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Montreaz Yolanda 
Her yerde sulh ve 

çalışan toprak 
sükun içinde 
işçileri •• 

lıfontreux yolunda, 18 haziran - --------------

~ txıektubumu ekspreste yazıyorum. ,------------•, 
~."tn hummalı bir hasat faaliyeti i- At t • • k 
çl!lde görünen Bulgar toprakları ara- a U r 
~dan hızla geçiyor. Her yerde işle
llen bağlar, buğday tarlaları, meyva 
~Çel-eri. Bağları, tarlaları, bahçeleri 
~lllde haziran güneşi altında çalışan 

Filoryada spor 
hayatına başladı 

0 Ulgar köylüleri... Dün Atatürk öğleden sonra, ken-
ti dileri kürek çekerek denizde sandaJla 

\' iç şüphe yok ki Bulgaristandan bir gezinti yapmıılar ve bunu müte-
Ugostavyaya geçince orada da ayni 

iti akip plaja çıkarak burada kum ve anzara ile karşılaşacağız. Belgrat-
laıı güneı banyosu almışlardır. sonra ltalyan hudutlarına girince 
ten Atatürk, ak•ama doğru yaya ola -e Bulh ve sükün içinde çalışan top- s 

r~k İ§çilerini göreceğiz. Fakat yerle rak plaj sahilinde bir müddet dolat -
~k arasında gündelik hayatlarım mışlar ve bu arahk Florya tesisab -
i l>raktan çıkarmak için uğraşan bu nın yeni pl~nına g~re yapdma~ta o

llsa.nıarın düşüncelerile Montreux'da ll\n banyo bınalan ınıaabnı teftıt bu
\>e Cenevrede dünya işlerini konuşma- ı yunnu,Iardır. 
la giden diplomatların endişeleri ara- Atatürk, Floryadaki deniz evin -
9lrıda yerlerle gôkler arasındaki me- de spor hayatına batlanuıJardır. 
8tf eıer kadar uzaklık var. \.- ~ 
bir Zahirde bakılınca harp istiyen hiç --------------

nıemleket yoktur. Tam tersi her 
::nleket kendisinin sulh kurtarıcısı 
'bİet tıfunu iddia ediyor. Bununla bera
tbıı IUlhu kurtarmak için yapılan bü
h._ gayretler ortada muhakkak bir 
~ tehlikesi bulunduğunu gösteri
l9 · liattA bugUnkü harp tehlikesinin 
~ 14 ten daha mühim olduğunu en 
~~Bek salihiyetler en yüksek sesler-

ıltn ediyor, 

' Su liadar açıl[ olan umumt emni
ht.tııik içinde tabii olarak her mem· 
t~ln ilk müracaat ettiği tedbir si
~· Her hangi bir harp 
~ kara:.lr4mdi P-111Iliyetln1 ko
~ tedbirleri almaktır. Montreux 
(~ 
d eranm Cla. TUrkiyenin bu bakım-
ı,~ ~uyduğu bir zaruretin üadesidir. 
llrtiıe Lozan muahedesinin akti sı
~ arsıulusal sulhun muhafazası 
~_boğazlar mmtakası askerlikten 
~t edildiği 1.-ldc bugün Akdenizin 
~eti için bu kay.Dm kaldırılması 
ı:ıı geliyor. Daha doğrusu Lozan 
'1 ~edesi boğazların bekçiliğini arsı
~l bir komisyonun kontroluna ver
' halde hu kontrol kuvvetini boğaz
th~-- hakiki Sahibine vermek bir ih
·.raç halini alıyor. 

llt:kd?niz muhitinde bu denizlo :M.ar: 
b1t-~~ ve Marmara ile Karadenlz1 
Ce~~ıne bağlıyan boğazlardan başka 
ltıı 1Uttarık boğazı ve Süveyş kana
t~tı ehemmiyeti boğazlardan bilyük
~kİ ~?le Süveyş kanalının açılması 
l'at dunya milletlerinin ekonomik ha-

ıtıda inkilaplar yapmıştır. Bunun-

ASIM US 

~ ·sonu Sa. 6 Sil. 1) 

Boğazlar konferan
sında lngiliz heyeti 

lngiliz heyetine reislik edecek 
Lord Stanhop 

"Tayms,, gazetesinin yazdığına gö
re, Boğazlar konferansına gidecek İn
giliz delege heyetine Lord Stanhop 
riyaset edecektir. 

İngiliz delegesi cumartesi günü 
Montröye hareket etmiş bulunacaktı. 
Heyet deniz, kara ve hava kuvvetl~
rine mensup mütehassıslar ile Han
ciye Vekaleti erkanından mürekkep
tir. 

ı\llıerikalılar 
\'apurunu 

lngilizlerin "Kuin Meri,, 
2aptedeceklermiş ! . 

"I(, 
ııı,. llari_ Nevyork limanında 

Vaşington, (Ku
run) - United 

Press ajansı mu • 
habirinin bildirdiği 
ne göre Amerika· 
lılar İngilizlerin At 
lantik vapuru "Qu • 
een Mary" yi zap
tetmek istiyorlar -
mış. Bunun sebebi 
fngilterenin Ame -
rikaya olan harp 
borçlarını henüz ö
dememiş bulunma
sıdır. Amerika kon 
gresinin son kararı 
üzerine Amerika • 
ya borçlu hükumet 
terin Amerika 1i -
mantarına gelecek 

.., lüks vapurlarının 

ı:aptı lbım geliyor-
mut-

Sayısı Her Yerde 3 Kuruş 
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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN dol 
toruna kendini parası.z muaye · 

ne ettirebilir. 

** ....................................... ___ .... 

AnkaralJa çağırıldı 
~~~..._.;o.-~------------------~~~~---~~-

iJ k · ü Va ileri ?arti Genel Sekret ri 
yeni vazifeler·i hakkın 

Toplantı salı 

günü olacak 
1 

Ankara, 20 (A.A.) - Valilerin ye
ni deruhte etmiş olduğu parti işleri 
hakkında kendileri aydınlatılmak ve 
hasbihaller yapılmak üzere Ankara, 
tzmir ve Edirnede dahiliye vekili ve 
cumuriyet halk partisi genel sekreteri 
Ş. Kayanın başkanlığında valiler top
lantısı yapılacaktır. 

23 haziran salı günü ilk toplantı 
Ankarada olacaktır. Ankaradaki top
lantıya davet edilen valiler şunlardır: 

Bilecik valisi Ali Rıza Oksay, Eski
şehir valisi Talat Öncel, Kütahya va
lisi Sedat Erim, Bolu valisi Salih Ce
mal Gülen, Zonguldak valisi Halit 
Aksoy, Kastamonu valisi Tevfik Ta
lat Demirkan, Ankara valisi Nevzat 
Tandoğan, Sinop valisi Süreyya Yur
dakul, Samsun valisi Fuat Toksal, 
Çorum valisi Ziya Tekeli, Amasya va
lisi Kadri Üçok, Tokat valisi Faiz 
Ergun, Kayseri valisi Nazmi Toker, 
Niğde valisi Faik üstün, Konya vali
si Cemal Bardakı, Yozgat valisi B. 
Baran, Seyhan valisi Tevfik Hadi Bay 
sal, Malatya valisi Etem Akıncı, lçel 
valisi Rükneddin Sözer , Gaziayıntap va 
lisi Ali Rıza Çevik, Ordu valisi Hayri 
Sırtıkızıl, Giresun valisi Feyyaz Bo-
8Ut, Afyon valisi Durmuş Evrendilek, 
Kırşehir valisi Mitat Saylam, Sıvas 

(Sonu Sa. 6 Sa.!) 

Garip bir haber 

B. Hitleri öldürmek 
istemişler 

Alman başvekili yerine 

şoförünü öldürmüşler 
' 

Dün gelen Le Jour gazetesinin 
Presse - Actualites'den aldığı ''bütün 
mesuliyeti kendisine bırakarak,, kay
diyle neşrettiği bir telgrafta eunlar 
okunuyor: . 

Prağ, - Hitlerin on iki senedenbe
ri hizmetinde bulunan şoförü Joseph 
Schreck (Yosef Şrek) in cenazesi 
yüksek mevkili bir şahsiyet gibi bü
yük bir merasimle kaldırılmıştır. 

Çekoslovakyadaki Alman muhitinin 
ileri sürdüğüne göre, Joscph Schreck
in ölümü siyasi bir suikastin neticesi
dir. 

Bilindiği gibi, şoför Adolf Hitlere 
çok fazla benzerdi. Bu benzerlik Hit
ler gibi gitnıesile bir kat daha artar
dı. Esasen bu, her hangi bir siyasi 
suikastin hedefini şaşırtmak için 
mahsus ittihaz olunmuştu. 

Joseph Schreck, öldüğü gUn Alman 
başvekili ile otomobilde bulunuyordu. 
Katiyetıe söylendiğine göre Bemau 
da, bir tren geçidi önünde, Hitlerin 
otomobili trenin geçmesini beklerken, 
bir silah patlamış, ve şoför yıkılmış
tır. 

Joseph Schreck, her zaman Bitlerin 

oturduğu yerde bulunuyordu. Hitler 
de otomobili kullanıyordu. Çünkü o
tomobil idaresini esasen çok sever. 

Bunun için, Hitlerin, şoförü gömü
lürken söylediği sözler çok acıklıydı 

ve dinliyenler bazı yerlerinin manası
nı anlıyamamışlardı . 

Bu cinayet R. R. !erin (Roehm'in 

intikamcılarınm). eseri zannediliY.Or~ 

a ydn11a acak 

Mütlıiş bir boğuşmadan sonra 

Şmelllag Zenci 
boksörii yere serdi 1 

" Sizin zaferiniz Almanyanın da 
zaferidir. Sizinle müftehiriz,, 

Alman boksörtl 
!\faks Şmeling ile 
zenci boksör Louis 
nin yaptıkları ma
çın neticesi niha. 

·'·",<·;<-·'.on''( yet belli oldu \'e 
maçı yarım saatıik 
müthiş hir dö,•üş. 

medcn sonra Al. 
man boksörün 
hem de rakibini ye 
re sermek suretile 
ka1.a.1d1ğı anla!fıl

c!ı . 

Almanın ka. 
1.anmnsr pek az 
beklendiği i~in tu. 
tulan bahis lerin 
çoğu zenci üzerine 
tutulmu ştu. 

Bu itibarla maç 
neticesinin bilhas. 
~a Amerika spor 
aleminde bir bom. 
ba tesiri yaptığına 
hi ~ şüphe yoktur. 

Maçın tafsilatı 

şudur: 

Nevyork, 20 (A. 
A.) - Dün gece 

Büyük bir galibiyet kazanan Alman öoksörü 
ı'1al..1i Şmding (Sonu: Sa. 7 Sü.1) 

Liselerden birincilikle çıkanlar 

Edebiyattan 
Selçuk 

Edebiyattan 
Seniha 

KURUN: Her yıl yaptığı gibi, bu 
yıl da liselerimizi en iyi derecelerle 
bitirmeye muvaffak olan talebeleri
mizin fotoğraflanru neşretmeye ve 
kendilerini tanıtmaya başlıyor. 

Fenden 
Mustafa 

Fenden 
Asım 

Yukarda fotoğraflarını gördüğü
nüz dört genç Bayan Seniha, Bay; 
Selçuk, Mustafa, Asım 1stiklfil lisesi
ni en iyi derecelerle bitirmişlerdir, 

Kendilerini tebrik ediyoruz. 

Yüzlerce hediyeli müsabakamızın şeklini bir 
iki gün içinde ilan edeceğiz. Müsabaka bütün 
okuyuculanmızın iştirak edebileceği bir tarzda 
çok eğlenceli ve kolay olarak tertip edilmiştir. 
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Kudüsteki hidiseler 

· rans da z eri tedbirlerin 
kaldırılmasına karar verdi 

Araplar geceleyin ingiliz asker
lerine taarruz ettiler 

Kudüs, 20 (A.A.) - Arapların 

grevi devam ediyor. Şimdi de Yahu
diler ekonomik istiklallerini elde et. 
meğe ve Araplardan müstağni kal. 
mağa çalışmaktadırlar. 

rak, şehrin kapılarını bir kaç dakili 

için kapamışlardır. f{a 

Fransa, Roma 
emniyete 

Londradaki elçilerıne kollketif ve 
riayet tekliflerini de bildirdi 

Grevden zarar görenlere bu defa 
teşkil edilen yardım sandığından mu. 
ayenet edilecektir. 

Londra, 20 (A.A.) - Avam 
marasında müstemlekeler nazırırı~. 
Filistin hakkındaki diyevini mütea .' 
B. Lloyd George, Filistin ve H~be~1 

tan hadiseleri arasında bir ilgı ol . 
ğunu tebarüz ettirerek, YahudiJerı 
zararına olarak Araplara her )tanı: 
bir müsaade gösterilmesinin şiddet 
aleyhinde bulunmuştur. . d' 

Paris, 20 (A.A.) - Bay Blum, 1-ı 
talyan B. elçisi Bay Çerruttiyi kabul 
ederek, Fransa hükumetinin, zecri ted 
birleri kaldırmağa karar verdiğini bil
dirmiştir. 

Cenevre , 20 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti mahafili Bay Edenin "soldan 
geri ,, etmesinden fevkalade müteessir 
olmuşlardır. 

Bu mahafilden beyan olunduğuna 

göre , bundan böyle diplomatik cidal, 
and!aşmanın tadili etrafında t emer
küz eylemektedir. Küçük antant dev
letleri ihtimal ki Milletler Cemiyetine 
karşı sadıkane duygularını t eyit ede
cek ve 16 ncı madde ile müeyyed sulh 
tezinin kuvvetlendirilmesini istiyecek
Jerdir. 

!ngilterenin de, Milletler Cemiyeti
nin nüfuzunu iadeye çalışması ve 
halbuki bazı cenubi Amerika devlet
lerinin de andlaşmanın mevzii uzlaş
malar esası üzerine müstenit bir tarz
da tamamiyle tadilini istemeleri muh
temeldir. 

Roma, 20 (A.A.) - Resmi m.abafil
den bildiz<ildiğine göre, zecri tedbirler 
kaldırılmadığı için, İtalya, gelecek Ce
nevre toplantısına iştirak etmek iste
memektedir. 

lngilterenin kararı, İtalyanın bu hu
sustaki hattı hareketini değiştirme

miştir. 

Yarı r esmi, fakat salahiyet sahıöi 

h'r zat, Havas ajansına. §11 beyanatta 
lunmuştur: 
"Zecri tedbirler kalkınca, mukabil 

tedbirler de tabiatile kaldırılacaktır.1 
Zecri tedbirlerin ekonomik kısmı, bi
zim milli endüstrimizin fevkalade in
kişafını mucip olmuştur. İtalya, bun
dan istifade etmek arzusunda değil -
dir. Onun, şu veya bu devlet aleyhin
de hiç bir husumet duygusu yoktur.,, 

Ayni zat, Bay Edenin nutkunu, 
memnuniyetle karışık bir sükfln ve 
huzur ile dinledik. Bu nutuk İtalya 
hesabına siyasi ve askeri bir muvaffa
kıyettir. Elan bir Habeş hükilmetinin 
bekasını iddia eden şayialar bu nu
tukla tekzibe uğramışlardır. İtalya, 
istikbale, emniyetle bakmaktadır,, de
miştir. 

UMUMi TEKLiFLER 

Paris, 20 (A.A.) - Fransa hük(t • 
meti, Roma ve Londradaki büyük el • 
çilerine kollektif emniyete riayet ettiI"" 
meği istihdaf eden "umumi teklifler,, 
ini bildirmiştir. Fransa hüldlmeti, bu 
tekliflerini bir mUddet sonra ecnebi hü
k(tmetlere bildirecektir. 

Bu teklifler, muvakkat mahiyette o -
lup muhtelif kabineler taarfmdan bu 
bapta verilecek cevapların gelmesine 
kadar kat'i bir vesika tegkil etmiye • 
cektir. 

Fransa hükfunetinin kendi planını 
Milletler Cemiyeti asamblesinin 30 ha
ziran içtima devresine yetiştircbilip yc
tiştiremiyeveği henüz belli değildir. Bu 
plan, bilhassa Mıilletler Cemiyeti mu • 
kavelenamesinin esaslı prensiplerinin 

değiştirilmesi zaruri olmadığı düşünce
sine istinat etmektedir. 

Fransız teklifleri şunlardır: 
1 - 11 nci maddenin tatbiki ha -

!inde ihtilafta taraf teşkil eden devlet -
lerden rey vermek hakkını nnez'i, 

2 - Milletler Cemiyeti azasınm kaf
fesinden alınabilecek ekonomik zecri 
tedbirlere iştirak etmelerinin istenilme
si, bazr devletler coğrafi alakalan do • 
layısile süel zecri tedbirler alabilirler. 

3 - Mıntakavi karşıhklı yardrm mi -
saklan, coğrafi bakımdan alakadar olan 
devletlerin iştirakleri keyfiyeti peşin o
larak tesbit edilecektir. 

4 - Milletler Cemiyeti mukavelena· 
mesi, Fransanın harici siyasetinin esas 
prensipi olmakta berdevamdır. 

Kudüs, 20 (A.A.) - Ckceleyin in. 
giliz askerlerine muhtel!f yer]erden 
taarıuz edilmiştir. 

Nablus civarında1 Haylanderler 
pusu kurmuş olan Araplar tarafın
dan tüfek ateşi ile karşılanmışlar, 
faka t hiç birine bir şey olmamıştır. 

Şatta köyünde, lngiliz askerltıri 
gene böyle bir yaylım ateşe maruz 
kalmışlar, lıikin mukabele ederek 
mütearrızlardan bir kişiyi öldürmüş. 
lerdir. 

Be:rut, 20 (A.A.) - Araplar dün 
Filistinde grev yapmış olan kardeş. 
]erine karşı bir sempati tezahürü ola-

B. Lloyd George, Filist~ne _ _aırı il 
tandan bahriye kuvvetıerı gonder 
mesinı istemiştir. . 

B. Amery, Filisttnin Britanya 1 

maratorluğuna iltisak noktası o1J1l 
dolayısile, hayati ehemmiyetini i:tll 
eylemiştir. 

B. Loker Lam pson: 
"Kendisine karşı bütün hudutlar 

kapalı kaldığı bir kavme" bir sığın. 
temin etmek lüzumunu işaret etJ1ll 
tir. 

Ressam General Halil Anka
rada bir sergi açtı KARAR GERi ALINMALIDIR, 

Londra, 20 (A.A.) - İngiltere hü
küemtinin zecri tedbirlerin kaldml -
ması için vermiş olduğu karar, Lord Ankara, 20 (KURUN) - Bugün açarken, sanatkarın elli yılı ar 
Cecilin başkanlığı altında Scarbo- Ilalkevinde ressam General Halilin meslek hayatmda büyük bir diklc3 . 
rough'da aktedilmiş olan Milletler ~rlerinden mürekkep bir sergi açıl- gayretle bağlı kaldığı sanat şubcs; 
Cemiyetine müzaheret birliği konfe- rnıştır. de göstermiş olduğu büyük muva.f 1> 
ransmda şiddetle tenkit edilmiştir. Kültür Bakanı Saffet Arıkan, Ba. kiyetin her sanatkAr için güzel . 

1 · kanlar, sayJavlar, elçiler, Bakan. imtisal nümunesi olması temenniS
1
• Top anmanın sonunda müstacelıyet k 

karariyle bir takrir verilmiştir. Bu lıklar ileri gelenleri ve ressamlardan de bulunarak eriştiği bu muvaffa . 
takrirde deniliyor ki: mürekkep güzide bir heyet karşısın- yetten dolayı sanatkarı tebrik etıtl 

Birlik, hükfunetin tta1yaya karşı da himayelerine aldıklan bu sergiyi tir. 

tatbik edilmekte olan zecri tedbirlerin 

terke~iJmesini tekli~ etme~e karar Harice gidecek delegelere Muhtelif memleket 
vermış olmasını derın teessi.ifllerle kar- • k · 
şılar ve birlik azalarını bu kararın verılece yevmıgeler /erdeki grevler 
geri alınmasını temin maksadile bütün Ankara, 20 (KURUN) - Müşavir 
meşruti çarelere baş vurmağa davet olarak veya siyasi müzakerat hari. Anvers, 20 (A.A.) - Grevciler. 

eder, cindeki kongre ve içtimalara iştirak 
'!l!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!I. edecek, muvakkat m em ariyet, tedki. 

Van Zeeland'ın ücretlerin günde 
iki franga çıkarılması teklifini ıcab 
etmia olduklarından i~lere pazar ? v J k f d b J k fA} •ıt•h k kat gibi vazüelerle ecnebi memleket-ogaz ar on eransın a u unaca manyaya 1 1 a lere gönderileceklerin alacakları yev- sabahı tekrar başlanılacaktır, . 0 Paris, 20 (A.A.) - Sen eyaletill

1 grevcilerden, tekrar işe başııyall R h t• d •• h k t tt• taraftarları miyelerin miktarı Vekiller Heyetince omen eye 1 un are e e 1 kararlaştırılmıştır. 
olduğu haber veriliyor. .. 

B"ükteş, 20 (A.A.) - Boğazlar 
konferansına iştirak edecek olan Ro. 
men lıeyeti aşağıdaki zevattan milrek
keptir: 

Dış işleri bakanı B. Titülesco, ge. 
nel kurmay başkanı General Somso. 
novici, Milletler Cemiyeti nezdinde
ki Romen delegesi B. Antoniade, B0-
ğazlaır komisyonunda Romen delegesi 

orta elçi B. Contzesco, Romanyanm 
Leh elçisi B. Pena, Kontrrial Ros. 
ca, l~manlar idaresi direktör mua
vini B. Mihalopol. 

Memuriyetleri mahallinde bulu
nan BB. Antoniade ve Pelladan gay. 
ri heyetin bütün diğer azalan bugün 
ekspı·esle Montröyc hareket etmişler-
dir. .;.._, 

102 kişi muhtelif ceza
lara çarpıldılar 

Katoviç, 20 (A.A.) - Mahkeme 
Yakan Silizyanın Almanyaya iltiha.. 
kı taraftarlığı ile suçlu 120 kişi hak. 
kındaki davayı bitirmiştir. 

ıran Hariciye 
Cemiye~ine 

Nazırı Milletler 
bir nota verdi 

Hareketin lideri olan Zajong ile 
diğer üç kişi onar sene hap..qe mahkum 
olmuşlardır. 98 kişi hakkında da 18 
ay ile 4 sene arasında değişen hapis 
cezalan verilmiştir. Diğerleri bera
et etmişlerdir. 

Cenevre, 20 (A.A.) - İran harici
ye nı:mrı, Milletler Cemiyeti umum.t 
katibi Bay Avenola, İran hükfuneti 
tarafından Bahreyn adaları hakkın -
da, tngilterenin Tahran maslahatgü -
zanna. verilen notanın bir suretini tev 
di etmiştir. 

Bu nota, Bahreyn adaları hükumeti 
namına hareket eden İngiltere ile !b
nissuud hükumeti arasında 16 - 11 
ve 17-11-1935 tarihlerinde t eati o
lunan muhabereyi protesto etmekte -

Rüştü Ar as 
Fransa Hariciye Nazırı 

ile görüştü 
Faris, 20 (A.A .) - Bay Tevfik Rüş

t ü Aras, bu sabah hariciye nazırı Bay 

l von Delbos ile görüşmüştür. Nazu, 

kendisini öğle yemeğine alıkoymuştur. 

Eu görüşmenin mevzuunu, beynelmilel 

vaziyet teşkil etmiştir. 

lhligat zabitleri bu sene 
çağırılmıgor 

Ankara, 20 (Kurun) - İhtiyat su -

baylarırun her iki senede bir talim mak 

sadiyle orduya çağmlmalan evvelce ya 

zılmıştt. Bu kararın tatbiki gelecek se

neye kalmııtır. 

dir. 
Notada, ezcüml~ deniyor ki: 
''İngiltere hükfuneti, lranm Bahre

yn adaları üzerindeki haklarına tama
mile agaıı bulunduğundan, münakaşa 
götürmiyecek kadar sarih olan bu 
hakları inkar etmeğe gelen bu tarzı 

hareketi bir kerre daha protesto et
mek vazifem icabıdır. Iran devletinin 
gerek halihazır ve gerek ati için bu 
meseleye taallı'.ik eden kaffei hukuk ve 
menafii katiyen mahfuzdur.,, 

! iki casus Peştede 
asılacak I 

Moskova, 20 (A.A.) - Maksim 
Gorkinin ölümü dolayısile Moskova _ 
da bulunan elçiler, Sovyet hükO.me. 
tini taziye etmişlerdir. 

Molotof, Türkiye Başbakanı ismet 

lnönünden ve Fransız mebusan mt·C

lisi reisi Herriotdan taziye telgraf ıa. 

n almıştu-. 

Ankara, 20 ( A.A.) - Maksim Gor
kinin vefatı dolayısile Başvekil ismet 
İnönü tarafından Sovyet Birliği ko
miserler heyeti rei-;i B. Molotofa ve 
Hariciye Vekil Vekili Şükrii Saraçoğ. 
lu tarafından da Hariciye işleri ko
miseri B. Litvinofa taziye telgrafları 
çekilmiştir. 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Askeri 
mahkeme, üç gün devam eden bir mu- lsviçrede bir tevkif 
hakemedcn sonra iki casusu asmak su-

retiyle idama mahkum etmiştir. Diğer B L .1 • f suikast ha-
dört maznuna üç ay hapis ile on beş se- • l vıno a 
ne ağır hizmetler arasında tehalüf eden Zll amak suçife bir 
cezalar verilmiştir. D · ı. l k 

anımar"a ı qa atanmış 
Balıkesire şiddetli 

dolu düştü 
Balıkesir, 20 (A.A,) - Bugün Ba

lıkcsire şiddetli dolu düştü. Her biri 
ceviz bUyüklüğünde buz parçalan ha
linde düşen dolular bazı ağaçların 

19 haziran tarihli Zagrepte çıkan 
Novosti gazetesi lsviçrenin Zürih şeh

rinden almış olduğu aşağıdaki telgra_ 

fı ne-şretmiştir: 

Zürih, 18 - Yakında Isviçreye ~c. 

lecek olan Sovyet Rusya hariciye ko. 
yaprak1arını yere dökmüştür. 

Dolu bir kaç dakika devam ettiği miseri Litvinofa karşı bir suikast ha. 
için mahsüle kayda değer bir zarar zırlaJığı sanılan Danimarkalı Nord
vermemiştir. ma.n adında biri tevkif edilmiştir. 

Bu kararnameye göre, Büyük Mil. 
let Meclisi Reisi, Başvekil, vekiller 
ve mebuslarla Baremin l, 2 ve 3 üncü 

Dün, 5,500 ü Luvr mağazaları !Yl: 
tahdemlerinden olmak üzere 14· 
işçi çalışmağa başlamışlardır. 

6 derecesindeki memurlardan murah- Bu suretle, grevcilerin sayısı 41· 
has olarak ecnebi memleketlere gide- e inmiştir. . 
cekler yevmiye 621.05 Fransız frangı Kan, 20 (A.A.) _ Buradaki ı:ıiit 
alacaklardır. Heyet reislerine Vekil. otel ve lokanta müstahdemleri 
ler Heyeti kararile yevmiye 124 Fran- yapmağa karar vermişlerdir. 
sız frangı zam olunacaktır . Kaunas, 20 (A.A.) _ örfi id11• 

Bunlardan müşavir olarak veya sl. temdit edilmiştir. Vaziyet hala ' 
yasi müzakerat haricindeki kongre hiındir. 

ve içtimalara iştirak eden muvakkat . Blitün resmi binalarla başlıca ~ 
memuriyet ve tedkikat gibi vazifeler_ kulceyş noktaları asker tarafıll 
le ecnebi memleketlere gideceklere işgal edilmiştir. Grev devanı c 
491.84 Fransız frangr, Baremin 4, 5 ve yor. 
6 mcc derecesindeki memurlara 434.73 ____ .;__ _______ _ 

Fransız frangı, Baremin 7 den 19 un. 
cu derecesine kadar olan memurlara 
da 372.93 Fransız frangı yevmiye ve. 
rilecektir. 

Memleketimize gelecek 
yeni muhacirler 

Ankara, 20 (Telefonla) - Trakya
da bu sene yeniden 4500, Kocaelinde 
de 490 muhacir evi yapılacaktır. Eyl0.1· 
den itibaren Romanya ve Bulgaristan • 
dan 15000 muhacir daha gelecektir. 

Belçikada örfi idare 
Kaunas, 20 (A.A.) - Umumi grev 

dolayısiyle örfi idare ilan edilmiıtir. 
H er türlü geçit resimleri ve toplan

tılar yasak edilmiştir. Hiç kimse ak • 
şamın onundan sabahın beşine kadar e
vi:ıden dışarı çıkamıyacaktır. 

Güneş tutulması etttl' 
fında tetkikler 

Moskova, 20 (A.A.) - IJirn ıı1' 
demisinin küsüfü tedkik koınis~: 
reisi profesör Garassimoviç en Jfltl 
tarassut naktalarında elde edile~ 1 
ticelerin mükemmel olduğunu s0Y 
mistir. • •'JI 

Sovyet ve ecnebi alimler, gil, 
atmosferi ilminde emsali oıınıYaıı 
sikalar toplamışlardır. Bil~assı1 1 
iş için hazırlanmış olan bır ~ıcs 
Krasnodarda 4.100 metreye yll ııÇ 
miş, bir saat 27 dakika süreıt tı 
esnasmda. küsufun bütün safalttl 
tesbit eden 1.000 resim almıştır·· i 

Irabarovskda hava fena 0Jdıl9 
dan bir tayyare 4.900 metreye çı1' 
resimler almıştır. de 

Uzak Şarkta Kuibişevodaki 
1 

let astronomi müessesesi müıtlt~i 
iT ALYA CENEVREYE DELEGE Einsteinin nazariyesini tevsiJc ıŞJI 

YOLLAMIYACAK meşgul olmuş ve bütün progra~tii 
Roma, 20 (A.A.) - İngilterenin zec muvaffakiyet1e bitirmiştir. EıtSt 

ri tedbirleri. kaldırmak hakkındaki ka • resim almıştır. , 

rarına rağmen, İtalya Cenevreye dele - Amerika tayyare adedt 
ge yollamamak kararında ısrar edecek- ., l 
ti r. Zira Milletler Cemiyetinin önilmiiz· çoga tıyoT ıd 
deki toplantısı bittabi :zecri tedbirler or Vqingtoa, 28 (A..A..) - ,! }'il 

tadan kalkar kalkmaz, İtalya da, her - 1800 tayyareden ibaret olan hB ye 
hangi bir zecri tedbirci devlete kar§ı vetlerinin bu sene 2320 ta.113~0 
hasmane bir vaziyet almaksızın muka- karılması layihasını paı:Jaıneıı 
bil zecri tedbirleri kaldıracaktır. vip etıniştir9 
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Hoşlanıyordum. Fakat 
işık değildim ! 

Fransız mülazimi Brest'e geldiğimizin 
Üçüncü günü bana evlenmek teklif etti 

Adliye sarayı 
istimlak 1çin bir komis

yon kuruldu 
Emniyet müdürlüğünün eski bina -

sının olduğu yere adliye sarayının ya -
pılacağı maltimdur. Ancak bu sahanın 
vilayet karşısına tesadüf eden kısmın -
daki binalar henüz satın alınmamıştır. 
Bu itibarla inşaat bu se:ıe başlayamrya -
caktır. Binaların istimlakini yapmak Ü· 

zere belediye, evkaf, tapu memurların
dan mürekekp bir komisyon teşkil edil
miştir. 

Fransız mülflZlmiyle tanışmamız-, 
~~n sonra Brest'e kadar seyahatimiz 

Diğer taraf tan, onunla her yere gi- T? k 
dip onun nişanlısı diye tanınmak be- aermes için hazırlı 

ır erkekle bir kız arasındaki ilk ta-
1 

ll.ışıkiığın herkesçe malum olan oyun
ları arasında ve pek iyi şerait içinde 
geçti. 

Bununla beraber, Fransız mülazi
tninin sokulmalarına karşı kendimi 
sık sık müdafaa mecburiyetinde kal
dığını sırada, bu adamla birlikte bir 
g?n en heyecanlı casus muhakemele
~nden birinin başlıca simalarını teş
'-!l edeceğimi düşünmemiştim bile ... 
.. ~taharinin zamanındanberi ilk he
~ecanıı kadın casus muhakemesi! .. 
b ~ihayet Brest'e geldik. Müla~im, 
enını istirahatime büyük ihtimam 

Rösteriyordu. Bavullarımın nakline 
göz kulak oldu. Ve o gece kendisile 
Yenıek yemekliğim hususunda biribiri 
ardınca davetlerde bulundu. Muhtelif 
~~beplerle reddettiğim halde kendisini 
ır türlü ikna edemiyordum. 

nim pek işime yarıyabilirdi. 
Ve böylece, kendisile evlenmeğe 

razı olduğumu söyledim. Neticede ai
lesine tanıştırıldım. Artık müstakbel 
bir kontes oluyordum. 

Brest'te Kontinantal otel :Odeki 

Kermes tertip heyeti dün ticaret o
dası salonunda toplanmış ve progra
mı bir daha gözden geçirerek son şek
lini ve A vrupadan davet olunacak sa
natkarlarla .sporcuları tesbit etmiş
lerdir. dairem ondan sonra yalnız Janm de-

ğil, genç, yaşlı diğer zabit arkadaşla- Program a~ağıda gösterildiği üzere 
rmın da ziyarete geldiği, oturup gö- dört kısma ayrılmaktadır: 
rüştüğü bir salon haline girmişti. 

Azamete lüzum yok, fakat Jan be
nim gibi bir nişanlıya sahip olmak
tan pek gurur duyuyordu. Beni tak
dir etmelerinden pek zevk aldığr bel
liydi. Hele hususi bahriye ziyafetle
rinde benim şerefime kadeh· kaldır
maları onun vahi heveslerini pek ok
şuyordu. 

1 - Kermes ve beynelmilel Bebek 
sergisinin açılışı 8 ağustos cumartefi 
gecesi saat 20,30 da başlayıp sahne 
oyunları saat 24,30 da bitecek. Ondan 
sonra bahçenin muhtelif taraflarında 
Lünapark, sürpriz, ateş oyun ve cğ
lencelerile dans sabaha kadar devam 
edecek. 

Sahipsiz dikiş Küfür ve hiddet 
makinesi ve Ütüler Beşıktaşta bir manav bir 

Arsada buldum diyen 
Hasan, tevkif edildi 
Hasan isimli biri, hırsızlık yapmak

tan suçlu olarak polisçe yakalanmış, 
dün sabah adliyeye getirilmiştir. 

Hasan, müddeiumumi Şefik tarafın
dan Sultanahmet birinci sulh ceza 
hakyerine gönderilmiştir. 

İnebolulu olduğunu, hamallık etti
ğini söyliyen Hasan, hadiseyi şöyle 

anlatıyor: 

- Kasımpaşada bir arsanın yanın
dan geçiyordum. Oraya atılmış eski 
bir dikiş makinesi ile eski bir çift 
ütü gör<lüm. Baktım, eski ve paslı ... 
Zahir, işe yaramıyor da buraya atı

vermişler, diye kaldırdım, arkamdaki 
küfeye koydum. Götürürken beni ya
kaladılar! 

- Orası duvarla çevrili imiş ve bun
lar, yoldan bir adam boyundan arta 
derinlikte duruyorlarmış. Duvar de
linerek içeriye girilmiş?. 

- Hayır, duvarda zaten iki delik 
vardı. Ben, delikten başımı uzatınca, 
dikiş makinesiyle ütüleri gördüm, a
şağıya atladım, bunları aldım. Dışarı

ya çrkardım, yüklendim ve sana sırt 
edip götürdüğüm sırada ... 

- Seni tevkif ediyorum. Mesele, 
tahkik ve tetkik edilecek! 

Hakim Reşit, bu kararı bildirdi, 
Hasan, tevkifhaneye götürüldü. 

kadını bıçakladı 
Beşiktaşta Has fmn caddesinde 77 

numaralı dükkanda ortaklaşa manav • 
Jık eden elli beş yaşında Ali ile Üskü • 
darda İnadiye mektep sokağmda bir 
numaralr evde sakin Hamiyet isminde
ki kadın dün sabah bir hesap yüzü.-ıden 
kavgaya tutuşmuşlardır. Kadın Aliye 
küfür edince Ali kızmış, bıçağını çe • 
kerek Hamiyeti sağ kolundan ve arka
sından ağır surette yaralamıştır. Ya • 
ralı kadın Beyoğlu hastanesine kaldırıl .. 
mış, Ali yakalanmıştır. 

KAZA - Şişlide Tavukçu sokağın
daki yağ fabrikasında çalışan 38 yaşın· 

da Hasan sağ elinin parmaklarını ma· 
kineye kaptırmış, baygın bir halde Şiş
li çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 
MOTOSİKLETLE ÇARPMIŞ -

Amerikan konsoloshanesinde vize ka • 
tibi ehliyetsiz olarak kullandığı moto • 
sikletle Pangaltıda Ergenekon cadde • 
sinden geçerken 16 yaşında Keti ile 
Mehmede çarpmış, ikisi de muhtelif yer 
lerinden hafif surete yaralanmışlardır. 

ESRARLI SİGARA - Aksarayd;ı

ki yangın yerlerinde yatrp kalkan Rah
mi ile Ali evvelki gece tlniversite civa
rında esrarlı sigara içerlerken yakalan
mışlardır. 

11 
Sonunda davetini kabul etmek 

1 
lllecburiyetinde,, kaldığımı söylemek 
aznn mıdır bilmem ? 

Brcst gibi kadın sosyeteleri bittabi 
mahdut olan bir bahriye limanında 

her hangi güzel kız hakkında elbette 
ki dedikodu yapılır, ondan bol bol 
bahsedilir. Ben de bu sırada J anın 
bütün arkadaşlannı teshir etmek için 
mütevazıane elimden geleni yaptım. 

2 - Spor ve müsabakalar revusu 
9 ağustos sabah saat 10 da başlıya

cak, 14 de kadar devam edecek olan 
bu oyunlara şehrimizin ve Avrupanrn 

ta~Ş ~porc~~an iştirak ~dece~~er, Nereleri soymuşlar 
boks, ıskrım, gureş maçlarıle dıger 

ALACAK YtiZtlNDEN - Aynalı 

çeşmede Emin cami sokağında 22 nu • 
maralı evde oturan Feyzullah ile Ka • 
sımpaşalı Saim alacak yüzünden kav • 
ga etmişler, Saim bıçakla Feyzullahı ha• 
şmdan yaralamıştır. 

Yemek gayet hoş geçti. Kadın er
~~k tanışmalarının ilk yemekleri gi-

ı ... 

'M:erkezden aldığım talimat, aza.mi 
derecede ihtiyatla hareket etmekliğim 
Yolundaydı. Bundan başka, ııyavaş ya
~~ acele edecektim .. ,, Bu pek manidar 
~il' talimattı. Fakat tatbikinden büyük 
ayda görülecekti. 
~ Bu talimata nasıl itaat ettim ve 
h endisi benim üzerime her dakika da-
1.a çok düştükçe, arzum hilafına teh
•keyi mucip olacak surette ben de 

0ndan nasıl hoslanmağa başladım; 
~ırusile anlatacağım. 
h Çünkü bu, hayatımın en korku ve 
.eYecan verici macerasının baş1angı

~tYdi. Bu, hayatımın öyle hailevi bir 
. ~resi idi ki, bir yanda çok ince bir 

l~ıı1 ıfün hQvesleri ve diğer tarafta teh
l ter b" h' t. ı ır ızmete sadakat mecburiye-
1 arasında yanıyor, parçalanıyordum. 

l<' F'ransız mülazimi Kont Jan dö 
k orsvn ile ilk yemek yediğim akşam, 
b eııdisinde, aradığım malilmatm mem 
~1111 bulamamış olmakla beraber, bu 
a anırn nihayet çok işe yarıyacak bir 
~kadaş ve kefil olabileceğini anla-

1§tnn. 

\r Beni şiddetle sevmeğe başlamıştı. 
~/ bu hakikati saklamağa da lüzum 
t:~lllüyordu. Latinler böyledir. Çabuk 
z:ır altında kalırlar. Sevimlidirler. 
ti Ptedilmeleri epey zordur. Ve ekse-
Yetıe sebatsızdırlar. 

Çünkü bunlardan her hangi biri
si, beni aramakta olduğum malfuna
tm izine koyabilirdi. 

Bu zabitlerden her biri, beni hiç 
tereddütsüzce karşılıyorlardı. Halbuki 
Brest limanının havası şüphe ile do
luydu. Yalnız casusluktan bahsedil
mekle kalınmıyordu.. Zabıta ve gizli 
servis memurları o kadar hararetle 
çalışıyorlardı ki, hatta hazan birbirle
rini tevkif ettikleri oluyordu. 

Hele bir defa gizli servisin yüksek 
bir memuru olan bir miralayın sivil 
elbise ile Brest'e gelişinden kırk se
kiz saat içinde bir tevkif edilişi var
dır, herkes gülmüştür. 

Otel yolcu defterleri Brest gibi bir 
yerde daima yakından gözden geçiri
lir. Bu miralay da bilhassa kendisi 
mahrem bir vazife peşinde olduğu i
çin başka bir isimle yazılmıştı. Do
ğum yerini de başka göstermişt:. 

Zabıta bundan hemen şüpheye dü
şer, miralayı derhal takibe başlarlar. 
Bu adamın bir harp gemisinin hare
katına dair malfımat almak istediği 
şeklinde bir havadis te kulaklarına 

akseder etmez, kendisinden şüphe e
dilemiyecek derecede şayanı hürmet, 
genç ve güzel bir kadının refakatinde 
iken tevkif ederler. 

Her ikisini de sorguya çekmek üze
re merkezlerine götürürler. Ve bed
baht zabit kendisinin hakikaten kim 

spor oyun ve gösterişleri yapılacak. 

Ayrıca muhtelif dans, gürbüz çocuk, 
terziler ve berberler müsabakaları ya
pılacaktır. 

3 - Tam ve tekmil programlı sayfi
yeliler matinası 9 ağustos pazar gü
nü saat 16 da başlayıp saat 19 za 
kadar devam edecek. 

4 - Tam ve tekmil programlı ve
da süvaresi saat 21,30 da başlayıp sa
at 24 tc sahne programı bitecek. Di
ğer bahçe oyun ve eğlencelerile dans 
sabaha kadar devam edecek. 

Beynelmilel bebek sergisi kermesi 

müteakip 15 gün açık kalacak. 

BiR FRANSIZ MUHRiBi 
GELDi 

Nijer isminde bir Fransız muhribi 
dün şehrimize gelmiştir. Yarın Batu
ma gidecektir. 

Mürettebatı dün karaya çıkarak 
şehirde gezintiler yapmışlardır. 

GÜMRÜK AMBARLARI 

Gümrük ambarlarının liman idare
sine devri etrafındaki bütün hazırlık
lar bitmiş, devir şekli de tesbit edil
miştir. 

Beklenen talimatname gelir gelmez, 
faaliyete başlanacaktır. Talimatname 
nin bir iki güne kadar gelmesi bek
lenmektedir. 

l!ö ~ğer mübalfığa telakki edilmezse 
l:l;'h~eyim ki, Fransız mülazimi Jan 
e"lest e geldiğimin üçüncü günü bana 

olduğunu isbat edecek evrakı mey
dana koyuncaya kadar bütün hidde- --------------
tine, köpürmelerine rağmen alıkonur. Hem ne kadar eğlenerek anlatıyorlar-

Resmt nişanlım Jan ve onun şim- dı! Fakat hiç birisi de benim de bir 
di "Jak,, diye tesmiye edeceğim ar- casus olduğumu ve kendilerile bera· 
kadaşı bana bu vak'ayı anlattılar. her benim de bu casusluk cinnetlerine 

ennıek teklif etti. 
ı;. kl<endisinden pek hoşlanıyordum. 
~şık değildim. 

OkutµKaianmı!Ulan 
Gişelerden bilet almak için 
sıra usulü de ihdas edilmeli 

Pangaltıdan bir okuyucumıız yazıyor: 
"D . rı· eledıyenin, ahalinin rahab için yenilikler ihdas etmesi çok tak-

ı ıre değer. Bir ehemmiyetli noktayı daha gazeteniz vasıtaqiJe hatır. 
atınanızı rica ederim: 

,. Dairelerde işi olanlara numara ve:;mek usulü gibi gişelerden bilet 
e bazı defa fırıniardan ekmek almak gibi hususlar için de Avrupa. 

tan her tarafınrla olduğu gibi yeni gc1enin kendisinden evvel gelenin 
autkasında sıraya girip beklemesi lüzumunu ihdas etmek. Nicin boyu 

zun ·· 1 .. k J bi ' guç u unet1i hir adam kendisinden yarım saat evvel gelen 
r bayandan Yeya bir çocuktan evn?l işini görebilsin? 

güldüğümü bilmiyor ve sezmiyorlar
dı. 

(Dernm edecek) 

Davutpaşa hırsızlarının 

hepsi yakalandı 
Davutpaşada yedi evi soyan İsmaille 

kendisi:ıe yataklık edenlerin yakalan • 
dıklarını yazmıştık. İsmailin arkadaşı 

İranlı Abbasla kömürcü İbrahim ve el
biseci Veysel de ele geçmişlerdir. is -
maille arkadaşlarının soydukları evler -
le çaldıkları eşyalar şunlardır: 

1 - Samatyada Kasap İlyas mahal -
lesinde Çavuş zade sokağında evkaf me 
muru Bay Kazımın evi. (tlç entari, bir 
takım elbise, bir kol saati, iki Mahmu -
diye altını, iki seccade.) 

2 - Karagümrükte Dervişali mahal
lesinde Salmatomruk caddesinde Hay -
riyenin evi. (Bir halı. iki battaniye, bir 
hayli çamaşır, bir asma saat, yastık, yor 
ga:1.) 

3 - Aksarayda Arap manav soka -
ğında Fatmanm evi. (Bir hamam ta -
kımı, iki manto, bilezikler, iskarpin ve 
saat). 

4 - Şehremininde Hastane caddesin
de kunduracı Hasanın evi. (iki çift el -
mas küpe, bir kemer, 16 lira, bazı eş -
ya.) 

5 - Karagümrükte Dilmaç sokağın
da kuşçu Mehmedin evi. (Bir çift el -
mas küpe, bir manto, eşya). 

6 - Karagümrükte Dervişali mahal· 
lesi .. ı:ic D:ı ama:ı caddesinde cami so -
kağna Mnyemin evi. (Ell.:~se, çarnı§tr 

eşyası;, 

Bügükadada asri hela 
Belediyenin teşebbüsü üzerine kana

SAR'ASI TUTMUŞ - Beyoğlunda 

istiklal caddesinde otuz yaşında oldu • 
ğu tahmin edilen bir şahsın yerde yat • 
tığı görülmüş, bir otomobille Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Nöbetçi doktoru Bay Asım bu şahsı 
muayene etmiş, sar'ası tuttuğunu an • 
lamış, tedavi altına almıştır. 

PATLIYAN TABANCA - Sirke
cide Aşir efendi caddesinde oturan do
kumacı 16 yaşında Süleymanrn cebin • 
de bulunan tabancası patlamış, sol aya• 
ğından yaralanarak Cerrahpaşa hasta • 
:ıesine kaldırılmıştır. 

KURŞUN HIRSIZLARI - Şehir • 
deki bazı medrese ve camilerden dört 
bin kilodan fazla kurşun çalan sabıka • 
ldardan Ali ile Mustafa dün yakalan • 
mışlardır. Bunların çaldıkları kurşunu 

satın alan hurdacı Yordan da dün sor • 
guya çekilmiştir. Tahkikat devam etli • 

yor. 

8. Şevki Behmen 
Sayın misafirimiz Yugoslav nazır

larından Bay Şevki Behmen refikası 
ile birlikte dün sabah şehrimizde ge
zintiler yapmış ve öğleden sonra bo
ğaza gitmişlerdir. 

Bugün adaları gezeceklerdir. Haber 
aldığımıza göre, Bay Şevki Behmen 
!zmirde bulunduğu sırada Yugoslav 
kolonisi tarafından kendisine müra· 
caat vaki olmuş, işgal zamanında za
rara uğramış olan Yugoslav malları 

hakkında kendisine malfunat verilmiş 
ve Yugoslav nazırı hükumet merkezi· 
ne döndüğü zaman bu nokta ile ala
kadar olacağını söylemiştir. 

lizasyon şirketi Büyükadada iskelenin ---------------• 
sağ cihetinde asri bir hela yaptırmak -
tadır. Bu suretle Büyükadalıların sene-

lerdenberi ileri sürdükleri 
ortadan kalkmış olacaktır. 

bir şikayet 

ıtı Bunun tatbiki çok kolaydır. ilk günlerde böyle yerlerde birer me-

d
Qr bekleterek, halk alışıncaya kadar sırayı temin etmek kifayet 

e •r. . Köprünf!n K~ık~y i4kelesi eskidiği için yerine modern bir iskele yapılmasına başlanmıştı. Son günlerde 
ınşaat çok ılc~le~ııştı~. Yalanda iskele yerine kanocaktır. llk resimde yeni iskelenin bugünkü t'aziyetini görü. 
yorsunuz. /kıncı rcsım Davutpaşada lıırsızlık suçuyla yakalananları gösteriyor. 
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••• Uzaktan .. 

urist istiyor ! 
Yakından ... Gezintiler 1 

Maksim Gorki 
Eskiden: 

- Allah böyle istedi. Deyin
"e l 

Denizin dibinden altın çıkaracaklar! 
· IU ar dururdu. 

Bugün: 

- Turi•t böyle İ•tiyor.. Sö:r.ü 
e,. ke•kin iradeyi yumutatıyor, ve 
'fllrıojuıe tariitin önünde eğilmi
Yen kuvvet kalmadı. Her şey, her 
kqvvet onun namrna •elerberdir. 

l .r cıri.h müzelerile. binalar •Üs

etıle, maceralarile, kahramanlar 
'eıirrılerile. heykellerile, Qfklarile, 
'-erlerüe. reHamlar tablolarile 
~Qİrler töhretlerile turistin emrin-
e •elerberdirler. 

ltı ~~harebe meydanının bir gün 
ıl J'tatı? zevkini okşıyan va•ıtalar
~ bıri haline gireceğini kim dü

'""iircl ·· ' u. 

Sadri Ertem 
"----------~~~~--~~ 

Pazar ruhsatigeleri 
~~~azar ruhsatiyelerinin indirilmesi ve 
'ar ' 1Ue alınması için berberlerle fırıncı
~ tarafından belediyeye bir müracaat
lll bulunulmuş, keyfiyet daimi encü -
lll tıı tarafından tetkik edilmişti. Encü • 
cc~~ her iki isteğin yerine getirilemiye
h ille karar vermiştir. Ancak ruhsati -
~ alma müddeti hazira:un sonuna ka -

t llzatümıştır. 

ELMA T ACIRLERI DON 
'l'OPLANIP KONUŞTULAR 

•ttılıtanbul elma tacirleri ticaret oda
' da bir toplantı yaparak elma ih
~ra:ının standardize edilmesi mevzuu 

§ı 1nda görüşmüşlerdir. 
~lı.. llldiye kadar Avrupaya yapılacak 
~a 'h 1% 1 racatı bazı kayıtlara tabi bu-

ltı:aktay.ai, Bu arada ilk önce nü
~lı~ler gönderiliyor, muvafık bulun-
~ takdirde ihracat başlıyordu. 

dar:~ılan toplantıda konuşulan stan
fbı-a 1Je şekli bundan sonra yapılacak 
~ catın doğrudan doğruya yapılma 
{a_;d teınin edeceğinden çok büyük 

ası görülecektir. 

!l01
11

'liJYNELMILEL SERGiLER -

~ 0~anın Livof şehrinde açılacak o

bi?- Ynelmilel panayıra bu yıl hüyük 

~rı:~enuniyet verilmektedir. Türk ta-/ 

~ ?'inin de iştirakları için ticaret o-1 

~ ınüracaat edilmiştir. Oda, ala-

1't tacirlere panayır hakkında ma-
Vernıektedir. 

Bat hekimin ac111nı içine sindire sindire. sitem
li ve kinli bir sesle. fakat sükUnla konutmasına mu -
kabil Olker heyecan ve isyanla sordu: 

- Peki ama on günlük çocuk eve neyle gider? 
Odanın içindekiler derin bir kederin yükü al -

tında ezilerek susuyorlardı; baıhek.i.m, yazı masası • 
nın önünde oturuyordu; sanki bütün bu yokluktan. 
fakirlikten mes'ul olan kendisi imit gibi utanarak 
gözlerini önüne indirdi. masanın üstünde duran bir 
açık zarfın kenannı sinirli parmaklanyle kopararak 
cevap verdi: 

- Doğuralı henüz iki hafta olmut kadınlar ço-
cuklannı çok defa büyücek bir mendile sararak kol -
tuklannın altına alıp yayan giderler; onu da bula -
mayıp da çıplak yavnısunu buradan aldıkları okun -
mut bir gazeteye sararak kirli bir çıkın gibi koynuna 
sokup gidenlerine de rastladık! 

Sefaletin bu kadar insafsızca büyüklüğü kartı -
aında Olkerin kalbi. göğsünün altında yaralanmıt 
bir yavnı kut gibi çırpınmağa baılanuştı; yüzüne bir 
atet vuruyor. boğazına bir yumru gelip tıkanıyor. göz 
kapaklan yanıyor. ağhyacak gibi oluyor. herkesin 
ortasında ağhyacak da bu kadar toy ve acemi sayı -
lacak diye ödü kopuyordu. 

Başhekim. yanı batındaki pencereden dııarıya 
bak:p çamlann altında çakıJtAşh yollarda gidip ge -
!enleri süzdükten sonra arkada kalan günlerin ağır
lığından kurtulmuı gibi içini çekti: 

- Müsamerenin hasılatıyle bebeklere ayn kar -
yola alamıyoruz, çünkü her şeyden Önce hastaneden 
çıkan yavnılara birer kat kundak hediye edebilmek 
için bu senelik beş yÜz lira lazımdı; müsamere bize 
bu parayı temin etti; güzel sesiniz bu fakir çocukla -
r:n arkal:mna elbise oldu; size bir kere daha teşek -
!tür cclcrim. 
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Bu hastane ziyaretinden sonra Sevtm de Ulker 1 

gibi perdenin arkasını gönneğe batlamıştı; doğduğu 1 
gündenberi bin türlü lütfu ve lezzeti içinde yaşamak

ta olduğu halde yine olur olmaz sebeplerden dolayı 
çeıit çeşit tikayetlerle karııladığı hayatın demek 
şimdiye kadar kendisine görünenden batka bir çeh • 
resi daha vardı! 

Günleri dar benliğinin çerçevesi içinde küçük 
dedikodularla, hiçten elernlerle. fantezi ile ve bitip 
tükenmek bilmiyen tımank isteklerle geçiyordu; hal
buki perdenin arkası bir cehennem g~esinin kızıl a
kisleri içinde uğuldayan. biribirine giren. korkunç 
sesler veren bir kaynaşma ile dolu idi; çıplaklar Ser
best vücut terbiyesi birliğinde. plajda ve zengin ah -
baplann salonlarında gördüğü kimselerden ibaret de
ğildi; Sevim ve mensup olduğu sınıf, elmaslarını, 

ipeklerini, işlemelerini {:ızla bulup soyunurken giye • 
cek gömleği ve yeni doğmuş çocuğunu saracak kun -
dağı bulunmadığı için çıplak kalmış olanlar vardı! 

Hala içinde mektep senelerinden kalma temiz 
bir çocukluk saffeti saklayan Sevim, o mütahededen 
ve bu düşüncelerden a.onra gittikçe genişliyen bir 
üzüntünün kendisini doldurduğunu hissetti; yoksul· 
lara acıyordu. sefalete alakasız kalmak istemiyordu, 
faka~ içinde ayni zamanda kendisini zengin ve em -
niyette bulır.aktan gelen belli be'iraiz bir memnuni • 
yet de vardı. 

Fakir kadınlar bıkon evindeki yeni doğmuş 
çocuklara hediye ed 'lemk üzere kendi eliyle bir takım 
kundak hazırlamaktan zevk duydu; hele bu lütufkar
lığını tanıdığı başka zengin bayanlara anlatıp 

onları da kendisi gibi "fedakarlık,, etmeğe çağırmak 
bu zevki arttırdı. 

Halk tabakasının içinde kavrulduğu büyük ızb
rap denizine yukandan lutfen akıtılan bir damla göz/ 
ya~ı, sahipleri için mühim bir merhamet hadisesi. bir 
ruh büyüklüğü. fevkalade önemli bir it gibi sayıldı; ı 
Vural Gündoğdulann salonunda bu havadis, Seviımn 

gururunu okşıyan bir kaç cümle halinde bir kaç gün 
tekrarlandı, sonra unutulup gitti. 

7 

içli, <!erin. duyguları kuvvetli ve devamlı olan 
Olkerdc hadıselerin akisleri arkadaşın.nkilerden büs
bütün başka türlüdür; içinde bulunduğu hayat ıart
lan da onun ıztırabı. Sevim g:bi. sadece bir fantezi 
olarak telakki etmesine esasen imkan vermiyordu; 
hayatını kazanmak mecburiyetinde olan insan, ya -
şamanın güçlüklerini babasının sofrasında yiyip içen 
bir yan milyoner kızından elbette daha iyi görür. <!a
ha çok anlar. 

Olker Fransız yatı mektebinde olnıduğu yılJarda 
beyaz başlıklı. beyaz yakalıklı. siyah elbiseli rahibe • 
lerin dillerinde zincirlenip g:den bir merhamet ede • 
biyatıyle kulaklarının dolduğunu hatırlıyordu; mer • 
hamet. merhamet ... Olkere ıimdiye kadar hiç kimse 
merhamet etmemişti; hayatının tek ümidi, istck!e -
rinin toplandığı yer, yaşama kabiliyet ve imkanları • 
nın kaynağı sandığı aşkı bile onu merhametsizce yık· 
mıştı! 

Merhamet zenginlerin, büyüklerin. kolay ve ra
hat yaşıyanların kendilerinden küçük gördükleri. e • 
heınmiyetsiz. a~ağı. d::!ğc rsiz bulduk'arı kimselere 
kar~ı kalplerinde besledikleri bir duygu sadakasıdır; 
merhamet eden insan kendi gururunu doyurmuş olur 
ve sanki kendi rahat ve kolay yaşayışını mazur gös • 
tennek için b·r nevi sigorta emniyeti duyar. 

Olker fakirlere. yoksullara. k:msesizlere acıma • 
nın büyük bir faydası olmıyacağını düıünüyor; kendi 
kcndiİine: 

- lruıan onları sevebilmeli, onlarla bir olmalı, 
tiksinmeden ve kendisins üstün gonneden oniann a • 
rasına k :m~ab;lmeli ki foydalr olabilsin! 

Diye mınldanıyor. 
, (Arkası var)' ' 



Montreux 
yolunda 

( ll at yanı l incide) 

Ja beraber alyasf tarih sahasında bo
luJarm oynadığı rol ötekilerinkine 
Jdyu edilemez. Boğazların harp ge
mlleriDe açrımaN ve yahut kapanma
• yalım Avrupamn değil, Asyanın 
ve hattA Amerikanın mukadderatı U
.-lne mühim tesirler yapan bir amil 
olmUfbu'. Boğaslarm kapalı olması 

bu harbin akibetini deği§tirdiği gibi 
llOll btlyUk dünya harbinde de yine 
boluI&rJn müttefik devletlere karşı 
bpanmq olması Rus çarlığmm yıkıl
mamnı mucip olınuetur. 

Onun için büyilk harp neticelen
dikten IODI'& dünya sulhunun muha
tuuı için bofuların harp gemile-, 
rlne açık tutulması lehine umumi bir 
meyil basıl olmuştu. Lozan muahede
alndeld boğazlar mukavelesi bu mey
lin neticesi olarak doğmuştu. 

Fakat boğazları harp gemilerine 
açık tutmak için bir rejim tesis edi
u,ken boğazların asıl sahibi olan 
'l'Urk milletinin en hayati emniyet ve 
müdafaa bakla tatmin edilememişti. 

Bu da TUrkiyenbı umumi harbe işti
rak etinle olmumdan mütevellit his
lerin neticesiydi. Cumuriyet hllkfiıne
tlnfn takip ettiği sulhçu ve dürilst si
Juet milletler arasmdaki bu tilrlil 
hla1erln tellirinl yavq yavaş silmiş, 

Dihay8t boğazların tahkimi için hil
kOmetln aldığı te§ebbilsler üzerine 
'l'Qrldyenfn bu hakkı teslim edilmiş

tir. Şimdi tı yalnız bu tahkim esasını 
anaulusal bir mukaveleye bağlamak 

ve tahkim eeumm tatbiki eekillerini 
bnlmap kalmqtır. işte Montreux 
llDDferanm bunun için toplamyor. 

ASIM US 

ürk Dili bülteni 
14 linci aagıaı çıktı 
Tiirk Dil Kurumu ıenel sekreterli

... clen ı 
MllJ'llrk dili,, blltenlnln 14 ilncil 1r 

yıer ÇTkmqtır. Kurum ıenel mt-Icez ku
Oyelerinden Konya uylavı profe -

lir Naim Onatın ikinci Türk dili ku • 
naltaymda Ttlrk ve arap dil birliii Uze
tfne verdfli tez bu uyıdadır. 

...,.k dW,, bUltenhıin her l&JISI 30 
Pıttr111ıtaz:. On uymm aboned Uç lira -

• Satıt ve abone yuılma merkezi ı .. 
~ Ankara cacldeaincle Tiirk ki -

j~jlllılı Umitet fÜ'ketidir. 

Terk cSll karummıan bathca çal'l"'I 
fanm n bmdann 'ftdm!nl koynunda 
•• , .. '-rtlrk dUI,. bUltenlat l&JID 0-

.. laninum defer vereceklerini uma .. 
m. 1Urind abone yılmnı tam takımı kal 

~-· 01ml11 ytbUnclm edinmek i1te
,_1er1n dileklerini yerine cetiremiyo -
ıu. tıdaci abone yılında da böyle bir 
llG11lle ufranuım11r içbı fimdiden a -
.... Jlln1mık cerektir. 

"Ttrk dili,, bOltealnln 15 inci ayı
• da doktor prof..ar Saim AU Dilem
~- Tart - Kelt IBs kakleri kar -

ldlltnıı..,...... dür bir etildUnil havi 
.. buıhntktadır. 

S. Gezgin 

.... okUfUCUI• 1 
ı~n kupon 

aa blPO"'•n keüp l&ldJ:yanlar 1 
•ıa:mttM,. • ~ mllabüalara 
.,_... ••Jrlnnt bnnırlar. 

r ' ' 

27 vali Ankarayal 
çağınldı KADER .. 

(Uıt,,anı ı lneideJ 
1ST ANBUL: 12,30 - Muhtelü plak Muharriri: Volter Çeviren: A. US 

vali vekili Ahmet Refik Noyan, Ma
raş vali11i Adli Bayman, Çankm va
lisi Derviş HilsnU Uzgören. 

lar ve halk musikisi. 18 - Dana mu-ı············· 
11ikisi (pUlk). 19 - Haberler. 19,15 - 27 

Vazifeleri nihayet balan 
başkanlar 

Ankara, 20 (KURUN) - Vilayet
lerde valilerin parti baıkanbğı vazi-

Türkçe operet ve film parçaları 

(pllk). 20 - Muhtelü sololar (plak). 
20,30 - Stüdyo orke11traları. 21,30 -
Son haberler. Saat 22 den sonra Ana
dolu Ajamınm gazetelere mahsus ha
vadis servisi verilecektir. 

fesini görmeleri hakkında verilen son 1.-----------·---sı 
karar üzerine vazifeleri nihayet bu- B O R S A 
lan manaup ve mUntahab mebus bq-

20
• 

8 
• 

938 kanların isimleri şunlardır: 
Mansup başkanlar: Balıkesirde Lflt

fi (Kütahya), Çorumda Ali Rıza (Ço
............. ,.... llUetll olalllu, ... 

rlltde mu...,..ae ..... erdir. 8üamlal 
.... u de ...... •tlt ftıatlan•· 

rum), Bilecikte Şevket (Gilmilşhane), 11---------------1 
Denizlide Hamdi (Denizli), Erzurum
da Osman (Malatya), İzmir ve Mani
sada Avni Doğan (Yozgat), lstan
bulda H'"lmi (Seyhan), Kayseride Re
fik Ozansoy (Kayseri), Kocaelinde 
Halil (Zonguldak), Konyada Bekir 
(Gaziantep), Marqta Halil (Burdur), 
Samsunda Ali (Sam11un), Seyhan Or
geveren (Balıkesir), Zonguldak Mitat 
Altıok (Zonguldak). 

PARALAR 
•Londn csııı - • Viyana 
•N"1Wlt ili- • lladrtd 
• Parl8 Ulfl - • BerllD 
•Klibe IW6 - • V&rJOTe 
• BrObel 

., _ 
• Budapefte 

• AUDa aıuo ....... 
•Oeae9N -.18 - • Belcr&G 

• llot7a 16- •Toknbı&lll8 

• Aluterdam H6- •AJtm . .,.. Sts- • Buılmol 

.i!t.-
t8 -
116 -
d-
ı!' -
us -
61-
114-

ıfl1 -
Y'6 -

Vazifeleri nihayet bulan mebus 1---------------ı 
müntahab parti baıkan1an da şunlar-

•lltokbolm tlll -

dır: Bursada Sadi (Bursa}, Eaklgehir
de Osman (Eskişehir), Çanakkalede 
Veli (Kayseri), Gaziantep Asını (Ga
ziantep), Kastamonuda Tevfik Aslan 
(Kastamonu), Klr3ehirde Mehmet 
(Kırşehir), M.alatyada Hilmi Taner 
(Malatya), Sıvasta Hikmek Işık (Er
zincan), Tekirdağınqa Ekrem (Yoz. 
gat) tır. 

Yeni Eseı ler 

Uganıı - Serwti'flnun 
"Yya.DJ§ - Servetifibıuıı,, mecmua

amm bu haftaki eaymmda, Avni lnııe-

ÇEKLER 
• LoDdre •• 60 • "'7allD t.1887 • ""'°"" o. 791b • Madrld f) Si'lf> 
• Pu18 lt.Olt6 • 8erllD 1.9716 
• llUbo t0JD70 • Verpa '19147 
• Br1lbll '8910 • BudePetfıl &.IMl6 
• Atlae 6f 816 • B1Jknıt ıı.ll 88l> 
•C.ıwre ıl.'11l16 • Bellftld H60f>lf> 
• 1cı1JD 118,1181 • Tohbama ı&.8890 
• Amlterclam 1.178() • lloellon ~UılH 
• .... 19.1~ • 8toldlolm 6 086 

1!8HAM ......... Ul80 l'raaftJ ıt.00 ,_.... •• Qlmmitll •• ... 180 -- .,.., uoo 
.... aa,. DCX» IJutr Del :>oo 
..... llullr .,., 7r. BalJa JOO 
o. 8lgorta .00 fark llL .... J 00 

lin aslmdan Uzenerek çevirdiif -otın- 1-------------11 
ya Nhnetleri,. plıeeerinin en derin 

PenomoDtl 8,80 Telebl >00 

RVkle okunan parçalarından biri bu· 
lunuyor. Dördtınctl kitabı teekil eden 
bu pr.rçada, Andıe Nln fU m•ur 
a&a1erl geçi~: ~ Df çıkana ~ 
sm, hoş olan ebedi bir İnftzar fçmde 
yaşıyordum; anladım, ki her zevkte 

ı ... razlar 
• 1111 T.Bor. I U • 
• • • • D lfjl) 

• •• m tıtu 

:.~ 
lO ,.., 

Tahwlller 
lhlstrlll .AJW 
'l'nmftJ 111.'10 
Rlbtnn ''Of> 
~ ~.C 
uado1u m •7 46 

elde edilecek neticenin defil, ona te-
1 
.. __ , __________ .. I 

kadditm etmekte olan ve içinde bulun 

ıt71b ll1lm...a A 61 69 

duğumuz lnm verdill bazlar, dahaı ... ----..----... ---.1 
" .... ünd"-' akvı·m PA7.AR ..... .... wn. ~ .,, H Huiraıı it Huirml 

Bundan başka Enver Naei'nin "Bir 2 R. Ahir 3 it Ahir 
tul<ıat kumpanyumda neler görUlUr?,, ı-QQa--dalUf9--• 

4 29 4 
29 

lsiml1 r8portaj yamı, Mehmet HulOal GllD batJtl 19,.19 19,40 
Doldofru'nun "Ktlçltilm!" ilimli tllri 8abab ..._ 3J10 3 30 
ile "Gugurduyan lçiıı..,, aerlevhab Ol••.._ it 18 li 18 

"Kedi ~ .. ' rellmll lkttlvallte v. = = ~~ :~~ 
L vardır. Taı. ...... 21 40 21,41 

YmNt ADAK ımm 2.14 2.IJ 
129 ncu 18YJ81 ÇJlrtı. lçindekiler: Tdm POID stlDı.rt 171 173 

ı.mau Hakkı. Aile tacie•ın, ıma tet- ••T11m_1ra1aa __ ıanı_ert .. -·' 9.s_..__•92--= 
kikler, Sefer Aytekin, Kurunu vn.tayl 
yenemtyenler, Batdce Halim, mektep-
le ev. Dr. lnettin Şad•n. bizde nec1eııı.-----------,.---,ı 
yWusek muhanir yok! ı.man uaırıa, Zahire aatııı 
Amerikada lynch, Erich Leaechke, 11---------------11 ........ ...._ ...................... 
Qoetııe, Pr. Gulde Beck, maddeninı•·-.... •• ..... (illlo) -H!luı 
aım, Lunaçarald, Jılareel PreulJt, x. 
rim aa.a:, Franaıs ve • _ _.,._ maddeel· Ki- P. Ki- I'. 
~ .a.ue.u.. Nn'lı llD u Da ao1r 

liği, H. Giritli, cm bin elltınen bir a-
rada, ll08)'ete, Wm w telmlk haberle- ....... (~pk) iwiDe ama 
rL ............ . 

Filipin adalarının 
müdafaası 

Manille, 20 (A.A.) - Fillpln ada. 
Jarmı laer h&nP bir iBtillJ& karp 
mavaffalriyetle mldafaa iP. eski 
Amerikan erkbı llar1ılye reW olQ 
Pillpbalerin mtdaf .... ı laun1IJU 
Maretal Muartlau aambleye bir 
plln tevdi et.lftlr. 

Bat4Q (Ml't) 8,20 8,23 
...... ( .... ) l,3Z 
F_.. it (Ta•• •) 42.20 

Dr. Neceaddin 
Atasagun 

Doktor Nccaettln Atuatun her 
ıttn ubah 7 den 8,30 a, akpm 16,5 
dan 20 ye kadar Lllelide Tayyare 
apartımanlan daire 2 No. 3 de haa
talannı kabul eder. 

Bu pllna siN, herkea MHde bet 
buçuk aylık meebut ukeıl talbalere 
tabi tutaJaeak ve alalllerde ta71are 
te§rlld mesai edecek ve torpil ataeakıa.------------•ı 
olan 8erl kanolar kallan(laealdır. 

Bu plln on -etle itfa edilmek 
tlnre 80 milyon dolar twtacaktır. 

Göz Hekimı 
Dr. ~ükrü Ertan 

CataJoilu ~ye aıd. Ro 3fı 
(CapJofla 11'.caıaeli pmada) 

Sab sinleri mecanıeadlr .. 
TeWaa. zısee 

Satılık Eo 
Kocamutafapaea Sillvrl kapı cad

Mlfnde 61 numarab tlç buçuk odalı 

iki heli, bir mutball, mlktan kl
fl bahçeyi havi ahpp hane •b-
lacaktır. Tallp1erin bltitik hane 

ye mtlracaatlan. GörU§mek illti. 
Jm1erba de Kadıkl\~ Kurbağahdere 

lıdr larurt aoblı t numarada Bay 
Rm'Jı ta1malan. 

AkfAID olunca ıüzel bir eve ıeldi -
ler. Buraaı zarif yapılı olmakla beraber mek, hem de ihtiyara kartı tun . 
nde Jeli. !çerisinde hasialiğe, yahut ia • sonra bu adamı döverek bırakıp 
rafa deWet eder bir ıey yoktu. Evin aa- istiyordu. Fakat bütün bunlara 
bibi dünyadan çekilmiı bir filozof ldi ki yine elinden bir ıey ıelmiyordu. 
böyle bir kÖfede rahat ve fazilet içinde yarın iradesine tabi olarak onun 
yapyordu. Fakat hiç de canı aılalmıyor- sından sUrilklenip gidiyordu. 
du. Bu ev de hariçten ıelen miaafirleri o zamanlarda gayet fuiletli 9t 
büyük bir nezaket ve necabetle kabul yır sever bir dul kadın vardı. BU 
ediyordu. Bu ild miaaf"ır gelir ıelmea dmm yanmda on dört yaflarJIU18 
kendisi önlerine g~ti, her ıeyden an - sevimli bir yejeni bulunuyordu. .. 
ce. rahat etmeleri için kendilerini bu - cuk kadının hayatta yegiııe 
suai bir daireye götürdü. Bir zaman son- teıkil eyliyordu. Dul kadın ihtiyatla 
ra yine kendisi ıeldi. Misafirleri aldı. dıiı evine misafir kabul etti. K 
Sofraya götürdü. Yemek eanaamda rine büyük ikramlarda bulundu. 
mahremane surette son Babil isyanı si gUnU giderlerken kadın yeğeni 
hakkında konuttular. Sözlerinden bu cenci yolculann yanr.1a kattı, k 
filozofun kraliçeyi sevdiği ve hürmet rine yol göstermesini tenblh etti. 
ettiği anlatılıyordu. Sadığın kral olmak yol üstünde bir köprü yıkıhmfU. 
istiyenlerle karplapnak içiıi meydana aı tehlikeli bir geçit haline gelnliP 
çıkmasını arzu ettiğini, fakat (Babil) 
hallanı:ı Sadık gibi bir krala liyık ol - Genç çocuk misafirlerin önünde 
madıklannı söyledi. liyordu. Köprünün üzerine ıcli:ıCC 

tiyar çocuğa: 
Sadık bu sözleri dinlerken yilzil kı -

zanmıtı. içindeki utırabı bir kat daha - Gel, dedi, teyzene olan 1 
artmııtı. Nihayet ıuna karar verildi ki mı ödeyeyim. 
bu alemde olan ıeyler daima hep akıl İhtiyar, çocuğu uçlumdan 
ve dirayet dairesinde cereyan etmez. dı ve ırmaia attı. Çocuk kayboldtlt 
İhtiyar mütemadiyen fU fikirde ısrar e- ra suyun üzerinde &öründü, tekrar 
diyordu: .. İnsanlar illhi iradeye karıı daha kanıtı gitti. 
haksızlık ederler. Bu dünya üzerinde o- Sadık: 

lup biten ıeyleri.'l yalnız birer parçal!nı - Vay canavar 1 diye bafırdr. 
ıörürler, hldiseleri bir kül olarak mu • lann en fenası! 

hakeme etmezler.,. ' • . ihtiyar, Sadığın sözünü keserek: 
Diyordu. iİıİ 
Sonra ihtiraslardan bahsedildi. Sa .. - Bana daha fazla aabredecei 

dık ah, bu ihtiraslar ne kadar fena, eti- adetmiftin, dedi. Şunu bil ki, 

yordu. ihtiyar: =~~wbir~bUIC._ 
- Bunlar cemDerin yelkenlerini ti • nu bil ki kaderin boynunu b 

tiren rilzclrdan bapa bir te1 delil çocuk bir seneye kadar teyz 
RUzglrlar boan cemllerl batmr. Fa .. seneye kadar da seni öldOrecektL 
kat rilzclr' olmaytnca gemiler hiç ytl .. Sadık: 
rOyemez. tnunlarda afra denilen IU 
hiddet ve haıtahk yapan bir lmlldir. Fa - Bunlan sana kim söyledi, 
kat ufra olma)'IDC& da iman )'&llJa - dam? diye bapdı. Bu:ıu ıendeki 
mu. Bu ba,atta heı: 1f11 tekllkeli. her Jdtabmda okumuı bile olun, 
ıey lüzumludur.,, ~.-...... ,..,enll!N buluntmnüf' • 

Soma snkten, hudan blJllolundu. boimü reva mı? 
ihtiyar töyle dedi: Babilli burıJan IÖflerken bir 

tı Jd ihtiyarın ukab kaybolm"ltı 
- Hu ve snk delillen 117 Allahaı ıençllflMle batJamıttr. Usermdt 

insanlara bir atıfetidir. iman kendi ken IİI e1biHli de kayboldu. llub 
dine ne bir duygu, ne de fikir denilen te1 ıtık usan bir vOcudU Useriade 

Jeri balkedemes. Bmılan hariçten alır. nat kaplıyordu. 
Bununla beraber sevk 'ft utrrap ona 
kendi meftuc1lJ'fid a"1 pUr.,, Sadık eecdeye kapanarak: 

- Ey ılkten eden DaJıl mel 
Sadik bu llkled dinledikçe o kadar dl. Demek Mil. bir faniye ebedt 

öl~ sıJımhk1ar J&J"Dll ola bir a - Alldarı 
damm hldiaelerl bu kadar iyi mulıake- lan ötretmek için arp 
me edebilmesl.-ıe ppyordu. Melek: 

- İnsanlar her ıey baklanda 
Nihayet f evkallde zevkli ve istifa- verirler, fakat bir ıey ınlam•dd 

deli konupnalardan toma ev uhibi fi- hwnJır arauada fikri en fuJa 
lozof misafiri olan yolculan yatacalda- uh lanı idin. 
n odalanna catllrft. Kendisine bu ka- latılmap m taç o 
dar Akil ve klml1 Ud miuftr ıandermiı Sadık melekten ak 11 
oldufunda."1 dolayı Allaha ttUdtrler et • millaade istedi: 
tL Yolcular cf4erken kendDerlne - Ben de kendimi bakir 1 
mUtevuıane bir IUrttte para vererek dedi. Yalms 1e11den benim bir' 
yardımda bulunmak iatedl. ihtiyar pa- mi aydınlatmanı rica edecelial 
rayı almadı: cııju yola ptirmek 'ft cıau lıYllllll!!!!'I 

_ Sabahleyin erken daha ıtın dol - mak, boimütan daha iyi olm8Sı 
madan (BabU) e dönmek istiyorum. Kelek cevap nrdi: 
Bana mUaaade edinls.,, dedi. Vedaları - ırutletll oluydı ve va1•ır". 
çok ymimJ oldu. Bilhaaaa Sadık bu ka - lacap kadınla ve dolacak 
dar iyi bir adam brp11ada ~ de .. beraber 81dUrillmek kaderinde 
rin bir hürmet hiuedlyordu. Sadık: 

Odalarma çekildikleri nldt iladyarla - Ne diyonun 1 dedi. D 
Sadık usun usachya keııdi ualarmda yada cinayet ve feliket olmadd. 
n sahibinin fulletlerinden bahaetti • Ve f eliketlcr hep iyilik yapan 
ter. Sabah ohmca ihtiyar Sadılı uyka • ıellr ha? 

dan uyuulırdı: Melek cevap verdi: 

- Artık yola çıkmak samanı ıeJdL - Fena imanlar daima 
Fakat herkeı b8yle uykuda bulmadulu tar. Onlar yer ytlrin6n 9Ul'llll~ 
bir sırada bu ev aahibine bir hlrlnet ve sına ...,amtf ve adetleri ... ~"':'.' 
muhabbet ıı.trra11 buakmak inerim.,, olan ldll inanları deneiınel' 

Dedi. Ve bu s8sleri .eylerken yanan DOnyada iyilikten doa...c:O .. -.,,,._, 
mumlardan b1rlnl aldı, eve atet ftl'di, bir yoktur. 
Sadık dehtet isinde kahrrak batmmla Sadık: 
bagladı. Arkadap bu mGthit hareket • - Fakat, eledi, hep I~ tMIJ.!lg 
ten menetmek istedi. ihtiyar hilne ıe- hiç fenahk olmasaydı? 
çilmez bir kuvvetle deftlll etti " 8a .. llelek: 
mit itaate mecbur eyledi. O atet yan • _ o aman ba dünya t.ılF..-~ 
dı. Bu sırada nden hayli unktapn11 ,. oıuriu. dedi. Hldiaem .. _.. 
ola:ı ihtiyarla Sadık yanpu ılkGa için- um isinde c..,.a __., 
de seyrediyorluch. ı her cihetten """'"'mel 

ihtiyar dedi kl: um ancak Tarmm ebedi 
- Hamdolaun, lıte bizi mllaftr a • bulanabilir. ÇGnkil TannJPll 

lan ıu muhtereaı inunın evi ftlldı. Balı lqa"'lı. Tamı mDIYOll•ll'I 
tiyar adam t,, ratmaftir, 'Ait~ 
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Şmelling zenci boksörü 
Joe Louis' yi yere serdi 

( U st yam 1 incide) 

8
5 ~ seyi~dnhı önünde zenci boksör 
Louıı;' ile Alman Şnıeling ~arşılaşmış 
\'e Alman boksörü 12 inci ravundda 
LoUsyi nakavut ederek yenmiştir. 

Uu parlak murnffakiyetten sonra 
d~ny.-L boks şampiyonluğu namzetliği. 
Ilı kazanmı~ olan Şmeling, dünya 
~lllPİ)onu olan Amerikah BradclJck 
•le B,•rlinde karsılasacaktır. 

llutün boks Şam~iyonlarını şimdi. 
Ye k'.tdar ıJk bir kaç devre iı;inde is
kambil kfığıdı gibi yere sermiı;ı olan 
ıenci Louısnin bu feci mağlubiytti 
h~Yr~tler uyandırmıştır. Hususile 
~1 Hk dört ravunchta Şmelin;:d fena 
ald,• dövmuı;; n~ bir defa da yere .ru

\'arJamıştır. 
Bu dört rarnndu Şmeling, zencL 

ilin .nüdh:ş sol yumruklarınm yağ. 
ltturu altında ringin etrafında dön
ltıekıt! geçirrni:;ı, veya iplere tutuna. 
l'ak :ıı>re düşmekten kurtulmuştur. 

hayet 12 inci ravundda nakavut ol
muştur. 

Şmeling bu maçta çok yüksek bir 
teknik göstermiştir. 

HITLERIN TELGRAFI 

Bertin, 20 (A.A.) - Bay Hitler ve 
iç bakanı Bay Frick, boksör Şeme· 

linge tebrik telgrafı göndermişlerdir. 
Bay Hitler, Bayan Şemelinge bir 

de çiçek buketi göndermiştir. Bayan 
Şimeling, Anny Ondra adiyle maruf 
sinema artistidir. 

SiZiNLE MtJFTEHIRlZ 

Bcrlin, 20 (A.A.) - Propaganda 
nazırı B. Göbels boksör Şimelinge bir 
telgraf çekip: 

"Bu gece radyoda haber aldığım 

harikulade zaferinizi can ve gönülden 
kutlularını. Sizin, Almanya namına 

çarpışmış olduğunuzu biliyorum. Bu 
itibarla, sizin zaferiniz, Almanyanın 

da zaferi demektir. Sizinle müftehi
riz,. demiştir. 

. Şmelir.g kaçını~. zenci kornlamış, -------------
tııha.tet beşinci ravundda Şmelingl 
ıenciye tesirli ilk vumruöunu ...-erles t' ,, ,,, .J .. 

•rrneğe muvaffak olmuştur. 
Bu yumruk o kadar ani ve o de. 

l'ece ~iddetH olmuştur ki zenci yere 
düşınüştür. Bu andan itibaren de 
Loulinin şimdiye kadar herkese aman 
dileten ve ŞmeJingi de dört ravund 
ltı.iitemadiyen topaç gıbi döndüren 
llliithlş sol yumruğunun sanki kuvve. 
ti kesilmişti. ŞmeUngin üzerinde ar
tık hiç bir tesir yapamıyordu Ve 
l'a."Undlar ilerledikçe Şmelingin fai. 
kiy~ti ve yumruklarının tesiri artmış, 
Zeneininki ise tedricen azalmış ve ni. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehaısı .. 

Pazardan başka i{Ünlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa 
ralı hususi kabinesinde hastaJarmı 

kabul eder. Ralı, cumarte.~i günlerı 

sabah "9 1/2 . 12" saatleri hakiki fı· 

karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 

(Yazlık telefonu: Kandilli 38 ..:... 
Beyle-rbeyi 48) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma komisyo~u UE\nları ....._ 

2000 ton Jeneratör kömürü 
, Tahmin edilen bedeli (26000) lira olan yukarıda mikdarı ve cin
~ Ya~ılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür!üğü Satınalma 
Otnısyonunca 22 temmuz 936 tarihinde çartamba günü ıaat 15 de 

k,Palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (bir) lira (30) kuruş 
"'llkahilinde Komİs}'ondan verilir. Taliı..lerin muvakkat teminat olan 

(l9SO) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka

:a.r Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 

\re S maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komİı)lona 
ltliiracaatları. (3149) 

1'1850 ton Lavamarin kömürü 
. 'rahmin edilen bed~li (193050) lira olan yukarıda mikdan ve 

tıtıai yazdı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnal
~a Komisyonunca 23 temmuz 936 tarihinde perşembe günü saat 16 
~ kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (dokuz) lira (66) 

.. 
-1-st_•,_n_b_u_ı _H_a_r-ic_i_A_s_k-er_i_.1 ı Kıtaatı ilanları _ K!ldıkög 1( ~k-~f lar D~rektörlüğü ilanlari 

1 - 936 - 937 ders senesi için 
Kuleli> Maltepe ve Bursa liseleri-

le Kırıkkale deki Askeri San' at li-
sesine ve Konya, 

Orta mekteplerine 
caktır. 

Erzincan AS. 

talebe alına-

Menba suları arasında en kuvvetli 
radioaktevitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10- 6- 936 gününden 

itibaren suculara verilmeğe 
başlanmıştır. 

1 

2 - Kabul ,artları AS. lise ve 
orta mektepler talimatında yazı

lıdır. Bu talimat askeri mektep Müteaddit resmi müessesah sıhhiye mütehassis etibbası taraf m• 
lerdc ve askerlik şubelerinde gö- dan yapılan hikemi, kinıyevvi ve bakteriyolojik muayenat netice-
rülebilir. 

si tanzim edilen raporlarla, sıhhi ~ular da aranılan bütün evsafı hi-
3 - İsteklilerin aşağıda yazı· kemiyeyi haiz olduğu (kolibasil, e naerop, likefyan) mikroplarla her 

h hususları da göz önünde bulun- türlü mevaddı kimyeviye ve uzviy eden tamamen arı bulunduğu bil
durmaları lazımdır. diriler: ve emsali arasında en kuvvetli RADlOAKTEViTESi bulu· 

A - Bütün mekteplerde kay- nan Alemclağı Defneli suyu 10 - 6 - 936 gününden itibaren ağzı, 
dİ kabul 1 Temmuz 936 da baş- bir tarafı (Evkaf) Diğe.r tarafı ( Defncii) ibaresini havi zımbalı 
lar ve 10 Ağustos 936 da biter. hususi kurşun mühürle mühürlü o tuz l;trelik küçük boy damacana
Müsabaka imtihanı da 15 Ağus- larla iki buçuk litrelik galon şişeler derununda suculara verilmeğe 

başla11mıştır. 
tosla 21 Ağustos arasında yapılır. 

B _ Mekteplerin bulundukla- Yukar~da evsafı kimyeviye, hikemiye ve bakteriyolojik 

rı yerler haricindeki mevkilerde bildirHen ve bilhassa RADIOAKTEVITESININ fazlcılalığı 
hassaları 

ile müte-

oturan isteklilerin 10 haziran 936 mayiı: olan bu suyun safiyetinden emin olabilmek için şişelerin üıe
rinde~ti Evkafın hususi kurşun mühür ve zımbasına dikkat etmelerini 

dan 31 Temmuz 936 tarihine ka-
sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230) 

du~~n~k~rı~rlerin a~~---------------------------~ 
lik ,ubelerine müracaat etmi! ol- ı b 1 • J • 
maları lazımdır. stan u av vergı erı müdürlüğünden: 

C - Kabul şartlarmı taşıyan 

istekliler evrakını tamamlattırılıp 

askerlik şubeleri va!ıtasiie mekte

be göndermeleri ve mekteplerden 

davet vaki olmadan hiç bir istek

li mektebe gitmemelidir. 

D - Müsabaka imtihanına 

1 - Bafra kazasında vaki Bafra göJlerile Baha gölünün de
nizle iltisak ettiği noktaya kadar olan kısmında Sayt olunacak bil
umum balıkların hasılatı saydiye rusumuna resmi miri halık avla· 
mak hakkı 31-5--1936 tarihinden başlamak ve 31--5--1939 tari
hinde hitam bulmak üzere üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 
açık arttırmaya konulmuştur, 

2 - Tahmin edilen bedel 12000 liradır. 

girmek için davet edilen istekli- 3 - Talipler arttırmaya iştirak için tahmin ·olunan 'bedelin yüz-
de yedi buçuğu oll'in 900 lira muvakkat teminat verilecektir. Muvak· 

lerin imtihan yapılacak yere ka-
kat teminat nakit veya nakit yerine banka mektub"!.1 istikrazı dahili 

dar gitmek ve imtihanı kazanma· Ergani ve bunların evsafındaki Devlet tahvilleri ve bonoları ve hü-
yınca geri dönmek için yapacak- kumetçe tayin edilecek Milli Esham ve Tahvilat 2490 sayılı kanunun 
ları masraflar tamamen istekliye 17 inci maddesi mucibince kabul olunacaktır• 

aittir. Bunun için de gidiş ve dö- 4 - Bedel haddi la yik görüldüğü takdirde ihale key'fiyeti ma-
nüş masrafım beraber götürmesi liye Vekaletinden istizan olunacaktır. 

lazımdır. 5 - Şartnamenin bir sureti Samsun Defterdarlığında ve bir 
E - lstekli mektebe kabul e- sureti İstanbul Av Vergileri Müdürlüğünde de vardır. 

dilmediği takdirde hiç bir hak id- 6 - İsteklilerin bu tarihe kadar her gün Bafra malmüdürlüaü-
~ 

dia ~demez ve bir sene terki tah- ne müracaatları ilan olunur. (3257) 
sili olan~ar da mektebe alınmaz. 

lar. 

4 - Mektepler leyli ve mecca

nidir, Talebenin iaşesinden başka 

giydirilmesi, techizatı ve kitapla

rı mektebe ait olduğu gibi ayrıca 
her ay bir miktar maaş da verilir. 

5 - Askeri füeleri muvaffakı

yetle bitirenlerden arzu edenler 

müsabaka imtihanına girerek ka· 

zandıkları takdirde mühendis ve 

fen memuru yetiştirilmek üzere 

Avrupaya tahsile gönderilir. 

{18) (3244) 

1 Deniz Leflaz7m Satınalma Komi:!onu ilfınlan 1 
Tahmin edilen bedeli 7265 lira 25 kuruş olan 105000 kilo muh

telif yaş sebze 2 temmuz 936 tarihine ı astlıyan perşembe günü saat 
14 de kapalı zarf suretile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 544 lira 89 kuruş olup şartnamesi her gün 
Komisyondan parasız verilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile ve 
2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve teklifi muhtevi mazrufları 

belli saatten bir 3aat evvel Kasım paşada bulunan Komisyon Reisli-
' ğine vermeleri, (3286) ' . \ .. 

Cinsi Miktarı Tahmin edilen bedeli 

tuı mukabilinde Komisyondan verili•-. Taliplerin muvakkat teıni
tı~t Otan (10902) lira (50) kuruşu havi teklif mektuplaıuu mezkur 
~ilde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
t 90 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik le mezkur gün 

t laatte komisyona müracaatları. (3150) --------------
Hali taıliyeJe bulunan Esnaf Koyun eti 

Kilo Lira 
7000 

Kuru~ 
Muvakkat teminatı 

Lira Kuru~ 

1255 ton Kriple kömürü 
,._ l' <lhurin edilen bedeli 17570 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
~.ııtı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko
~ 1'Yonunca 21 temmuz 936 tarihinde salı günü saat 15 de kapalı 
.... '-rf ile ihale edilecektir Şartname parasız olarak Komisyondan 
yer·ı· 
ttkı·ıt. Taliplerin muvakkat temi nal olan 1317 lira 75 kuruşu havi 
1ll :ıf _nıektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona ver
li e er1 ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele-

lldeki vesaıkle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları. 
(3148) 

2800 00 
Bankası murakıplığından: Sığır eti 5000 1400 00 315 00 

Bankamız hissedarlarının 11 Cinsi> miktarı ve tahmin edilen bedellerile muvakkat temir.ah 

temmuz 936 cumartesi günü saat yukarda yazılı iki kalem yiyecek 2 temmuz 936 tarihine rastlıyan 

12 cle fevkalade olarak bankanın perşembe günü saat 15 de açık eksiltme suretile alınacaktır. 

Meydancıkta Mısırlıoğlu hanın

daki merkezinde toplanmaları ri-

Şartnamesi her gün Komisyondan parasız verilir. 

isteklilerin 315 liradan ibaret olan muvakkat teminatlarını lstan-

ca olunut". bul vHayeti muhasebeciliğine yatırarak mukabilinde alacakları mak-

Ruzname: Tasfiye memuru buz veya banka temin:ıt mektupları ile ve belli gün ve saatte Kasım-
intihabı ve ücretinin tayini. paşada bulunan komisyonumuza müracaatları. (3302) 

lstanbul 6 ncı icra memurluğundan Cinsi Miktarı 

935 - 3190 Kilo 

1750 ton lavamarin kömürü Bir bor~tan dolayı mahcuz ve para- Koyuneti 45600 
'f . ya çevrilmesine karar verilen yazıha- Sığır eti 32900 

Tahmin edilen bedeli 

Lira Kuruş 

18240 00 } 
9212 00 

Muvakkat teminatı 

Lira Kuruı 

2058 90 
}' ahmin edilen bedeli 22750 lira olan yukarda miktarı ve cınsı ne, daktilo makinesi ve kanape takı-

. _,. 

Cinsi> miktarı ve tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatı yu· 

karda yazılı iki kalem gıda maddesi 3 temmuz 936 tarihine rastlı· 
~~Zılı lllalzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko- mı 22-6-936 pazartesi saat 12 den 

~•)'onunca 9 Temmuz 936 tarihinde per,embe günü saat 15 te ka- 13 e kadar lstanbulda Tahtakale cad
l/ h ~arf ile ihale edilecektir. Şntname parasız olarak komisyondan desinde 95, 97 numarada boya fabri- yan cuma günü saat 15 de kapalı zarf suretile alınacaktır. 
el'ilh T ı· l kasında birinci açık arttırma suretile Ş uk b l" d K l•'-•· · a ıp erin muvakkat teminat olan 1706 lira 25 kuru,u havi artnamesi 137 kuruş m a i ın e omisyondan her gün verilir. 
'"«Qtf satılacağından isteklilerin mezkur gün 
l ınektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme· isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle teklifi muhtevi 
~· ve saatte yerinde hazır bulunacak me-

lti 1 
Ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde- muruna müracaatları i1an olunur. mazrufları belli gün ve saatten bir saat evvel Kasımpaıadaki bulu-

'te1ailde mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3144) (V. No. 16776) nan Komisyon Baıkanlığma vermeleri. (3301), 



ABONE ŞARTLARI 

~J emleketımtzdl 

\'ab:ıncı yerlere 
Posta birliğine l 
gtrmtyen yerlere~ 

Yıllık 

111() 

1350 

180 

6 aylık 

•20 
72:S 

950 

a aylık 
23:S 
coo 

Aylık 

110 
1'50 

ıso 

TUrktyenln her poata merkezinde KURUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lııtanbul, Ankara Caddeal, (\"Alln yurdu) 

Telefon 
} ldare: 24370 
lYazı toıert: 21ua 

Telgra.t: &d.reat: KURUN btanbuJ 

Poata kutusu No. 46 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları l 

7 - 6 - 936 tarihinden itibaren işjiyeceği ilan edilmiş olan Ada
pazarı gezinti katarlarında atağrd a yazılı tekilde tadilat yapılmıştır. 

Vapur Tren 

Köprü H. Paıa Sa~anca Arifi ye 

kalkı~ kal kıt kalkış kalkıt 

(1) 6.25 7,10 11.06 11.24 
(2) 8.00 8.25 11.40 11.55 

Tren 

- ·-
Adapazarı Arifiye Sap anca H. Paşa 

k~lkı, kalkış kal kıt varış 
(2) 15.53 16.15 16.37 20.07 
(1) 17.00 17.23 17.47 21.13 

Adapazarı 

varış 

11.44 
12.15 

Vapur 

H. Paşa 
kalkış 

2028 
21.13 

NOT: (1) No. ile gösterilen katarlar yalnız üçüncü mevki 
(2) No. ile gösterilen !catarlar yalnız birinci ikiuci mevki-

dir. Sayın halka ilan olunur. (3425) 

Satılık Gemi 
Akay işletmesi DlrektörJUğünden: 
Paşabahçede batık Fener bahçe ve Y nkacık vapurlarmın açık art

tırılmasında verilen son fiat haddilıiyık görülmediğinden ayni şera
itle ihalesi 29 haziran 936 pazartesi günü saat 15 e bırakılmıttır. 

(3430) 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 

Güzel Sanatlar Akademisinin Mimari. Resim. Heykel, Fresk, 
Seramik, Afif, Mobilya, Şark tezyir.i sanatlar tubesbin büyük 
yıllık sergisinin açılma merasimi 23 haziran 936 salı gürü saat 14,5 
da yapılacaktır. 

Güzel sanatları sevenlerin gelmeleri rica olunur. (3439) 

Doktor 

Hüs·eyin Usman 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

Sabık Haseki baataneıi dahiliye 
mütchaaııaı 

J ..at:li L<ltUf apartımanı saat 4 • 1 e 

iki çekilmiş ve filitreden geçmiş bol anasonlu su içirmez, baş a(Jr1sı 
ve bulantı yapmaz 45 derecelik en nefis rakıdır_ 

kad:ır tdefon: 22459 

SiRKECi 
ı.ıuyonı.ar, .. md•~ile -Bahçesi 

Her akşam 12 kişilik 

ULU.SAL- MÜZiK 
ve Bayan HAYAT iştirak etmektedir. 

raze ve nefis öğle ve aktam yemekleri, mütenevvi mezeler. 
Bi,·inci sınıf servis. 

Türk Hava Ku,-umu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3. cü keşide 111 emmuz 936 dadır. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 Hrahk ikramiyelerle 
{20.000) liralık bir mükafat vardJr. 

1 
~----

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Hafta tatili için harç vereceklere 

1 ...._ Hafta tatili için ruhsat alma müddeti haziranın sonuna ka
dar uzatılmııtır. 

2 - Yeni kanuna ııöre yapılan tahririn gayri safi iradlar Ü'-e
rindeki tesiri dolayısile harç tarifesi ikinci T. içtimaında umumi mec!is
ce tet~ik edilecektir. Meclisce verilecek "karara göre hareket edilmek 
üzere §İmdilik yalnız yeni tahririn tatbik edildiği yerlerde yeni irat
lara ve eıcieki tarifeye nazaran tes bit edilecek miktardan dörtte biri-
nin afınmaıı kararlattırılmı,tır. (B.). (3452) 

v a 

. . .. . . .. 
. . . .. 

isarı Bağı 
Bahcesi acıldı 

Boğaza nazıt en güzel aile bahçe•idir. Metrubat ucuzdur. Bahçede müteaddit dans mahal· 
leri ve müzik vardır. Memleketimizde emsali bulunmıyan bu bağı mutlak görünüz . 

....... ~ Te dansan ve balo için bahçemizin bir kısmı kiralanabilir. 

Bayan Safiye 
PANORAMA 

Kasideci zade \ 
Vakfından: .--

Bahçekapı Hobyar mahallesin
de Türbe sokağında 2 - 4 - 6 sa
yılı Kazb.sker ham namile tanılan 
altında iki mağazası olan hanın 
teslimi gününden ba,lıyarak üç 
sene müddetle kiraya verilecektir. 
ihalesi 24 - 6 - 936 çarşamba 
günü saat 15 dedir. isteklilerin 
Kadıköy Vakıflar direktörlüğüne 
gelmeleri. (3235) 

iŞ SAHiPLERiNiN NAZARI 
DiKKATiNE 

- BAHÇESİ -

~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~---~ 

Milli saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Milli saraylar müstahdemleri için yapılacak yüz on ıelıİ' 

takım resmi elbisenin mevcut nümunelerine ve tartnamesine uY~ 
olarak imali açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme gününe kadar "pazardan batka her gün,, S-1'~~ 
lar müdürlüğü kalemine müracaat edecek o;anlar mevcut nü111uıı;,. 

Bilum'1m ferağ, intikal mua- ri görebilecekler ve şaı-tmımeden bedel~iz olarak bir tane alabı 
mele!i, bonolar tahs:li, kazanç, ceklerdir. ,. 
veraset ve saire vergileri için bil- 3 - Açık eksiltme temmuzun üçünçü cuma günü DolmababÇ 
umum muameleler ve gerek An- de S'lraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. I' 

kara ve gerek lstanbulda her tür- 4 - Muvakkat teır.inat yüz altmıf liradır. Bu paranın ek•iltJjSrd' 
lü it takip eder. nin yapılaca~ı vakitten bir saat evveline kadar malsandığına yatı 

Manuk Viroşabuk kb k ı h dıt• mıt ve ma uzunun e si.tme eyetine verilmit olması lizııP 
İstanbul: Bahçekapı Bergirci (3181) / 

ler sokak, 1 ci Vakıf han kartı--------------------------=--;." 
aında Şirin han No. 10. Her gün Sahibi: ASIM US - VAKIT ){at ,,,a 
saat 12 - 14 e kadar. Neşriyat Direktörü: Refik A. S~ 


