif gibi göründü. 

- Ah buralan ne güzel 1 
çıktıktan snra deniz kıyısına · 
zere olduğumuz yerlerde bu d 
lı yollardan; bu eflatun yaban 
tinin, gür ve yeıil ağaçlann orta 
yer yer tarhlann üzerinde birer 
gibi duran çiftçilerin arasından 
ken memleketimi hatırlıyorum. 

- Sen ufak tefek bir mahluk 
rağmen insanı müthit surette 
dığmm farkında mısın? 

- Hmm, evet ..• Ya gu deni.z ... 
~de tutulmuş evimi. daha kil 
-ı•nn ••"'!tOY-""'"> •• .,;.,t;&•-:- .... -
ÇOCUfunu, tonra mektep günle : 
hamla kavgamı, nihayet anne 
yaılan arasında evi ebediyyen 
diıimi, tam manasile bir ekspr 
geçtiğim büyük tehirlerin hiç b 
nımadığım kadın ve erkekleri a 
gecelerce uyanık geçen haya 
meıakkatlerini hatırlatıyor ... Ne 
du, bugün bana bir dert ortağı <> 

eeydin! 

Fakat bir elini otomobilin dirt 
nuna koymuşken ötekı elile Sarışı1l 
pres'in yuvarlak omuzlarını saran• 
sarııın bir demet gibi başının kt 
muzuna doğru yaslanrt'asını, dab' 
rusu dudaklarının kendirininkinC 
vaklatacak bir vaziyete gelmesirJ. 
liyen delikanlı, ·bu gibi derin Ü 

leri anlamak istidadını göıtenni:Y 
Sarışın Ekspres için ic;in canl~ 

dığı yukarıki manzarayı, gözlerin 
lül bakıtından olsun anhyamarıııftlt 

Bilikia bundan bir ihtiras ııı 
kanyordu. 

Onun, dudaklarını kıpırda 
konuıan ağzına ve s"lnra hatırat• 
riyen gözlerine bir lahza bakaratc: 

- Sen ateı&in. dedi. A tcş 1 

v~ bir koy kenarına asılı gibi 
küçük bir gazinonun önünde ot 
tıi durdurdu. 

- Şarap var mı? d 
- En alasından .. Hem mahzt1'l. 

kitiyorum. Size bir bardak vere 
bakınız, böyle prap içtiniz mi? 

Hikmet Mlil'f 
Onun yeisden gevtiyen dudaklann- -----------

da şarabın yorgunluğunu ve taıırmıı 

kalbinin hoplayışlannda arzunun ürper
tili heyecanını bulduğunu zannediyor • 
du. 

•.. ve hayatta yapayalnız kalmıı olan 
genç sarışın kadının gözlerinin, o dald
kada nasıl ıslandığı, kimse tarafından 
seçilemiyecek kadar ortalık karanlıktı, 

- Daha şimdi uykudan kalktım. Bir 
yemek yiyeyim. Sonra seninle gelebi -
lirim. 

- Otomobilirn seni bekliyor sarıım 
Ekspres! 

- Biraz istasyon yap ..• 

Bir çiçek sepeti kadar küçük, fakat 
günet altında ıtıldıyan ıaman aanlığın
daki saçları, büyücek ıehvetli ain ve 

4. cü Balkan tıp hali 
Dirdilncö Balkan Tıp ti• 

7 - 13 tefrinievvel 1936 da tst•' 
u Yıldızda .toplanacakt'.r. S 
Taalııeı Blrllii tarafından geçi 
ne Btlkreşte yapılan Uçtı11cü Si 
Haftasının 'Zabıtları bastırılJll 
Bu cildde Dr. Akil Muhtar il' 
Süheyl'in nutuk ve teklifleri "' 

Şiıli Balkevlndıen: . lf 
Yaz mUnaaebetile tatil edıl

lan İngilizce, FraDBizca ve ~l 
derslerine blrind teşrinde t 
baılanacağından isteklilerin il' 
Öfleden sonra Halkevimiae 
W.lerlni 1aztırmalan 
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lngilterede bir 
anket 

1 Geziııtiler 1 
imrenilecek haller 
"" 'Almanyadan yeni gelmif bir 

d01ttan clinleclim: Bir pn latan
&ıllan yolcruanıı hldiyen bir 
Türlı, Berlinclen ayrılmak •nm
cla Jıalmq. Faluıl yolcu ela l.ıan
bulclan aynlmlftır. l11t11qOncla 
yapyalnu lıalma6C iyi olmıyacalr. 
Çünkü gelen, hem ıelari.n yaban
cm, hem de ge~ bir lmtlır. J\. 
damcağu ne yapacaiım fGftraralr 
cliifünüp clurarlı.,., bir tren :me
murile lıartdafmlf. l~nJen: "Ol
maz ya!.. Falıat hele bir deney• 
lim!,, Demiı ve memura b(lf var· 

muı: 

- Y olcla bir akrabam oa. 
Ben hemen buradan ayrılmalı zo. 
runJoyım. Ona bunu bildirebi-
lir miyim? 

Diye sormuf. Aclam hiç clü-
ıünmed en: 

- Elbette!. 
Yi bastırmıf. Bizimki: "Ga· 

liba anlamadı! •• ,, Diye duraksa· 
mıı ve isteğini tekrarlamq. 

- Evet.. Evet pek iyi anlı
yorum. lıteclifinizin olmaması için 
hiç bir ıebep yolı. 

Demif. 

Aptallara rn-fijde!. 
Yakında birer "Dahi,, olabilecekler 
Tavuk nasıl horoz oluyor? Eskiden mahluklar hiç öl
mezlermidi? Alimler "Hayatın sırrını bulduk!,, diyorlar 

Her etin yeni keflflerle ilmin tlf-ı 
ku ıeni§Uyor. Meçhulün hududu da· 
ralıyor~ Bir çok akla gel.mlyen teY· 
ler pyet bult bir mmele olarak hal 
olunuyor ve hiç dfltUnUlmlyecek şey
ler bir hakikat olarak kuvvetle isbat 
olunuyor. 

Alimler bu~ün 'hayatın sırrını 
çöğmekle meşguller. Laboratuvarlar 
sessizce bunun için çalışıyorlar. 

Yüzlerce, belki binlerce seneden· 
beri insanlar ümitsiz yaşamaia bo
yun eğiyorlar ve ölümü teslimiyetle 
kabul ediyorlardı. ihtiyarlamak, ö
lüm tabit kanun sayılıyor ve bunla 
rın sırrı çözülmez sanılıyordu. 

Bugün insanlar bu sırlara bakim 
olmak istiyor ve ölüme isyan ediyor. 

ESKiDEN MAHLUKLAR 
OLMEZ MIYDl1 

Yapmak arzusu herkeste vardır. ( 
Bu, hayatın en tabii kanunudur. De: 
böyle olunca ilüm hayatın tabii biı 
kanunu değildir neticesini çıkarma · 
lbım gelmez mi? 

Eski Asturya prensi Gubah 
bir kıza aşık .. 

sevgilisi Kübalı kız. 

Halka bir har]J çıktılı 
taktirdi ne yapacakları 

soruluqor 
İngilizce Daily Express gazetesi 

İngiliz halkına karşı şöyle bir anket 
açmıştır: 

Sovyet Rusya ile Nazi Almanya
sı arasında bir söz muharebesidir ce
reyan ediyor. 

lkl memleketin ricali birbirlerini 
ateş ve kılıçla tehdit eden sözler söy
liyerek her hanıt birinin ötekisine 
müdahale ettiği takdirde başına fe
laket geleceğini ihsas ediyorlar. 

Gerek Almanya, gerek Rusya, bu 
iki rakip idare sistemi, nefere nefer, 
tüfeğe tüfek bir silah yarışına gir
mişlerdir. 

Bu hal bir çarpışma ~e neticelen
diği takdirde siz, ey lngiliz halkı, ne 
yaparsınız? 

1 - Rusya tarafını mı tutarsınız? 
2 - Almanya tarafını mı tutarsı

nız?. Yoksa: 
3 - Büyük Britanyanın içinde 

kendi başınıza bir siyaset tutarak 
tam bir bitarafhk1a ihtilafın her iki 
yanıpa da karışmaktan çekinir misi· . ., 
nız .• 

İngiliz halkı henüz bu ankete ce
vap vermeğe başlamadı. Bakalım ln· 
g!liz halkı harp meselesinde ne dü
şünüyor? 

- Nasıl olacak? 
- Şimdi bir kart yaZtll', Bıtü· 

Hakikaten, tablattekl bfitiin ka- A.ıturva prenıi ve yeni 
nunlar mahluklara kendilerini sevki Eski İspanya kralının oğlu Astur· 
tabitlerle kabul ettirirler. Halbuki ya prensi ,.e ispanya krallık tahtının 
ölüm hissi hiç bir mahlôLU yoktur. veliahti Kübada hasta bulunuyor. 

di. Bugün prensin kansı, kendisin-
0
1r A 4j 1 k mu h •bere J 

den boşanmış bulunuyor ve kocası- _ 
ne akrabanızın adını korıunu:z. •. 
Tre11 Alman sınınndan girince 
eline varır. 

Her m&hlak ölümden korkar. Annesi, Tuleytıla Düşesi unvanı al-
nın hasta tığı esnasında kendi cebin- N .1' imzalı okuqucumuza: 
den harcadığı paraları hakeme va-
sıtasile almağa çalışıyor. Prens es- Kül~Ur Bakanlığı bu gibi işlere 

j'staıyon memuru, karıısınclalıi
nin kuıkulanJığını, inanamaJığı· 
nı görünce: 

Mademki ölüm hayatın esasında tında K'ôbaya gitti ,·e oğlunun afır
yor, acaba eskiden mah16klar hiç taşmakta olan sıhhi vaziyeti ile ma
ölmezler miydi? Buna bazı alimler nen ve maddeten meşgul olmağa baş· 
"'Evet,, eliyorlar. Hakikaten, en ipti· ladı. Çünkü son günlerde prensin 
dal mahluk olan amipler, yani tek mali vaziyeti son derece fenalaşmıştı. 
hücreden ibaret olan mahltlklar hi~ Asturya prensinin üç dört sene 
ölmezler ve daima parçalana parça· evvel Kübalı bir kızla evlenmesi bU· 
lana çoialırlar. tün dünyada çalkanmıştı Prens, astı 

ki karısından ancak bu iş için uğra· ancak ımtihanıa:m y~klaştığı aylar· 
şan ayukatlar ,·asıtasile haber alabil- da bak~r. Hazıran. ımtihanına gir-
mektedir. mek istıyorsanız, nısan ,.e mayısta, 

A.sturya prensi son derec ğ eylül imtihanına girmek istiyorsanm 

- Yazdığınız kart ein ıolıa· 
ğa düıse bile, en küçük çocuğuna 
varıncıya kadar her Alman, bu
nu adrenne yetiftirmel• pl1fU/. 

e a ır t da ü d" . hastdır. Doktorlar vaziyeti oldukça emmuz ayın m racaat e ınız. 

Karıılığını vermi§. 

Fakat, mahlaldar teklmUI ettik· bir aileden olmıyan bu kızla se,işe· 
~e ömürleri azalıyor. Bugün, insan, rek evlenmiŞ bulunuyordu. Nitekim 
en "miitckamilu mahluk oldufu içia, prensin karısı, hastalığında ona çok 
kedi, l:8P,tk gibi hayvanlar mUstes-- 111 lnlkıvlşut. 

ümit.siz görüyorlar. 
Lakin prens göğsünü yıpratan bu 

hastalık aras·nda kalbinde yeni bir 
aşkın uyanmasına fırsat bulmuştur. 

Şimdi bir başka Kiibalı kııı se\"iyor. 
alrrnda yfleşerek nunıa btrHıtte 

Floransaya, ]s,;çreye, Parise gide

lıin içinde bir Alman Polı~lau 
bir üıtün ıoy davası vcrr mı bil
mem; lalıat ıunu öğrerttlim, lıi 
kart yazıl mıı ve gerçekten illı Al
man ıınırınJa yolcumın eline ıeç

ceğini ümit ediyor. 
na, en ~bak ölenlerclendir. Fakat, üç sene süren sevginin so-
1230 ela 'N1 sene yaşıyan bir turna nu, hastalığın da son günlerine gel· 

ba~~rülm-W~B~h~sa~·u~da~~~~r~se~n·e~b~lı··Y~~·~e~ll~il~~~··n~b~-ı~d~ü·--~Y~e·n-1-n•e•.•,•ı•v•a•t•-=-----
balığı t50 sene raşar. Kapıumbaia· ğU görülmektedir. ----···u·····L-···u-···o-·A ;.. 

mi§tir. Jar en çok yaşıyan hayvanlardır. HAY ATIN SIRRI u 
- 2 - Ekseriya 200 sene yaşadıkları olur. Bugün hayat sırrının guddelerde Kon) a sayl:n ı değerli muharrir ar· 

Merkeze uzalı Alman köyle- Yılan da, timsah da bu kadar uzun olduğu anlaşılmıştır. Guddeler VÜ· kadaşlnrımızdan Dr. 08man Şevki U-
rinJen dört lakir çocuk, paalan ömür süren haypnlardandır. cudun teşekkülüne en fazla amil ludağ, kendi So) adını aldığı Bursa· 

1 J 
. , B 

1
• _, insanlar arasında da 150 sene ya- olan uzu,·Jarımızdır. Guddelerin \'Ü- nın güzel ve yuca dağı hakkında bir 

0 ma ığı ıçın er ıne yaya gcı· ıııyanlar bulunduğunu biliyoruz. Za· t · t' UI d - · · ı· • J G al •• ~·· L :w' cudun içine ifraz ettikleri hormonlar eser neşre mış ır. u ag ısım ı o-
mıf er. ece Ç lflP gunııu:z. meR- ro ala töhretini buna borçlu değil lan bu eser, bu tarihi dağın mabed-

t
ebe gitmiıler. Umul-ı ... , bir te· midir? iç ve dış teşekkülümüzü tayin eder. .. _. insanda zekayı temin eden gudde· leri, keşişleri, dervişleri hakkında 
ıadülle, Hitler bunları öfrenmif. Avrapada da, Glaskov manas- ler olduğu gibi, cinsiyeti temin e- esaslı tetkikleri ihtirn ediyor. Mu-
Çağırtmı§, gönüllerini olqamq, trını kuran Kentigern isminde bir den de guddelerdir. harrir, bu eserini ''Ücuda getirmek 
lıenJi lıeıeıinJen para oermif. lngilizin 165 yaşında öldüğünü SÖY· Bunlardan mebiz guddesinin ifra· için yerli, ecnrbi yirmiye yakın il· 

lı • k • lerler. On yedinci asırda Drakenberg zah olan hormonlardan biri, "fol· mi mehatdan istifade etmiştir. Tav· 
Giyece 1 yryece yer gödenmf• ismindeki bir Norve"li 147 yaııına si) e ederiz. 

K 
.;ı • J•• l lı el "B :s :w' Jikülin,, insanda cinsiyet hissini te· 

ö_,.enne oner er en e: a kadar ya-mıştır. Bugün bile Fran-r- min eder. horoz olmuştur. 
gen~leri aslın banJonı ve mülre-1·------------- Bu guddeler dişi Ye erkek mah- Bu gudde nakli taammüm ederse 
-·lerle lıtıl'fJavın!,, Emrinı· ••er• nzel örnelıln va. Dinledim ve lukta başka ba~'·adır. - ,,,. .... e- şa aptallara zeka guddesi nakletmekle 
mİf· imremlim. Yapılan bir tecrübede bir ta\•uğa dfahi ) apmak da belki mümkün ola· 

Her iki İfle Je bizim için çok S. Gezgin horoz guddesi nakledilmiş n ta,·uk caktır. 

1efrika No. 67 

YAJ.A N: KADiR.CAN KAFLI 

En sonra beklenen haber geldi: Yu· - Duydun mu? Cemal Dancı ülti • 

nanistan ve Kaliforniya bağları yan • ınatom .ve~iş 1 
ma~n kurtuldu. Mahsul bol olacaktır. - Kime. 

- ı::am Ecte ..• 
Ege bölgesinde gezen memuı:aa'l;.; 

da her giln iyi raporlar geliyoı _311. 

Kir, timdiden alabildiğine y!ik:ıc!i • 
yordu. 

_ Ne ıliye ? .. . 
;_ Gı!~"':ı i~in ... Ya benim).: . evlenir, 

y .. hut ipotekli mallan satıl~ ç:!c-art • 
rım !,, demiş. 

- Kim bilir! ... Belli olmaz ki ..• 
Dedi. 

- Kabul edeceğini umuyor mu -
6Un? 

Aziz dudak büktü ve omuzlannı kal· 
dırdı. 

Nevin sabredemedi: 
- Doğrusu Gillerin bu derece aptal· 

hk edeceğine gözümle görsem fene 
inanmam ... 

- Niçin, aptallık, diyorsun? Sana gö· 
re belki böyledir ama, böyledir diye 
herkes için de aptallık sayılmaz ya ... 

Bu mevzu iizerinde biraz daha ko • 
nuıtular. 

Halil Beyin en çok özlediği ıey ken· 
di vaziyetinin bozukluğunu kızının ha· 
ber almamasıymıı. 

- Belli olmaz 1 
Dedi. 
Fıtnat Hanım da hükmü verdi: 

- Belki... 
Nevin buna adeta kızmıştı: 

- Güleri benim kadar yakından ve 
iyi tanıyamazsınız. O, son derece iyi 
kalplidir. Acımağa layık gördüklerinden 
ve hele sevdiklerinden hiı bir ıeyini e
sirgemez. Eğer babasının halini ve için. 
de bulunduğu zorluğu öğrenirse Cemal 
Dancı Ue evlenmesinden çok korkarım. 

••• 
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Aziz gene eski mevzua dönmüş. bü· 
tün kafasını ve kalbim onunla doldur • 
muştu. 

Halkevinde yeni dersler 
Beyoğlu Halkevir.den: 
1 - Evimizin 19M - 1937 ders ~ılı 

birinci teşrin 1936 perşern be günii 
baflıyacakilr. 

2 - Açılacak dersler şunlardır: 
A - Dil dersleri: 
1) Türkçe. 
2) Fransızca. 
3) lngilizce. 
4) Almanca. 
5) Rusça. 
6) ltalyanca. 
Bu dersler üçer kur üzerine tertf 

edilmiştir. 
B - Sanat dersleri: 
1) Sınai elektrik . 
2) Biçki. 
3) Çiçekçilik. 
3 - Bu dersler parasızdır ve dl 

zenlenmiş programa göre, akşam 
at 18 - 21 de Evimizin Tepebaşın 
ki kurağında okunacaktır. 

4 - Yazılmak istiyenlerin Uç • 
sika fotoğrafı, nüfus tezkeresilt. bi 
likte her gün saat 10 dan 21 e ka 
Evimiz direktörlüğüne baş vurma 
rı. 

Büsbütün elden kaçırmak ve bliı 
tün zavallı olmaktansa böyle yap 
daha kolaydı. Hem o kall>e giden yo 
i'ramıyor mıydı? Bu yolu buldukt 
sonra, nereden geçerse geçsin, bun 
ne zaran vardı? 

Şimdi şöyle diyordu: 

- Halil Bey razı olmasa. Cemal D 
ncı malları satılığa çıkarsa ve ben 
onları arttırarak alsam ... 

Kalbinde bir de korku vardı: 

- Güler babasının sıkıntısını öl 
renir de evlenmeye razı olur, hatta ba 
basının istememesine ragmen Ce 
Darıcı ile evlenirse! ... 

Bu, pek uzak bir ihtimaldi. 

Fakat büsbütün olmıyacak b:r 
değild . 

Gerek Aziz ve gerek R~mzi Bey it 
mevsiminin sonunda kendi .usalanncla 
ve bankada birikecek olan büyük para· 
yı düıünüyorlardı. 

- ? ! ? ı ... 
Remzi Bey kızgındı: , 

Nevin söziin burasında bir fikir orta· 
ya attı: 

Ne zamandanberi artık büsbütün ka
palı zannettiği kapı yeniden aralanmış· 
tı. Bu aralıktan sıynlarak sevgiliye ka· Ertesi gün bir aralık babasına d 

Her ilcisi de artık o kazancı göz • 
lcrile görmüı, ellerile tutmuı kadardı· 

Bu sevinçli ve heyecanlı haberle~, 
baıanlan bllyUk itler Azize vakit vakıt 
1IJamr sibl olan içli n derin aşkı da 
mtuttunıyorc!u. 

Lllrfn tam bu sırada bir ak§l!ll Rem· 
zi Bey. o il una fena bir haber verdi: 

- Ne yüzsüdilk be yahu! ... Esir p&
zanndan cariye alır gibi... Dedim ya, 
Halil Bey fena bir kapana düıtü. 

Aziz sordu: 
_ Halil Bey ne cevap vermiı? 
_ Henüz bir ıey söylememiı. Fakat 

• · man 41 t !" d · buna hı~ bır za eve ememeyı 

göze almış. Zaten razı olsa bile Glller 
hiç buna yanaıır mı? .• 

Az~ mırıldanır pbi: 

- Belki bunu öğrenmesi Halil Bey 
için de zararlı olur. ÇUnkU Güler mal· 
lann elden gitmemesi ve kendi sevdik· 
!erinin üzülmemederi için Cemal Dan -
cı ile isteye isteye evlenebilir. 

Aziz ıözlerini dört açtı: 
- Acaba böyle bir fedakarlık ya • 

par mı? Giller bu derece iyi kalpli bir 
kız mıdır? 

Remzi Bey:: 

~ uşmak niçin mümkün olmasın? Ma . ki: 
dem ki Güler babasını kurtarmak için 
Cemal Darıcıya varmak fedakirbğını 

yapabilirdi, ayni maksat uğrunda Aziz· 

- Halil Beyin malları sanırım iti h 
si de dcğeril yerlerdir. Arttırmada le 
teklilcrinin çok olmıyacağına, hatti 
lacak adam bulunmıyacağına hemen 
men fÜphem yoktur. ÇünkU sen de 
lirsin ki timdi kimsede para yok. 

le evlenmeyi elbet daha kolaylıkla ka -
bul ctemsi ]Azım gelirdi. 

Eğer Aziz bunu yapabilirse şöyle 
böyle satın almış gibi bir ı;ey olacaktı. 

Bu, ona ağır gelmiyor defildi. 
Fakat ne 51kar? 

( A rka8ı wr) 
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ilk mekteplerde yeni tayinler mıımfn··-ıı-ı: K E M.TZ·n·E-· 
..... ___ ... _ .,-.. .... ·-·-· 

Ba!ıkesir, Adana, Erzurum ve Edirne Erkek muallim 
mekteplerile Bursa, Konya ve Edime Kız muallimden 

bu sene mezun olup tayin edilenlerin tam listesi 

Balıkesirde bir deli 

.A:Qkara, (Telefonla - lstanbul \' zUn !çele, Nazmiye Balıkesire, 
lzmir kız ve erkek muallim mektepll Hadiye Balıkesire, Fatma Kırklareli-
rinden bu sene mezun olanların nere- Lise v e orta ne, Huriye Kırklareline, Nazmiye Ça-

Sokakta bir çocukla bir kadının boğ 
zına sarılarak halkı heyecana ver 

lere tayin edildiklerini bildirmiştim. nakkaleye, Feride Manisaya, Refika 
Bugün de diğer muallim mekteplerin- k ( 1 d Samsuna, Naciye Zonguldağa, Nezihe 
den mezun olanlann tayin edildikleri 0 U af a Aydına, Bedriye Balıkesire, Ayşe Es-
yerleri bildiriyorum: kigehlre, Leman Kırklareline, Fethiye 
BALIKESİR ERKEK MU.AIJ.!M Lise ve orta okul öğretmenleri Takirdağa, Kadriye Tekirdağa, Fahri-

MEKTEB1NDEN ÇIKANLAR arasında nakil ve tayin i§lcrine de- ye Zonguldağ&, Hatice Zonguldağa, 
Sadettin Toprak M.alatyaya, Ömer vam edilmektedir. List'lerde yeni • 1ffet Türközü Balıkesire, Nadire Ko-

Cudl. Malatyaya, Mi tat .Afyona, Enver d la d - . caeliye, Sıdıka Elçin Balıkesire, Hür-
f en yapı n egışmeler şunlardır: rem Çanakkaleye, Sabahat Utku Kü-

Af yona, Osman Kütahyaya, Musta a İzmir öğretmen okulu direktö- tabyaya., Şükriye Tamer Bileciğe, E-
Bozkurt Denizliye, lzzet Malatyaya, .. t b"" .. ğ t . -n:f S mm· e Zonguldaga-, Lebibe Tekir Balı-
Fahri Afyona, 'M. Mazhar Mardine, ru ve a ııye o re menı .ı:u at a - 1 1 N Esk" h. , 
H. Faruk Mardine, Süleyman Erzuru- dettin, Haydarpaşa lisesi öğret - kesire, Vildan çe e, aciye ışe ı-
ma, Mehmet Co_ ruha, N. Rüştü Bingö- menlig-ine. Bursa Ne~tibey biçki re, KAınile Tüzün Sinoba. 

BURSA KIZ MUALLİM MEKTEBiN le, Nusret Çankırıya, Vasıf Karsa, d~ öğretmeni Melek, Selçuk san DEN ÇIKANLAR 
Hamit İstanbula, Latif Bitlise, Hay- at okulu biçki dikiş öğretmenliği - Sacide Bursaya., Mihriye Çonıha, 
rettin BitJise, Süle)'Ulan Muşa, :Mus-
tafa Muşa, Kadir Muşa, Niyazi Erzu- ne, Eeki§ehir Iise:::i kimya öğret • Zakire Balıkesire, Niglr Çoruha, Sa-
ruma, Feridun Tunceliye, Ali Ağrıya, meni Raife İstanbul kız lisesi kim- bahat Çoruha, Bedriye Bahkesire, Sa-
Yusuf Ağrıya, Muzaffer Ağrıya, Ka- ya öğretmenliğine, Samsun lisesi fiye Manisaya, Kıymet Balıkesire, A-
sım Tunccliye, Kadri Ağrıya, Rarna- {izik öğretmeni Seniha, fnönU or _ tiye Fatma Çoruha Selma Yozgata. 
zan F~ıkesire, tsmail c_etin Hakkari- 'Muzaffer Balıkesire, Münevver Zon-

ta okulu fen bilgisi öğretmenliği • ldağa, ı~·kmet Ço z h Per' ye, R~ep Ağlıya, Şekip Gümüşane- gu ~ı nıma, e ra ı-
ye, Haydar Bingöle, Nazım Malatya- ne, Adana erkek öğretmen okulu han Zonguldağa, Behice Bahkesire, 
ya, Enver Muşa. terbiye ve ruhiyat öğretmeni Adil Hikmet Balıkesire, Saadet Eskişehi-

ADANA ERKEK MUALLİM MEK- Kasunpap orta okulu tUrkçe öğ - re, Nebiye Lel!lan Çonıha., Muazzez 
TEBlNDEN ÇIKANLAR retmenliğine: Konya lisesi alman • Kevser Balıkesire, Nihal lzmlre. Me-

Celalettin Mardine, Rıza Rizeye. ca öğretmenı Mustafa Haydarpap lek GUmilşaneye, Suat Gaziantebe, 
Mehmet İzzettin Erzu.ruma, lsmail Ferhunde Kayseriye, Nebiye Balıkesi-

lisesi almanca öğretmenliğine; Kon re, Şahinde Ms.niaaya, Muzaffer Gire-
Mulı lis lspartaya, Mehmet Haydar Ur ya orta okulu tarih, coğrafya öğ - suna, Makbule Güm.Uşaneye, Naciye 
faya, Baki II't.iseyin Urfaya, Zühtü retmeni Vehbi Kadıköy üçüncü or· lzmii-e, Bedia Orduya. 
Ri.zeye, Mehmet Aydına, Yakup Sey- ta okul tarih, coğrafya öğretmen_ KONYA KIZ MUALLİM MEKTEBİN 
hana. Hamdi Mardine, .Adil Mardine; DEN CIKANLAR 
Ömer Lutfi Çoruha, Mustafa Kasta- liğine; Sivas lisesi tarih, coğrafya Emine Sivasa, SUheyli Konyaya, 
momıya, Ham Aslan Elazize, Osman öğretmeni Muammer, Çatalca orta İnayet Manisaya, İkbal Balıkes'ire, Şa-

Bahkesirde en işlek yer olan hü-} 
kdmet caddesinde saat kulesi önün
de, neticeleri itibarile daha vahim 
mahiyet alması mümkün ken nasılsa 
önüne geçilen bir hadise olmuştur. 

Deli olduğu için timarhaneye gön
derilmek üzere emniyet direktörlü
ğünde nezaret altında bulundurulan 
otuz yaşlarındaki Ji1tice adındaki 

kadın nasılsa bir kolayını bularak 
dışarı fırlamış ve sağa sola sarkıntı
lık etmeğe başlamıştır. 

Bu sırada Su.sığırhğın DereköyUn
den İsmail oflu idris ve karısı Emi
ne, köyde kuduz köpek ısıran 12 yaş
larında!<! oğulları Sabriyi hastane
ye yat•rabilmek için bu işin muame
lesini takip etmekteler iken çocuk 
sıhhat dairesinden dışarı çıkmı,tır. 

Deli kadın Sabriye rastlayınca 

hemen üzerine atılmış ve şaşkın bir 
vaziyete düşen çocuğu kucakhyarak 
kaldırımlardan aşağıya indirmiş ,.e 
cadde üzerinde sürUklemeğe, hem de 
boğaz•na sımsıkı sarılarak sıkmağa 

başlamıştır. 

Sabri nası.Isa bir aralık delinin e
linden kendini kurtararak annesinin 

yanına gelmiştir. Ne olduğunu 
ran çocuk, hiç bir şeyden haberi 
mıyan annesine, kendisine bir ki 
mn sarıldığım ve sürüklediğini 
latmıştır. 

Emine dışarı çıkarak Hadct 
karşılaşmış. müvazenesinin yeril, 
olmadığını hatıra bile getirmf!deO• 

- Niçin çocuğumu sürükliyors 
Diye çıkışmak istemiştir. 
Hatice: 
- Sen ne karışıyorsun! Ben Jı 

kese istediğimi yaparım. 
Diyerek kadının boynuna 

mış. onun da boğazını sıkmağa 
lam ıştır. 

Kadıncağız Haticenin elinden 1' 
dini kurtarmağa çalışırken po1iSl 
yetişmiştir. 

Fakat deli, polislerin geldiğini 
rilnce hemen kaldırımın üzerine 
lu boyunca sırt üstü yatarak te 
meğe ba:şlamış ve ölüyor gibi bir 
ziyet alarak kendini bitkin bir )tal 
göstermc)c istemiştir. Fakat kf'nd 
kaldırılarak tekrar Emniyet direkt 
lüğüne götürülmüştür. 

Bingöle, Mehmet Niyazi Erzunıma, okulu tarih coğrafya öğretmenH - hinde Tekirdağa, Melek Zonguldağa, 
Ferhat Çoruha, Ahmet Cemil Mara- ğine tayin edilmişlerdir. Zekiye Manisaya; Umran Konyaya, 
şa, Zr;keriya Mardine, Abdurrahman Sacide İçele, Sabahat Ma.nisaya,, Ne-
Muzaffer Rfaeye, Mustafa Vana, İs- tLK TEDRiSAT MUFEITIŞLE- bahat Balıkesire, Saadet Kütahyaya, 
mail Dilek Siirde, Ali Kemal Erzuru- Rl ARASINDA DECIŞIKLIK Hamide Balıkesire, Melahat Konyaya 

ine bolu vapuru faciası 
ma, MevHit Ri:reye, Salih Siirde, Ha- İstanbul vilayeti ilk tedrisat Muzaffer Afyona, Nezihe Seyhana. 
san Hliseyin Niğdeye, Kamil Bitlise, müfettişlerinden Ömer Lutfi Kas- tnviye Seyhana, tnviye KırktareHne, Mahkeme kararile tanzir edilecek 
Fethi Hakkiiriye, Osman Denizliye. M.ahide Kütahyaya, Fatma Malatya- !zmirde Inebolu faciası i,.in ağır 
Ah t H kk ~ · M h t Al" H.k tamonu vilayetine, Ankara ilk ted- s bah t K s d t z guld ): me a arıye, c me ı a - ya, a a arsa, aa e on a- ceza mahkemesince teşkil edilen ehli 
kariye, Ali Saydam Çoruha, Hami Ri- risat müfettişlerinden Muvaffak ğa, Fatma Konyaya. 
zeye, Mümtaz Elfızize, Kasım Malatya İstanbul vilayetine nakledilmiş _ SİVAS ERKEK MUALLİM MEKTE- vukuf tetkiklerine başlamıştır. Tet-
ya, Hüseyin F~ahri .Ağrıya, Abdillha- lerdir. BİNDEN ÇIKANLAR klkat yapan heyet, iktisat Veklletin-
mit Seyhana, Haydar Ağrıya, Yusuf Halit Yozgata, Mustafa Erzuruma, ce gösterilmiş olan on beş deniz mU-
Kenan lzmire, İbrahim l\fanisaya, Ab- --------------- Osman, Mehmet, Mehmet, Kamil Ma.- tehassısı arasından dördü se~ilmek 
•lurrahman Fethi Karsa, Orhan Ccla- Mes'ude Tekirdağa, Saliha Tekirdağa, latyaya, lbra.him Nğideye, Osman Kar suretile teşkil olunmuştur. 
l'-ltin Çoruha, Mehmet Selim Siirde. ll.esrure İzmire, Mebrüre lılalatyaya, sa, Salih Giresuna., Zühtü Çoruha, th- Denizciler mütekait miralay ve 
7.-.ld Gaı:iantebc, IIü:mU !çele, !smail Bedriye lımire, Züleyha Antalyaya, san Mal t s b · Ço F 

a yaya, a rı ruma, er- -· binbasılardan mürekkeptir. Heyet, A<4rıya, Ahmet Erz:ınıma1 Mehmet Behiye Başeğmez Seyhana, Nedime hat ve Mustafa Gümüşaneye, Salim ~ 
,.. yhnn:ı, Haydar Bitlise, Macit Ma- Tekirdağa, Bergilzar Kırklareline, Yozgata, Halis ve MUmtaz Malatyaya, tahkikat dosyasını tetkik etmeğe ba,
latyn.ya, Siileyman Memduh Maraşa. Mürvet Kırklarcline, Refia. Sinoba, Haµ.n ve Bekir Antcbe, Mehmet Kü- lamıştrr. Bu tetkikat ilerleyince fa. 
Halil Fahri !çele, Emin Bileciğe, Meh- Melih_a Ünsal Manisaya, Müyesser tabyaya, Sait Gümüşaneye, Mehmet cianm vuku bulduğu körfezde Peli
met Tarık Zonguldağa, Ahmet Rize- Muğlaya, Yaşar Çanakkaleye, Huriye Urlaya, Ömer Çoruha, Mehmet Rize.. kan feneri civarına giderek orada da 
ye, Etem Niğdeye, Mehmet Muşa, Niğdeye, İsmet Seyhana, Hayriye Kü- Bed · E Gaf ç h 

t l B · G M aff ye, rı rzuruma, ur oru a, tetkikler vapacak ve hadiseyi tanzir :nuh 1 Iuşa, Mehmet Vefa Aydına, Ha- a ıyaya, edrıye in:suna, uz er s tk K""tah H"l · I{ M ,J 

Şc 1 · R f'k Af Zehr Y ı ı u yaya, 1 mı arsa, u- ettı'recektı·r. san Hiiseyin Siirde, vki Erzurum.a, zmtre, e ı a yona, a ozga- zaffer Erzuruma, Akif ve Bekir Ma-
Ömer Nevzat Gaziantebe, Osman Nu. ta, Nuriyc !çele, Refika lçele, Muzaf- latyaya, Ali Amasyav:ı, İsmail Çoru
ri Çoruma, ~~ikri Erzunıma. Müsliim fer Bahkesire, Nezihe Seyhana, Halet ha, İrfan Bursaya, Nafi !çele, Nihat 

Mara']a, Mehmet Çoruha, Ahmet Mara Altay İzmire, İffet Giresuna, Çoruha, Hilseyin Amasyaya Mumffer 
şa, Ahmet Hasip .Afyona, Muttalip Servet Kayseriye, Serv'i..naz Tü- Bursaya, İzzettin Çoruha. 

Görmeden .• 
.Afyona. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ED!HNE ERKEK MUALLİM MEK- !staııbul Vçimcü icra Memurlu- 1:--------------ı: Yatağın Üstündeki taban-

TEB!NDEN ÇIKANLAR ğundan: Zahire satışı b ·· 1d ·• 
Ahmet Zağralı Aydına. Mehmet Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu-ır.--:--------------1 caya '8Sh, O U 

Kırklareline, Nizamettin .Afyona, Şük karrer ve tamamına yeminli ehli vu- lataabal Ucare& " u.b.lre Donıuuıaa dtUı Kt:nyada Hadimin Taşkent kasa· 
ri1 Edttneye, Zafer Karsa, Hakkı Çağ- kuf tarafından 800 lira kı)'Ulet takdir uıııameıe cıırea (kUo) maddelera basmda feci bir kaza olmuş; genç bir 
lar ltar~a, ~ehmet Zonguldağa, lli- olunan Hasköyde Hacı Şaban mahal- Kf. P. fCt. P. 
san Tekırdaga, Reşat Ergene Ağrıya, lesinde Kalaycı bahçeEi sokağında es- Nev't: En u ıı:ıı çok kadın ölmüştür. 
Hasan Ergenekon Erzuruma, Neca- ki 41 mükerrer yeni 77 numaralı ah- Buiday (yumutek) 2,27,5 6 Vak'a şudur: 
ti Aydına, Erol Yalçın Erzuruma, şap bir evin tamamı açık arttırmaya ( ) T k tt T.{ ı ğ 11 d 
Hakkı Anatlya,.·n, Basrı" Agrı-ya, Samı· ,, ıert 5,27,S S,30 aş en .e ı: u unç o u arrn an 

J konmuş olup 4.11.936 tarihine tesa- A--
Tekirdağa, Tahir Hiçsönmez C:ınakka düf eden çarşamba glinti saat 14 den ,_.,. Anaıdol 3,35 4,10 Mustafanın Anakız isminde ve 20 
Ieve, Abdullah Ergenekon Çonıha, 16 ya kadar dairemizde açık arttır- Kutyemi 12 12,2 yaşlarınrta kansı Suğlada harman 
Behçet Kırklareline, Hasan Akgün E- ması icra kılınacaktır. Keten tohunw 8,25 işini bitirdikten sonra eve dönmüş 
dirneye, Süleyman Aydma, Orhan Ba- Arttırma bedeli takdir edilen kry- Nohut natüı-el 6,10 
lıkesire, İzzet Erzuruma, Bahri Zon- metin yüzde yetmiş beşini bulduğu ve Susam ve görmeden kayın babası Hüseyinln 15,20 
guld<ıj!ıı., Ferhat Afyona, Hayati Gire- kaydında vazıh ipotekten mütevellit Ceviz kaıbuklu yatağ~ üstiinde bulunan tabancaya 
suna. İhsan Çoruha, Recep Canakka- alacak miktarını itfaya kafi geldiği t 
leye, Hüseyin Giresuna, Behlül Deniz.. surette mezkur gayri menkul alıcısı iç fındık basmıştır. Ilu sırada tabanca a eş 

17 
61 

Jiye, Me{ımet Edirneye, İhsan Deniz- uhdesine ihale olunacaktır. 1 Cüz yünü almış ve çıkan kurşun genç kadının 
liye, M11stafa Rizcyc-, Naci Denizliye, Aksi halde son arttıranın taahhü- Peynir (beyaz) ensesinden girerek kanlar içinde Ye-
Cahit Kayscriye, Sülevman Rizeyc, dü baki kalmak üzere arttırma 15 (!..----) 
Yaktıp Ri7.eye, Ali Havdar Rizeye, Ce- gün müddetle temdit olunarak 19.11 ----"--~-----------.J re sermiştir. Kadın biraz sonra Öl
male'tin Manisaya, Hayri Bursaya, 936 tarihine müsadif perşembe günü KONY ADA BiR SENEDE DIŞARI mUştür. 

78,20 84 
32,14 34,35 
37,20 47,20 

Ahmet Manisaya. saat 14 den 16 ya kadar keza daire- SEJ'KEDILEN HAYVANLAR Müddeiumumilik tahkikata devanı 
ERZURUM ERKEK MUALLİM mizde yapılacak olan ikinci açık art- etmektedir. 
:MEKTEBİNDEN ÇIKANLAR hrmasmda dahi arttırma bedeli yu. Konya, (Husus) - Tutulan mü-

Yeni bir döven makines, 
Karaman, (Hususi) - I\araman-

Mütehassıs heyetin tetkikata 
lamış olması münasebcile geçenle~ 
mahkeme kararile kefaletle tah11 

dilen ve Istanbula giden İnebolu 
puru süvarisi Mehmet Ali de 1z111i 
dönmiiştUr. Davet edilince eh1i ' 
kufa lazım ge1en izahatı verecekt 

Bu heyetin yapacağı tetkikat 
ticesinde facianın müsebbipleri 41 
yüu edecektir. Ehli vukuf raporıı 
nun İnebolu faciası maznunlarırı 

muhakemelerine devam edilett>ğf 
eylüle kadar ağır ceza mahkemesi 
verilmesi muhtemeldir. 

Adana da 
Pamuk pıqasası 'l enidt 

hararetlendi 
Adanr., (Hususi) - Şehrimiz bOt' 

ll' sasında pamuk satışları gene haf ' 
ret!erımiş; iane 44 - 44,5, klevlııll 
46,5 - 47 üzerinden satılmıştir. 1'I 

Bu sene arpa üzerine mınta t 
borsalarında yapılan muamelel~f 1' 
nemli Ye hararetli olarak geçmıŞ 
fiatlarda dahil piyasalarda ge~~ 
haftaya nazaran vasati 25 santitn b 
yükseliş ka~ dedilmiştir. I' 

Satılan arpalar, ziyadesile iti 
yaya ihraç yapan tacirlerimiz tar• 
fından satın al:nmaktadır. 

lta)ya anlaşmasının temdidi kef 
fiyeti bu maddemiz ihracatı üzeriO' 
de tesirini göstermiştir. l~alya~1•~ 
hususi takasla mUba) aa ettıklerı Ç • 
kurova mahsulü arpaların 100 ı..i1° 
suna cif 51 liret milcta rında Cia t ,er 
mc'delli rler. 

11
• 

ltalya ile ticaret anlaşmaSJnın 
zatı~···ası müz.ak<'relerine başlandtll 
sıra ]arda verilen fia t 44 liret radde" 

!hsan Diyarbekire, Sabri Yozgata, karıda yazılı bedel miktarını bulma- him i!'ltastistiğe göre, 935 eylülünden 
Kfun·ı Bilcciğe. Kamil Gircsuna, Ad- dığı takdirde satış 2280 numaralı ka- 936 E>ylülüne kadar bir sene zarfında 
nan Mnnisaya, Sadi Çoruha, Kamil nun ahkamına tevfikan geri bırakıla- Konya istasyonundan harice ~evkedi
BingöJP. Sabit Ri:ı:cye, Fehmi Erzuru- caktır. Arttırmaya girmek istiyenle- len ehlt hayvan 6045 koyun, 263 tif
ma, Seyfullah Bil<'cib;;e, Muhittin ,..,.,. rin mezkiır gayri menkule takdir edil-

'r"'" mı·ş olan kı,nY\etı·n·n vu··zd y d' b k tik, 65 kıl keri, 300 öküz miktarın-ruha, Ahmet Kütahyaya, Mustafa Ağ _,...., 1 . e e ı uc;u ~ da Tartanoğlu Hacı Sami bir döven sinde idi. , 
Mersin borsası kayıtlanna nı:ıl. 

ran bu hafta Mersin borsasında rrı 0, 
amele gören 730 ton arpanın ktSJll 
küllisı ltalyaya ihraç için olmuştu~ 

rıya, Bekir Çoruha, Turgut Karsa, Bl'- nisbctinde pe:v akçesi veya ulusal bir dadır. 
kir Giresuna, Şükrü F...rzuruma, Alımet bankanın teminat mektubunu verme- Diğer taı·aftan bazı illerimizde 
Dündar Samsuna., Şakir Vana. leri lazımdır. Halcları tapu sicillile sa- görülen ihtiyaca göre şehrimiz teci-

hit olmıyan ipotekli alaraklılarla di· 
EDİRNE KIZ 1-.IUALL!M MEKTE- ğer alakadarların irtifak hakkı sahip- menlerinden de hayvan istenmi~tir. 

BİNDEN ÇIKANLAR Jcrinin bu haklarını ve hususile faiz 926 Sarı tiftik, 62,400 beya~ tif-
Avf'>e Tekirda~a. Handan Edirne- ve masarife dair olan iddialarını ilin tik 4502 kıl keçi 928 sığır diı-i olarak 

ye, Hüsniye Günden Kırklareline, tarihinden itibaren 20 giin zarfında lstanbul ve Uşağa Jfonya ist.a.syonun
Nadidc Tekirıiağa, Ş::ı.vegnn Balıkesi- evrakı mUsbitelerlle birlikte dairemi
re. fahriye Tuncay Bilccijfo, Fatma 7.e bildirmeleri iktiza eder. Aksi hal- dan gönderilmiştir. 
Tçkırdağa, Emine Tuna EskiŞ{?hire, de hakları tapu sicillerile sabit olma- __ mı:ı ___________ _ 

$ehzane Bnlıkesire, Mürvet Kırklnre- yanlar satış bedelinin paylaşmasın- 3embe gününden itiba~en herkesin 
line, N:ıhide Bengü Krrklnrelinc, Fik- da.n hariç kalırlar. Mezkür gayri men- görebilmesi için dairemızde a~ık ve 
rive Manisaya, Zehra Tek"rdajh. Ul- kulün nefsinden doğan ve satı~ niha- asılı bulundurulacak olan arttırma. şart 
vive Balıkesire. Emine Tekirdaıfa. Trı yetine kadar teraküm eden vergi ve namesini ve 36/ 1709 numaralı dosya-
4ido Bi1eciğe, Halime Amasyaya, Şn.- vakıf icare~ı ve tanzifiye ve tenviri- sında mevcut ve mezk\ır mahallin ev
dive Gün !celP, Hikmet Tekirdağa, E- yeden mütevellit belediye rüsumu sa- sa.f ve sairesini gösterir Vaziyet ·ve 
mfne BaM{esfre, Necmiye Balıkcsire, tış bedelinden tenzil olunur. Tellaliye takdiri kıymet raporunu ~örüp ve o
Zehra Edirneve. Ulviye Yozgata. Ha- resmi ile y;rmi ı:ıenelik vakıf taviz be- kuyup ve anlıyabileceldcrı ilftn olu
ticc !cele, Adile 'fckirdağa, Nuriye deU müşteriye aittir. Daha fa.zla ma- nur. 
1spartaya, Şükriye Şenkan Bileciğe, lfımat almak istiyenlerin 1.10.936 per- (V. No. 18255) 

makinesi icat etti. 

Bu döven makinesi üç dişli teker
lay bir şekilde çeldlen bu döveni bir 

tekle bir tırmıktan ibarettir. Pek ko
~ocuk ve bir at idare etmektedır. 

Di~er adi dövenlerin altı saatte 
ezebileceği bir başağı bu döYenler bir 

Şiı:tdiye kadar hususi takas .tı11~ 
tile Mersinden ltaJyaya ihraç .edılıtt -
üzere bulunan arpa miktarı 490 toll 
mütecavizdir. . __., 

saatte eziyor. Arkasına ilave edilen Arrıca ağustos ayı zarfında M~ 
tırmık bir kol vasıtasite ıoıapın üstü- giimrtiğünden 7672 lira kıymetiııd 
nü karı~trımaktadır. 2:):) ton arpa Belçikara ihraç ola" 

Saml bu dö\"Cni m<'ydana getir· ~tur. ...../ 
mek !çin on sene çalışmıştrı. ~imdi 

beratını almak için Vekalete müraca •----.- PARA 
at etmiştir. Gelecek seııe yeni icat Dün ve Yann Kitaplannclancbr 
döven m~klncsini çoğaltmak için biı Fiyatı 25 kuruştur 
imalathane açacaktır. , .... _.._ ______ ._ __ ,,,_ 
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N(lzar• Dikkatine: 

KURUN oe HA.aElt •aetelerimle ,..,,e4llecelı ltanltmı ali 
tarile aıafula göıterilmiıtir: 

Birinci ayıfada batlık 
Birinci ayıfada santimi 
ikinci ayıfada aantimi 
Oçündi ve dör dtinc& aarıfalarda MDtİmi 
ilan ayıfalanada tanti mi 
Reemt illnlann 1&ntiml 
Kitap, kitaphane, mektep, ıuete ve 
hayır müeue1e!eri il&nab aantimi 
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Küçük illnlarm bet defan 
Muhtaç aanatk&rlar " it ar11&nlana 
ll&Datı 10 kelimeye kadar meccanen 
Devamlı yapılacak ilinat için temillt 
J&pılır. 

KURUN ve H.\BER psetelerile ppdacu 
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VAKiT Yurdunda 
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S...W.. mincaat .W.eliü. Telef•ı M.170 
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ANKARA ELiŞLERi SERGiSINDE 

10.000 Lira Mükafat 
DAtiITILACAKTIR 

Evlerinde Çahşan Bayanlar 
E u fırsattan istifade ediniz l 

Kt1çtlk 1&11'atlar araamda bilha•a aile sanayilni tetv1k 
için Ankarada 29 BiriDcitqrin 1936 da açılacak sergide 
bayanlanmmn evlerin.de vtlcwle getirdikleri: 

DANTEL • OYA • -..DCtRı EL TlllKOTAJI 

ELBl•E • ÇUIA"R • t&PKA ve BENZERi 

Ellerler tepir olunacak ve seçilecek aerlere 2000- 1500-
1000 Ura1ık milklfatlardan maada 6 tane 250 ve '° tane 
de 100 lfraht mtıWat dajıtılacaktir. 

a .... : 

Eliıleri Sergi•i Blrosana mlracaat etliniz I 
. 

Tirkolı. • 4 laei Yakıl B1111o ldan6"1 

. .; Istanbul Belediyesi ilanları 

Senelik muhammen kiraaı 180 lira olan Beyazıt Cumhuriyet 

~addetincle 22 N. b arkaımda bir 91Wf ...... P ~ükkiJI tealim tari· 
hinden itibaı:en 937 ve 938 - 939 seneleri m~yııı sonuna kadar ki
raya verilmek U... açık arttnmaJ& koımlmattur. Şartnameti le

ım müdürlüjüade ılrülür. litekli olanlar 13 lira 50 lmnqluk 
Aiılllıllll.ı. .-kbuz veya mektubile beraber 5 T. evvel 936 pazarte

si günü saat 14.4e daimi eac6meade buJ...-lıdır.. (8.) (1383) 

Heptİne 250 lira Ja,.met bi91lea Şehu.debapada Kemal p&f& ma
hallesinin Selimpap 7olmfu cadd desinde Mimar Kuım medreleai 
ankazı aablmak üzere acık arttırmaya konulmuttur. Şartıwneti 
leYUDD müdiirliilünde airfi)ür. lateldiler 18 lira -?S 1mnatluk 
ilk teminat makbuz •e1a mektubile beraber 8 - 10 - 9!6 pel'fem
be aüaü aaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. {B.) (1546) 

A"8t 

f Nişantaşında 

j IŞIK "eski"FEVZIYE lise 
· Memleketin en eski Hususi Lisesidir 

Ana, ilk, orta ve lise kısmılan vardır Yatılı ve yatuu talebe kaydl içiDher giliı müracaat edilebilir. llti 

Necip Bey 
oış Macunu 
Yüksek ailelerin ve billuulJa 

gençlerin lezzet ve kokusunu se
~~ seve kullandığı yegl.ne dit ma· 
cmmdar. Dişleri beyazlatır, mik
roplan izale eder. Ti1rk malıdır. 
Her yerde bulunur. 

Fiab 15 kunqtar • 

mektep tarifnamai ıönderilir. 
Telefon: 44039 

illlilutlL•ll ... -~---"~'"~l 
..... .- ...a ıo • ~..- ..... w... 4-bilia.wst 
.... komlqom taraimclaD .pk ......... n. •tm aam....-M'I 

lateldllerip malWD• hiuhtn* ,..Iı mankbt 
Jiaamnul taJhl eltili "'ilatlen •• 1-•r'1• • ._. ...ı.-
ce ite abme1e manü bnaol Wunmalıliaa dair ..,..._... 

leri lbmaclır. Ba ite ait ~-~a olarak Ha7 
1 inci itletme .k...U,.oma tarafaadaa ~ir. 

1 - 1800 adet •"PP kar " laGliat.t lllrell muham•ea 
880 lira •'9 lll1lftkbt teminatı M Ura !So lml'llflm. 

PD( M 2- 1200 M. Sinek ı.li muha•m• bedeli 491.JiraJiO 

700 
70 
70 

200 

Çitdene talltur 
Giirıen tahtası 
Taban •lacı 
Kol atacı 

V[ IMH •YWY..,!--'~~.-...... muvaklrat tMiaab 37 lira IO brufblr. 
120 kanıt beheri KIJTUS[ 200. KlJRIK' 3 - 28 ısar. ..,.U.1'b111etre (m-.. tablon) aiW, 
200 ,, ,, • • "-il aleti muhammen hecleli 2471 lira 78 lmnlt ve muvakkat 

1eo ,, ,, ~M~? 1ss 1ira u ....... 
IS ,. . " S [C 4 - ı~ kilo (100 naeb-e) pirinç çulndE 40 m/m m 

Balat atelyeti için yukarda cinıi miktarı ve beherinin muliammen ----------- bedeli 895 1/2 lira Ye muftkbt ıeminab &Z20 inuuttur. (1 
Weli JUJh olan malseme açık ebiltmeye konulmuttur. Şartna-
aeli lnazım müdürllilade ılrüllr. Jıtekli olanlar kananda yuıh 
"8ilra Ye 90 lira 15 lmnqluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
._...,_. 8 - 10 - 936 pcqembesüaü aaat 14 de daimi encümende 
IMılaamabdır. (8.) (1544) 

Belediyemize ait 64535 N. dan 64800 N. ya kadar olan makbuz
larla taluillt yapmak üzere müracaatta buluaulduiu takdirde hami
liae para verilmiyerek keadiainin en yalan karakola te11im edilmeıi 

Begof lu liçlincli •allı 
hukuk mahkeme•inden: 

936/ 232 Pinelopi tarafından Vil'
jiDi aleyhine açılan kiradan mütevel-
lit alacak davasmm dumpnumda 
Virjinf tarafmdan Kadıköytlnde Hacı 
Şillail S. 13 numaralı evde oturan 
Httdaverdi ile akti olduğunu ve onun 
dahi dahil dava edilmesi iatenilmit 

2 - Metreai 12 bnt tahmin 
dahilt dava edilmek ta.ere gönderilen aab 'MD lira f&ltilalDe blNl.li •• ...... ,.. olup 
davetiyeye HUdaverdinin hlleıı nere- ,... ~~ 

Ula olaaur. · (8.) (1545) 

Hepaine 40 lira deler biçilen Beykoz İıkele bqı cadde1inde 8 de olduğu biliDemediiinden tebliğ e- P8rtembe ıUaii eaat 11 de '--Plllt caldlr • 
• h ahpp clükkin aakan aatılmak üzere puarbla konulmuıhır. di~em~ş ve mahkem~e alenen ihbar • 3 :- Şartname U.Mpnd• .W...bilir. Paaarh 

~------· I .. d .. ı··x.::-d .... 1.. I t ki. 1 I 3 1. 1 k edılmesıne karar verılımı ve mahke- •enlena" •• ...__...._ ..ı,__.lı L-1-- •• ı"IL tem=•·• •ıatml!W ~· evazım mu uru ..... e ıoru ur. ı e ı o an ar ıra ı 
10 

b 
1 

, ,..._ 7- ....., .. .,. • ~ 

temlaat makbuz ve7a mektubile beraber 8 - 10 - 936 pertem·ı ;e~ıo.9~ saa~ 8 ah~ılmuı 0
; mektuplan ile laelH ıGa •• aaatlncle 1mmap• ... 

\e IÜJIÜ aaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (1548) m:.i ::. ~~:nur. m eme~e~} (7tm) (1081) 

tı..AN 

Yan1ıeJıkla aclmı nUfua kUWIUne .ine Nadire yuıldljmdan hWmıen 
4belttlfim l1lD olunur. 

Atlrea: BGMlll Hiltni ma1ulZleai 
Oruç Gai aokak B.ı tnımat"GCla 

BmineNadlM 
<V. No. 1824S) 

lllJtllll: ASDI US - V AKIT Jılat11um ••JJat Dlrekt&il: Refik A. SeveqD 

ADEMi iKTiDA 
ve 8ELGEVŞEKLl&INE KA 

HORMOB 
Tallletlerl Her eczllMda arayınaz 

•• • 1 N 

.... 


