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Bu kupondan yedisinı bırik· 

tiren okuyucumuz KURUN doıt 
toruna kendini parasız muayc • 

ne ettirebilir. 
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6LCOMt; YOUR. MAJ~STY 
Bü ''k ı nı ~z, el_ 

lnailiz Kralı Sekizinci Edvard1Türk inkılip edebiyatına 
0 B ·· Ş h · • d geçecek bir hatıra 

ugun e rımız e Büyük önderimiz, Balkan festi-
Büyük misafir im iz dün Çanakkalede lngiliz vali balosunda, gençlere bir 

ve Türk mezarlıklarını ziyaret ettiler hatıraların ı anlattllar 

Tarihte bir [ 
dönüm noktası 

1 ngiltercnin genç, sevgili, sulhçu 
ve demokrat kralı Sekizinci Ed
vard dün memleketimizin kara i 

sularına girdi ; Gelibolu yarımadasın 1 
?.9:. ha:P .sahalarını gezdi; orada yatan 1 

olulerı zıyaret etti; bugün de tstanbu-, 
la gelecek, Dolma bahçede Atatürkün 'ı 
misafiri olacaktır. 

Sekizinci Edn.rd'ın böyle Çanakka 
l~de harp sahalarını ve mezarlıkları 
zıyaret ederek lstanbula ge~i bine 1 

~~ontrö konferansmm en heyecan! f 
b~r safhasında Türk delegasyon reisi 
nın söylediği tariht bir sözü hatırla-! 
tıyor. Devletler arasındaki m~kcre
ler buhranlr bir şekil aldığı bir sırada ~~--..,..~~--~ 
Tevfik RUetü Aras §Öyle demişti: 

9,..,....,,.~ yonm b~ 
1er bia'Z#'e elbirliğile dfiftya ..,,._ 
korumak 'IXJZi/mni g&teriyar." 

Hakikat halde M:ontrö konferansı
nın başmdan l!IODuna kadar cereyan 
eden bütün müzakere safhalarmda 
diplomatların kaf alan Gelibolu yanın. 
adasr, ve hele Büyük harbin Canak
kale manzaralan ile dolmuştur. Boğaz. 
lar mıntakasında muharip orduların 
bıraktığı yüz binlerce ölülerin hatıra
lan konferansın muvaffak olmasına 
ve sulh davasının nihayet muzaffe-
çıkmasına yardım etmiştir. 1 

Hiç şüphe yoktur ki dün Gelibol·· • 
yarımadasına çıkarak burada Büy\;t· 
harbin büvük ölülerini ziyaret ede·· 
kral Sekizinci Edvard ayni surctl" 
mütehassis oJmuı:ıtur. 

Türklerle !ngÜizler han> sahaların· 
da kahramanca çarpışarak karşılıklı 

ASIM US 

Sonu. Sn. 2 Sii. 1) 

Doat lngillierenin ıevgill 

Büyük misafirimiz İngiltere kralı 
Seki~~ci Edvard bugün saat 11 de 
şehnmıze ayak basacaktır. 

Japonya ile Sovyetler 
arasında bir hadise 

Tevkif edilen bir Sovyet 
• • • 

gemısının 

tayfaları tehlikeli 
• 

vazıyctte 

'ili/.~"~'~ } aTJonqada
kı Sov1Jet 
konsolos
luklarının 

hademeleri 
aç ve susuz 
bıra kılıyor 

fıtanbulun kırk giln kırk gece ıen -
Jilderl uraamda Beylerbeyi sarayında 

evvelki gece bir balo verildiğini ve Bü
yük önderimiz Atatürk'ün Beylerbeyi 
sarayına gelerek oradaki balkı şereflen
dirdiklerini dün yazmıştık. 

Balkanlılar aaraym bahçesinde oyun 
tar oynanuşlu, Bulgar, Romen, Yug 
lavyalı genç kızlar ve erkekler gece 
at bire kadar süren oyunlariyle balo 
gelenlere ne§'e kazandırmışlardı. 

ı Balodan önce, festivale İ§tirak eden 
·-----------(Sonu: Sa. 6 sa. 1) 

,._.~: ispanyada fasılasız harp 
fasılasız bombardıman! 

Kraü Seldzlnci Edmırd Asiler de boğucu gaz kullanıyorlar 
. ~ a.~ ~bab Çanaklı::aieye gel- Malagada hükumet kuvvetleri her hücumdan sonra 

mıştı. Sekızıncı Edvard dün Çanakka-
lede Türk ve İngiliz me7.arlıklarmı kırk mahpusu kurşuna diziyorlar - Papasla'T v 
gezmiş ve gece saat 22 de yatile şeb- • • ... • .. 
rimim doğru hareket etmiştir. ıhtualcılere geçecek olan zabitler oldürülÜl)Or 

Dün geec geç vakte kadar aldığı-

mız haberleri aşağıda veriyoruz: E k• d k . h k 
Çanakkale, 3 (Sureti mhasusada S 1 İ tatôrün alefi tayin edil ece 

giden arkadaşımızdan) - Kral Seki-
zinci Edvard'ın yatı saat yedi buçuğa (Yazısı 2 incı sayıfada) 
doğru lmroz adası açıklannda torpi- -------------------------
tolanmız tarafından karşılandı. Yatın 

arkasından iki .İngiliz torpitosu geli- Yabancı Bı· ıgı·nıer 
yordu. Saat sekızde Orgeneral Fahret-
tin Sinop motörile yata gitti. Kralın D t b h s d 
~:~ıb~~~~~!~=-:~~e=~ oıma a çe arayın a 
ladılar. 

Donanma bandosu İngiliz ve Türk 
marşını çaldı. Orgeneral Fabrettin 
motörle yata yaklaşınca güvertede 
bulunan krala selam durdu. Kral mu
kabele etti. Orgeneral Fahrettin bun
dan sonra yata çıkarak Atatilrk'ün 
selamlannı tebliğ ederek "Hoş geldi
niz,. dedi. 

Bu kal'lılaşmadan sonra önde to
pitolanmız, a.r~asında yat ve en geri
de İnigliz torpıtolan Saroz körfezi 
ve Suvla limanı sahilini takip ederek 
Seddilbahir açıklanna geldiler. Yolda 
Golyat zırhlısının battığı yere Adate-

(Sonu: Sa. 6 Sü. 3 ) 

El Sanayii 
Nasd Himaye 
Edilir? 

(Ya.zl8ı 4 flncü sayfada) 

Ür:ünci.i dil kurultayında bulunmuş 
olan yabaneı bilginlerden her. il:: memle
ketlerine dönmemiş bulunanlar dün saat 
ikide Dolmabahçe sarayında toplanmış -
lar ve sarayın gCSrmeye değer yerlerini 
gezmi§lerdir. Yukarıki fotoğrafta ya -

hancı bilginlerle dil kuru~u mc:-kez 
rnlu azasını sarayın balkonunda, grup 
halinde gBrOyorsunuz. 

Bilginler daha bir iki gün .. ~hrimi 
kalacaklar, müzeleri ve sa:r görülecek 
Y.crlcri gezecekler~ 
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aSl aSJZ Offi ar )ffi3D·. Filistine asker f/Önderi

Asiler de boğucu gaz kullanıyorlar 
Malagada hükumet kuvvetıeri her hücumdan son1a 
kırk mah'fJUSll kur~una diziqo1'1ar - Papasla1 ve 

ihtilalcilere geçecek otan zabitler öıdilrüıl1ı;or 

Eski diktatörün halefi tayin edilecek 
Hendaye, 3 (A.A.) - Uöyter a- 1 

jansından: lrun ve Dehobia ~ephe
sinde harp şiddetle devanı etmekte
dir. lhtilfllciler lruna iki istikamet
ten taarruz etmelerine imkan b:ıhşe 
decek yeni bir hareket yapmışJ:ırdır. 

Behobia civannda şiddetli muha 
rebeler yapılmaktadır. Şehir saba
hın dokuzunda henüz hükumet milis
lerinin ellerinde bulunmakta idi. 

Dünkü günde ölenlerin miktarı 

iki bin kadar olduğu tahmin olun
maktadır. 

KURŞUNA DiZiLENLER 
Londra, 3 (A.A.) Deyli Ekspres, 

Malaga şehrinde anarşistlerin kanh 
tahakkümü tavsif ediyor. 

Ba gazeteye göre, her hava taar
ruzundan sonra kırk siyasal mahpus 
kurşuna diziJmektedir. Dünkü hava 
hücumundan sonra komünist komite
si Malaganın en mümtaz ailelerine 
mensup yüz kişiyi kurşuna dizdirmiş
tir. 

Deyli Meyl gazetesinin Sevilden 
aldığı ma1Qmata göre, anarşistler Liu 
Dad Real vilayetindeki Limeelde 30 
papaz öldürmüşlerdir. 

Madrid yakınındaki Talavera tay
yare kampında askerlerin süel gruba 
teveccthlerinden şüphelenerek bütün 
zabit ve küçük zabitleri öldürdükler! 
bildirilmektedir. 

AS/l,ER DE BOCUCU GAZ KUL-
LANIYOR 

Hendaye, 3 (A.A.) - Halkçılar 

cephe~i komitesinin Sorinavadan ha
ber aldığına göre ihtilalciler, hüku
met kuvvetlerine karşı Huescayı mü
dafaa ederken boğucu gazlar kullan
mışlardır. 

FASILASIZ BOMBARDIMAN 
Sevil, 3 (A.A.) - Nasyonalistler 

Malaga önünde bulunan hükumet ge·, 
milerini ve bilhassa Lepanto :Miguel 
Cervantes ve bu limana henüz gel
miş olan bir deniz altı gemisini fa.'Jı
Jasız surette bombardıman etmişler
dir. 

Bu gemilerin tayfalarının ekseri
si, atı13J1 mermilerle yaralanmışlar
dır. 

NasyonalistJerln tayyareleri Gua
dalajarada tayyare fabrikasını bom
bardıman ederek burada bir yangın 
çıkarmışlardır. 

Saragoseden bildirildiğine göre, 
nasyonalist kuvvetler, H ue.sca mın
takasında milislerin bir müfrezesini 
esir etmişlerdir. 

ESKi DIKTATôRUN HALEFi 
TAYIN OLUNACAK . 

VaUadola, 3 (A.A.) - Nasyonalis
tler ihtilalin başlangıcından beri 
kendisinden maliimat alınmamış olan 
Jes Antoniya Prima de Riveranın ha
lefini tayin etmek üzere bügün mü
him bir toplantı yapılacaktır. 

Sağ cenah teşekküJierinin liderle
rinin ek.serisi, çok mühim kararlar 
verecek olan bu top1antıya iştirak e
deceklerdir. 

lTALYA BİTARAFLIKTAN 
AYRILACAK MI? 

Roma, 3 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Siyasi maha.fil, adem. müdahale 
itililnamesi baska devletler taraf m
dan ihlal edildiği takdirde İtalya hil
ktlmc:tinin İspanyol i~lerinde hareket 
serbestliğini geri alacağını beyan et
mektedir. Bu mahafil, bu beyanat ile 
Fransadan İspanyaya yapılmakta ol
duğu iddia olumu: s ilah kaçakçılığına 
telmih etmPktedirler. 
ALKAZARA TANKLAR HUCUM 

EDECEK 
Toledo, 3 (A.A.) - Havas ajansıı· 

muhabiri, hükumet kuvvetlerinin Al-

kazarda tahassun etmi~ olan ve yi -
yecek ve kecek fikc\anına rağmen üç 
J1aftadanberi ncvrnidanc mukavemet
te bulunan asilere karşı son bir ta
arruz icrasına hazırlanmakta olduk
lannı bildirmektediı. 

Daha şimdiden yansı harap oimuş 
olan Alkazara karşı yapılacak taar· 
ruza tanklar da :ştirak edece1ı<tir. 

iHTiLALCiLER ASKER 
TOPLUYORLAR 

Burgos, 3 (A.A.) - Burgos hü
kumeti, İspanyol yabancı Lejyonu 
için yeniden asker toplamaya başla
mıştır. Hizmet, muhasamat müdde
tince devam edecek ve sonra Lejyo
nerler isterlerse Lejyonda kalabile
ceklerdir. 

MADRlTTE CASUSLAR TUTULDU 

Madrit, 3 <A.A.) - Asiler lehine ca
suslukta bulunan genit bir teıkilat mey 
dana çıkanlnut ve aralarında bazısı ec
nebi olmak üzere bil' çok kimse tevkif 
olunmuştur. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Türk Dil 
Kurumundan 

İstanbul, 3 <A.A.) - Türk dil kuru 
mu genel sekreterliğinden: 

tt~üncü dil kurultayı bitmiştir. Ku 
rultaym kabul ettiği yeni ana tüzüğe 
göre kurum genel merkez kurulu şöyle 
seçilmiştir: 

Başkan: Saffet Arıkan, Kültür baka 
m, Erzincan sayla vr. Genel sekreter: tb 
rahim Necmi Dilmen Burdur saylavr. 
sayman sekreter: Besim Atalay Kütah 
ya saylavr, üye: Ahmet Cevat Emre Ça 
nakkele say lavı. tlye: Ali Canip Yöntem 
Ordu saylavt, üye: Hasan Retit Tan 
kut Maraş saylavı, üye İsmail Müştak 
Mayakon Siirt saylavı, üye Naim Onat 
Konya saylavı, üye: Refet ttlgen Urfa 
say lavı. 

Yeni Merkez kurulu toplanarak len
güistik - etimoloji kolba.şılığına Hasan 
Reşit Tankut'u, Gramer - Sentatks 
kolbaşılığına Ahmet Ce\at Emre'yi 
Lügat - Filoloji kolba.şıhğma Ali Ca· 
nip Yöntemi, terim kolbaşılığma Re
fet Ülgen'i, derleme kolbaşılığına 
Naim Onat'ı, yayın kolbaşılığına İs
mail Müştak Mayakon'u seçmiştir. 

:ı 

Japon filosu 
Ç• ııe gidiyor 

Tokyo, 3 (A.A.) - üçüncü Japon 
filosu, 26 ağustosta Çengtu'da vukua 
gelen hadise dolayısile Yangçekiyang'a 
hareket etmek emrini almıştır. 

Uçüncü filonun kumandanı olan vis 
amiral Oykava, tzumo amiral gemisi ile 
Portarürden Şanghaya gelmiştir. Şung
king'de iki gambot kalacak ve aşağıda
ki yerlerde de birer gambot yer alacak
tır. 

Bu yerler, şunlardır: 
Nanking, Kiyukang, Hankeou, Çang

Ja, içang. 

Bolu panayırı açıldı 
Bolu, 3 <A.A.) - Bolu panayırı her 

sene olduğu gibi bugün açıldı. 9-9-36 
tariihne kadar beı gün devam edecek -
tir. 

Uraytarafından panayır mahalline ba
rakalar yapılmı§ ve geceleri elektrikle 
tenvir edilmiştir. Çocuk eğlenceleri da
vullar ve milli oyunlarla panayır mey
danı adeta bayram yeri kadar zevkli ve j 
eğlencelidir. Bu yılki panayır daha ka- ! 
la balık daha neş'eli ve daha alış veriş:i ! 
geçiyor. l 

llyor, örfi idare 
ihtımali var 

Lonclra, :l (A.A.) - Harbiye ba -
kanlığc mahafilinden ör;renildiğinc ı 
göre, Es.~x eyaletinde cHcyan et -
mekie olan manevralar yarıda hıı-a -
kılmı:; ve kıtalara kışlalarına diin -
mek emri verilmiştil'. Dunun seheb; 
hükumetin .F'ilistinc yeni takviye kı -
taatı göndermek niyetinde bulunma -
sıdır. 

FILISTINDE ÖRFi iDARE MI 

Lorıdra, 3 (A.A.) - Gazeteler. ka -
binenin Irak dış baknnının Araplara 
bazı tavizler verilmesini derpiş eden 
sulh teklifini kabul etmem~ye karar 
nrdiğini yazıyorlar. 

Daily telegraf gaz~tesi, Filistinde 
örfi idare na.=ının muhtemel olduğu
nu yazmaktadır. 

SAJIUEL HOARE HAYFADA 

Londra, 3 (A.A.) - lnp;lltere Bah • 
rlye bakanı Slr Sanıuel Hoare, Aret· 
husa KruvazCSrU ile bugün Hayfaya 
varmıttır. Bu gece ayni kruvazör ile 
Kıbrıaa hareket edecektir. Tebarüz 
ettlrlldlflne göre, bahriye bakanının 
Fl11.8tlnl ziyaretinin !ebebl ya!nız tek
nik deniz itleri ile alikadar olup si· 
yast hiç bir mahiyeti yoktur. 

Romanqanın 1}eni 
dış siyasası 

BUkreı, 3 - Yeni hariciye nazın B. 
Antoneıco ıazetecilere bulundufu bir 
beyanatta hUlcQmetin ıiyaset programı
nı anlatmıt ve Romanyanın eski ıiyaae
tinden ayrılamıyacağını MSyıtyerek ıun· 
lan ilive etmlttir: 

"9 eylülde Bratislava'da Bay Krofta 
ve Stoyadinoviç'le yapacağım mUlika • 
tın, kendileriyle 11kı bir it birliğine de
vam edecetimiz keyfiyetinin bende bU
yilk bir memnuniyet uyandırdığını bil
haasa kaydetmek isterim. Bil' çok mUt
terek menfaatlerin neticesi olarak bir it
tifakla bağlanmıt bulunduğumuz Po -
Jonya ile olan faal ve doıtane teıriki 

mesaiyi idame ve inkitaf ettirmek arzu
ıundayıs. 

Romanya Kralı 

Çekoslovak yaya gidecek 
Prag, 3 (A.A. - Ekseriyetle dış si

yasa hakkında sahih malumat alan 
Sidone Noviny gazetesi, Romanya kra
lının yanında veliahtle Dış i~leri Ba
kanı olduğu halde, Çekoslovakya mil
li bayrağı şenliklerinde bulunmak ü
zere 27 tesrinievvclde Pragı ziyaret 
edeceğini bildirmekte ve bu seyahatin 
büyük bir siyasi ehemmiyeti olduğu
nu d:ı. ilave eylemektedir. 

Gömböş M ili Müdafaa 
Ba kanlı1ını bırak h 
Budapeşte. 3 (.A.A.) - B:ışbakaı 

B. Gömböş, Milli Müdafaa Bakanlığm-ı 
dan affedilmesini hüklı,ınet naibinden 
rica etmiş ve kendi teklifi üzerine bu 
bakanlı~a General Jozef Symkriti ta
yin edilmir;tir. 

Nüt~mber~ koPgres·ne 
elçiler de davet edildi 

Berlin, 3 - B. Hitler her Eene ol
duğu gibi bu sene de Nüremberg'c!eki 
Alman nasyonal sosyalist kongresinde 
misafirleri olarak bulunmak üzere bü
tün ecnebi elçileri davet etmistir. Bu 
daveti şimdiye kadar kabul eden mem
leketler arasında Türkiye de vardır. 

Bükreş elçim"z 
Bükreş, 3 <A.A.) - Türkiye elçi i 

Bay Suphi Tannöver. dış isleri bakanı 
tarafından kabul olunmuştur. 

Malta müsternleke o'du 
Londra, 3 (A.A.) - Mal tanın ~,eni 

kanunu esasisi İng;liz vali Sir Bonham 
Karter tarafından resnıen ilan edil
miştir. 

Maltanın müstakil idaresi kaldırı
larak yerine müstemleke idaresi ko
nulmaktadır. İtalyanca, resmi hayat
tan kaldırılmıştır. Resmi lisan yalnız 
İngilizce ve Maltız liSanıdır. 

Malfiliget haline hususi bir ehemmiqet verilmiı 
ve qapılacak gardım derecelere ayrılmıştır 

Ankara, 3 <Telefonla) - Devlet de
miryolları ve limanları itletme umum 
müdilrlUğü tekaüt sandığr nizamname· 
sinin dünden itibaren mer'iyete konul -
duğunu bildirmittim. Nizamnamede 
"malfilıyet haline,. huıusl bir yer veril
mİ§, mallıliyeti mucip olan sebepler, bu 
hale duçar olacak memurlara yapılacak 
yardımın derecesini tayinde ölçü olarak 
kabul edilmiştir. 

Nizamnamede maluliyet, mahiyeti i
tibarile iki kısma aynlmrştır: 

1) Vazifeden mütevellit maluliyet; 
2) Adiyen malCıliyct; her memur ve 
müstahdemin; A) İdarenin kendisine 
vermiş olduğu işi yaparken; B) Kendi
sine ait olmasa da bir zaruret karşısın
da idarenin menfaatini korumak mak
sadı ile bir iş yaparken; C) Atelyeler
de, depolarda ve buna benzer i! yer • 
lerinde iş başlamadan evvel veya sonra 
uğradığı her türlil kazalar neticesinde: 

1 - Daimt surette hiç çalışmamayı, 

2 - Daimi, fakat kazadan evvelki işe 
göre daha az Ucretli bir itte çalıpbil -
meyl. 

3 - Gerek ant olıun, gerek ıonra ol
sun ölümü intaç eden kazalar vazife ba
tında vukua gelmit sayılacaktır. 

Vazife batında malOl kalan memur
lara apfıda yazıldılı veçbile malQliyet 
maaıı bağlanacaktır: 

A - Birinci derecede malQJ olanlara 
hizmeti 2 5 seneden apfı olmaJı: lhere 
kaç aene olursa olıun 25 Hnelilc biz -
mete dUıen tekaUt aybfı yilzde kırk 

fazlaaıyla, yirmi bet ıeneden otur beş 
seneye kadar hizmet etmit olahl&ra yüz 
de elli fazlaaı ile tekaUt ayblı baflana
cakttt. Bu müdd ..... fula Jalametl o -
lanlara son aylıkfanrun yüzde yetmişi 
te1caUt aylılı olarak nrllecektlı". 

B - ikinci derecede maJQl olap hiz
met mUddeti yirmi bet seneden atalı o-

Tarihte bir 
dönüm noktası 

( Oııran• 1 U&("idcJ 

olarak birbirlerinin kıymetlerini anla
mışlardır. Lozan sulhundan aonra da 
kendi menf aatlerinl sulh ve sUk6n cep
hesinde yanyana yUrtlmekte görmüş
lerdir. Kral Sekizinci Edvard'm Ak
deniz seyahatinden istifade ederek yo
lunu lstanbula kadar uzatmuı, ve bu
rada di.inün Çanakkale kahramanı, 
bugünün Türk devlet \•e millet reisi 
Atatürk ile mülakat için gelmesi bu 
görüş ve anlayışın maddi bir delilidir. 

Türkler her vakit İngiliz milletinin 
yiiksek karakterini takdir etmişler
dir. K.ılplerimiule köklü olan bu tak
dir hissi kral Edvard gibi memleket 
ve millet·ni gerçekten asaleti kadar 
hv Ik sevgisile temayüz etmiş bir bü
kiimdarına ve o hükUmdarm snhsmda 
İngiliz milletine karşı coşkun bir mu
habbet f;eklini alırsa buna hayret et
Mcmelidir. Herhalde kral Edvard'm 
İ<ıtanbula J?elmesi ve Atatiirk ile tn
~-~.....,ası öyle m<'s'ut bir had' scdir ki 
·~·•-ıdan sonra Tiirk VI" !naili ı T"':llet· 
lerinin hic bir vakit birbirlerinr l~arşı 
dü~man olabilecek bir cepJıooe bulun
m·va"aklarmı g-österir. Bu suretle 
!'nllııın kuvvetlenwcrıi de biitü'l dünya 
l""illctıeri kin Ra~"<'C s11lh, sUkOn vr 
sa:ıdct getirecek demektir. 

ASIM US 

Beleditıe 1er Bankasının 
umumi too'anlrsı 

Ankara, 3 ( A.A.) - Belediyeler 
banka ~rnın 93:> he af yılı umumi he
yeti toplantı~r bugün saat 15· de Di
vanı Muhnsebat toplantı salonunda 
Dh·anı M•ıhasebat reisi B. Se,.n O
ranın re!sli~i altında yapılmlfiır. 

Umumi heyet, ruznamede yazılı 
hususatı miiznkere ile bilançoyu tas
dik ve idare meclisini ibra etmiştir. 

Turhala qe'en ecnebi 
mütehassıslar 

!anlara yirnıl beş senelik hlımete dü§eıı 
tekaUt aylığı yilzde on beş laılaıile, yir· 
mi bei uneden otuz seneye kadar hiz
meti olanlara yüzde kırk fazlasiyle ve 
otu.ı beş seneden fazla olanlara son al
dığı aylığın yüzde altmıı beti nisbetin
de tekaUt aylığı ba~lanoc.aktır. 

C - Üçüncü derecede maihl olup hiz
met müddeti on seneden az bulunanla· 
ra yirmi beş senelik tekaüt aylığı ve on 
seneden yirmi beş seneye kadar hizmeti 
olanlara yüzde on, yirmi beş seneden 
otuz beş seneye kadar hizmeti olanlara 
son aldığı aylığın yüzde altmışı nisbc -
tinde tekaüt aylığı bağlanacaktır. 

Nizamname adiyen maliıliyeti de iki 
kısma ayırmıştır: 

1 - 2904 numaralı kanunda yazdı ol• 
duğu veçhile, idarede vazife göremiye "' 
cek derecede malUl olmak. 

2 - idarenin hafif hizmetlerinde va
zife görecek derecede maliıl olmak, 

idarede vazife göremiyecek derecede 
mallı! olanlara 2904 numaralı kanun mu 
cibince tekaüt maa§ı bağlanacaktır. 

Gerek vazife başında kazaya uğra .. 
maktan gerek bir kazadan mütevellit ol• 
nuyarak idarenin hafif hizmetlerinde 
kullanrlabilecek derecede malul olup ta 
böyle hafif hizmetlere nakli kabil olan
lar, bu yeni vazifelerinin ayhklarım al
makla beraber eski aylık ile yeni aylık 
arasındaki fark mikdanna ve hizmet 
müddetine göre heıap edilecek tazminat 
veya tekaüt aylığını da birlikte alacak· 
lardır. 

Demiryollan ve limanlar memur ve 
müstahdemlerini ati endiJeıinden kUr • 
taran <Tekaüt sandığı) nizamnamesinin 
mer'iyet mevkiine konulmasile, yalnız 

mühim bir noksan tel.ifi edilmiş olmu • 
yor, aym zamanda demiıyolları MP. ~ 
setimizin lkim:-1 lJlr :Sdrucı-:ı~ .ı.. ~ .......... _ 
lanmış oluyor. 

Fransa Aimanqa 
ile görüşmeli 

Paris, 3 - 14,ransız Komünist 
partisinin Pari.4' civarında vaptı
ğı mitingde beş bin kişilik bir ıı le
yici kütlesi önünde söz alan pat •• ge
nel st-kreteri B. Thorez, beynelmilel 
sulhun büyük bir t-ehlike geçirmek· 
te olduğunu söylemi~ ve vaziyetin bir 
haylı nazik olduğunu ve Fransanın 
bütün samimi devltlerle. hatta Al· 
manyl!. ile bile görüşmeler yapmak 
te~bbüslerde bulunması lazım geldi
ğini iiave etmiştir. 

Muallimlerimiz 
/Jlloskovada 

Moskova, 3 <A.A.) - Türkiye k1ll • 
tür bakanlığı mesleki tedrisat genel di .. 
rektörü B. Rüştüniin maşkanlığı altında 
bulunan bir Türk pedagok heyeti 2 ey• 
IUlde buraya gelmiştir. Heyet, istasyon· 
da Türk büyük elçiliği memurları, dıt 

işleri komiserliği şark bürosu şefi. yük • 
sek mektepler direktörlüğü !efi, intu • 
rist başkanı ve Sovyet Rusya ile ecnebi 
memleketler arasında kültür münaae • 
betleri cemiyetinin mümessilleri ile mat 
huat menıuplan tarafından ıelimlan • 
mııtır. 

j 

Kültür komiseri Bubnov Türk pe • 
dagoldarı şerefine bir ziyafet vermiıtir" 
Bütün Türk heyeti, Türkiye büyük el .. 
çiliii memurları, maslahatgüzar B. Fer 
ruh, B. Karahan, Kerjençev Kejlank. 
Vob cemiyeti bafkaru B. Arrosn ile 
dıt itleri ve ldlltilr komiaerliii erkim 
bu ziyafette hazır bulunmutlardır. Bay 
Bubnov ile heyet batkanı B. Rüttil nu
tuklar teati etmiılerclir. 

Y eai siyasi le11taslar mı 
bafhyot? 

Münlch, 3 (A.A.) - B. Lla,d Ge
orge, bu sabah buraya gelmiftlr. 

Peşte, 3 ( A.A.) - B. Gömböt, be-
•ıurnaı, ;:s \A.A.' _ iieyueiwim raherinde refikam oldnğu halde bu sa

şeker sanayiinde tanmmq mUtehwm -bah--Milni--·-ch_'_e_h_are __ k_et_etmlft __ i_r_. _..,. 
lardan profesör Spengler'le doktor )la. 
yer teker sanayilmbdeld tekamUIU 
tetkik etmek tl7.ere Turhala gelmiş ve 

~kadaki incelemelerine baf]ımış-
1 '.ı.rdır~ 
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Romeı·ı nerelidir? Kliltiir işleri 

Talebenin 

l 

sıhhati 
Takas yolsuzluğu 

# 

1 arih dekoru içinde 
Romanya ... 

Bu lJıl muhtelif 
yerıerde m uayene 
yerieri açılacak 

Devlet Şurası 22 memurun muha-
kemesi lüzumuna karar verdi 

İki sene evvel uzun neşriyata vesilE;ı 
olan takas suiistimali hakkındaki ev
rakın Devlet ·şürasınca yapılan tet 
kikleri bitmiş ve karar dün İstanbul 
vilayetine tebliğ edilmiştir. 

dengeçti, fabrikatör Hacı Recep Hav
lucu, tütün tüccarı Abdülgani, eski ti 
caret müdürü Mul.sin Naim, eski ti 
caret komiseri Bahri Doğan, eeski ti
caret müdürlüğü mümeyyizi Nuri, 
eski oda umumi katibi Vehbi, oda mu 
amelat şubesi müdürü Servet, sanayi 
müdürü Refik, deniz ticaret müdürti 
Zeki. 

Vapurun başında çantalarını başla ·ı 
nnm altına yastık gibi yerleştirmiş sa
nıın insanlar vitrine dizilmiş kundura
lar gibi yanyana yatıyorlar. Bunlar, va
pur kalkarken bir ağızdan veda marşını 
söyliycn Alman delikanlılarıdır. Kuman 
da ile nefea alır gibi uyuyorlar. Evvela 
f ührer nefea alıyor, sonra kafilenin ci
ğerleri hep birden bir körük gibi açılı • 
yor. 

Mahakkak rüyalarında Hitleri gö • ı 
rüyorlar. Ve Göbela'in bir nutkunu din
liyorlar. Çünkü bu nefes alış Heil Hit
ler der gibi geldi bana .. 

Romen nerelidir? 
O rta Avnıpa ile Rus stepl~ri arasm

da bu~ulu şimalle, parlak güneşli cenup 
orta:-.ında Balkanların sırtına yerleşmiş 

olan, güzel yüzlü neş'eli, müsrif dene· 
cek Ôerecede vezk ehli artist insanlarına 
na yurtlarını çok insan şakaklarını el . 
teri arasına alarak düşünmüştür. 

Profesör Yo:gaya göre Romen La . 
tindir. 

Pol Moran Romenleri iskitlerin son 
çocukları sayar ve ona göre Romen 
pi§miş topr~k renginde Turani ve As -
yaldarm cinsindendir. Evliya Çelebiye 
göre Bükreşi kuran Ebukureyş adında 
M.:kkeden sürülmü~ bir Arap kablesi
dir. 

Romenlere sorarsanız size: 
Tuna boyunda kalan Roma lejyon • 

larmın torunlarıyız derler. 

• * • 
Romenlerin, eski Atinaya medeni • 

yet örneği. eski İran sarayına mürebbi 
gönderen İskit topıaklarında yayılmış 
olmaları, tskitlerin de Theiss nehrin -
J-.;n -xı:aracrcnıze ve Tunatıan Dlnyestc:re 
kadar uzayan kısımlarda hüküm sürme
leri Romenlerle İskitler arasındaki ırk 
müna••hetini izaha iyi hizmet eder. 

Tari!ıten önceki hadiseleri bir tarafa 
bırakalım, Roma imparatorlu ğu Balkan· 
larda h akim olduğu znmancla bugünkü 
Romen memleketlerinde, Romenlerin 
yamr\;ı. !ierodotun altın ve mücevher
ler takındrklan için karıla§mış, halk a· 
dını verdiği Agathysesler de yaşryorlar
clı. Sonra, Trakyad:ın (Ras) larla karış
tılar. 

R~slar imparator CDomitien) c rnüt· 
hiş bir muahede imzalattılar. 

İmparator Trajan Tuna seferini yap· 
tt, Sarınatlar tarafından durdurulunca -
ya kadar ilerledi. Bundan sonra muh • 
telif kütleler garptan şarka doğru mu -
hacerete başladrlar, geldiler, Tuna bo -
yunda yerleştiler. . 

Roma imparatorluğu bu rouhaceretı 
Ptktan gelecek akınlara karşı Roma 
kapılarını emin bulundurmak için hi · 
maye ediyordu. 

Romanın himayesine girmiş olan 
garplı yarı barbarlar için mükemmel 
bir koloni halini alıyordu. Karalfalla 
Tuna nuntakasına gönderdiği bir emir
de " askeri zenginleştiriniz, ötesi ne o -
lursa olsun,. diyördu. Bu hal yüz elli 
sene sürdü, sonra Orelyen tarafından 
Tray9pzn yerleştirmiş olduğu Jejyonlan 
çekildi. Ordular Mcziye yerleştiler. 

~onıenlere göre bu ric'at esnasında 
e&k.ı Raı R · l - omen halkı yerlerınde ka • 
nuşlardır. Macarl:ıra göre dava tama -
men aksidı'r Ma 1 . · · · t . . · car ar revızyon ışını a-
rihin en esk· afh .. .. ı s alarma kadar gotur -
mekte tereddüt göstermemektedirler. 

Onlara göre ric'atte bütün Ras - Ro 
nıcnıır r k'l . 

1 ,,e 1 mış yerlerini Arpatlar ve 
on arın Sa,.arı . UA . 1 d' A - an ıst• a etmış er ır. 

rtık ist"ılaA I b' 'b' . . k' t . 
t • ar ırı ırını ta ıp e mış· 
ır. Gotı 

V 1 
ar, Sarmatlar, Ostrogotlar, A · 

ar ar a 1 • 
ve M ' un ar, Tatarlar, Bulgarlar, Fın 
b acarlar, Mogollar nihayet Türkler 
uraları ist'lA . . . • Al 

ı a etmı§lerdır. Bu ıstıla ar 
esnasınd n 
. 

1 
. a ..,.as - Romenler Prahova ge· 

çıt en, A d 1 v 

1 1 
r ea bogazları arasından As -

Ya ı arın a'-- 1 . . 
'LlO annı seyretmışler ve rı · 

vayete ·· gore Asyalılar bu tepelere çıka-
nıam.:şlar. 

On ikinci asra geldiğimiz zaman Ro-

manyayı Bulgar saltanatına tabi bir dü· İlk ve orta okullarda okuyan tale-
kal kl benin sıhhatile yakından meşgul ol· 

ı ar halinde görüyoruz. mak üzere Ista nbul sıhhat işleri di-
Romenler, (217) Testüliyen zama • rektörlüğü bütün mıntaka dispanser

nrnd:ıki Latin hıristiyan itikatlanru ter- ıerine bir tamim göndermiş, ve geçen 
kediyorlar. ders yılı içinde dü::panserler kendi çev-

Kirffin Şark hıristiyanlığını releri içinde bulunan ilkokul talebele-
kabul ediyorlar. Yani düpedüz Ortodoks rini sıkı bir muayeneye tabi tutarak 

çocuklarda gördükleri hastalıkları tes 
oluyorlar. Kiril harflerini kabul ettiler. bit etmişlerdi, 
Ve Romen kilisesi Bulgar patrikliği em- Hazırlanan istatistikler tetkik o-
rinc girdi. Iunmus, hasta çocukların velilerile te· 

1290 da Fogaraş'h Rodu Eflak Va - mas ed ·lmiş, fakir olanların ilaç ve 
lachie müstakil prensliğini kurdu ve saire ihtiyaçları da temin edilmiştir. 

Bazı çocuklarda bir, iki nevi has-
Tergoviş te Bükreşi kurdu. talığa rastlanmı§tır. 

Elli sene sonra Macaristana tabi Sıhhat işleri direktörlüğü bu du-
Voyvoda Marmuresh Bogdanda istikla· rumu göz önüne alarak ehemmiyetle 
lini ilan ederek Boğdan prensliğini te • meşgul olmıya karar vermiştir. Bu 
sis etti. yıl d :spanserlerden başka gene tUrlü 

semtlerde "Çocuk muayene yerleri,. 
On dördüncü asrın sonlarına doğru açılacaktır. Buralarda doktorlar ve 

Eflak voyvodası büyük Mircea Macar hem~ireler bulunacak, c:ocukların sıh
kralı Sigismond ile ittifak etti, Osman- hatile yakından alakadar olacaklar
lılara karşı Avrupa hıristiyanlarmın dır. Hemşireler sık sık okullara giderek 
yardımını ·stedi Niğbolu muharebesin- talebeyi muayene edecekler ve onlara 

d S · 
1 

h" 1' · ·n B ların Pa sıhhi öğütler vereceklerdir. e enJan ta ıp erını , urgava , 
latinleri Bourguignonların Kont de PARASIZ YATILI TALEBE 

' ' . • ThCTlHANI 
N evers'in sancakları yanında Mır::ea mn 
dört köşe öküz başlı sancağı da dal -
gala,nıyordu. Hıristiyanlar mağlllp oldu. 

Mircea Osmanlılara vergi vermek 
şartile muhtariyetini muhafaza etti. Ro· 
manyanın stat üsü 1816 ya kadar bu an
laşmaya istinat etti. 

Boğdan prensliği de 1543 te Os • 
manlı devleti ile bir mukavele aktetti. 
Bu suretle bu prenslik de Osmanlı dev· 
letinin himayesi altına giriyordu. 

Muahedenin şartlan şunlardı: 
Boğdan prensi Osmanlı padişahına 

senede 1 ı bin kuruıı verei verecek, kırk 
şahin , kırk kısrak hediye edecekti. 

Osmanlılar buna mukabil Romen 
toprağına T ürkleri yerleştirmiyecekler 
ve buralarda cami inşa ettirmiyecekler· 
di. 

Parasız yatılı talebe imthanı beş 
eyliil cumartesi g-ünü tamamlanacak
tır. İmtihan evrakı talim terbiye he
yeti tarafından tetkik edilerek netice 
gazetelerle ilan edilecektir. Bu yıl 2000 
talebe alınacaktır. 

AVRUPAYA !STATtSTfK TAHS!Ll 
lÇ!N TALEBE GÖNDERİLECEK 

İstatistik genel direktörlüğü tara· 
fından Avrupaya istatistik tahsili için 
talebe gönderilecektir. Müsabaka im
tihanı altı eyllılda İstanbul kız lisesi 
salonunda yapılacaktır. 

YÜKSEK ORMAN OKULU DA AN
KARAYA GöTÜRüLÜYOR 

Büyükderede bulunan orta Or
man okulunun Bursava nakledileceği· 
ni yazmıştık. Ziraat Bakanlığı orman 
okulunun yüksek kısmını da Ankaraya 
nakletmiye karar vermiş ve hazırlıkla· 
ra başlanmıştır. 

Okul yeni ders yılı başına kadar 
Ankaraya taşınmış olacaktır. 

Balkan festivali 

Yalnız. Devlet Şurası umumi heye· 
ti vilayet idare heyetince haklarında 
lüzumu muhakeme kararı verilen 82 
memurdan ancak 22 sinin lüzumu mu
hakemesine karar vermiştir. 

Muhakemelerine karar verilenler
den bir kısmı şunlardır: Ticaret oda
sının o zamanki idare heyeti reisi ve 
Şehir meclisi birinci reisi Necip Ser· 

Devlet Şurasından gelen evrak miid 
deiumumiliğe verilerek haklarında H.i
zumu muhakeme kararı verilen virmi 
iki kişinin muhakemesine başlanacak
tır. 

Limanda iki kaza 
1 - Neveserin şaftı kırıldı 
2- Bağdat kotralara çarptı 

Banyodaki bayanlar "Vapur üstümüze 
geliyor!,, diye telaşa düştüler 

Dün sabah Büyükadadan saat 11 
de kalkarak, Heybeli, Burgaz, Kınalı
ya ve Modaya uğrayıp Köprüye gelen 
emektar "Bağdat,, vapuru, tam Moda· 
ya yanaşacağı sırada ufak bir kaza ol· 
muştur. 

Moda koyu, bir çok kotra, sandal 
v. s. ile, mutattan fazla dolmuştu. 
Bu itibarla, kaptan, manevra"yapmak· 
ta güçlük çekmemiş ve vapur, deniz 
hamamına doğru blr kavis çizerek, o 
sırada iki kotraya çarpmıştır. 

İlk çarptığı kotra, bir temastan son 
ra kurtulmuşsa da, ikinci kotrayı va· 
purdan ayırmak için bir hayli uğraşıl
mıştır. Çarpışma sırasında, ikinci kot
ranın ipleri kopmuş ve alt kısımdaki 
bir direk kırılmıştır. Her iki kotra da 
boştu, demir atmış duruyorlardı. 

Vapurdaki seyircilerin, vaziyeti ya
kından görmek için çarpışmanın VU· 

kua. geldiği tarafa birikmeleri de, kot· 
rayı ayırmak işini uzatmıştır. 

Diğer taraftan, koyda bulunan kot
ra ve sandallardaki mayolu bazı kim
seler, vapur içeriye doğru meyledince, 
telaşlanmışlar, uzaklaşmışlardır. Hat
ta, deniz hamamından da bazı kadın-

ların "Aman, vapur üstümüze geli
yor!,, diye bağrıştıkları işitilmiş, ka
çıştıkları görülmüştür! 

Kaza dolayısile, vapur köprüye bir 
az rötarla gelmiştir 

iKiNCi KAZA 
Dün akşam da saat altı raddelerin

de Akay idaresinin Neveser ismindeki 
yandan çarklı vapuru Modaya yana
şırken sağ çarkının şaftı kırılmış ve 
vapur birden yan yatmıştır. 

Bunun üzerine vapurdaki yolcular 
büyük bir korku ve tel9.şa düşmüşler
dir. Vapurda adeta panik husule gel
miştir. 

Vapur iskeleye yakın olduğundan 
derhal halat . atılmış vapur iskeleye 
bağlanarak acı bir kazanın önüne ge
c:;ilmiştir. Kaptan hemen Akaya tele
fon etmiş ve idare Göztepe ismindeki 
vapunı göndererek yolcuları köprüye 
çıkarmıştır. 

Bir makinistin söylediğine göre bu 
kaza açıkta vukua gelmiş olsaydı va
pur için batmak ihtimali bile bas gös
terebilirdi. 

Neveser vapuru yolcularına "Geç
miş olsun.. deriz. 

Osmanlı devletinin Tuna boyundaki 
takip ettiği siyasetin sebebi kolayca an
laşılabilir. Romanyaya sıkrşmış olan or
todoks anasır, katolik dü~manlığı ile 
karşı karşıyadır. Katolik alem Orta Av
rupada Türklere karşı seferberdir, orga
nize bir kuvvet halini almıştir. Osmanlı 
devleti ortodoks Romanyayı katolik dün 
yasına karşı adeta bir Etatampon hali -
ne sokmuştur. Bunun için muhacir yer· 
leştirmekten sarfı nazar ettiği gibi ca· 
mi de yaptırmamıştır. 

Kadıkög_ gerin~ 1aksim Irak Hariciye Nazırı 
bahçe&ınde musamere 

TUNA PRENSL iKLERtNDE SOS
YA L BONYE: 

Tuna prenslikleri baştan nihayete 
kadar tabaka, tabaka feodal teşkilata 

tabi idi. 
En aşağı tabakada esir köylü, ondan 

daha yukarxda hür köylü, daha yukarı· 
da küçük malikane sahibi, daha yuka -
rıda hükumet hizmetleri gören ve bu 
hizmetlerine mükafat olarak beylik ara
ziden hisse alan boyarlar ve nihayet bun 
ların en üst tabakasını teşkil eden prens 
gelirdi (*). Tuna p~enslik~eri~i.n şa~uli 
bünyesi böylece ~ula~~ ~.dılebılır. ~ıya
deler toprağa baglı koylulerden, silva -
riler hür köylülerden seçil~rdi. Hür köy 
tülerin atlarının heybele.~ınde peynir. 
be az ekmek bulunurdu. Boyarlar,, bir 
Elit ordusu halini almıştı. "Bayor,, Ural 
Altayik lisandan gelme bir kelime oldu
v unu ve Bulgar kelimesile alakası bulun 

d
g vunu ileri sürenler vardır. Bunlara 

ug ·ı 'J 'd"' M ı· "re manası seçı en e us ur. a ıye 
go Vistiernic, büyük hakim V ornic 
nazırı kı k b' k" · · bul 

d taşırdı Ordu r ın ışıyı ur-a ınr · 
du. 

(Arkası var) 

(*) Buna Slavca V oevode, nısçada 
" od.... Romanize latincede Domn 
rıeııP ... , 
adı verilir. 

- TELEFON ABONELERi 
ARTIYOR 

İstanbul telefon şirketi hükumet 
eline geçtikten ve ~kcrtaetler .. indti

1
rildik

ten sonra abone mı. rı .~1:1r~ e ~
roağa başlamıştır. ögrendı~~~ze g~re 
telefon idaresi Avr?-pay3: mühım mık
tarda telef on makinelerı ısmarlamış- i 
tır. 

F•stivaı::V~!::c;~ın. belediye Nuri Sait Pş. şehrimizde 
festival komitesi tarafından pazarte· 
si günü akşamı Parkotelde bir ziyafet Ü .., 1 · ı b b 1 N h 
verilecektir. g u 1 e era er geıen azır şe -

Festival grupları önümüzdeki cu-
martesi günü akşamı halka Taksim rJ•ffi·I d bJ• f h fta k d k 1 C k stadında bir müsamere vereceklerdir. z e a a ar a a a 
Pazar günü gündüz ve akşamı Taksim 
bahçesinde bu müsamere tekrar edi
lecektir. 

Hazırlanan programa göre pazar 
günü gündüz Kadıköy stadında yapı
lacak müsamereden vazgeçilmi§tir. 

Po lis Haberle r i 

Kocakarı ilacı yapan 
biri yakalandı 

Kasımpaşada Kazyan mahallesin
de Fesçi sokağında 22 numaralı evde 
oturan Taşköprülü Hüseyin, belsoğuk
luğu için Çeşme meydanında Hacı fb. 
rahimden aldığı ilaçlardan zehirlen
miş, Hüseyini tedavi eden doktor bu· 
nu polise ihbar etmiştir. Polis kocaka· 
rı ilacı yapan !brahim hakkında taki
bata ba.~lamıştır. 

KUM.AR OYNARKEN - Aksaray
da Valde caddesinde İsmailin kahve
sinde Fuat ve Cemil adında iki kişi 
kumar oynarken yakalanmışlardır. 

TRAMVAY ALTINDA - Davut
paşada Tekke kapısında oturan Rifat, 
Etycmezde tramvay beklemekte iken, 
mukab:ı taraftan gelen tramvay çar· 
parak kendis ini siirüklemiştir. Muh· 
telif yerlerinden ya:aıanan Rifat Cer· 
rahpaşa hastahancsıne kaldırılmıştır. 

DOMATES EZME FABRiKA
LARINDA 

Ekonomi Bakanlığı müşavirlerinden 
Zeki Ertanoğlu ile AJınan mütehassıs 
B. Boden dün tstanbuldaki doma
tes ezme fabrikalarını gezmişlerdir. 

Irak Hariciye nazı:rı Nuri Sait Pa-ı vermiştir. Bu komite, Filistindcki Ya
şa, oğlu Bay Sabah Nuri ile birlikte hudi nüfuzuna karşı isyan hareketini 
dün Toros ekspresile şehrimize gelmiş bizzat idare etmekte olan teşekküldür. 
ve istasyona ve kendisini karşılıyanlar Tavassut teklifini üç günlük bir mü
arasmda bulunan Irak Ankara elçisi zakereden sonra kabul etmişlerdir. 
Bay Naci Şcvket'in Emirgandaki evi· Mevcut grevin de kaldırılması hu-
ne misafir olmustur. susunda Nuri Sait Paşanın yaptığı tek 

Nuri Sait PaŞa şehrimizde bir haf- lifleri mahalli Arap komitelerile de 
ta kadar kalacaktır. görüşeceklerd ir . 

l{endisi bundan evvel Filistinde A· Nuri Sait Paaşdan başka Suudi A-
rap liderlerile müzakerede bulunuyor rabistanının Hariciye nazın Bay Fuat 
ve Filistin hükOmetile Yahudilere kar- · Hamzanın da müzakere için Kudüse 
şı Araplarm isyanını yatıştırmak işi- ~itmesi kararlaşmıştır. 
ni görüı,üyordu. Kral lbnissunttan Kudüsc gitmek 

Nuri Sait Pa~anm tavassutu üze- emrini alan Bay Fuat Hamza mezu
rine Arap liderleri mevcut ihtilafları nen Cekoslovakyac'la bulunmaktadır. 
müzakere yoluyla hallctmeğe razı ol· Bu tedbirler, Filistin:n, son hadi
mu~lardır. Ancak, son bir anla.Fmava seler dolayısile. girdicri <'Ikmazdan kur 
varılıncaya kadar umumi grevin de- tarılma.cıı icin Araı:ı krallarının rniiş
vam edeceği sanıhvor. terek bir ta,·assut gayretine girdiğini 

Bu kararlan yüksek Arap komitesi göstcrmelüedir. 

ÇORAPLAR SINIFLARA 

AYRILAMIYOR 

Çorap fabrikatörleri Ticaret odasm 
da yaptıkları çalışmalarım bitirmişler 
dün saat 3 de Sanayi müfettişliğinde 
toplanmışlardır. Çorapların ne şekilde 
standardize edileceği henüz kat'i ola· 
rak tesbit ea·1ememiştir. Bir çok fab 
rika sahiplerinin mütaieaları birbirine 
uymadığuıdan çorapların sınıflara ;ıv 
rılması mümkün olamamaktadrr. ö <Y ı 
rendiğimize göre Sanayi müfeW~livi!l· 
de yapılacak topıantılar na b1r neii.c~ 
vermezse, mütehassıslrrr"!ln rıürckkep 
bir komisyon seçilerek bu işi tctkilrc 
başl1yacaktır. 

Cetal Baqarın 

f e ft1şler i 

dünkü 

Ekonomi Ba:.anı B. Celal Bayar 
dün öğleden sonra Türkofis İstanbul 

şubesine gelerek Ofis direktörü Bay 
Mahmut ile görüşmüş. muhtelif işler 
hakkında direktif vermistir. Bakan 
ayrıca uyuşturucu maddeler inhisarı
na da uğrıyarak bir müddet mc<::gul 
olmuştur. 

B. Ceıal Bayarın önüm ilzdeki haf. 
ta içinde Doğu gezis ine çıkması muh
t§._meldir 



~ 4-KURUN 

Hergün bir hikaye 

12 Mektup 

- Bana ha?!.. Bu 
nu bana yaptın ha?!. 
Seni hain seni! ... 

Bununla üç olu -
yor, Güzin mektup

ları birer birer elin
den geçiriyor ve söy 
leniyordu. Bu mek . 

de değil: Tam on iki 
tane! 

Bu kadar çok de
lil karşısında artık 

kocas.ınrn cürmü sa - I /; ~ 
bit oluyordu. Bu cü- ~ 

rüm, mektuplardan anlaşıldığına göre, ı 
cürüm ortağı tarafından büyük bir mü
kafat görmüştü. Fakat suçlu kanunen 
cezasını çekmekte gecikmiyecekti. 

On senedir Güzin kendini o kadar 
mes'ut sanıyordu ki! Fakat şimdi bet -
bahthğmm farkına varmıştı. Kendi ken 
dine: 

- Acaba, diyordu, kabahatim koca
mı sevmek mi? Kocamı sevdiğim için 
mi bu felaket başıma geldi? Güzin bu 
suallere ct>vap bulamıyordu. Esasen ce
vap bulunacak sual değildi ki bunlar ... 

Yalnız, karar verilecek bir mesele 
vardı ortada. Güzin de kararını, kadın
lara has olan mantıkla, verdi: 

- Bu iki yüzlü adamın yanında ya
şıyamam artık ... Nefret ediyorum ... Bo
şanacağım. 

°'binden mektupların çıktığı ceke
ti kanapenin üzerine attı. Kendi de, e -
linde mektuplar, ayni kanapeye otur -
du. 

• • • 
Kn1ın mankıkı ile verilen karar yi

ne kadın kararsızlığı ile değişti. 
Güzin düşünüyordu: 

- Niye boşanayım? Belki onun da 
istediği budur. Sonra, onun yüzünden 
rztırap çektiğimi de belli etmemeliyim. 
Hiç sesimi çıkarmıyayım ... Yalnız, in
tikam alayım ... Sonra, intikam aldığım
dan onun da h:ıberi olmamalı. .. Bu su
retle, kendisinden aşağı kalmadığımı, 

ondan başkasının da beni sevdiğini ve 
ben~m de başkasını sevebileceğimi anla
mış clur ... 

Karar verilmişti. Yalnız, tatbike ko -
nulma:ıı kalmıştı. Bunun için de bir er
keğin ona yardım etmesi lazımdı. Çün
kü bu, iki kişi ile oynanacak bir oyun -
du. 

Düşündü: Aklına ilk gelen erkek 
Huhip oldu. Muhip zengin bir bekardı 
ve kibar çapkınlardan sayılrrdr. Kaç ke
re Güzine de kur yapmağa kalkmış, çok 
güzel bulduğunu söylemişti. Fakat genç 
kadın bunların hepsini sert bir cevapla 
karşılamıştı. Bununla beraber Muhip o
na alaka göstermekte devam etmişti. 

Yeni bir teşebbüste iyi mukabele gö -
rürse Güzinin üstüne daha fazla düşe
ceği muhakkaktı. 

• * • 
O gün Güzin Muhibin teklifini ka

b~l etmiş ve uzun uzun konuşacak bir 
yerde buluşmuşlardı. 

Güzin anlatıyordu: 
- Bu gün sizinle buluşmağı birden

bire kabul etmeme belki hayret eder -
siniz. Bunun sebebini sormayın. Çünkü 
söyliyemem. Yalnız, içimde, nefret et -
meğe bi!şladığım kocamdan başka bir 
erke[:.: b:ni anlıyan, hakikaten seven 
ve ko·:am olmadığı için aldatmak tch -
likesi bulunmıyan bir erkeğe bir ihtiyaç 
duyuyorum. Kocamı aldatmak aklım -
dan geçmi§ olmakla beraber, buna cesa
ret edemiyorum. Bu kararımd<:n vaz
geçtim. 

Güzin o kararından da vazgeçmişti. 
Uzun uzun görüşecekleri yerden biraz 
sonr~ beraber çıktılar ve ayrıldılar. 

Güzin başka bir şeye karar vermiş-
ti. 

• • • 
Necdet - Güzinin kocası - Akşam 

eve g~'.diği zaman karısını bulamadı. 
Masanın üzerinde gözüne bir kağıt 

~lişti. Baktı: Güzinin yazısı: 
"Bu akşam geç gele:eğim. Yemeğe 

bekleme . ., 

t
., 
1. 

Niçin geç gelecekti? Nereye gitmiş· 

Anlatan: Vır Guı 

Necdet meraka başladı. Sofraya o -
turdu. İki üç lokma bir şey yiyebildi. 

Yemekten sonra odasına çekildi. Ga
zetelerine göz gezdirdi. Bir yandan: 
- Nereye gitti acaba Güzin! Diye dü -
şünüyordu. 

Merakı çok sürmedi. Güzin geldi. 
- Neredeydin? 
- Aman sorma. 

Sabahat yemeğe çağırdı. Reddede -
medim. Zavallı kız, o kadar muztarip 
ki 1 Kocasına gelen bir alay mektup bul
muş. Bana onları okudu. Teselliye ça -
lıştım. Ama teselli verilecek bir hal de
ğil ki 1 

Necdet birdenbire: 
- Sabahat mi? dedi. Korktuğum ba

şıma geldi demek... Kabahat benim ... 
Güzin hayretle kocasının yüzüne 

baktı. 

- Sabahatin kocası o mektupları ba
na vermişti. Metresinden gelen bu mek
tupları nerede saklryacağını bilmiyor -
du. tlç dört gün için İzmire giderken 
mektupları bana verdi ve benim iyi bir 
yerde saklamamı söyledi. Benim gibi 
dalgın adama verilir mi bunlar hiç 1 De
mek ki geçen akşam seninle gittiğimiz 
gece onların evinde düşürmüşüm ... Şim· 
di ne yapmalı? 

Güzin her şeyi anlamıştı. Demek ki 
kocasının günahını nahak yere almıştı. 

Kocasının suçsuz olduğunu öğren -
diği için memnundu. Fakat, diğer taraf
tan başka bir hadise çıkmıştı. 

Bunu da halletmek için: 
- Sen Sabahatin kocasına bir şey 

açma, dedi. Ben Sabahate söyler mek
tupları geri alırım. O da kocasına bir 
şey belli etmez. Yalnız, adama söyle: 
Karısını bir daha bu kadar üzmesin .. . 
Gönlünü alsın ... Bir daha aldatmasın .. . 

Çünkü Sabahat intikam almağa bile 
karar vermişti. 

NAKLiYE ÜCRETLERi 
YÜKSELDi 

İhracat mevsimin:n başlamış olma
sından istifade etmek istiyen beş ka
dar ecnebi vapur acentesi nakliye üc
retlerini yüzde 40 yükseltmiştir. Tüc
carlar vaziyeti alakadar makamlara 
bildirmişlerdir. 

ADLiYENiN YAZ TATiLi 
BiTiYOR 

Adliyenin yaz tatili, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da yirmi temmuzda başla
mıştı. Beş eylfıl, tatilin bittiği gündür. 
Altı tem.muz pazara rastgeldiğinden, 
yedi temmuz pazartesiden itibaren, nö
betçi hakyerlerinin vekalet suretile 
duruşmalarına baktıkları hakyerleri, 
eskisi gibi çahşmağa başlıyacaklardır. 

Tatil esnasında nöbetçi kalan hak
yerleri hakimleri de, müteakip aylarda 
nöbetle dinleneceklerdir. 

Hakyerlerinin tatilinin bitmesile 
beraber, baronun tatili de sonunu bu
lacaktır. Tatilden istifade ederek se
yahate çıkan bazı avukatlar, birer iki
şer dönmeğe baı:ılamıslardır. 

BELEDiYEDE MUHASEBE 
MÜDÜR MUAVINLICI 

Belediyede ikinci bir muhasebe mü
dür muavinliği ihdas edilmesi kabuJ 
edilmistir. 

ÇÖPLER DENiZE DÖKÜL-
MiYECEK 

Bir kaç gijndenberi beled';ve <>önle
rin deni?.e dökülmesini menetmi"1:ir 
Cöpler E'ehrin tiirlü semtlerirı..1':! top
lanarak r.onra imha P(i\lccP1ctir. 

ŞEHRiN iMARI 
Belediyenin Belediyeler bı"lkasın

dan ist!kraz ettiği iki milyon lira, mü
teha.~sıs B. Pros geldikten sonr:ı, ban
kadan alınacak ve şehrin imari işleri
ne tahsis edilecektir. 

işçilere konferans 
Yarın B. E'nıs Behic iş 
kanununu izah edecek 

Evvelki gün şehrimize gelen An
kara İş dairesi başkanı Enis Behiç 
yarın Ticaret odasında işçilere iş ka
nunu hakkında. bir konferans verecek
tir. Ticaret odası içtima sıı.lonunda ya
pılacak olan bu toplantıya yalnız işçi 
iştirak edeb'lecek, fabrika sahipleri 
bulunamıyacaktır. 

Radyo 
Şirketın mukavele 
müddeti Pazartesi 
günü brtıqor 
İstanbul radyosunu işleten şirke

tin mukavele müddeti önümüzdeki pa
zartesi günü ayın yedisinde bitmek
tedir. Fakat haber aldığımıza göre hü
kümet şirkete henüz bir tebl .ğde bu
lunmamıştır. Yalnız evvelce de yazdı
ğımız gibi radyo işini Bayındırlık ve
kaleti eline alacak ve yeni istasyonlar 
kuracaktır. Şirketin idaresi hükumete 
geçtikten sonra şimdi yalnız pazar 
günleri yapılmakta olan bir buçuk sa
atlik öğle neirşyatı her gün muntaza
man yapılacaktır. 

KOSKA CiNAYETi DAVASINDA 
SUÇLUNUN AKLI VAZiYETi 

Koskada Hasan'ı öldürmekten suç
lu Mustafanın duruşmasına, İstanbul 
ağırceza hakyerinde dün devam edil
miştir. 

Dünkü celsede, suçlunun akli vazi
yeti hakkında evvelce Kayseri hastaha 
nesinde tedavi olunduğu sırada veri
len bir rapor etrafında tetkikat ya
pılmış ve bazı ı:ıahitler dinlenilmiştir. 

Duruşma, bazı şahitlerin daha din
lenilmesi için, başka bir güne bırakıl
mıştır. 

SILIVRIKAPI CiNAYETi VE 
SUÇ ALETi ÇiFTE 

Silivrikapıda Perikliyi öldürmekten 
suçlu Rızanın duruşmasına, lstanbul 
ağırceza hakyerinde dün devam edil
miştir. 

Dünkü celsede, suç aleti olan çifte 
tüfeği, şahitlerden Aleksanla. Hasana 
gösterilmiştir. Bundan sonra, maktü· 
lün cesedinden çıknn kurşunun bu çif
teye ait olup olmadığınıfi, elilivukufca 
tetkikle tesbiti ve bu hustısta rapor 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

KIYMETLi BiR HAKiM OLDÜ 
TÖRENLE GÖMÜLDU 

Yıllardanberi lstanbulun muhtelif 
yerlerindeki hakyerlerinde ve en son 
Fatih sulh hakyerinde hı.ikimlik eden 
Beyoğlu 2 numaralı kazanç komisyonu 
reisi Cemal Akman, bir operasyon ne
ticesinde, ölmüştür. Dün saat on birde 
Ccrrahpaşa hastahanesinden kaldırıl
mış, namazı Beyazıt camiinde kılın
mış ve Sirkeciden Üsküdara g-e<:irile
rck, Karacaahmedc gömülmüştür. 

Adliye sahasında çok emek veren 
bu kıymetli adliyecinin cena:re töre
ninde bir çok hakim ve avukat hazır 
bulunmuştur. Törene iştirak eden mü
başirlerden bir gnıp, tabutun önünde 
iki celenk götürüyordu. 

Merhuma rahmet temenni, ailesine 
taziyet beyan ederiz. 

YENi HAL BiNASININ 
PROJESi HAZIRLANDI 
Yemişteki Sebze Halinin yanında 

kavun karpuz, portakal. limon, pata
tes ve yumurta satışı için de yeni bir 
bina yapılacaktır. Yeni hal için bele
diye fen heyetince tetkikat yapılarak 
bir proje hazırlanmış ve belediye reis
liğine verilmiştir. Yeni bina iki kat
tan ibaret olacaktır. Şimdiye kadar yu 
murta satısı için böyle bir hal olmadı
ğından rürük. bayat vumurta :'1atı~mın 
bir türlü önüne gcçi!ememisti. Yeni 
sekil sayesinde fena vumurta satışınıl'! 
da önü alınmrn olaraktJr. 

Yeni Eser !er 

Yeni Adam Çıktı 
İçindekiler: İsmail Hakkı Türk<'esi 

San'atkarlarımız arasında bir anket 

El işleri nasıl 
himaye edilir? 

Uzunçarşıda B. Arif Baştunç 
di_lşüncelerni anlatıyor 

1 

Bay Arif Baştun<; 

Ev ve etişleri sanayii ile uğraşanları 
himaye için güzel kararlar verildiğ! 

ve bu arada Ankarada bir sergi açılmak 
üzere bulunduğu yazılmıştı. Öğrendiği 
mize göre bu sergide büyük mükafat 
lar vardır. "Atatürk Mükafatı., başta 

gelmektedir. Bu mükafat 2000 liradır. 

Bundan başka 1500 liralık "hükümet 
mükafatı,. 1000 liralık "Ankara müka -
fatı,, vardır. El san'atkarları değerli nü
munelerini bu sergide göstereeckler, be
ğenilecek eserlerin sahiplerine bu mü -
kafatlar kabul edilen nisbet üzerind~ 

dağıtılacaktır. 

SAN'ATKARLAR NE DtYORLAR? 

tezr1ti,'ıı başında. 

tezg:\hr elime aldığım yok. Vergileri Ö• 

deyemiyorum. Benim ustam senede on 
lira kar ederdj. On senede biriktir:iği 

para ile bir ev satın aldı. Başını a.oktu. 
Ben de elbet bu san'at sayesinde böyle 
bir fey ya))rr.ak İsterd'.m. Fakat el ıan• 
abmn ö!ü zamanına rastladım. Hüku • 
metin bu san'atı himaye edeceğini du • 
yunca çok ıevindjm. ölcfürülecek san'at 
değildir. Eğer himaye görürse yeniden 
çıraklar yetittirir ve aan'atnnnı kendi· 
mizle mezara götürmeyiz. Y olua bir k3Ç 

sene sonra bizien ya.pt.!,ğmuz en fena İt• 
ler .Antika diye anılacak. Anılacak ama 
o iş!eri görenler bizi ayıplıyacaklar. Çün 
kü onlar b:!miyecekler ki bu itleri biz 

Biz, bu himaye kararı etrafında ala- bir san'at eseridir diye değil, ekr.:ek 
kadarları alkışlarken, faydalı olur dü • para•• kaundıraın diye ~nde bir yerine 
sünceııile c:l sanayii ile me§gUl olanlar etli parca c kararak vaohk. Bızi himaye 
la konuşmayı ve bu mevzu etrafında için kehrib:ır, kemik ucuz temin edil • 
fikirlerini öğrenmeyi uygun bu1duk. Bir meli, ver~iler mümkün olduğu kadar a• 
muharririmiz kendilerile konuşmaya baş 78ttılmal•dır. Yapact'l.ğ mız işler onir~a 
!adı. Bugün ilk olarak ağızlık ve ke · müıteri b·tl•Jr. Çok kazarır::1'ğa başl~dı· 
mikten muhtelif işler yapan bir san'at- ğır.1ız va.kit vergi vermekten kaçınma • 
karın dikkate değer sözlerini veriyoruz 

yız.,. 

Uzun çarşıda çalışan Bay Arif Baştunç ----------------
bize dü~ün:eterini şöyle anlatıyor: 

"- On bir yaşımda bu san'ata b~ş -
)adım. Bugün elli iki yaııınd:ıyrm. Knk 
b!r senedir bu işle meşgulüm der:.dctir. 
San'atnnız artık tarihe karışmak üzerey 
di. Vaktile yapmış oludı~f.um malları 

müşteri buldukça satıyor fakat yerine 
ba§kasını yapamıyordum. Bizim san'at 
başkalarına benzemez. Kıymetli bir İş 
bir kaç günde yapılır. Mesela süslü bir 
ağızlığı, bir kutuyu bir haftada yaparız. 
Fakat o it bir haftaJığı:rnızı çıkarmaz. 

Uzun çarşının Çıknk yahut tesbih
çi tezgahı denen bir aleti var. Bununla 
yapılan sana't, Avruparun hiç bir toma
tezgahı ile yapılamaz. Fakat senelerdir 

Fransız - Leh dostluğu 
Paris, 3 (-Leh ordu başkam Ge

neral Rydz Smigly Verdunda şere
fine verilen bir ziyafette şöyle de· 
miştir: 

"General Gamelinin Polonyad:t 
karsılaştığı samimi dostluk ve Fran 
saya ayak ba::ıtığımdanberi bana kar · 
şı gösterilen dost! u" hisleri, Fransız 
ordu ve milletile Polonya ordu ve 
milleti arasında mevcut sıkı bağlar• 
teyit etmektedir . ., 

iz mirde 

Feci tnr ı~amqon 

/<azası oıdu 

lzmir, (Ozel) - lzmir - Kt•mal
paşa ~osesi üzerinde Kavaklı dere 
köyü ilk okulu karşısındaki Belkahve 
yokuşunun virajında bir kamyon ka· 
zası olmuş, beş kişi yaralanmıştır. 
Yaralıların bir kısmının sıhhi vazi
yetleri tehlikelidir. 

Kaza kamyonun fazla yolcu ve 
yük almasından olmuştur. 

Kamyon 18 yolcu ile 2210 kilo ka
dar uzüm getiriyordu. Zaten hurda 
bir hıılde olan kamyon BelkahYe yo
kuşundan inerken şoför ,·irajı idare 
cdemiyeceğini görmüş ve bunu ya
nındaki dort kişiye söylemiştir. 

Ka.myonun yokuşt!ln aşağı iner
ken h.azaya uğrıyacağını anhyan dört 
yolcu kendilerini aşağıya atarak 
kurtulmuşlardır. 

olmıyan gazeteciler. Kısa tetkikler. ----------------

Çoför kamyonu uçuruma gitme:< 
üzere iken bir hareketle sağa <;evir
mek istemiş n bu sayede kamyon 
yana yatarak uç.ıtruma silrüklenmt>k
ten kurtulmuştur. Fakat netırecle 

şoför de dahil olduğu halde be!Ş yol
cu yaralanmıştır. Müddeiumumilik 
tahkikata başlamışt r. 

Emir Abdülkcr:m. Baltacxoğlu, Akla 
gclmiyen sebep. Dr. İzzettin Şadan, 
Kadın ve ihtilal . memleket haberleri. 
Ulak, Türk matbuntında ikizlik. Dıs 
sosvete haberleri. Havn. harbi ve biz. 1 

Suphi Nuri, Rusya için mühim b'r 
kitap. Gorrado Alvaro, Koca (hikaye) 
İsmail Hakkı, Sevdiği kıı.dmla evlenen 
adam (hikave). 

TEM17.LtK - I<iirsü vaizlerindt"l"' 
Alason:valı Bav Cemal Oğuz'un (Yer· 
lere, yollara tiikUrenlerin su<'ları: İG
timai ve ahl:iki temizlik) adile bas
tırdI<{ı bir kücük kitap. Bütün beled · -ı 
yeler ve sıhhat: rrıücsse::ıeleri bö,·le bir 
eserin yazılın basılmasından memmııı 
olmalr. eseri köylerde. işçi muhitlerin 
de mıracnz yavmak irin yardımda bu
lunmalıdır. IGtan ma•nen paklikten 
z:yade vücutça paklik üzerinde akıl 

BALIK !ffEVSIMI BAŞLIYOR 
Bir hafta sonra bac:lrvacak olan ba

lık mevsimi için ihracut<'ılar hazır
lıklara J?;irişmişlerclir. Balıkçıların tar 
minlerine göre torikler Eoğaz önlerine 
kadar gelmişlerd · r. Yak·nda akın ba.<ı 
lıv"..cak ve torik vavrll!m c!an bu ba
lıklıı.r Boğaz dahiline girecek
lerdir. Geçen !;;ene t•alyava tatbik 
cdilE>n zecri tedbirlerd~.... dolavı bı· 
Mabre(': kapanmı~tı. Bu ter?e. daha f"İr 
diden bir <'Ok ı>"rıebi f'ıet"' 1 <> 1•et1erıfor 
tnlen vukıı hııldu.Yn ;~i., bal''t ihracrı 
tımızın ivi b·r fıır.ır ~~ --ı·- "-.----~: 

iuiımirı .;Öİİme:u~;,. 
MHMltffll1••M1ttlHflft ... ll .. tt•tııınııtttııı•fUHtl1•ı•ttn ......... ......._. 1 •• M " 

ve inancın aradığı bütiin delilleri 
gayet açık bir dille herkese anlatıyor. 
Takdir ve tavsiye ederiz. 

Mersınde de bir l<amı;on 
kazası 'Oldu 

Mersin, (Ozel) - Gözneden Mer
sine ge!mekte olan 22 numaralı Pord 
kamyonu Somakalanı denilen yerde 
devrilmiş ve içinde bulunan 21 yolcu
dan yedisi hafif surette tUrJU yerl:?
rinden yaralanmışlardır. 

Kamyonu idare eden şoför de ka· 
rasınaan ve Koıunaan yaranaır. ha· 
za diğer bir otomoh!le ~arpmamak 

yüzünden çıkmııo;br. Tahkikata ~::

Yam edilmektedir. 
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Bir Fıstık Enstitüsüı 
açıhvor 

Şehire su getırmek için -
Haıkevi - Yağmurlar 

Korkunç kadınlarla evlenen adam 
Dört karısı tarafından da öldürülmek istendi 

ve nihayet öldürüldü 

Gaziantep, (Özel) Adına Şam fıs
tığı denilen, fakat Şamda bir tek a
ğacı <1ahi bulunmıyan ,.e burada ye
tişen kıymetli mahsulümüzün korun
ma..c-ı için bu yıl şehrimizde bir f:stık 
enstit~ü açılmasına ,·ekflletçe karar 
verilmiştir. 

lki muav:ini ile birlikte buraya ge· 
len nrofesör Vaysbt'rg, t'nstitü yapı
lacak y('.l"i tayin etmiş ve hazırlıkla
ra girişilmiştir. 

B4ı hafta haşarat mütehassısı B. 
Haydar da gt'lerek zenk hastalığının 
sebeplerini aramış ve mahsulün her 
sene almabilmesi imkanlarını göste
rir raporunu Bakanlığa ''ermiştir. 

Üzümlerimizin fenni surette kuru· 
tulması için de bu yıl tecrübe yapı
lacaktır. Şimdiye kadar iyi kurutu
lamadığından fazla istifade bırakmı
yan üzümlerimizin bundan böyle tam 
randıman vereceği şüphesiz görül
mektedir. 

Şarbay Şehir suyunun ihalesinde 
bulunmak üzere Ankaraya gitmiştir. 
Bele•fyeler Bankasından 2:>0 bin lira 
i.~tik,-az kararlaştığmdan para alına
rak ihale yapılacak ve tesİS8t 937 zar
fında t:ımamlanmış olacaktır. Antep 
bu suretle en mübrem ve önemli bir 
ihti;ıacını daha gidermiş olacaktır. 

HALKEVINDE 

Halkevimiz çalışmalarına d~,·am 

etmektedir. Sosyal yardım şubesi 
menfaatine tertip edilen piyanko çok 
rağbet görmüştür. Gösterit şubesi 
aza sayısı iki yüz on dördü bulmuş
tur. Bu şubenin kütüphanesi de 
zenginleşmektedir. 

Amerikada son derece tuhaf bir 
cinayet olmuştur. Bir adam üç kere 
ölüm tehlike.si geçirmiş, dördücüsün
de öldürülmüştür. Son cinayet ve 
diğer cinayet teşebbüsleri adamın 

kanları tarafından yapılmıştır. Pa
kat işin garip tarafı bu cinayet ,.e 
cinayet teşebbüsü faillerinin aynı 
kadın olmamasıdır. Adamın ilk, 
ikinci, üçüncü, ve dördüncü karıları 
da onu öldürmek istemiştir. 

Barber ismindeki bu adam son <le
fa uykusunda öldürülmüştür. Poli<ı 

katilin kim olduğunu aramağa im :c
madan adamın karısı karakola gide
rek cürmünü itiraf etmiş ve tt'vkif 
edilmesini istemiştir. 

.Barber son karısile bundan dört 
sene evvel tanışm·ştır. O zaman 42 
yaşında bulunuyordu. Kadın i.<~e :JO 
yaşında idi. 

Barber karısına ondan evvel iki 
kere ulenmiş ve boşanmış oldu*unu 
söylemiştir. Fakat polisin yaptığı 

tahkikattan anlaşıldığına göre Bar
ber son kansile eYlenmeden evvel ü~ 
kere evlenmiştir. 

Barber, ilk karısı Betti ile evve
la çok iyi geçiniyordu. Fakat sonra
dan aralarında geçimsizlik başla

mıştı. 

1 ehıik~den korkmalJan 
~az.eteci için sö 11ienen 

sözıeı 

Fransız gazetelerinden L'lntran
sigeant'fn ispanya muhabirinin Ma
york adasında hüklimet kuvvetlerile 
birlikte öldürüldüğü haber verilmiş
ti. Gnzetecinin ölümü hakkında he
nüz mütemmim malumat alınmamış· 
tır. 

Guy de Traversay bir çok vaka

Zavallı bir kcca: Darber 

Bir gün Barberin sancılar içinde 
kıvrandığı görülüyor. Koşan dok
torlar adamın arsenikle zehirlendiği
ni söylüyorlar. 

A.iam kurtarılıyor ve karısı Bar
beri kendisinin zehirlediğini söylü
yor. 

ebep: Kocasının ettiği eziyet
lerdir. 

Kadın üç sene hapis cezasına çar
pılıyor \'e kocasından boşanıyor. 

Barber tekrar evleniyor. Meri is
mindeki ikinci karısı çok kL~kançtır. 

Bu sebepten aralarında çok geçme
den kaYga çıkıyor ve bir gün kadın 
altı el kurşunla kocasını öldürmek 
i.~tiyor. Fakat kurşunlardan yalnız 
biri ısabet ediyor ve- Barber sol ko
l undan yaralanıyor. 

Bu da karısından ayrılmak için 
kafi bir sebeptir. 

Barberin üçüncü kansı onu bıçak
la ö:dürmek istiyor, yakalanıyor. 

Hapı esnasında hastalanıyor ve ölü-
yor. 

öıüm İn san içın hem Dördüncü kadın ise aynı kastın 
yakın hem uzaktır peşindedir. Koca bu sefer kurtula-

Kaliforniyada bir otomobil ya- mıyor. 
rışındn iki otomob.l saatte 120 ki- , Belki bir tesadüf eseri olarak za
lometre süratle giderken birbirine vallı adam korkunç karılara düşmüş
çarpmış ,.c bir tanesi parça parça ol- tür. Fakat i:.in garibi bu adamın teh
rnuştur. Ynlnız içindeki adam garip lekeden korkmamasıdır. 
bir tesadüf eseri olarak burnu bile 
kanamadan yere düşmüştür. 

ölen hır eenç romancı 
Jı~ransanın bugünkü genç roman • 

cılarından Eugene Dabit (Öjen Da
hi) nin iki üç gün t•nel So,·yetler 
Birliğinden dönerken 1stokho1mda 
öldUfil haber veriliyor. 

Ojen Dabl halkçı romancı ve hf
kayecilerindendi. "Şimal oteli,, ve 
"Yepyeni bir ölü •• adlı eserlerinde 
her gtlnkil hayatm spn derece oriji
nal tablolannı çizmiştir. 

Hem anasının hem 
babasının 1Janında 

kalacak 
Sinema artistlerinden Mary >.s

torun ayrıldığı kocasının yanında 

bulunan kızını almak için dava açtı
ğını ve bu yüzden bir takım dediko
duların çıktığını geçen haftaki sine
ma sayıfamızda yazmıştık . • Futbolcular Malatyadan buraya 

~!:1GR futtiolcularla karşı1aşmıılar n 
ilçe kartı altı sayı ile galip gel~ 
terdir. Yakında bir seyahate çıkma
ları mvkarrerdir. 

Gaziantebin görünüşlerini, sanayi 
ve ticaret merkezlerini, eğlence yer· 
)erini ve sair müesseselerini gösterir 
gay9t zengin bir albüm hazırlanmak

tadır. 

larda meslek cesaretini göstermiş, a- .---·------------.. 
tılgan bir gazeteci idi. Dahlll harp 

Mahkemede bulunan hal suretine 
göre, küçük l\farilin ktıh annesinin, 
kah babasının yanında kalacaktır. 

Stalin hakkında 
kulıanılan vasıf /ar 

Genişletilen Halkevi bahçesinde 
verilmiş olan gardenparti ve çocuk 
balosu pek eğlenceli olmuş, epey bir 
varidat temin edilmiştir. 

Halkcvinde mevcut kurslara ilave· 
ten yeni bir Almanca kursu daha a· 
çılmıştır. Bu kursa da diğerlerinde 
olduğu gibi bir çok bayan kaydolun

muştur. 

DEFTSRDAR BiTTi 
Kendisini muhite çok sevdirmiş o

lan defterdar Baha Horuzoğlu Ma
liye Vekaleti tahsilat umum müdür' 
muavinliğine tayin edilmekle bura-

1 ttfrıka No. 49 

Beni o yüzden ona dargın olduğumu, o
nun hakkında doğru da olsa iyi ıeyler 
IÖylemiyecegvimi sanıyormuı 1 

başlar başlamaz tayyare ile ispanya
ya geçmiş ve gazetesine en yeni hava
disi göndermek için ordularla cep
helert' kadar gitmişti. 

Gazete, muhabirinin ölümünü ha
ber verdikten sonra yazdığı yazıda 

şöyle diyor: 

"Eğer teessür duymasaydık bu ar
kadaşımızla iftihar ederdik.,, 

dan ayrılmıştır. 
SON Y AGMURLAR 

Son yağan yağmurlar civar köy
lerden baz:larında oldukça mühim 
hasarata sebep olmuştur. Hasarı 
dahA ziyade, ceviz büyüklüğünde yağ
mış olan dolu vücuda getirmiştir Do
lu ve ~·ağmur kesilmiştir. 

• 4 

dikkatle dinlemiıti. 
Meıhur sözdür: 
Her insan kendisine en çok benziye-

ni sever. 
Aziz kız kardeıine dedi ki: Gillerin de bu insanlardan olduğuna 

- Biliyorsun ki ben }ıer ıeyi, kendi ıüphe yok gibiydi. Mademki onun ka
hislerime kapılmaksızın, gördüğüm ve rakterini öğrenmiş bulunuyordu~ onun
antadığım gibi açıkça söylerim. ?na la tıpkı onun gibi konuıması mı gerck
haber vcrmeğc lüzum yoktu. Belkı de ti? 
hatır için böyle yaptığımı sanır. öyle 
Ya, ne de olsa komşumuzdur ve çocuk· 
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luk arkadaşımızdır. 
- Bunu o da söyledi bana... Fakat 

•enin karakterini anlattım. ''Bravo! Ben 
de Öyleyim. Bu belki hazan kusur gibi 
görünüyor ama, ne yapalım, başka tür
lü olrnak elimde değil!,. dedi. Bu yüz -
den bazı zamanlar baıkalanru gUcen • 
dirdiği de oluyormuı ama aldırmıyor • 
rnuş. Huy canın altındaymış!.. . 

Aziz bu sözleri gittikçe artan bır 

Ertesi gün Remzi Beyle Halil Bey 
Manisaya gitmiıterdi. Bağlan gözden 
geçireceklerdi. Fıtnat Hanım da bap -
nın ağrıdığını ve yorgun olduğunu söy
liyerek trkendein odasına çekilmi§ti. 

Azizle Nevin salonda hem kitap ve 
ya mecmualarla gazeteleri karııtırıyor, 
hem de radyonun pek hafif bir sesle 
çaldığı İspanyol §Srkılannr dinliyorlar
dı. Denizden esen serin rüzgar daha bol 

Çıplaklar 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmet Sevengil 

Kitap halinde basılıp çıktı. 

100 Kunıı 

Dağıtma yeri: V A K 1 T 

olarak 11<1lona gırsın diye sokak kapısını 
da açık bırakmıtlardı. 

Bir aralık kapıda beyaz elbiseli bir 
insan göründü: 

- Nevini ... 
Bu, Gülerin sesiydi. Yerinden kalka

rak ona doğru yürüyen Nevine sordu: 
- Ben Bostanhya kadar bir yürüyüş 

yapacağım. Sen de gelmez misin? 
Nevin ona cevap vereceği yerde: 

- Neden kapıda duruyorsun Güler? 
Girsene! .. 

Dedi. 
Güler çekingen davranıyordu: 
Aziz ayağa kalktı. Şimdi genç kızı 

yakından ve daha iyi görüyordu. 
Selamlaştılar. 

Güler biraz sıkılgan bir sesle dedi ki: 
- Rahatsız etmeyim efendim? 

Nevin yalnıılıktan canlarının sıkıl • 
dığını, hiraz sonra hep beraber çıkabi· 
leceklerini söyledi. 

Güler, girdi. 
- Çok oturınıyalım. Vakit geçme -

sin. Yol Uzundur. Fakat bu yanık is • 
panyol ~arkılarınr da pek severim. 

Şundan bundan, kesik kesik konuş
tular. Cazbant başlayınca radyoyu ka -
padılar. Güler. Nevine işaret etti. O da: 

- Koluma bir ceket alayım, belki se
rinlik çıkar! ... 

Evvelki gece Moskova radyosu 
spikeri, Jozef Staliııden bahseder
ken yarım saat içinde onun hakkında 
on muhtelif vasıf kullanmıştır. 

Dost memlt'kette halkın değerli Ji. 
clerlerine karşı gösterdiği bağlılığın 

derecesine bir örnek olabilecek ''asıf. 
lar şun tardır: 

.. Halkın lideri, halkın bahası 

babamız, gline:.imiz, sevgili Jozefi
miz, bizim büyük Stalinimiz, büyük 
Jozef, büyük Stalin , bizim bpyük 
liderimiz, bizim sevgili liderimiz. 
Leninın tek hakiki halefi!,, 

Stalinin resmi unvanı, "Sos)alist 
So\") et cumhuriyetleri birliğikomünist 
partisi gent'I t'kretcıi" dir. 

Dıyerck merdıvenleri çıktı ve kendı 
odasına gitti. 

Gülerle Aziz ilk defa olarak yalnız 
kalmışlardı. Bir iki saniye sessiz geç • 
ti. Fakat Giiler bu sessizliği fırsat bil -
miş gibi bi:-denbire Azize döndü: 

- Benim hakkımda iyi sözle:ı; söyle
diğinizi. ftdcta avukatlığımı yaptığınızı 
Nevin Föyledi. Bunun için size teşek · 
kür etmek borcumdur. 

- Ben sadece doğruyu söyledim. Bu 
da benim borcumdu. Teşekkür edilecek 
bir şey yo!: sanırım. 

- Vapurda size karşı kabalık ettim. 
Nasıl ohlu da tanıyamad•m? Siz de ya
bancı gıbi durdunuz! Lakin hakkım da 
yok değil, o kadar değişmişsiniz ki!.. 

- Ben onları unuttum bile ... Şimdi 
siz hatırlatıyorsunuz 1 Her halde doğru 
veya yanlış kendinize göre dayandığınız 
bir sebep de vardı. 

- Elbet Sebepsiz olur mu hiç? Dün
yada en çok sinirlendiğim bir şey var -
dır ki onu kim.yapmış olsa dayanamı -
yor ve affedemiyorum. 

- Sanırım ki bu bazı adamların, he
le genc;Jerin size karsı biraz çokça eü -
lümsemeleri, kompliman yapmalarıdır. 

- İyi bildiniz. Bunu daha önce bil • 
miş olavdınız ve siz bana da herhangi 
bir çocuğa, bir adama, bir ihtiyar ka -

Deniz varısıurı 
l\1oda koyunda 
yapılacak yarış lar 

Moda Deniz klübünden: 
1 - Büyük Başbakanımız İsmet t -

nönünün yüksek himayelerinde olmak 
ve deniz müesseselerimizin iştirakleriy
le eylülün altıncı pazar günü saat 14 te 
başlamak ve 18,10 da bitmek üzere klü
bümüz tarafından Moda koyunda bü -
yük deniz yanşları yapılacaktır. 

2 - Yanşlann programı ile sahanın 
tanzimine ve seyircilerin bulunacağı va
purlann duracaklan noktalara ait ter· 
tiple, yarrşlann idaresile meşgul sala • 
hiyettar zevattan mürekkep komite ta
rafından tesbit edilmiştir. 

3 - Her hangi bir yanlışlığa ve ra
hatsızlığa mahal kalmamak üzere ati
deki hususatın yanşlan görmek ve gel
mek istiyecek muhterem halkımıza bil
dirilmesi faydalı görülmüştür. 

A - Saylavlar, ordunun kara, deniz • 
hava erkanı, Şehir meclisi azalan, Par
ti vilayet ve kara heyeti, Universite rek 
tör, profesör ve doçentleri teşrifata da· 
hil vilayet ve belediye erkanı saat 12.30 
da köprünün Boğaziçi iskelesinden ha· 
rcket edecek olan Şirketi Hayriyenin 
74 numaralı vapurunda yer aynlmq • 
trr. Saylavlar va_pura kendi hüviyetleri· 
ni söyliyerek gireceklerdir. Bu vapurun 
davetnamcleri beyaz renktedir. Vapura 
yetiıemiyecek olanlar bilfilıara Modada 
demirliyecek olan aynı vapura davetna· 
meleri göstererek girebileceklerdir. 

B - İstanbul, Beyoğlu, Boğaziçi halk 
partisi mensuptan, sporcular, muallim • 
ler, halkevleri mensupları için saat 12,30 
da Sirkecideki araba vapuru iskelesin
den kalkacak olan Akaym Göztepe va· 
purunda y~r aynlmıştır. Bu vapurun 
davetnameleri kırmızı renktedir. 

C - Konsoloslar, Bankalar, şirketler. 
inhisarlar erkanile yerli ve ecnebi mat• 
buat müntesipleri ve diğer davetliler i· 
çin saat 12,30 da Köprünün Haydarpa
şa iskelesinden kalakacak olan Akayııı 
Erenköy vapurunda yer ayrılmıştır. Hu 
vapurun davetnameleri mavi renktedir. 

D - Usküdar ve havalisindeki parti 
mensuptan ve deniz klübü davetlileri 
için deniz işletmesinin Aksu vapuru tah 
sis edilmiştir. Vapur Moda koyunda de. 
mirli bulunacak ve saat 11 - 13,30 a
rasındll Moda iskelesinde ihzar edilen 
vasıtalar davetlileri vapura taşıyacak • 
lardır. Davetiyenin rangi sandır. 

E - İngiliz konsolosu için ayrılan 
hususi vasıtaya ait davetiyeler İngiliz 

konsolosl}anesine gönderilmiştir. 
F - Bütün davetnameler ve biletler 

Akay ve Şirketi Hayriye memurlan ta
rafından vapurlara girilirken kontrol e
dilecektir. 

G - Gazete, fotoğraf ve muharrirler 
için her vapura girebilecekleri ıekilde 
hususi kartlar verilecektir. 

H - Vapurlar yanşlan müteakip av• 
detlerinde geldikleri yerlere ugrayarak 
döneceklerdir. 

dıncağıza karşı davrandığınız gibı olay· 
dınız ! .. 

Güler bu sözlerle sanki Azizi azarlı
yordu. Bu genç kızda güzelliğin verdi· 
ği gurur mu vardı? Bu hal delikanhnm 
canını ıkıyordu. Artık susmak ve onun 
yükledigi suçu kabul etmiı göriınmek 
istemiyordu. Buna rağmen yavaıtan 

tuttu: 
- Size karşı, nezakatt'!n atın bir ha· 

rekette bulundum mu dersiniz? Bunu 
hiç hatırlamıyorum. 

Genç kızın yüzü sertleşti ve davaa • 
nı her halde kazanmak arzusile sesine 
kuvvet vererek Azizin sözlerini karpla· 
dı: 

- Öyle ise farkında değilsiniz Kar • 
şımda 'Emredersiniz!,. diyerek adeta 
biikülü~erdiniz. Halbuki yolcuların ara· 
sında si.ei en ağır başlı bulmuştum. Ya
nıldığımı görünce o küçük angaryayı 

vüklemekten vazgeçecektim. Fakat ken
dimi tuttum. Bu kadarla kcılmadı İşini· 

zi bitir:lıktcn sonra hemen gitmediniz 
ve benimle konuşmayı uzatmak istedi • 
niz. Siıe hiç yakışmıyan bir jestle oto
matik -leklanşörlerdcn, onun faydala • 
rından bahse kalk!ştınız. Mademki bana 
kur yapmak istemiyordunuz, bu sözlere 
ne lüzum vardı? 

(Arka,n var) 
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Japonya ile Sovyetler 
arasında bir hadise 

Büyük misafirimiz 
hoş geldiniz 

Klarans Terras 
peclen bir çelenk abldı. Katem mareı ESRAR/ 
çalındı, selim duruldu. 

1"evkif edilen 
tayfaları 

bir Sovyet gemisinin 
tehlikeli vaziyette 

Torpitolar Seddilbahir önüne gelin
ce açıkta durdular ve yat aahile iler
ledi. Orgeneral Fahrettin Sinop motö
rlle önde gidiyordu. Arkadan İngiliz 
Gr&fton motörii ile gelen kral sabile 
çıktı. 

Yeni Şer/ok Holmes Alen Dıksonun 
l-!eyecanlı Maceraları 

Moskova, 3 (A.A.) - Tass ajansı reketlerde bulunmakta, ve hiç 1Uphe- Saat tam on bir buçukta halılar ve 
bildir1yor: •iz, bu konsoloaluklann Ma.nçuride lngillz, Türk bayrakl&rile B8Ulenmiş 

Yuan: Arncwld Galopin -32- Çevirer.: J'. il. 
16 ağustosta Japon otoriteleri ta· kalabilmelerini imkansız kılacak bir olan Seddilbahlr akeleeıne çıkıldı. Kral 

rafından tevkif edilen Terek adlı Sov- rejim tesis etmiye çalışmaktadırlar. burada vali Nizamettin ve General 
yet gemisi Pakaoda (Formose) alıko- Medeni memleketlerde hiç bir za.- HUanU KılkJt'm elini ııktı. Kralın ba
nulmaktadır. Japon otoraeıeri, kaptan man görUlmiyen bu tarzdaki hareke- tında beyu bir kuket vardı. GUmUgi 
ve tayfaları görmek için Taikohuya tin yeni bir mlaali de Çiçikar Japon - Plbae giymJıtl. Elinde dllrbiln bulunu
gelen Kobe Sovyet genel konsolosu Mançuko otoriteler:nin Sovyet konso- yordu. Burada otomobillere binildi. 
B. Krause'nln gt-miye c;ıkm sını men- losluğuna karşı takındıkları vaziyettir. Biriken köylüler kralı: 
etmiştir. Japon otoriteleri bu yasağa Bu otorıtcler, konsolosluğun hademe - Yqa!.. Diye sellmlıyorlardı. 
sebep olarak yapılan tahkikatın henüz ve ahçılarrnı vazifelerini bırakmıya Kral kuketlni çıkararak selimlara 
bitmemi!i olmasını ileri sürmektedir. mecbur etmekte ''e bu emre itaat et- mukabele ecllyordu. 

Tayfanın vaziyeti çok tehlikePdir. miy~nleri tevkif etmektedirler. Pohs, Kralm bindijl otomobilde Orgene-
Tevkifi anında gemide ancak 10 gün- Çinli tüccarlara Sovyet konsolosluğu· ra1 Fahrettln ve lkl İngiliz bulunuyor
lük içme suyu ve 20 gUnlUk erzak bu- na hiç bir mal satmamak emrini ver- du. Dofruca Seddilbahir tepesindeki 
lunm:ıkta idi. Suyun tamamiyle tüken- miştir. Bu yüzden konsolosluk mUha· İngiliz maarhtma lridiJdL Buradan 
miş olmasına rağmen Japon otorite- yaa işlerinde bUyUk mlişkUllerle kar- difer maarhkfara utrandJ. Kral Kirtc 
leri miırettebata yeniden su vermemek şıla~maktadır. İdare başında bulunan köyünde k6y1Werin re.ımıertni çekti. 
tedirler. Tayfalar arasında hastalık Japon memurlan, meşgul bulundul<la- Harp l&bHmı tetkik etti. Harita üze. 
başgöstermiştlr. Bundan başka, Japon n bahanesiyle Sovyet konsolos vekili rinden kendlalne izahat verildi. 
polis memurları gemidekilere karı::ı B. Gonçerovıki'yi knbul ctmeme:kte Kral ..at bir buçukta Secldilbahire 
~k 11id«Jetıı harektelerde bulunmakta- diri r. • dönerek a,m mot6n bindi ve yatma 
dırlar. Geminin kaptanı ağır hastadır Pogramiçanya iswyonundll, nolis gitti. 

Sovyet Rusyanın Tokyo bUyük <>l· bUtUn satıcıları Sovyet koll80loshane- Olle ~ yatında yiyen kral 
çlliği JaJ>On dış işlerine müracaat ede· sine mal satmaktan menetml§ ve bu Edftnl bira& tnlrahatten IODI'& ya. 
rek F. Krause ile kaptanın görüşme- yasağa r·ayet etmiyenlerin tecziye e- tile Bofuda bil' pslııtt yaptı. Yata 
!erine Mftsnde edilm~ini istemi~ ,.e dileceklerini bildirmiştir. torpltolar el& refakat ediyordu. 
Japon otoritelerinin mürettebata kar- Konsoloshane yakınında, binayı a- KRAL KİL YEDE 
1111idaetli muamelesini protesto etmiş· slkar bir şekilde tarassut eden Beyaz KraJ, Boğamaki gezintisinden son-
tir. Ruslardan müteşekkil bir grup bulun· ra Kilye'de karaya çıktı. Çnnakkalede
KONSOLOSLUKLARIN HADEME-- maktadır. Bunlar. koneolotha.ne mc· ki lngillzler tarafından kal'fllandı. Ça
LERt AÇ VE SUSUZ BtRAKn..TYOR murlannı tahkir etmek cesaretini gös- nakkaleliler buraya motörlerle geçmiş-

Mosk~va, 3 (A.A.) - TaM ajansı termektcdirler. lerdi. Kra.lm ~çecefj yoltarda taklar 
bildiriyor: Harb n Sovyet general konsolosu· kurulmuttu. Halk krala çiçekler tak· 

Japon - Mançuko otoriteleri Sovyet nun şfddettt prote!'!tolanna rağmen elim ediyordu. 
konsolosluklanna kal'§ı küstahça ha· vaziyet değişmiş değildir. Sabahat isminde bir Türk kızile 
-..----------------------------- bir İngiliz kw krala birer buket ver

Tür, inkılip edebiyatına 
geçecek bir hatıra 

(ll•t IJGIU l lnclde) 
Bal.ıı;enin yUksek kısmındaki bavu -

zun içine kurulan oyun yeri bir yanm
ada ,ekline getirilmiıti. BUyUk havu -
zun etrafına yerlettirilen davetliler, her 
yanılan oyunları pek güzel takip edebi
Jiyorlardr. 

Bu oyunlar Atatilrk'iln tctrifinden 
evvel bltmiı, sarayın salonlarını geçil • 
mi! V" oyunlardan küçük birer kııım, 
teıriflerinden ıonra, tekrarlanarak Atı
tilr1t, bütün gençlerin muvaffakiyetleri
ni taltıflerine layık görmil§tilr. 

Atatürk, her Balkanlı grupunun o
yunlarını seyir ve kendilerini takdir et
tikten sonra hepsinden ayrılmıı üçer be
ıer san'atkirla da bütün Balkanlılardan 
memzuç bir ırup yapılmaaını ve hep bir-

1 
1ilct oyunlar oynanmaaını arzu buyur -
muşlar ve bu yolda yapılan oy\ınlarla 

Balkan fe1tivalini, Balkanlıların saadeti 
için llizumlu görerek daima teyit buyur· 
dukları Balkan birliğinin canlı ve hare• 
ket1t-hir f'cmzini yagatmıılardır. 

Bu arada bir nutuk veren Trakya 
bölıeııi Genel !spektcri General Kazım 
Dirik'in sözleri ile genç bir mektepli di
liyle irat edilen sözlerde Balkanlıların 
birlik liıısghlık değerleri canlandmlmış
tır. 

Balonun sonlarına doğru etrafını çe
viren genç tazimkarlarını teşvik için ken 
dilerine hemen doğmak üzere olan gU -

neıin ıpklarını ııssterip sormuıtar ve: 
(Güneıl) cevabını alınca kendilerinden 
ıüneıe dair bir parça okumalannı is -
temiılerdir. 

Bunun üzerine gençler, hep bir ağı.1· 
dan: 

Dai baıını duman alımtı 
Cümüı dere dunmz akar7 
Günet ufuktan timdi doiar 
Yürüyelim, aıbclqlar! 
Parçasını okumaya baıtamıflardır. 
Bu türkü, Ulu Önderimizde güzel bir 

hatıra uyandırmaya vesile olmuı ve ken 
dileri bunu nakletmek lQffunda bulun • 
muıtur .. 

1919 senesinde Samsuna ilk ayak baı 
tıkları ve Anadolu içlerine doğru iler • 
lemeye baıladıklan ilk gün Atatürk, 
ilk şarkı olarak işte bunu dinlemiılcrdL 
Güftenin manasiyle o zamanki ıerait ne 
kadar da biribirine benziyordu? 

Gerçekten dağ batını duman almıt
tı; fakat en büyük Türk hissediyordu 
k1 baıını duman atmıısa gümüt dere 
durmadan akıyor ve güneş ufuktan 
timdi doğacaktı. O halde, yürüyelim 
arkadaıtar 1 

Atatürk yürümilıtü, ve beklediği, 
istediği güneş milletinin güneşi doğmuı 
tu. 

Beylerbeyi balosu, böylece Türk in
kılap edebiyatına geçecek bir hatıranın 
&öylenmesine fırsat vermiştir. 

Nafia Vekiletinden: 
Aydın Demiryolu üzerinde 67 + 200 ve 274 -ı 000 inci kilometrelerdeki 

laf ocaklanndan çıkanlarak nakil ve vagonlara tahmil edilecek on beter 

bin ~ mikip balübn İcra edilen münakuumda talip zuhur etmedi • 
iüıden mezkUr ballstlar kapah zarf usulile ayn ayn yeniden münakataya 
konulmuttur. 

1 - Münalcasa 7-9-1936 tarih inde saat on beıte Vekilet Demir yol
lar inıaaat dairesindeki arttırma, eki iltme komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu ocaklardan Çlkanlacak on beter bin metre mikip Baliatm her 
birinin muhammen bedeli (21750) liradır. 

3 - Muvakkat teminatlan her birinin (1631,25) liradır. 
4 - Mukavele projesi, Baymdırbk İ§leri gt.nel §U'tnamesi ve münaka • 

1a prtnamesinden mürekkep bir tak mı münakasa evrakı ( 55) kuru§ mu· 
ka'->;1:.0de demiryollar inıaat dairesin elen verilmektedir. 

dller. Kral teşekkUr ederek ellerini 
sıktı. Kral halk tarafından §iddetle al
kıılanıyordu. 

Kral Edvard Kilyeden otomobile 
binerek Conk bayırına gitti. Evvela 
İnglliz mesarlığıru, sonra Türk şehit
liğini ger.di. Kral, Türk şehitliğine gi
derken bUyilk bir hürmet hissini taşı
yordu. Kapıdan içeri gfrcı- girmez şap
kumı çıkardı ve Abideye kadar yavaş 
y&V&f yürüyerek durdu, abideyi seJlm
Jadı. 

Sonra., Orgeneral ~ahrettln'e Abi
denin önUnde durmasını rica eden kral 
kendi maklnesile Generalin \'e abide
nin remninl çekti. 

Ttlrk tehitliğtııtn ~lyaretinden aon
ra Conk bayınna gidilerek AtatürkUn 
harbettiği saha gezildi. Krala Genera
limiz tarafından etraflı izahat verildi. 

KraJ, bliyUk İngiliz mezarlığını da 
gezdikten sonra Kilye'ye döndü. Bura
da bekleeşn halk kralı alkışla kar· 
şıladı. Kral kendisini İngili7.Ce sözlerle 
selamlıyan Çanakkalede sikin iki ln
gilizle görüştü, ellerini sıktı. 

Sekizinci Edvard sahile gelmiş, mo
törüne binmek Uzere ayrılıyordu. Or
general Fahrettin'e gördüğü misafir
perverlikten dolayı tcsekkür etti. Ge
neral ile Almanca görü§ilyorlardı. 

VaH Nlr.a.mettln ile de Fransızca 
görüşen kral iltifatta bulundu. 

Kral aamimi bir surette uğurlandı. 
Kendisinin de çok mütehassis olduğu 
görülüyordu. Alkışlara ı:ıapkasile se
lim vererek mukabele ediyordu. 

Sahilde bckliyen motörün hareke
tinden sonra vatına vanncaya kadar 
alkıelar ve selamlar devam etti. Kralın 
motörden beyaz kasketini salladığı gö
rülüyordu, 

KRAL ÇANAKKALEDEN AYRn..DI 

Motar hareket ettı. Bütiln Boğaz 
boyunca, sahillere blrlknıis olan halk 
tarafından alkı11larla ve ''Yaşa!,, ses
lerile selamlanıyordu. Seeler motöre 
kadar geliyordu. Bu sırada torpitola
nmızdan tonlar atıhvordu. Bunalr Ça
nakkale Boğazı tahlrim edildikten son
ra ilk atılan toplan teskil etmektedir. 

Kral motl:Srle yata gitti. 
Krala Boıcaadahlar tarafından a

danm methur UzUmUnden ve keklik, 
Çanakkaleliler tarafından da ıstakoz, 
barbunva ve palamut bahklarile kar
puz hediye eclilmistir. 

"Nahlin .• yatı gece saat 22 de Kilv<' 
önünden kalktı ve torpitolanmızıp reh 
perliğile Boğazdan çıkarak tstanbula 
doğru yola koyuldu. 

Y. R. ônen 

Şehrinı;zdeki şenlik 
lstanbul İn~iliz kralının ziyaretini 

büyük bir tezahüratla karşılamakta
dır. Bugün bütün binalarda Türk ve 
İngiliz bayrakları asılmış bulunmak· 
tadır. Gece Galata ve Beyazıt kulele
rile minareler, Galata köprUsU ı~ık
larla donanacaktır. 

KRAL LONDRAYA NE ZAMAN 

Kterans Terras meselesi yeni bir 
safhaya giriyordu. Belki karııma gene 
hiç düşünmediğim ıeyler çıkacaktı. Ci
min yalan söylemediğine emindim. Tev 
kif edilmek korkusu onu deli etmitti. O, 
para ile her ıey yapabilecek kabiliyette, 
düşüncesiz bir adamdı. Şimdi benim e
lime geçmiı, zoru görilnce benim ada • 
mrm olmuıtu. 

Gecenin bir kısmını diltlinmekle ve 
planlar kurmakla geçirdim. Edvards 
beni çok fazla alikadar etmiyordu. 
Eskiden bUtUn !Uphelerim Amstel'in Ü· 

zerinde toplanmıf tı. Şimdi onu da bir 
tarafa bırakabilirdim. Asıl Randal'ı bul
mam lizı:n geliyordu. Çünkü, hiç fÜp
he yok, katil oydu. 

Randal kimdi? Hangi millettendi? 
Tagıdığı İngiliz ismi idi. Ama, mektup
larında kullandığı Kari adına bakılırsa 
belki Alman aslından bulunuyordu. 

Elime geçirdiğim o mektup Rotter· 
dam'dan postaya verilmiıti. Demek ki 
herif o çifte cinayeti işler işlemez he
men uzaklaşmrıtı. Belki fngiltereye Klt 
rans Terras meselesi unutulup gittik -
ten sonra gelmeği dU§UnUyordu. Ancak 
o zaman miralay Stevanof'un yanında 
tekrar çalrfmağa bathyabilecekti. 

Bununla beraber, çok geçmeden de 
gelmesi ihtimali vardı. Çünkü, Sten -
noE onun gibi bir adamı zor bulacafı 
için, Karl'ı hemen S&:ırtırdı. 

Sabahleyin saat 7 ye doiru yataktan 
fırladım, makyajımı yaptım, a§lft in • 
dim. Leicester meydanında otomobill~ 
rin durduğu yere gelince baba yiğit bir 
adama bcnziyen bir §Oföre yaklaftım: 

- Beni Graveıend'e götUrllr mUaü • 
nüz? dedim. 

- Of çok uzak orası, Bayım. O ka
dar uzak yerlere sltmek .atemem pek.
Son yağan şiddetli yağmurlardan yol • 
tar bozulmuş diyorlar. Trenle veya va
purla gitseniz daha çabuk gideniniz bel
ki. 

öteki şoförlere de ayni teklifte bu -
lundum. Onlar da ayni cevabı verdiler: 

- Çok uzak. Yollar da boauhbut-
Uzak diyorlardı ama otua kilometre 

kadar bir yerdi. ftln doğrusu, Londra 
ıoförleri, kıtm tehir haricine çıkmağı 
pek sevmezler. Çünkü, akıam erken o
lur. Gece de yollarda gerek hırsızların, 
gerek taııdıkları adamların hücumuna 
uğramaktan korkarlar. 

Gravesend'e vapurla ııitmeğe biraz 
aklım yatıyordu. Fakat Londra kf?prü • 
süne geçerken baktım: Tamise kabar -
mıştı, vapurla.. itlcmiyordu. Çarnaçar 
trene binecektim. 

Çering Kroı'a gittim. Bir iki dakika 
sonra da birinci mevki 11cak bir vagon& 
kurulmuı. Gravesend'e doğru yola çık
mııtım. 

Tren yolda dört istasyona uğradı. 

Birer tktıer dakika kalarak yoluna de • 
vam ettim. Uç çeyrek sonra Gravesend'e 
ııelmiftik. Buraaı yaz günleri Londra • 
nm Tamiıe kıyııındaki en güzel gezin
ti yerlerinden biridir. 

Randal'ın kötküntl anyacaktım. Fa • 
kat bunu karşıma ilk çıkana IOl'aJnU -

dım ya 1 Burada da, daima iyi netice al· 
dığım bır vasıtadan istifade ettim: 

Gann karııaında bir ıimur dlikkl· 
m vardı. Oraya girdim. Karşıma şişman 
bir genç çıktı. Göbeginin müsaade et -
tiği kadar igilerek selim verdi. Sonra: 

- Zannedersem satılık köık anyor-
sunuz Elimde üç köşk var ... ikisi mo-
bilyalı, ve son derece ucu% ... Bulunmaz 
bir fırsat ... Kaçırmağa gelmez .. ister • 
ıcniz otomobilimle sizi hemen timdi ga
türeyim... Uzak deiil. .. Yarım saat sUr
mez bile ... 

- Evet, eider bakarız, dedim. Fakat 
fazla para veremem ... 

- tş paraya kalsın, Bayım! Kavga et· 
meyiz... E!bette istediğim parayı vere
cek değilsiniz. Fakat uyuıuruz .•• Evve-

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 N. 1ı kanun mucibince ib
razma mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 
N b remıi ceridede ilan edilen talimatnameye göre Vekaletten ahnıf ol • 
dakbn müteahhitlik vesikasiyle teklif zarflarını mezkGr kanWlun tarifab 
dairesinde hazırLyarak 7-9-1936 tarihinde saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde demiryollar İnf&al daireaine tevdi etmeleri limnda. (461) 

DöNECEK p AR A 
Londra, 3 (A.A.) - Salahiyettar ır::: 

(431) .. 

mahafilden alman maltlmata göre, Dün ve Yarm Kitaplannclanclır 
kral Sekizinci Edvard, iki Uç gUn de Fiyatı 25 kuru,tur 
Vlyanada kaldıktan sonra 14 veya 15 .-------------• 
eylülde lngiltereye dönecektir. 

li, bu iki köşkten sizin için benim en 
münasip gordüğilme gidip bakalım. 

Simsar hemen: 
- Tedi 1 Tedi f diye ıeılendi. Yukan

dan on bir, on iki yaşlarında bir so • 
cuk koıtu geldi. 

- Tedi, ben bu Bayla biraz d.ıpn 
çıkıyorum. Ben yokken kapıyı arkasın
dan kilitle ve kimseye açma.. Anladın 
mı~ 

- Anladım, Mister Big. 
Mister Big bana yol gösterdi. Dllk .. 

klnın arka tarafındaki avluya çıktık. O· 
rada çocuk oyuncıtı kadar kil~ilk bir 
otomobil vardı. ikimiz aor aıiacaktlk. 

Miıter Blg otomobilin kıpı1ı1nı açtı: 
- Buyurun, dedi. Sai köıeye ycrle

ıin ... 
Köfeye yerleıtiın, yanıma da oturdu. 

Otomobil onun tarafına iirildi. 
Mister motC:Sril itlctti. Sanıla sarsıla 

ıidiyorduk. ikide bir Miater Biı llze
rime dilttükçe: 

- Affed~rsiniz, Bay, diyordu. 
Nihayet güzel bir kô§kiln CSnUnde 

durdu. 
Mister Biı: 

' . - Buruı, dedi, Bakın ne gllzel kötkl 
Bir de içeriıini görün. Mükemmel mo • 
bilyalar ... Adeta bedava veriyorlar ... Sa
hibi ıeçen hafta bir kuaya kurban git. 
ti. Kansile kızı da havı ıazından zehir
lenip öldüler ..• Belki bu kazalar ban 
kimseleri korkutur. Fakat siz tabii böy• 
le 1eylere inanma.asınra. tnunm kirala• 
dığı her evden muhakkak bir &lU çık 4 

mııtır, hattl bir kaç tine bile. 
Evi ıezdfk. 

- Benim için çok büyük, dedim. Be• 
nim aradığım küçük, miltevazı bir kötlc 
tU. 

- Galibt ya1nızsrnıa? Xannız, ço • 
cuklarınız falan yoksa hakikıt~ft bıı 

kötk size fazla ıelir. 

Taraçaya çıktık. Buradan bütün kötk 
Ier görünüyordu. Mister Biı bana bu 
köıkleri birer birer ıCSateriyor ve sahip
lerinin kimler olduğunu söylüyordu. 

Miıtcr Biı geveze bir adamdı. Fa
kat onun bu gevezeliğinden ıikiycte 

hakkım yoktu. Ben bir ıey sormadan 
o her ıeyi anlatıyordu. Fakat itekledi 4 

f im isim af zından hali çıkmamııtı. Ni• 
hayet ben somtaia karar verdim. Fakat 
ıüphesini de uyandırmak istemiyordum. 
Etrafa g8ı gezdirerek: 

- Güz~l bir yer, dedim. 
- Evet, dedi. Hem ıilzel yer, hem 

de sıhhi. Burada veremliler bir iki ayda 
iyi olup &idiyorlar. 

Mesela geçenlerde Mançesterli bir 
genç geldi. Bütün doktorlar kendisin • 
den limit kesmitler. Halbuki, buıUn gör 
seniz, sizin benim gibi sapsaflam. 

Bunları söylerken Mister Big eWo 
güm gum göğsüne vurdu. 

- Benim de burada bir arkadapm 
vardı, dedim. İsmi de Randal'dır. Bura• 
nın havasını pek methederdt. 

- Randa) mı? Tanırım! Ekseriya gö
rüyorum. Benim dtlkklnın önünden se
lim vermeden ıeçmu. Eıkiden ıu kar
flki küçilk binada otururdu. Gönlilnllz 
mü? Hani ıurada beyaz bir" Yar? 1,p
te onun yanındaki küçük binada. Altı 
ay oldu. Gitti Gadşil'de eski bir ıatoya 
yerleıti. Gadtil buraya çok yakındrr. Şa• 
toyu ıüzel:e tamir ettirdi. Kiiçilk bir 
§ato ama, tarihi bir 1ey galiba. Bir yer
de okudum: Shakespeare'in ,.iV inci 
Henry .. isıınlndeki eserinde orıda ıe • 
çen sahneler varmr§. Randal orada otu4 
ruyor itte. 

"Yalnız, haberiniz olsun: Şimdi bu• 
rada değil; Hollandaya gitti. Bir hafta 
sonra gelecek. Gitmeden evvel geldi be
ni gördü: O yokken kötkte yapılacak 

bazı tamir itleri varmıı. Bana "ara ııra 
uft'a da alikadar oluver,, dedi. 

- Demek §İmdi ptoda kimıe yok? 

- Var! Hizmetçi Dik1e atçı Kate 
var. GCSrıeniz Dik ne alaycı çocuktur& 
Yalnız bir kusuru var .•• 

- Nedir kuıuru? . 
( Arkaaı vat) 
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't• 4 Eyltil 936 Cumo gttnn akşamı 

Akay Direktörlüğünden: 

12 - 14 - 8 - 936 çarşamba ve cuma günlerinde yapılan imti
handa muvaffak olanların imtihana girme numaralarile adları aşaiı· 

BU G UN da yaılıdır. Bunların tayin olundukları mahal ve vaifeleri öğren-
İSTANBUL - 18 Opera musikisi k h kl d ·kt' d · l k ·· k (plak), l9. Haberler: 19,15. Muhtelif me ve a arın a ı ıza e en muameJe yapıma uzere evra ı 

plaklar, 20. Halit musikisi (plak), müsbitelerile hemen idaremiz memurin şubesine miir:ıcaatları ilan Featival hey'etinin ittirakile Boğazın yakın kısmında yapı· 
laca.k mehtap gezintisine tahsi& edilen elektrikle tenvir edil
mit vapurların hareket cetvelidir: 

20,30. StUdyo orkestraları, 21,30. Son olnur. (840) 
haberler. l 'h 1 'h 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı- mtı ana mtı ana 
nın gazetelere mahsus havadis servisi ginne Adı girme AJı 

Köprüden: Kalamış vapuru saat 21,25 te Köprü - Ada is
kelesinden 

verilecektir. Numarası Numarası. 

. - Heybeli ,, o 21 ,30 da Köpril - Kadıköy 

iskelesinden 
Kadıköyünden: Göztepe vapuru saat 21,05 te Kadıköyünden 

. . 
21,13 ,, H. Paşadan 
21,30 ,, Köprüden hare
ketle alaya ittirak ede
cektir. 

Adalardan: Eren.köy vapanı saat 21,10 da B. Adadan 
19,55 Heybeliden 
20,30 Burgazdan 
20,45 Kınalıdan hare· 
ketle Tophane önlerinde 
fener alayına iştirak ede
cektir. 

ÜCRETLER 

YARIN 

!STANBUL - 18. Dans musikisi 
pJ&k, 19. Haberelr, 19,15. Muhtelif 
plaklar,, 19,30. Çocuk san'ati (Hika
yeler) (Mes'ut Cemil), 20. Çocuk mu
sikisi plak, 20,30. Stüdyo orkestrala
rı, 21,30. Son haberler, 22. Gazetelere 
mahsus servis. 

BORSA 
3- 9 . 936 

fllzalatmda ytıdııı ll)llft'tll olanlılr, na. 
rinde ruua.meltı gôrenl"rıllı. Kakaınlar 
mat 12 de kapanış Mtıı fl,y11tla.r1ııu. 

• Storun 
•Dolar 

1 
'Frank 
• Llrot 

~ARALAR 
ôli4ı • Şllln AVUB 

L~6 . turya 
l117- •Mark 
ı til) - • ZloU 

:!ti:-

00.-
:.2 -

·4. - • Pcngo 24 -
! ii - •Ley 16 -

K .. · d ı ·Belçika Fr. oprli en binecek yolculal' için gidip gelme 25 Kuruş , Drahmı 
Kadıköy ve Haydarpaş3.dan ,, ,. ,, 30 ,, • 1ııviçre Fr. ·~O. - • Dlna-r t>IJ-

4- •Yen ~4 -
M.-· •Kron Hl'I-

Adalardan ,, ,, ,. 37,5 ,, ı •Leva 
•Florin 

Mehtap gezintisi bittikten sonra vapurlar geldikleri iskele- ı · Kron Çek. \1~ - •A!tm llbt -
ltj - •Banknot U2 -lero uğrıyarak yolcularım çıkaracaklardır. (952) • Pezeta 

~ ................................ ~·~--~~~--~-
-· 

·: ~~{l~let Demiry~l~a~~ - ve _ ?im~nlor' ,işletme .,· 
, ~ Uı , •J . ·ı~ . I .. • . . . '• 

T".". : . · · mum ıuaresı.'..l "~''!'' .. ~ ....... ·; ... :. ""··~· 

Muhatnmen bedeli 12233 lira olan adi ve duble bina camlar.le 
vaıon camları 29 - 9 - 1936 ı ah günü saat 15,30 da kapalı :zar{ 
usulü ile Anknr:i.da İdare binasınd :ı satın alınacaktır. 

c EK 
• Lotıdra 1Mı7fı 

• Nevyork J.7!120 

• Parte tı!.ll"i 

• MllAno LOt (l~ı 
•Brüksel 4 7 2?ı 

•Atine · H!l67. 

• Cerıe~ Hl!ll 
• Sofya rıH,HIH:~ 

• Am~terıl!UD ı. ı f s-. 
• PraR W.22fı6 

L ER 
•Viyan• ~ 2U1rı 

• Madrld 6b440 
• Berliii 1.\1784-
• Varşoft 42221 
• Hudapl'ŞtA 4 2614 
• Bllkre§ 107 Httl6 

• Beıvao li4 6bö8 
• Yokohame 2.titıSO 

• Moskova U87bô 
• Stokholm tt Ob8U 

ESHAM 
81.1 işe girmek istiyenlerin 917,48 liralık muvakkat teminııt ile k& • tı;, Bankası 10~ rramva, ... w 

ımnurı tayin ettiği vesikaları, res:ni gazetenin 7 - 5 - 1936 G *Anadolu ~4.Sö *Çimento 12 01> 

3297 No. lu nüshasında intitar etmiı olan talimatname dairesinde Rejt 1 80 Unyon Del l.l.OO 
Şl.t. Hayrty ıtıoo.ı Şark Del ı,oo 

- · ~ nr"'} vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyoil •Merkez Ba.nk 82 <0 Balya J oo 
;:-:eMHiio..e vermeleri lazımdır. u. sı~orta .oo Şark m.. ec.7.a ı 00 

Ş~rtnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Ha)'· 
11 

__ P_o_n_om_o_n_tı __ ~.ı_o_Te_ıeı._o_n ___ ı_oo_ 
darp::ı.fada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (774) callkrazlar Tahviller 

• 1933 T.Bor. ı 23 40 Elektrik -XJ,Ol, 

l\!uhammen bedeli 125000 lira olan 2500 ton katran yağı 12 - • • • • a 21676 Tranıvaı ııı,70 
5 ı • " • .. m 21 s:ı ıııhtmı 14.06 10 - H>36 pr-.zartesi günü saat 1 .30 da. kapalı zarf usulile Ankara l.stık.DabtU 11620 ,. Anru:ıoıu 1 44 erı 

da 1 :la.re binasında satın alınacaktır. ErgenJ tstlk. OJ7,7:ı *Anadolu n oiı.6ô 
Bu i~e girmek istiyenleriıı 7500 liralık muvakkat teminat ile kanu· 192~ A M ııı.oo Anadolu m •7 fb 

~ S. Erztırwn llJO, * MUmı::!'s!J .A H> 60 
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gaz~tenin 7 - 5 - 1936 gün ..... __ , __________ __, 

3'Z97 f'\o. lu nüshasında inti,ar etmİ§ olan talimatname dairesinde 1:-------------
dmmı~ vesika ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 a kadar Komisyon 
Rei&liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 625 kunışa Ankau ve Haydarpaşa veznelerinde sa. 
tılmriitadır. (559) 

genel komutanlığı AnJandarma 
kara satınalma komisyonundan: 

ı _ K l zarf eksiltmesinde verilen fiat pahalı görüldüğünden 
apa 1 b' l'k ku 

35 4'\!\ k ~ıuk 19200 met re kıtlık el ıse ı maı pazarlık-
, V'V metre apu~ , 

la aabn alınacaktır. .., . 
2 _ Metresi 280 kuruş tahmin edilen kaputlu:un ılk teminatı 

Zahire satışı 

lııto.nbul Ucareı ve llablre borsa.mda dllıı 
muanıcle röreu (kUo) uıaddeleıı 

Kf. P. ltf. p, 
Nev'i: Enu En çok 

Buğday (yumuşak) 5,15 5,35 
,, (sert) S,25 5,30 
,, (kzdca) 5,20 

Arpa yemlik çuvallı 4,10 4,15 
,, Anadol dökme 4,3 4,5 

Mısır 5 
Yulaf 4,17 
Nohut lepanya to-

burnu 11 
iç fındık 55,20 
Yapak Aanadol) 50,20 

" 
<Trakya) 64 66 6206 ı· b d 1· 490 ku ruş olup pazarhgı 21 - 9 - 936 

ıra şartname e e ı b h · · pazartesi günü saat 11 de ve met resine 265 kunıf . a a bıçılen kıt· ...._ _____________ . 

lık elbiselig~in ilk teminatı 3794 lira şartname bedelı 255 kurut olup -----m"!ll----ı----. 
1 cakt • CUl'ltA Curnı>rteıi 

pazarlıiı aynı gün saat 14 de yapı a ır. Takvım 4 Eylfil s Eyıtıl 
3 Ş 1 K · ondan alınabilir. Pazarlıklarına girmek A 

- artname er omısy . . ======t' 7 C. hır 18 c . .Ahır 
iıtiye:nlerin belli günde ~artname de ya:ıılı .. belge ve ılk t~mınat uUD doMu :=; ::ıo ~ 3 ı 
makb b k ktupları ile belli a-un ve saatte Komııyona Gno batışı ı 8 •. 39 ı 8,37 

uz veya an a me (692) (881) Sabııb namaz. 4 45 4 41 
ba~ vurmaları. ogıe aamllZI 12 1 i3 12 t 3 _ ...................... _......-_.......,.~ ....... --~~:::=::;;:;;::::::;:~::::;;;:~ CliliıdJ namaz, I .\53 15.S [ 

1 1 
Akşam namazı 18,39 18 31 

lstanbul Emlak ve ElJtam Bankası ilanları ~:""mazı 2~.~~ 2~.!~ 
Yılm geı:en günleri 248 249 

Kiralık Depolar Y•mk"':::::şsu:t
1

:arkta 
116 

il A L K ~.,ln!rrı:ı--..-. J...,.lf 3..,...:1 ....... !'"""~ 

OPERETi ~~ ı 

Büyükada İskele , r -~· 
tiyatrosunda 

HALiME 

Esas No. su Mevkii ve nev'i 
Depozito 

K 1 Al' p ata mahallesinde Çop-
Galatada ı ıç ~ a 6 No. h depo. 36 Lira 
lük iskelesi sokagın d . 

M k". bi r yahut üç sene müddetle kıra lan· 
:v n yukarıda yazılı depo u tur. ihale 14 - 9 - 1936 

mak uzere açık arttırmaya konul rn f 
pazartesi günü saat onda yapılacaktır. 

İ.teklilerin ıubemize geliıielerİ· 

c. 17 

(407) (836~ 

6 Adnan Hızır oğlu 73 Ramiz Aktü.re 
8 Zati Tekhan 78 M. Fikret Atadeni2 

14 M. Nedim Güney 83 Hüseyin AYni 
16 Hüseyin Asutay 98 Ruhi Çalı, 
18 Bürhan Bürsan 99 Nüzhet Çağlar 
19 Mahir Yetik 101 O. Nevzat Nemli 
20 Hilmi Hız 103 Nuri Erten 
25 Bn. Suat Ali Eren 109 S. Sırrı Özyurdan 
26 Zeki Berkkan 113 M. Şevki Aslay 
27 H. Kamil Bulak 119 Rıza Oral 
37 Sami Pek Türk 120 Mehmet Tülbek 
38 Fethi Saygın 123 Faik Erkmen 
39 Hilmi Oral 129 Ali Basri Vural 
40 Vedat Yalman 130 M. Cavit Gilmrilkçll 
53 Nazmi Özel 145 Mehmet Balkandı 
54 M. Emin Akdeniz 149 H. Cahit Tarancı 
55 Kemal Seç.meer 155 Osman Moraç 
56 Cemal Küçükkaya 160 Seliihattin Aktubunay 
62 Tahir Sanıcan 174 Bülend Ergil 
63 İbrahim Ertunç 176 Sezai Yılmaz 
66 İbrahim Aykaç 177 Mehmet Tevfik 
67 Cemil Türk eri 178 Feridun 
68 M. Nurettin Tansukalp 179 Kemal Kocabey 
70 Osman Doğan 184 Fehmi Yazıcı 
72 Hamdi Bayrakçı 186 Nedim Okyay 

Maliye Vekiletinden: 
2.466 No. lu buidayı koruma kal'§ılığı kanununun 2643 No lu 

kanunla değişen dokuzuncu maddesinin B fıkrası mucibince vergiye 
tabi değirmen ve fabrikalardan buğday ve çavdar unlarının kurşun 
mühürsüz ve nakliye tezkeresiz olarak ihracı ve nakli ve her nerede 
görülmüş olursa olsun bu nuların mühürsüz ve tezkeresiz satışa çıka
rılması yasak olmasına rağmen b azı kimselerin kanunun bu hükmü
ne riayet etmedikleri ve kurtun m ühürlü unlan nakliye tezkeresiz 
nakleyledikleri görülmektedir. 

Nakledilecek unların hem kurt un mühürlü olması ve hem de na• 
kil satıcısının elinde usulüne göre verilmiş nakliye tezkeresi bulun
ması şarttır. Bunlardan biri bulunmadığı takdirde sahip ve nakil
lerinin unları müsadere edilip vergileri üç kat olarak alınacağı gibi 
haklarında ayrıca da Türk ceza kanununa göre takibat yapılacağı 
alakadarlarca malUm. olmak üzere ilan olunur. 

(740) (954) 

Posta T. T. binal"ar ve levazım 
müdürlüğünden: 

1 - Satın alınmasına lüzum haııl olan üç nevide (50000) met· 
re lastikli bakır tel açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu mikdarı telin muhammen bedeli (2000) lira ve muvak
kat teminatı da (150) liradır. 

3 - Eksiltme 19 - 10 - 193 6 tarihinde ve saat 15 de Ankara
da Porta T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komis
yC'-ıunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve 
alacakları makbuz ve l<anunen m utebe;· teminat mektubu ve şart
namede yazılı belgelerle beraber mzkur tarihe müsadif pazartesi 
günü saat on be~e kadar mezkur komisyona müzacaat edecekler
dir. 

5 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, lstanbul
da Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(713) (942) 

Sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltme komisyonundan: 

Hıeybeli Sanatoryomu 1936 mali yılı ihtiyacı olan 81 kalem ilaç 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sı hhat ve İçtimai Muavenet Müdür· 
lüğü bin~sında kurulu komisyor.da 9 eylül 1936 günü saat 14,30 da 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 712 lira 56 kuru§ olup muvakkat garanti 53 
lira 45 kuruştur. 

3 - İstekliler şartnameyi ve ilaç listelerini her gün komisyonda 
görebilirler. 

4 - istekliler cari seneye ait Ticaret Odaaı veaikaaile 249 ıa~ ıl; 
kanunda yazılı belgeler bu işe yeter muvakkat teminat makbuz~te 
veya banka mektubu ile birlikte belli ı:ün ve saatte komisyona gel-
meleri. (693) 



MONE ŞARTLARI 

Memlekettmlzde 
Yabancı yerlere 
Posta birliğine l 
g1rmtyeu yerlere{ 

Yıllık 

750 
1350 

a aylık 
285 
fOO 

AylıJı 

110 
ııro 

1.$0 

l'llrldyen!D her posta merkezinde KlJBUN'a abone yazılır. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

Iatanbuı, Ankara Caddeal. l \' A.IU1 yurduJ 

Telefoo i idare: 2•870 
l Yazı lşlert: 2l "13 

reıgra.t adresJ . KURUN btaııbUJ 

Posta ırunısu N4 ce 

ııı1 1 11 ııı ıııı ıı ıııııııı ııı111111ııııııı1111ııııı ıı 11111ııııııı 111111ııııı111 1 11ıııııı 1 1 111 1ıııııı1 1 111 1 ıııııı11111ııııı 11111111ıııııı111111 ı ııııı1111111ırııı1111111ımı11111ıııı111 1 1111ıııııııı 1 111ııııııı111111ıııııı111111ıt1ııııı11111ııııı1111111ııııı11111ııırrıı11ıııııııııı1uıııı•ıııu1;1ııJll"!l:nıll'llll111111ııııııı11111ıııı ıı111111ıı11ııı111111ııııı11111ııııııı1ııuııııınınııııııııı11ruıııtıı111 1111ııırıııı 1111ıımıı11111 uııııı 111111 ın 

• ::~~ o.ı ~-::·\ .. -f~.•;·•:·· •·: • --~.. •~,. ~- .. ~~r~~·' ·•·.~ ·. , , 
• ·ı ~ 1ı •• .!··..... · · ·~ tv·r: · · .. Sü~er Bank Emlak ve Eytanı 

Bankasının kurumu 
1111 

Sigorta 
Sosyetesi 

Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin 
en büyük sigortaları ( G OV EN) dedir. Sigortalarınızı en müsait 

şartlarla ve tediye kolayhklarile yapar. 
"-ı Galata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müracaat ediniz. Tel. 44966 ., 

• • ' . ' •• ' .... , , ... _ .... 117:'( .• - ' ' .H • ' • • ,. • • .. • • , ••• '• 
•r . '·'·'·!'~···· .. :..,....,..,., ····'\'.·)~"·· J'•r.- --'•,'• ... .,. \" • : . -.,:,.f.':'1'1 , 
' -:' "'il. • ~" '. i '.. . - ·~. ,· . , .. . , ' .. ' ~ . : , :~ ' . 1 •• : ' •• l.ı ! • • ' ' ,.. : •• ' • ' , • ' .. ,.. t : ' • :ı ~· ,,, !., • .. 

' ~ .. -ı • ı . • • ,_ 

! . . . .. ~ . ı. .. • : , .. • '' '. • • .. : • '. 

·--·-----------1· Denizyolları 
__. 

i Ş L E T M E S i ,§§ 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaş: 5 

TeL 42362. Sirkeci Mühürdar Zade == 
--• Han telefon: 227 40 --•I :;: 

Karadeniz 
PAZAR POSTASI 
6 Eylül pazar günü saat 12 

de Karadeniz hattına kalkma
sı laz1m gelen posta yalnız bu 
haftaya mahsus olmak üzere 
bir gün teehhürle yapılacaktır. 
Bu postayı yapacak olan AKSU 
vapuru 7 Eylül pazartesi günü 
saııt 12 de kalkacaktır. 

Du posta her hafta olduğu 
gih i yükünü cumartesi günü a· 
lac:ıktır. (908) 

Mudanya 
Postaları 
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1 'V 
t~şrill rl 

Hayriyeden: 
tremmsl 

---ıaasebet 8 
Eylülün 4 üncü Cuma günü akşamı Festival heyetinin iştirakile 

Boğaziçinin yakın kısmında çok muazzam ve muhteşem bir 
Mehtap Gezintisi yapılacaktır 

.ŞiR TÇE HAZIRLAN UBA 
Mütenevvi renkli elektriklerle tenvir edilecek ve bu duba üzerinde 

Rakıslar icra kılınacaktır 
Heyeti tertibiye tarafından Boğazın bütün bu kısmı nurlara ga rkedilmiş bir halde ve umumi tenvİ rat içinde her taraftan atılan 

binlerce musanna fişeklerle o gece sa ym halkımız bu büyük ve müstesna donanma seyrinde görülmemiş bir hayat yaşıyacaklardır. 

Hareket saatleri: 
21,30 da Köprüden 68 ve 7 4 numaralı vapurlar hareket edecektir. Bu vapurlar baştan başa elek trikle tenvir edilmiş olacaktır. 

65 numarab vapur saat 19, 20 de Bey kozdan hareketle Osküda ra kadar Anadolu iskelelerine uğrı yarak Köprüye, 

66 numaralı vapur saat 19,30 da Yenimahalleden hareketle B eşiktaşa kadar Rumeli iskelelerine uğrıyarak Köprüye gelecek ve 
kafileye iştirak edeceklerdir. - . 

Bu vapurdan bir bandom üzik bulunacaktır. 

FlY ATLAR: Köprüden kalkan iki vapur için gidip gelme ücreti 25 kuruştur~ Bo~~~d~n inecelc vapur ücretleri gidip gelme 37 
112 kuruştur. 

Gezinti bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere uğnyarak avdet edeceklere" 
Pasolarla fotoğraflı kartlaı ve karneler muteber değildir. 
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1 Eylülden itibaren tatbiki· 
ne b~şlanan ve Birinci teşrin 
sorıuna kadar devam edecek 
olan mevsimlik program mucİ· 
bince evvelce IST ANBULDAN 
CUMARTESİ GÜNLERi SA
AT 14 DE KALKAN POSTA
LAR CUMARTESi GÜNLE
Ri SAAT 8.30 DA KALKA
CAKLARDIR. Gemliğe ka
dar giden bu cumartesi posta
ları pazar günü saat 6.30 da 
Gemlikten, 11 de Mudanya-

dan ve 12 de Armudludan kal- , ' •·--------
1

-- Esk İ F E V Z 1 A Ti • 
::'O::~:r~~~ de lstanbula dö- Yaka:~~~~a~atıhk Yatılı 00 AZiÇi LİSELERİ Yatısız 

PAZAR GÜNLERi MU- Yakacığm en güzel yeri olan Sa- 1 

DANYADAN 18.30 DA IS- natoryom caddesinde gayet ucuz fi- Kızlar ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana, !lk Orta ve lise •t.nıllan 
TANBULA DÖNEN POSTA- yatla satılıktır. \ Kayıdlar başlamıştır. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönde,.ilir Kayıd ve tafsilat için her gün mek· 
LAR KALDIRILMIŞTIR. Is~ Arzu edenler Şeref otel müste- · tebe ve yalnız tafsilat almak için Yenipostane arkasında Basiret hanmd:ı ÖzY,ol idarehanesine mü-

cirine müracaat. 1 

tanbuldan pazar günleri 8.30 ._ ___________ _. •-mmımm racaat edilebilir. Arnavutköy, tramvay caddesi Çiltesaravıar. Telefon: 36 210 • 

da kalkan postalar lstanbula l 
pazartesi günleri dönecekler- ı~--G-.ö•z_H_eıkı•i•m-i --•ı·---••ımEl'WIE·::!'!*--
dir. (909) , ... _________ _., Dr. ~ükrü Ertan 

DE {\if o s r E N 1 Cağaloğlu Nunıosmaniye cad. Ncı 31 v u c A 

F. .. .. .. . ı ı (Cağaloğlu Eczanesi yanında) Kuram ve Direktörü: NebJ o""lu Hamdi Ülkmen 
e tarın tercume kullıyahndandır Salı günlerı meccanendır.. ~ 

Fiyatı 35 kuruştur 
1
1 Telefon. 22566 Kayıt muamelesine bnşlanmışbr. Cumartesi ve pazardan başka her gün 10 - 17 arasında okula 

müracaat edilebilir. 

GECEL- GUNSEL- K•Z- ERKEK . 
Eski: inkılap 

.. LK.. iSELERı 

. - ~ ...... "' . . . .. 

Türk Maarif Cemiyeti 

Mektebi 
ffi"'FHttÇ**M)•• Cağaloğlu, Yanıksaraylar - Telefon: 20019 ---------•• 

ilk, Orta, Lise "Hirincl sınıf" 
Ankara - Havuzbaşı - N~ati Bey Caddesi 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. Alınacak talebe mahdut 
olduğundan bir an evvel müracaat edilmesi tavsiye olunur. 

Telefon : 2877 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassı11ı 

Pa.ıardan ba~ka günlerde öğleden 
o;onra sa.at ( 2 1/ 2 tan 6 ya) kadar Is 
tanbulda Uivanyotunda (104) numa 
ralı hususi !<ahine!ö;İn de hastalarını 

kabul eder. Salı, cumarte~i günleri 

1 
sabah "9 1/ 2 . 12" .,aatleri hakiki fı 

1 

karaya mahsustur Herkesin halin• 
göre muamele olunur.Muayenehane Vf 

~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~ yazlık telefon: ~ndilli 38 

Bergama belediyesinden: 
Her sene açılması nıutat olan Bergama hayvan pana!":ri bu se

ne de 14 - 9 - 1936 da açılacağı ve 1,;mumun istirahatmin müem· 
men bulunduğu ilan olunur. (505) 

Neşriyat Direktörü: Refik A. sevengiJ ı- tlipnotizma 
Dün ve Yann Kitaplarındandır 

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası Fiyatı 100 kuruştur 1 


