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Parasız muaye~·~···ı· 

kuponu 
! Bu kupondan yediainJ birik- 1 
! tiren okuyucumuz KURUN dot 

lngiltere ile Sovyetler Birliği arasın- hepsini kazandık 
güzel oldu, 
kazandı daki görüş ayrılığı hallediliyor 

~nevrede Arasla Litvinof ve Eden görüştüler 
Paria, 28 - Tevfik Rüştü Arasla BB. 

l\lontreaz koaleraa· 
ıınıa iiçiacl glal 

'I'iir ki yenin 
rolü 

Boğazlar meselesindeki 
neden ibarettir ? 

4e ~ontreux, 24 (Başmuharririmız_ 
ko "r - Bugün artık Boğazlar 
e._ Q er~~ı müzakere mevzuunun 
:bu lllUhım noktasına gelmiştir. 
la nokta Türkiye tarafından hazır
'te~~P konferansın ilk günü açılış tö. 
teı •n~en enel muhtelif devlet dele. 
jea~tıne verilmiş olan mukanle pro. 
'ai) ili~ altıncı maddesidir ki harp ge
~~tıntn boğazlardan ne gibi şartlar 

11 
linde geçebileceğini gösterir. 

lerı Q altıncı maddenin en esaslı cihet. 
~u suretle hulasa olunab:ıir · 

"S • 
llıfıaıt Ulh zamanında harp gemileri, de. 
ha 1, r.eınilerl müstesna, evveJce oldu_ 
--~ıhı _Boğa~lar~an dostane ziyaret 
~ iYetındekı gelıp geçişleri serbestçe 
~ileceklerdir. Boğazlardan ge. 
,.. harp aeuıllw.Mlia 1'1:toaaa• ~· 
bir dl ve tipi, diplomatik TBSıtalarla 
'tll1tt ay evvel Türk hilkfımetine bildi. 
14,~ lbımdır. Bu gemilerin tonajı 
tor . den ve adedi bir kruvazör ile iki 

J>ıtoda "bil n ziyade olamaz Karadenıze 

Dış Bakanımız B. Arasla Sovyetler 
Birliği Hariciye Vekili B. Litvlnol 

konU§uyorlar. 

harp gemileri Uzerlerinde bulunan 
tayyareleri her hangi bir şekilde kul. 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 6 Sil. 1) 

Eden ve Litvinof arasında dün Cenev -
rede hususi bir müzakere yapılmış ve 
Boğazlar meselesinde İngiltere - Sov
yetler Birliği noktai nazar ihtilafının 

halli için bir yol bulunmuştur. 

INGJL TERENiN DOŞONCESI 

NEDiR? 

Dünkü posta ile gelen "Daily Te • 
legraph" gazetesinin boğazlar üzerin • 
deki Sovyet taleplerine dair başmaka • 
lesinden: 

"Munzi devlet mümessilleri, Boğaz -
tar meselesinin - infilak edici değil -
fakat yine eskisi kadar münazaayı mu· 
cip olacak anasırla dolu olduğunu çok 
sürmeden anladılar. 

(Sonu: Sa. ! Sü. 1) 

ilk kadın 
Tayyarecimiz 

Dün Atatürk ve Bape
kitin huzurunda· 
uçuşlar l/Optı 

iki Türk Hayanını da ken
disile beraber uçurdu 

Dün spor ha!'e
ketlerile dolu bir 

gün o'iarak geçti. 
Öğleden sonra si. 
pahi ocağında ath 
müsabakaların bi. 
rincisi. yapıldı. Mü 
sabakalar çok gü 

zel ve heye-canlı . 
oldu. 

Akşam Macar. 
ların Boçkay takı. 
mile mllll tak.m 
namzetleri ikinci 
maslannı yapb. 
lar. Mqr Macar. 
lar bu sefer 3 • O 
kazandılar. 

Gece Alman gU. 
reşçilerile güreş. 

çilerimlz arasında 
Uçilncü ve son mü. 
sabakalar yapı\dı 

ve güreşçilerimiz 

hepsini kazandı. • 
lar. Uçüncü müsabakamrzda erkekleri geçerek l;lrlncllilf 

Bu mUsaba.kala kazanan Bayan Gülsüm 
rın yazılarrnr ve diğer resimlerini 4 üncü sayıfamızda bulacaksınız. 

hıı olınıyan de\'letler tarafından Bo_ 
te11ı~tdan Karadenize geçirilen harp 
llQ erinin burada toplanacak yekO. 
1tt~·OOO) tonu geçmiyecektir. Kara. 
a11J> &ahil olmıyan devletlere men. 
'tild:rp gemileri Boğazlardan geçl
'-rt len sonra nihayet on beş gün 
l>Ql' •nda bu denizi terketmeğe mec. 
~actı1ctır. Boğazlardan geçen !•-----------•::::::::a:=:::::::::::=:::::::....::=:-==-=wu=•==------

f eni 1 ürk Bof azlar ~ .Mlsabakamız. 
Müsabakamıza. ait ü~üncü resmi d~ bugün basıyoruz. Okuyucula. 

rımız aşağıdaki karikatürün altında söylenen sözleraen bazı heceler 
alacaklar ve bu hecelerle ka,·is içinde gösterilen kelimelerden biri. 
sini teşkil edeceklerdir. Bu kelime aynı zamanda kadının sorgusuna 
koca.sının ağzından cevap olacaktır. 

ela, ~~ntre~x. ~oğazlar konferansın. 1 ~u~ eyetimızın teklif ettiği yeni 
~111111~ele Projesinin müzakeresine u
dtdeıı ~0Plantılarda ba.§landı. 13 mad. 
dtt. baret bu mukavele be~ kısım. 

• lıi . 
lll1t tabi rincı kısım ticaret gemileri. 
1'41.r olacağı ahkAmı tesbit etmek
tlbıct~ Sulhta bu gemiler gece ve 
' kayıtsız geçeceklerdir. Harp 
le~lllda Jse, bitaraf ticaret gemi. 

cliişmana yardım etmemek 
ı .. ,, 

illi 

Junmuştur. Bu hükümler, bütün dün. il 
yayı, Boğazların, Türk Cumuriyeti Ü 

Bulunan bu söz yedinci sayıfamızda her gün neşredilecek kupondaki 
yerine yazılarak müsabaka sonunda gazetemize gönderilmek üzere 
saklanacaktır. tarafından beynelmilel ticaret için Türk kadınlarına havacılık sevgisini !! 

tamamen açık tutulacağı hakkında veren ilk kadın tayyarecimiz Bayan ii Otuz gün devam edecek olan bu müsabakamız okuyucularımıza 
tatmine kifayet edecek kadar sarlh- l Sabiha Gökçen :: yüzlerce hediye kazandıracaktrr. .. 
tir. Buna ait beş maddenin, konfe_ (Yazısı altıncı sayfada) ~::::: 11111 KURUN' b .. ··k .. . b k · 3 . 
ransta uzun münakaşalara hacet kal- -------------

Birinciler madan kabul olunacağına kaniiz. 

a. o. 

, .; . 

Orhan lsmail Hakkı 

Liseleri birincilikle bitireıı gençle-
• rimizin resimlerini kaymağa devam 

ediyoruz. Yukarıda fotoğrafını gördü
ğünüz iki arkadaş bu sene Vefa lise
sini en iyi derecede bitirmişlerdir: bu 
lisenin Bay İsmail Hakkı fon şubesin
den, Bay Orhan edebiyat §Ubesinden 
birinci çıkmıglar.dır. Tebrik ederiz. 

un uqu musa a ası. :: ...... = 

- Söylo f;:;J::::yur., f!!..'!!!!r atmaktan bıktun aı tık. Seni adama revirnıek 
için çare nedir be adam?. 

- Şey karıcığım.. Şey ... 
(Süpürge, yumrukt tehdit, aslık, _ maşa, tatlı söz, parasızlrkı ycmin1 

tövbe, bakı§) 
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Zecri tedbirlerin kaldırılmasını 
Eden mi teklif edecek? 
Fransız 

lngitlere 
lngiliz fikir birliğinden sonra 

Sovyeller de anlaşıyorlar ile 
Londl'a, 28 (A.A.) - Observe gue

cczi muharririne göre, Bay Eden zec
ri tedbirlerin kaldmlmasmı istemek 
için tahmat almıştır. 

Fakat hu meselede Şilinin önayak 
olması ihtimali mevcut olduğu ilave 
olunuyor. 

lNGU.TERE lLE SOVYETLER. 
B1RL1Gt YAKINLAŞIYOR 

Londra, 28 (A.A.) - Observer gaze 
tesinin Cenevre muhabirinin intibaı 

şu merkezdedir: 
Fransayı 1ngiltereye ba.ğhyaı:ı rabı

t..'llar, Bay Blum ile Bay Eden ıve Bay 
Delbos .arasında. Paıiste :yapılan g~ 

TÜ§me1erden sonra, her umankinden 
daha ziyade kuvvet bulmtı§tur. 

Eden - Litvinof gôrüJmCSinden 
sonra Rusya ile de bir ya.kınlapı.a ha-

ıl olduğu kaydedilmektedir, Bay 
Edenin Fransız başvekili Bay Blumun 
siyast akideye saplanıp kalmıyan ve 
realist olan hattı hareketini takdir et
miş olduğu da ilave oluııma:ktadır. 

1TALYA MEMNUN 
Roma, 28 (A.A.) - Gaz.eteler zecıi 

tedbirleri kaldırmak kararını memnu
niyetle kareılamaktadırlar. 

POLONYA ZECRi TEDBiRLERi 
KALDIRDI 

Roma, 28 (A.A.) - Polonya bliyilk 
elçisi ıtatyan chJ bakam Kont Ciano'yu 
ziyaret ederek bilkfunetinin .zecri ted -
birleri ilga ettiğini ve ticari muamelele
ın sür'atle tekrar b~tanması için icap e
den tedbirleri de aldığını bfidirmi§tir. 

ftalya dıı bakanı tqekldlr etmif ve 
ecri tedbirlerin filen kaldınlmaamda 

Polonyayı diğer devletlerin ba§UUI ge
çiren bu hareketi büyük bir memnuni
yetle kaydetmiftir. 
HABEŞlSTANIN CENEVREDE 

BULUNMACiA HAKKI YOK 
Roma, 28 (A.A.) - htefani ajansı

nın diplomatik muharriri Rai> Nasi
bunun riyasetindeki Habeş heyeti mu
rahbuaınıun Cenevre müzakerele -
rine iştirake hakkı olmadığını yaza -
nılt diyor ki: 

Negüs Habeş topraklarmı ve mem -
!leketinin idaresini terkederek ayrilmış 
ve Fransız ıre İngiliz makam.atma da 
siyasetle uğrn.şmamak taahhüdünde 
bulunm~crtur. 
D~ ta.raftaı:ı. avam Jcamarasmda 

da teyit olunduğu ti7.ere Ha~standa 
İtalyan bükQmetindcn bqb hiç bir 
htlkfun.et yoktur. 
ITALYA MEMNUN OLMIY.ACAK 

MI?. 
Echo de P~ris gazeteS'..nde Perti

ııara göre: İngilizlerin sanksiyon. 
Jarm llğri hakkında verdikleri karar 
Jtaly:ayı memnun etmiyecektir. 

1ta'ly:a '§imdi de keneli hakkında 
MJJ~tler Cemiyetinde verilmi§ olan 
!karar l'e tatbik edilmiş olan muame. 
le tarr.ıriın yeniden tetkikini istemek. 
ıtedir. Bu vaziyet karşısında Fransa 
politikasının, so!-lyal mücadeleler yü. 
zünden mefluç bir halde bulunması 
cidden teessüfe şayandır. 
1NGlLtzLER MENF AATLER!Nt 

DUŞÜNÜRLER! 
''İntranıiigeant,, gazetesinde Galluse 

göre, İngiltere hareketlerinde gayet 

musir ise de fikirlerinde ısrar etme -
mektcdir. Hele menfaatlerini hiç ihmal 
etmez. 

Londra bugün Fransaya kar~ ih • 
malkar bir muamelede bulunmakta.dır. 
İtalyayı elde etmeğe uğraşalım. Çünkü 
1talyaya yüz çevirebilmek için kafi de
dereccde kuvvetli değiliz.,, 
INGlLTERE ESKİ SİYASET!NE 

DÖN14EI{ lSTİYOR 

"Informatioı.,, gazetesinde Fernand 
de Brinon'a göre: lngilterenin .kararı 
hakkmd'l. s ., ' .. ,.....t bir çok sözlE :- var 
sa da mazi ile uğraşmaktan ne gibi 
bir fayda elde edilebilir? 

Bunun için, istikbale bakmalı. Bu -
gün İngiltereyi işgal eden iki mesele 
vardır. Bunlardan biri Almanyanm si· 
lAhlanması ve orta Avrupada parlak 
bir mevki alması, diğeri de Fransa.nın 
dahlli vaziyetinin inkişaf tarzıdrr. Bald 
vin kabinesi Framıanm dahill vaziye -
tini anlamak ve bu hususta aldanma
mak istemektedir. 

İngiltere, sorduğu 8Uallere Alınan -
yanm hala cevap vermemesinden en -
dişededir. Ve an'anevi politikasına, 

yani harekatında serbest olmak ve 
merhun .zamanında istediği kararlan 
vermek siyasetine dönmek istemekte -
dir. 

"Oeuvre,, göre: İngiltere zecıi ted
birlerin kaldırılmasına karar verm.i§ -
tir. Yalnız Eabe.sistan emri va.kiini 
tanımak hUSUEıunda va.kit kazanmak 
aı-LUsundadır. Artık İngiltere Alman 
tehlikesini ciddi olarak dikkat naza -
rma alm.ağa b&.Şlamışbr. 

Yeni 1 ürk Boqazlar 
proies 'nin esasları. 

(Vat yanı ı ıncide) 

., 
Yeni projede. IBoğazların tııl~~:ı

olunacağ1&1a dair bir kayıt ko:t~ ~· 
Muahcdenin ruhu, bunu takip e. mrştır. Zaten, buna lüzum ~:ıh• J d~· 

aen ikinci ve üçüncü 'kısımlardır. 'Bo. tur. Mukavelede askeri tahdıda!a ıı. 
ğazlar Türkiyenin en hassas bir mın. ir hir madde olmavınca ye es1d r.ı r1' 

takasıdır. .Buna zöre, eyyar bir kan4e de hükümd;n sakıt 0111'1~ 
l;:ale demek olan harp gemilerinht Türkiye Cumuri) etinin Boğaılat'b~ 
Boğazlardan geçmeleri, hiç bir nç. tediği gibi tahkim hus t:sunda ser 
hile, Türk 1\'at:ınının emniyetini teh. olacağı anlaşılır. . ,.0• 
ikeye sokmamalıdır. Karadeniz ve Bu esasa göre, tanı.im edilllll' ~ 
Balkanlard:ı .ısuihun kuvvetli hir kavele projemizin, müzakereye . ~ 

surette muhafazası da bunu icap et. ittiha.:. edilmesi, tahkim prcnsi~1~1ı 
tirmekte olduğunda şüphe yoktur. bütüaı de,·letJerce kabul oJundugıl· 
Bu noktai nauıra göre, harp gemile. gösterir. .,r 
.rinin, Boğazlardan .ancak "nezaket ıl.i. Yeni muahede projesi. Boğsı ıı!. 
yaretleri., maksadile geçmeleri esas kadar, Karadeniz .sahilleı-ini de f,. J,I' 
konmuştur. Sulh .r.amanında ~ecek yet altına almalttadır. Halbuh~· ıtsf 
harp gemilerinin adedi üçü ve tonajı zan muahedesine bağlı eski B<>P Jı 
da ı.ı,ooo · tec.·nüz etmiyecektir. Bu mukavelesi, harp halinde her il• ııS· 
hususta, Avrupa matbuatında çık:ın bir devletin., meseli lngiıtere~i111,r. yımlar hilafına olarak, hiç bir fark tün donaıımasrnı, kayıtsız, Bo~~ı ' 
göze!!!rnemiştir. Karadenizde sahili dan Karadenize geçirme.sine mUSS' ..c 

~ utıl" olan d~ Jetler dahi, aynı kaidelere ta. edjyordu. Bu hususta koydug ,. 
bi olacaklardır. Bu hükumetler için yeni tahdidin oldukça itirazları ı:ıı 
yalnız kü~ük bir istisna yapılmıştır. cip olacağı anlaşılıyor. ~ 

Bun!;ı,ra, Türkiyenin müsaade.ı:;ini al. Burada bir noktaya işaret e.~ (1 

mak şart.ile, 25 bin tona kadar tek bir isteriz Projede, harp gemileri ri• 
gemi geçirmek hakkı verilmiştir. tayyareler hakkındaki hüküntl;v. 

Harp zamanında ise, Boğazlar. Türk kun:etlerindeıt başkaları ııı~ 

dan ecnebi harp gemilerinin geçmesi kında cari olacağı açıkca anlaşıl' d8· 
daha ziyacre takyit olunmuştur. Tür. yor. Pxojeyi yazanların böyle 

111
• 

kiye bitaraf oJduğıı takdirde. tt11ebi şündüklerinde şüphe yoktur. )f bf 
harp gemileri, muharip devletlt:re hedenin kati şeklinin tesbitinde, il" 
mensup olanlar dahi, tonaj hakkın. cihetin, hukukçular tarafından te (ı· 
daki kaidelere riayet etmek şarüle rüz ettirileceğini ümit ederiz. J31l (• 
ge~ebilirler. Yalnız Boğazlarda has- bi zühullerin büyük ihtilaflara 111:İr 
mane bir harekette bulunamıyacıık- dan urdiğini ve bunun gcçmişt~. ·ı. 
lardrr. _çok misalleri olduğunu söyliyebıl~._ 

Türkiyenin muharip olması halin. Hukuk bakımından en mühilll. ~it 
de ise, ecnebi harp gemilerinin geçe. .ta, Boğazların emniyeti için, JııÇ t• 
bilmesi tamamen Türkiyenin müsa- devletin kefaletine hacet görülıııelll Iİı 
adesine bağlıdır. Harp tehdidi ha. sidir. Kuvvet!i Türkiye Cumurif~,, 
linde ayni hüküm cari olacakhr. vatanın sair hudutları gibi, Boiıtlf" 

Boğazlardan sivil ve askeri tay. rı da yalnız kendi kunetile ınult~P 
yareler geçemiyeceklerdir. Dünya. za ve müdafaaya muktedirdir. 'fit fi 
nın her tarafında her devlet müstah. pro3esıne, bilhassa Rus, f ngitf~tt· 
kem mmtakalann üzerinden ecnebi Fransız murahhaslarının serdett11'.1ıs :açıışlarmı yasak etmiş olduğundRn ri itirazlar ve teklif ettikleri uıdı 
bu hususun kabulünde mD~DJit aynca gözd-en geririlmeye değtr'~, 
yoktur. Hulfısa Türk projesi, her b.8 ;ıc-

Bog'-' azlar 11leselesı'nde den~~~~~~:ü;!:i =~::;;,:: ::d~!~!i!~~~ri~:~:c~:~~~::a:ııt;; 
ğazların, yalnız Türkiyenin mesuli. mi sulh ve emniyet icabatile ıııll ıd 
yet ve muhafazası altında, kapalı tu. derecede uydurmağa muvaffalc olııt 

lngiltere ile ~ovyetler ~irliği arasın--~-1~-~-b-ides_~_iy_~_ide-nk_0~_a_~_-_wr_~_kli-rur_·~~-~ 
daki görüş ayrılığı hallediliyor lngiltere 
(Ust yanı 1 incide) 

Bumın başlıca sebeplerini ara_ştır • 
mak için uzağa gitmeğe lilzum yok: Bi
ri İstanbuldur. Diğeri ise, şarki Akde
nizdeki deniz kııvveti üzerinde haııl o-j 
Jacok tesirdir ... 

Adilane sureti hal, boğazlardan her 
memleketin gemilerinin geçmesi, yahut 
hiç bir memleketinkinin geçmemesi -
dir. ingilterenin düşüncesi bu merkez
dedir. 

Bu sebeptendir ki, Lausanne (Lo
zan) muahedesi boğazdan geçecek ge
milerin vaziyetini sıla sıkıya tanzim et
mişti. 

Fakat canlanmış ve tam manasile 
milliyetperver Türkiye bunu artık ka • 
bul edemiyor. Çanakkalenin her iki ta· 
rafına da sahildar hfikim bir devlet sı
fatile keneli himayesini k~i temin et
mek için en yüksek salahiyete sahip ol
mak istiyor. 

Türkiye o havalide en yüksek kuv -
vet olduğu zamanlar, blitün Karadeniz, 
Marmara denizi de dahil olduğu halde 
üc asır filen kapalı bir deniz olarak kat
ar. ve diplomasi diinyası, Karadenizi coğ 
rafi benzerliğine rağmen daima 
B.ıltık denizinden ayrı bir prensip üze
rhe :ır.ütalca etti. Hatta Lausanne mu
' 'l de i aktedilinceye kadar Çanakka-
1 botazma - her memlekete ayni hak
i · vcrm~k ve hiç bir takyidat koyma · 
r. ': t a rzın1a - Süveyş kanalınınki il e 
hcmay:ir bir muamele tatbiki mümkün 
olamamıştır. 

Akdeniz bahri kuvvetleri, Rusyarun 
Akdenize bir fılo gönderip, sonra icap 
ettiği zaman bu filoyu, düşmanın takip 
edemiyeccği emin bir melce olan Ça -
nakkale boğazına geri çekmesi dava -
sını kabul edemezler. 

Harpten önce bu nokta, İngiliz hari-

ciye nazm Sir Edward Grey tarafından 
Rus elçisi M. tsvolski'ye i~aret edildi -
ği vakit, Rus elçisi bu ihtimalin aklına 
gelmemi§ olduğunu safiyane söylemiı 
ve §Öyle bir teklifte bulunmuştu: 

Harp %amamnda eğer Türkiye bita -
raf kalırsa, bütün muhariplere boğaz -
lardan geçmek için müsavi teshilat gös
termesi ıart koıulacaktı. 

Bununla beraber Türkiye, böyle bir 
vaziyette belki de hiç bir teıshilat gös -
termemeği tercih eder.,, 

1NGtLTERENIN tSTIYECECt 
Yeni boğazlar mukavelesi projemi • 

zin 6 ncı maddesinin "C" f ıkraımda 
"Karadenizde, bu denize dahil olmıyan 
devletlere mensup harp gemilerinin hac 
mi mecmuu 28000 tonu geçmiyecektir.,, 
yazılıdır. 

"Daily Telegraph0 gazetesinin Mon 
treux'deki siyasi muhabirinin öğrendi

"ğine göre, İngiltere, bu mecmuun 30 
bin tona çıkartılmasını istiyecektir. 

TlJRKIYENIN HAKKI l' AR 
Londrn, 28 (A.A.) - Reuter aj;,n. 

sı bildiriyor Bugün çıkan Sunday 
Tim~~ Scrutntor. U7.un bir makalede 
diyor ki: 

"Türkiye, kendi mlidafansı için 
bugünkii tcşk.l:itile Milletler Cemiye. 
tine ~üvencmiyccei:,rini ileri sürmekte 
pekft!a haklıdır ve bir tecavüze karşı 
ona müessir garantiler bulama1~c;ak 

Türkiyeye kendi müdafaası için lü. 
zumla göreceği tedbirleri almasını 

ret edemeyiz. Ancak şurası var ki, 
'l'ürkiyeye hakiki emniyet garanti!ni 
temin edecek YC aynı zamanda llo. 
ğazları beynelmilel adaletin hizrrıe. 

tinde açık tutacak <:urctte Akdeniz ve 
Karadeniz de\ lctleri arasında bir 
mrntakavi pakt tasanur olunamaz 
mı?,, 

Paris, Z1 (A.A.) - Anadolu Ajan. 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

T~mps gazetesi diyor ki: 

Montreux talik ediliyor, Cenevre 
başlı}or. Arsıulusal lmk!nları ve 
yakm istikbali tayin edecek neticelere 
bu içtimalarda varılabilir. lkisindt 
de diplomasinin işi toJay görünmüyor. 
Türk talebini esas itibarile haklt b~l. 
makta delegeler müttefiktir. Fakat 
harp gemilerin.in Geçmesinde Sovyet
ler Birliği ile Japon tezleri karşılaştı. 
İngiltere Japon tezine meyyal bulu
nuyor. Konferansa iştirakinde Ital. 
yanın da Sovyetler Birliği tezine iş. 
tirak edeceği sanıhr. ,. 

Sosyaliı.t Populer gazetesi, ltal
ya matbuatının telaşını, hid cletini, 
Doğu Akdenizindeki fili kontrolu !U. 

ya düşürmeğe çalıştığını ve İtalya. 
nın bir Akdeniz paktına muhalefetıni 
haklı görc:1üğünü söylüyor ve dh-or 
ki: 

"Türk projesi kabul edilirse pakt, 
ltal}'alı, ftalyasız riddileşt-cek, müs. 
tahkem Boğazlar her türlü tecavüze 
aşılmaz bir set olacaktır. 

Türkiye ile ittifakı sayesinde Sov. 
yetler Birliği bir Akdeniz dtvleti o. 
lacak, İngiltere filosuna bazlar bu. 

. lacak, Tuna paktını akim bırakmak 
için de ltaJyanın elinde vasıta kal. 
mıyaraktır. 

Amerikadan silah 
almak isli1Jor 

Londra, 28 (A.A.) - M. Gorvin, 
Observe gazetesinde lngilterenin yeni
den silahlanmak için Yeni Dünyaya 
müracat etmesini iltizam etmekte ve 
lngiltercnin bütün milli fabrikalarını 
Birleşik Aıncrikadan ve Kanadadan 

muayyen ve kat'i bir program dahilin· 
de harp malzemesi satın almak sure
tile takviye etmesini talep etmeh.1:e -
dir. 

Muharrir, lngilterenin ihtiyat nkçc
sini silah ve makineler ithalatında kul
lanmasını istemektedir. 

Amerika 
Demokrasiqi qaşatrnok 

istiqor t 
Filadelfiya, 28 (A.A.) - l)eIJ'lO~ 
t . · k · Go!1let ' par ısı onvansıyonu. Bay • 

tekrar ikinci reis intihap etm~ştir· :" 
..ı bJ." 

Bay Roosevelt, dün akşam yu ııı· 
kişilik bir dinleyenler kütlesi kıırŞI5eı 
da büyük bir nutuk söylemiş ve 
cümle ~öyle demiştir: il' 

l'atanda§lıır, intihap sahası~ıı ~ııl 
savi haklardan istifade ettiklef'I ~, 
iktisadi hayatta da müsavi nimef1 

den müstefit olmalıdırlar. . ıı· 
Bay Roosevclt, hürriyet idealini ~i· 

hafaza etmiş olan Amerikanın ııu ·tıi 
yet için mücadeleden yorulmuş .. ~-

Ankara _ Istanbul _ görünen bazı milletler hilafına ~u~ ~' 
da demokrasiyi yaşatmak mis:ı}irl1. te

l z m j r ha va y o J u mek için vatandaşlarmın saadetifl~. 
• min ctmeğe gayret eylemekte <?ld 

lzmıre 1lk posta tayga- nu beyan etmiştir. 
1esı gıtti . . . Jg, 

tzmir, 2s (A.A.) - ilk posta tay - Fılısf ın ısqan/arıfl'4 1 

yaresi dün akşam geç vakit Gaziemir J . f 1 
istasyonuna inmiştir. Bu tayyare Anka· n g 1, f e 1 en l n ZQ Q p 

. ~ ra hava ıstasyonundan kalkmış ve ta - Kudus, 28 (A.A.) - Yu1ı:sek . tif• 
tanbula uğradıktan sonra İzmire gel - komitesi, bir beyanname neşrctınit ,ti 
miştir. Tayyare ile gelen üç pilot is - Bu beyann:ı:nede tn~i.tere • biikaıs' ti 
tasyon yapılmak üz-ere mün~sip bir a - yahudi muhacerctini durdurmadıl<Ç~~e 
lan arıyacaklard·r. bir Arap hlikümeti vü:uda getirıııecıı,. ., 

ı\\"antur, huh'.JI politikasına en~el istifa etmek islİqEnFran-
norm1l şeraitin teessü3 etmesine it:'.' ı.tl" 
mutasavver almadığı beyan edil~'be • 
dir. Siyonist icra komitesi de bıt ,,,.,. 

her pakt, İtalyanın muhnlefetile kar- sız hava zahit ,erı 
şılaş·~·or nu politika, A iman poli 
tikasının aynıdır.,. 

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

Başvekil şehrimizde 
Başvekil lsmet lnönti dün Ankara· 

dan tayyare Uc hareketle aaat 16 da 
§ehrimize gelmişlerdir. 

Paris, 28 (A.A.) - Hava b:ıkaru 

Kot bütün tayyare fabrikalarına bir ta
mim göndererek müddetlerini doldur • 
madan tayyare fabrikalarında çalışmak 

üzere tekaütlüklerini istiyen subayları 
istihdam etmemelerini ve bu tamime ri· 
ayet etmiyen fabrikalara hükumetin hiç 

··Jcı1"' yanname neşrederek İngiltere h~ 1~,. 
tinin s:uih bir I--tt·hareket s:ıhi'Jı 0 ~· 
mas nın memleketi anat"§iye sevl<C ti' 
olduğunu biidirmektedir. HükGd'e 
zaafı, kıyam erbabını teşçi et~ 

. aı r 
bir siparişte_ hl!_lunmıyacağını bild•' 
tir. 
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Tefrika: 12 
Müddet 1'emmuz sonuna Şark Demiryollarına bir Parise yemek nakledilip 

lidqa Osvald qakalandı 
''Artık bundan 

kesçe malum 
sonrası her
hikayedir,, 

~~~----~---------
%ı bört hükumete birden casusluk e-ı zamanım gelinceye kadar onun neza -
~~adanıdan bahsediyordum. Nihayeti! reti altında kaldım. 
~... 1anıp Fransl% hapisanesine girin- O gündenberi mlilaz.im Kont dö 
ti~ cezasını hafifletmek için Fransız Forsvil ile hiç görüşmüş değilim. Mu
lııll?n servisi şeflerine bazı if§a.atta bu· hakeme esnasında gerek kendisini ge
..... ağa karar vermiş ... Yani, Fran • rek arkadaşını gördUm ve sonra ken
"'lltk· •'il •. ~ski casus arkadaşla.rmm i- disinden bir kaç acıklı ınektup ta al-
~ lerını Fransız casus teşkilatına tev dım. Fakat asla birbirimizle buluş
~~C~kti. Böylece bu isimlerin bir madık. Belki buluşmıyacağız da ... 
bıı 

1
. Uıı yapmış vermiş.. Ne yazık ki O müthi§ mihnet devrelerinde biri

~ li'ıstede benim ismim de vardı. Lis- clk tesellim, gerek Janın, gerekse ar
lh. l'ans.ız makamlarına verildiği za- kadaşı Jakm benimle teşriki mesai 
"<lll be etmemiş olmalarının anlaşılması neti
aı..,._ nım ismim en göze çarpanlar 
. '113Ind cesinde beraet etmeleriydi. 
\',~1 a bulunuyordu. Bilhassa bir 
1._ Uer Bresttc çalrştığım da not 

0
_ Onlar hakkında beraetten gayri bir 

""'l.k ı . . hüküm, işte şimdiye kadar anlattık -
ti. · mımm yanına ilave edilmiş- larım göz önünde tutulursa, zalimane 

e bir adaletsizlik olurdu. 
lıar ~un üzerine "ikinci bUro,, derhal Onlar benim hayatımın masum 
icat e ete geçti. Gayet ihtiyatlı tahki- kurbanları idiler. üzerime hapisane 
de {apıınur;ı ve benim MülAZim kont kapılan kapanıp ta, günlerce yalnız 
g!! 0tsvil isimli istikbali parlak bir geçecek mahpusiyet hayatına terke
lle 11~1 b~iye zabiti ve onun arkad~ı dildiğim zaman, beni seven ve benim 
llıış .. ,tlıktc gezip tozduğum anlaşıl- bir casus olarak mahkfım edilişimi 

lif gören adamın gözlerindeki elim hay -
~u dıncı tahkikat şu yolda yapılmış: reti asHl unutamıyacağnn. 
~ eta bu iki zabitin benim gibi bir ( S O N ) 
~ Sla bilerek mi, yoksa bilmiyerek- (Btt yazı HiKMET MVNIR tara-
lerd~ illfet ettiğini anlaınak istemiş- fınd.Mı tilrkçeye çevra1m~tir.) 

ır. -----------------------n 
"iki~arm ardından Jan, Paristeki 
Sa.i>ı ci büro,, ya ifade vermek üzere 

1:) rtldı. 

ı . ltirat t l ' . k. raf ıce,ıku e mc ıyım ı, et ımda giz-
~ . t'ulmakta olan ağı hiç sezme-
tad liın .. Ve Pariste tatil zamanımız o 
~~ hMisesiz ve sakin geçmişti ki. 
~et Brest'e döndüğümüz zaman ga
'aı:ı erntn bir vaziyette bulunduğumu 

il:Yordum n . 
~len Ununı~ b7~ber hakikatte Janla 
d~ lllek fıkrını aklımdan geçiriyor -
tlttı ~Casus olarak daimi surette haya
)il'ıtıi ~likede olmak şart.ile haftada 
l'a eı· ıle otuz sterlin arasında bir pa-

h Ulıc geçiyordu. 
<l.iı.Jb k l~"'a u i Kont Janla evlenecek o-

~İll ın .. dolayıslle bir kontes olacak, 
le ~e ~ır mevki ve zengin bir koca e· 
dJaı ~~tim. Öyle bir koca ki ken
talll rıne pek düşebilir, hatta onu 
~anasile sevebilirdim de ... 

l'ıe]r d Un vaziyette bir kıza bu fikir 
hır rn avetkar geliyordu. Ve Jan kısa 
~eti ~Zlıniyet daha alınca bu mezuni. 
ltarar l'aberce Riviyern'da geçirmeğe 
e,,.ı~"e.rdik. Şu şartla ki, dönüşte 
~e gUnümUzU tayin etmiş ola-

~alta.t bu son tatili asla beraber ge
lıa l?eedı~. ~lr akşam Brest istasyonu
he1tu:y hnl§tık. Bordo'ya gidecek treni 
leli 1 ~l'dUk. Arkamızda seri ayak aes
'6~ıe §dtt.ını. Akabinde yavaşça bir 11eS 

edl: 

fetti;. l.tösyö Lö Kont. .. Biz polis mU
t<lt~lı. Sizi ve matmazeli merkeze 

't> ek Cnırfni aldık 
<\Q • 

-4 'Qt hiddetıenmlştl = 

du. ~ ~e demek istiyorsunuz, _ diyor
tl'tııint bir bahriye zabitiyim. Bordo 

.... bekliyoruz. 

tak,(°k ınUteessifim Mösyö Le Kont, ... 
.... ~ 
})ou ani şimdi tevkif mi edildik? 

'I<'ilha ~Üfettişleri 0muz silktiler: 
~oı· akıka tevkif edilmiştik. 

litıcı·,1~8 InUfctli§leri nazik fakat me -
L "r ''l · ' '<llirnat~ ~ınci bilro,. dan aldıkları 
ttbıı igte C~re hareket ediyorlardı. Biz 
etmekte 'd1!1r Yanlışlık olquğunu iddia 
decektiı; 1~· Fakat naçar merkeze gi
lıa:Yet n: ~ır kaç sorgu sorulacak, ni
de"'aın ıvıyeraya doğru seyahatimize 

._ edecektik! 
t\.... ... llltat h. ki 
"lldan l!o • kat hfç te öyle değildi. 
buıl'or :ı~ra ne olduğunu artık herkes 
ı.,_-~ ·~erk 
~Yea· ezde, bir kadın polisin 

uıe v ·1d· erı ım. Ve muhakeme 

Polla haberleri: 

Ekmek alırken •• 
Yedikulede İmrahorda tramvay cad· 

desinde oturan Yorginin kızı Eftimia 
ekmek almak için geldiği fırında, fı· 

rmcı Süleymnnın oğlu Etem tarafın -
dan atılan bir ateşle yaralanmıştır. 

Eftimia, doğru akrabalarına giderek 
Etemin kendisini yaraladığını şiklyet 
etmiştir. Kızın akrabalarından Simon 
ile Lambo, fırına gelmişler ve pişirici 
İhsanla Haşime çatmağa başlamışlar -
dır. 
Münakaşa uzamış, iki taraf birbir· 

lerine girmişler, neticede Lambo ba -
§mdan, Simon parmağından yaralan -
mıştır. 

ÇARPIŞTILAR - Vatman Hayri -
nin idaresindeki 225 numaralı tram
vay, şoför Niyazinin idaresindeki 2008 
numaralı kamyona çarparak zarara 
uğratmıştır. 

KEDiNiN DVŞVRDVGlJ TAŞ -
Balatta oturan Esterin b1r buçult ya· 
şmdaki kızı pencereden dışarı bakar -
ken damda dolaşan kedinin düşürdü • 
ğil taşla başından yaralanmıştır. 

TRAMVAYDAN DÜŞTV - Dokuz 
yaşlarında Antranlk adında. bir çocuk 
Şişliden Beyoğluna doğru gelmekte o
lan tramvaydan dilşmUş, yaralanmış -
tır. 

MANOLYA KOPARIYORMUŞ
Ortaköyde tUtUn amelesinden Alinin 
11 yqmdakl oğlu Şeref manolya ko • 
parmak için çıktığı ağaçtan dilşmUş, 

kolu kınlmıştır. 

Sovyetler 
Birliğinde 

Çocuk aüıürmeqi 
meneden kanun 

Moskova, 28 (A.A.) - Çocuk dil -
şürmeği meneden kanun intişar etmiş· 
tir. 

Bu kanuna göre, ebeveynin sıhhati 
icabı olanlar müstesna olmak üzere 
çocuk düşürmek ağır cezaları müstel
zimdir. 

Altı ve daha yukarı çocuğu olan ai· 
lelere devletçe tahsisat verilmektedir . 
Boşanma takdirinde her baba bir ço
cuğa ücretinin dörtte birini, iki çocu
ğa üçte birini ve üç ve daha yukan 
miktarda. çocuğa da yarısını nafaka 
olarak verecektir. 

kadar uzatıldı tebliğ yapıldı, Akay da ziyafet verilecek 
~snn.fm tesciline ait o~k ~re fJapur işletecek Temmuz ayı içinde, beynelmilel ha-

ha.zıran sonuna kadar verılen mühlet vacılığm kudretini göstermek !üzere 
yarın akşam bitecekti. Şark demiryolları kumpanyası im-

tiyaımm satın alınmasına dair teklifi Pariste bir ziyafet verilecektir. Ziya-
Fakat tesçıl işin.Ll henüz önU alın

madığı için ticaret odası esnaf şube
si direktörlilğü belediyeye mUracaat 
etm.i§ ve mUddetin bir ay daha uzatıl· 
masını istenıi§tir. 

Belediye bu arzuyu kabul etmiştir. 

Yalnız bu son mühletten de istifa.de 
etm.iyerek tesçil olunmıyan esnaftan 
icra yolu ile iki misli kayıt ücreti alı· 
nacaktır. Muhtaç esnafa vaktinde yar
dım edilebilmesi için esnaf cemiyetle
rine avans açılması da oda idare he· 
yetince kararlaştırılmıştır. 

Cemiyetler bu avansı sarfettikçe o
da idare heyetinin tasdikinden geçire
rek yenileyeceklerdir. 

KôPRO DUBALARI 

Galata köprilsüniln Haliç iskelesi 
kısmmdaki köprU dubalarmdnn bazı • 
ları değiatirilecektir. 

Bu iş için köprUde deniz Uzerinde 
bir iskele kurulmuştur. 

Dubaların yenilenmesine 
başlanacaktır. 

yakında. 

YENi TELEFON T ARiFESi 

Yeni telefon tarife kanunu yarın • 
dan itibaren tatbik edilecektir. 

VAPURCULUCU HiMAYE 

Devlet müesseseleri ve şahıslara alt 
buharlı gemilerle Tilrkiyede yapılacak 
vapurlar için hariçten getirilecek mal· 
zemenin gümrtlk resminden muaf tu -
tulması aH\kadar makamlara blldlrll • 
miştir. 

Yalnız gUmrllk resmi almmıya.cak 

parçalar 1çtn iktisat vekaletinden mü
saade alınacaktır. 

Yeni bir kaza haline konulan EyUp 
kaymakamlık teşkilatı için hazırlıkla-

ra başlanılmıştır. İlk iş olarak da 
kaymakamlık teşkilatile nUfus, maliye 
ve sair daireleri içinde toplıyacak bir 

bina aranmaktadır. 
Diğer taraftan Eyüp orta mektebi

nin de bir lise haline getirilmesi için 
teşebbüsler yapıldığı söylenmektedir. 

NOMUNE iLAÇLAR 

Ecnebi müstahzarat fabrikaları 

memleketimizin her tarafma bol mik· 
tarda. iHlç nUmuneleri göndermektedir. 
Bu vaziyetten istüade etmek istiyen 
Hayik isminde birinin bazı alakalılar-
la uyuşarak bu ilaçları ucuza satmağa 
başladığı haber alınmış ve eczaneler 

mUf ettişi Bay İsmail Hakkı i~in yü
zUnü meydana çıkarmıştır. 

Bu tarz kaçakçılığın önüne geçmek 
için iH'iç nüınunc miktarları tahdit e
dilecektir. 

DiLSiZLERiN TOPLANTISI 
.YAPILAMADI 

DUn yapılacağı haber verilen dilsiz 

cemiyeti toplantısı, ekseriyet olmadı · -
ğmdan başka bir gUne bırakılmıştır. 

mtizakere için kumpanya hissedarları feti merkezi Pariste bulunan beynel· 
umumf heyeti önümüzdeki cuma gU- milel hnva seferleri idaresi vcrecek:-
nU bir toplantı yapacaklardır. tir. 

Bilindiği üzere geçen defa yapılnn Söylendiğine göre, bu ziyafete muh· 

toplantıda. ekseriyet olmadığı için bir telif memleketlerin aşçıları iştirak e
karnr almamamıetı. decek ve ha.zırladıklan yemekler tay. 

Bununla beraber, bu defa da ekse- yarelerle ziyafet gUnU taze olarak 
riyetin olmıyacağı ve Şçtimam yeni- Parise yeti§tirilml3 bulunacaktır. 
den bir ay sonraya bırakılacağı söy· 
lenmektedir. 

Haber aldığımıza göre, Nafia Veka
leti Floryanm imarı hususunda bele
diye ile benı.bcr ayni alakayı göster

mesi için şark demiryo1lan kumpan
yasına bir ihtarda bulunmuş ve şid· 
detle faaliyete geçmesini tebliğ etmiş
tir . 

Kumpanyanın gelir kaybedeceğini 
ileri sürerek Floryadaki barakalarını 

yıktırmak istememesi doğru bulunma
mış ve bu gibi işlerle Floryanm ima
rına engel olmaması bildirilmiştir. 

Bu beynelmilel ziyafet sofrasında 

Tilrk yemeklerinin de bulunması için 
Istanbul lokantacılar cemiyetine bir 

mUracaat vaki olmu.etur. 

Lokantacılar cemJyeti de Türk ye-

meklerinln zaten meşhur lezzetini bir 
kere daha teyit ettirmek ~çin lstanbu
lun bazı tanınmış B§çılarmı bu i§e me-

, 
mur etmiştir. 

BULGAR AVCULARI 

400 Bulgar avcısından mürekkep bir 
kafilenin memleketimizi ziyareti bek • 

lenmektedir. 
Ayni zamanda elektrik enstelasyonu 

yaptırdığı takdirde fazla masrafa gi· 
receğine dair ileri sU.rdüğü mUtalea 
da iyi karşılanmamış ve medeni vası- Bu ziyaret geçenlerde Sofynda av • 

cılar kulilbli binasında vuku bulan bir 
talardan istifadeyi ihmal etmemesi 
IUzumu anlatılmıstır. 

Diğer taraftan Akay idaresi Flor
yaya vapur işletmek husuşunda geçen 
sene verdiği bir karara dair bu sene 
tatbik imk!nlan aramaktadır. 

Bugünkü halde elinde fazla vapur 
olmadığı için Şirketi Hayrlyeden iki 
vapur kiralaması muhtemeldir. 

Sir Persi Lor en 
lngiliz büyüle elçisi 
Londradan döndü 

Bir aydanberi mezunen lngilterede 
bulunan İngilterenin Ankara büyük el· 
çisi Sir Persi Loren ve refikası dün 
sabahki ekspresle şehrimize gelmiş -
tir. 

Bu münasebetle Britanya §simli İn
giliz mecmuasında kendisinden bahse
den bir makalenin bir parçasını alıyo· 
ruz: 

"Sir Persi Lorcn, lngiltere kralının 
en genç se/iridir. Kendisi 55 yaşında
dır. Bıı itibarla daha on sene filen 
diplomasi hayatında kalacaktır. Sir 
Persi Loren, diplomat olmadan eı>vel 

bir a.<tkerdi. Cenubi Afrika harbine iş
tirak etmi§tir.,, 

Diğer taraftan lrlandada pek seç
me atlan bulunan İngiliz büyük elçi· 

infilAk yüzünden geriye kalmıştı. AV· 
cılarm perşenbe günü gelmeleri ihti • 
mali vardır. 

PUL KLOBO 

_ Posta pulu kolleksiyonu yapan m&

raklılann put değiştirme işlerini ko • 
la.yla.ştırmak ve beynelmilel büyilk kıy 

metleri olan Türk pullarını ispekilla.tör 

lerin elinden kurtarmak maksad11e 

Anka.rada C'rorkiye flatelik klilbil) a,. 

dmda bir kJUp kurulmuştur. Daha ilk 
adımında klUbe blr çok aza kaydedil· 
mlgtir. 

DOCU iLLERiNi ZiYARET 

Yaz tatillerini istüadeli bir tetkik 
seyahatine hnsretmek üzere İstanbul 

ve Ankara yUksek tahsil gençliğinin 

doğu vilayetlerine çağınldıklannı yaz
mıştık. 

Şehrimizdeki yüksek tahsil gençliği 
muhitinde bUyUk bir aluka ile kal'§ıla
nan bu seyahat Karadeniz sahillerin· 
den başlamak Uzere da.MU ve şarki A· 
nadolu yaylasına uzamak suretile 
82156 kilometre murabbalık bir saha • 
da yapılacaktır. 1 

Bu sahada muhtelif iklimleri yaşı • 
yan güzel vadilerle, tepel~r. bir çok 

sinin 'Ku dö Ruva,, isimli atının ge - akar çaylar, ı;ıelaleler ve ormanlık 
çenlerde Askot yarışlarında 1kinci gel- mmtakalar bulunmaktadır. 

diğini yazmıştık. Diğer taraftan burada tarihi kıy • 

ÇiNiLi HAN 

İstanbul gümrüklerinin Çinili rıhtnn 
hanına nakli için vekaletten emir gel· 
miştir. Şimdi han dnhilinde yapılacak 
tam'ir ve tadil i§lerile uğraşılmakta

dır. 

rneti haiz bir çok eski eserler de var
dır. 

Seyahat esnasında yol masraflan 
ve istirahatleri temin edilen yüksek 
tahsil gençliğinin bu seyahatten bU
yük faydalarla döneceği temin edil
mektedir. 

Adaları güzellc,tirmc cemiyetinin te-ı rinciliği Mihal, llknciliği Yeniköylü Ya- birincilik Ya~ar, ikincilik Rıza tarafın• 
şebbüsiyle dün Büyükadada bir eşek şar, üçüncülüğü Büyükadalı Miço ka - dan kazanılmıştır. Birinci ve ikincilcrt 
yan§ı yapılmıştır. Çok eğlenceli olan zanmışlardır. Yavaş &idiş yarışında da 'hediyeler vcrilmi~tir. 
bu yarııa 21 kişi girmiı hızlı gidiıtc bi· 
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Macarlar ba seler~nıulfl"~~-nı~ Atlı mtlsabakalarıa 
3 ·O maçı kazandılar S birincisi din yapıldl 
Ortada halledilmesi lazım 

"Niçin?,, ler var! 
birçok p 

o 
R 

Müsabakalar güzel ve heyecanlı oldu 
Biniciler hararetle alkışlandılar 

11uıımııııı:ııı:ııırıımıııı111 11 111ııııımıı1111111ıııııııııııııuuııııııı:1111111 

Aımanlarıa qapı/an son 
müsabakalarda 

.. 

Maçtan bir glmlnil§ 

Güreşçilerimizin 
Hepsi galip geldiler 

Milli takım namzetlerinden mürek -
kep ikinci bir takımla dün Macar Boç
kay takımı aras:nda ikinci maç yapıl -
dı. Birinci maçta 2-2 berabere kalan 
Macarlar dünkü maçta 3-0 kazandı -
lar. Bunun bir sebebi bizim takımın da
ha zayıf bir kadyo ile ortaya çıkışı ve 
bunun neticesi olarak Macarların daha 
il'i bir oyun vermeye imkan bulmaları

dır. 

Bizim takımın dünkü kadrosu şöy -
le idi: 

Safa - Lutfi, Faruk - Reşat, Ra -
sim (Ankara), İbrahim - Necdet, Sa
it (İzmir), Yaşar (Ankara), Fuat (İz
mir), Rebii. 

Alakadarların maçtan sonra verdik • 
Jcri izahata göre Yaşarla Be~iktaşlı Hak 
kının imtihanları yüzünden gelememe
lc.:-i, Hüsnünün bileğinden, Fikretin a -
yağından sakat olmaları yüzünden ta • 
kımın ancak bu şekilde .kurulabilmesi 
mümkün olabilmi~tir. 

Suphi Baturun idaresinde yapılan 
rr:n~ın birinci devresi iki tarafın mü • 
c;: ·ıiyc benziyen fakat faydasız yl:re a
kıp giden oyunlarile sayısız geçti. O • 
yun he'ICsi yerinde olmakla beraber bi· 
zim takımda ne styl ne de hesap vardı. 
İzmi rli iki oyuncu Saitle Fuat gene mu· 
vaCf.:ıl: yetsiz bir günlerindeydiler. Orta 
m uhacim mevkiinde Yaşarın tek muvaf· 

fakıyetli bir hareketini göremiyor -
d..ık. Netice itibarile bu üç oyuncunun 
r olleri sadece topun peşinden koşmak

tan, ara sıra kale önünde fırsat kaçır -

m.ıktan ibaret kaldı. Rebii ile Necdet -
te de fevkatadelik yoktu. üç ortanın 
vaziyetleri hesap edilirse açıklardan e -
sasen fazla bir şey beklemenin doğru o
lamıyacağı kendiliğinden anlaşılır. Haf 
hattına gelince bugün orta hafta tec • 
rübe edilen Rasim de bu vazifede mu
vaffak olamadı. Bu itibarla haf hattımız 
da boyuna aksayıp durdu. 

• • * 
iki-nci devrede Yaşarın yerine Şe • 

ref oynatıldı. Reşat orta haf yerine a -
lındı. Sağ hafa da İzmirli Adil geçiril • 
di. Bu tertibin muhacim hattını yürüt
m ek üzerinde biraz faydası görüldü. 
Bununla beraber haf hattımız düzelme
mişti. Müdafaa yorulmuştu . Boyuna ge
riliyordu. 

18 inci dakikada Rebü Macar kale -
ciyle çarpışmak yüzünden bir arıza ge· 
çi rdi. Beş dakika kadar yerinde Niya -
zi oynadı. 19 uncuda Macarlar bir hü-

rak topu çizgi üzerinde kale önüne at

tı. Soliçleri de yakın bir şütle üçüncü 
golü çıkardı. 

Biribirinin üstüne bu üç golden son
ra bizim takımın hali büsbütün berbat
laştı. 

33 de Şerefin ant ve uzak bir şütü
nü kalecileri güzel bir yumrukla kor -

nere atmaya muvaffak olunca bir sayı 
çıkarmanın dahi mümkün olamıyacağı
m anlamış olduk. 

Maç böylece bitti. 

• • • 
Dünkü ~ç ne yazık ki Berlin olim

piyadı yolunda futbolden bek.liyeceği -
miz ümitlerin ne kadar zayıf olduğunu 

bir kere daha göstermiş oluyor. Vakıa 

imtihan mevsimi olmasa, oyuncuları • 
mızdan bir kısmı sakat bulunmasa dün 
künden iyi bir takım çıkaracağımız ve 
daha iyi bir oyun vereceğimiz muhak-

kaktı. Fakat gene ne yazık ki görüldü· 
ğü gibi ne oyuncuları bir araya topla -
mak, ne de beraber çalıştırmak müm -
kün oluyor. Bundan başka bütün im -

kanlar bir araya toplansa bile olimpi • 
yatlarda muvaffak olmuş bir derece ala 
bilmek ne dereceye kadar mümkün o • 

lacaktır? Bu en can alıcı bir sualdir • 
Çünkü buna cevap verebilmek için 

evvelcmirde bir çok meçhul davaları 
halletmek ve bu arada evvela şu sor -
guları çözmek lazım geliyor: 

1 - En güvendiğimiz kalecilerden 
Safa bir kaç hafta evvel bize çok güzel 

ve ustaca oyunlar vermişken dünkü 
maçta niçin en acemi bir kaleci gibi to
pu bloke edemiyor ve top elle tutula -
cak yerde kalecinin göğsüne çarparak, 
yüzüne çarparak geri dönüyordu? 

2 - En beğenilen müdafilerden Fa -
ruk niçin bir maçta tam numara ve bir 
çok maçlarda da beşten aşağı numara -
lar almaktadır? 

3 - tzmirin en beğenilen oyuncula -
rı Saitle Fuat bize İzmir - Viyana ma-

çında çok yüksek göründükleri halde 
niçin bundan sonraki maçlarda ikinci 
sın:f oyuncular manzarasını vermekte -
dirler? 

4 - Yerine başka soliç bulamadığı • 

mızı sandığımız Şeref niçin bir maçta 

fevkalade iyi iken öteki maçlarda ta • 
nınmıyacak hale gelmektedir? 

Huliisa: Niçin, niçin, niçin?!... 

• • 
cum yaptılar. Solaçıkları sıkı bir şüt at- ---------------
tı . Bizim kaleci topu bloke edemedi. 
Göğsüne vuran top geri döndü. Yetiş
tiler ve sıkı bir şiltle birinci golü yap • 
tılar. 

26 ncı dakikada sağiçleri uzun bir 
şiltle sol köşeden ikinci golü attı. 

27 inci dakikada sağ açıklan fe~ -
kalade güzel bir sürüşle LQtfiyi atlata· 

-·························································:: .. .. .. .. 
ii Devamlı okuyucular g .. .. 

Bisikletcilerimiz 
Fransıı.ıaraan üstün bir 

netict: elde ettiler 

Alma!l güre:;ıçil~ri dün gece ~ü
reş~ilerimizle son müsabakalarını yap_ 
tılar. 

Futbol maçı mdnasebetile saha. 
dan kaldırılan ringin hazırlanması 

yüzühden maç dokuz bu~ukta başla

dı. 

Küçük Ahmet - Şönleben 

56 kilo - Serbest 
Iki güreşçi bir kaç dakika ayakta 

güreştikten sonra, Ahmet hasmını al
tına aldı. Almanın sol omuzu yara
lı olduğu.1dan o tarafını saklıyarak 
güreşiyordu. Bir aralık alnı da kana. 
dı. On beş dakika sonunda küçük 
Ahmet sayı hesabile galip geldi. 

Ankaralı Ahmet - Şonleben 

61 kilo - Greko Romen 
Düdük çalar çalmaz Ahmet Alma

nı altına aldı ve bir dakika yirmi dt>rt 
saniyede Almanın sırtını yere getire
rek yendi. 

Refik - Güldcmayister 
66 kilo - Greko Romen 

tık anda Refik Almanın bir oyu. 
nile yere düştü . Bir kaç defa teh. 
like atlattı ise de Refik ayağa kalk
maya muvaffak oldu ve sonlara dJğ. 
ru çok faik güreşer~k yirmi dakikada 
Refilc ekseriyetle galip ilan edildi. 

Ankaralı Hüseyin - Vikke 
72 kilo - Serbest 

Hüseyin çok bakim güreşiyor. Mü
temadiyen ayak, kafa kol kapıyor. Bir 
aralık Alman güreşçi alttan bağırdı. 
Meğer ayağının kırılmak üzere oldu
ğunu söylüyormuş. Dışardan diğer 
Alman güreşçiler ve hatta yan ha
kemliğini yapan kafile reisi de bir 
şeyler söylendiler. Neticede Türk ha
kemlerin müdahalesi üzerine Hüseyin 
Almanın sım sıkı yakaladığı sol a)a. 
ğım bıraktı. 

Hüseyin on beş dakika sonra ve 
sayı hesabile müttefikan galip geldi. 

Adnan - Botner 
19 kilo - Greko Romen 

Kar5'ıhklı tokata benzer vuruş-.. 
malarla müsabaka başladı Ye Adnan 
Botneri ringtcn aşağıya attr. lkisi de 
çok sert güre.,iyorlar. llk on dak;ka 
beraberlikle bitti. Kura çekildi, Al. 
man alta düştü. Adnan güzel oyun
lar yapıyor. Birinci dakikada Alma. 
nın sırtını minder dışında ,>ere ge. 
tird!. Tabiatile ~yılmad1. Sonra 
Adnan alta yattı. Alman bir ş~y ı a . 
pamayınca ayağa kalktılar. Dört 
dakika da ayakta güreştikten sonra 
Adnan s<ıyı hesabile müttefikan galip 

ilfın edildi. 
Seyit Ahmet - llalner 

87 kilo - Serbest 
Düdük çalınca hasmına nazaran 

Baycn Gülsüm bir mania atlarken 

Sipahi ocağı tarafından tertip olu

nan atlı müsabakalardan birincisi dün 

saat on dörtte ocağın Harbiyedeki sa -

hasında yapılını§tır. Sahanın etrafına 

üstü kapalı yerler yapılmı§tı. Bu yerler 
tamaman dolduğu gibi koşu yerinin et-

rafı da da halkla çevrilmişti. \ 
İlk adım isimli birinci müsaba, §İm· 

diye kadar hiç bir müsabakaya girme-

miş ocak talebelerine mahsustu. On ma· 
nialt olan bu müsabakaya yedi kişi gir-

di. 

Bay Danyal "Doğan" ismindeki a -
tiyle 50 saniyede birinci, Bay Mahmut 
"Tuna" isimli atiyle 61 aaniyede ikin • 
ci, Bay Cavit "Neriman" isimli atiyle 
63 saniyede üçüncü, Bay Alber "Kıs • 
met,, isimli atiyle 70 saniyede dördün -

cU geldi. 

Boğaziçi mük!fatı ismini taşıyan i· 
kinci müsabaka her nevi atlarla kadın 

ve erkek sivil binicilere mahsustu. 1,10 

metre irtifaında 12 manialı bu müsa • 
bakaya yedi binici girdi. Bayan Gül • 
süm "Ateş" ismindeki atiyle 50 saniye-

de birinci, Bay Cavit "Neriman" ismin
deki atiyle 53 saniyede ikinci, Bay Or -

han "Melli" ismindeki atiyle 71 saniye

de üçüncü, Bay Süreyya "tnception" 
isimli atiyle 1,45 dakikada dördüncii 
geldi. 

üçüncü müsabaka yüzbaşı muallim 
Avni mükafatı ismini taşıyordu. 1,25 
metre irtifamda 12 manialı olan bu mü· 
sabakaya asteğ;nen Fevzi, Turgut, Av
ni, Nail, Haydar, Mustafa girdi. 

Mustafa birinci._ Tutgut ikinci, Fev 
zi üçüncü yeldi. 

Muhafızgücü mükafatı isimli dörd~ 
cü müsabaka her nevi atlara binmiş ıa' 
bitlere mahsustu. Her subay ayni par 
kuru iki atla yapacak, aldığı derecele' 

üzerine tasnif yapılacaktı. 1,2 O irtif • ' 
ındaki 14 manii bulunan bu müsab3~' 
ya tanınmış binicilerimizden ve geÇ~ 
sene Avrupa turnesinde büyük muvaf' 

fakiyetler kazannuş olan Saim Polat ' 

kan, Eyüp öncü, Cevat, Adnan, :selı' 
çet, Hamdi girdi. 

Saim " Hilal,. ve "Kısmet" ile, EyU9 
d 

.. ~, 
"Ok" ve "Levent" le, Cevat <Gü il 

ve cCcylan> ile Adnan "Baykuş,, i]tı 
Behçet "Bakir" ile, Hamdi "Dilber'' 1' 

parkurlara girdiler. 

Neticede Salın hiç hata yapmada!! 

birinci, Adnan ikinci, Eyüp üçüncü, O' 

vat dördüncülüğü kazandılar. 

Beşinci müsabaka Sipahi ocağı ınii' . , 
kafatı isimli idi. Zati hayvanlara bıtı . . 
miş her nevi biniciler girdi. 1,20 irtl 

faında 14 manialı. Bu müsabaka çok Jı' 
yecanlı oldu. Birinciliği teğmen rıaf 
" Silva., ile, ikinciliği teğmen Saim po' 

lat "Çankaya" sı ile, üçüncülüğü Orlı'11 

"Olga" sı ile kazandılar. 

Altıncı müsabaka, süvari binicilİ~ 
okulu mükafatı idi. Bu yarışa her ne 

ata binmiş bütün subaylar iştirak ed~ 
ceklerdi. 1,40 yüksekliğinden 14 ına 

alt bu yarışta birinciliği teğmen Sadet' 

tin "Ceylan,, ı ile, ikinciliği teğmen 5'; 
im "Çakal" ı ile, üçüncülüğü t~~ııı~ 
Adnan "Aşina" sı ile, dördüncülugil 

yüp öncü "Berk" i ile kazandıla!4 

Atlı müsabakalarda seyircilerden bir köşe. 

da~ uzun boylu olan seyit Ahmet~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Ut~ 
Hemen Almanın ayaklarına yapıştı }arda bisikletçilerimiz süratlerini za -} Bu netice, muntazam bir di~ıp :sel' -
ve alta düşürdü , .e üç dakika on sekiz man zaman 55 kilometreye kadar çı - tında. çah§&Il bisikletçilerimizın ııJfl. • 
sani}'ede Almanı Tuşla yeneli. kartarak bu mesafenin en az zaman- lin olimpiyatlarında iyi neticeler rtJlıf' 

Necmi - J'ogedes da katedilebilmesi için azami enerji bileceğine dair ümitleri çok arttı 
Ağırsiklet - Greko Romen sarfetmişlerdir. tır. 

Almanın sağ kolu sarılı i~i. Bu Nitekim bu kadar sıkı bir koşudan 
Hitler Sehmelinge .. .. 

' :: frin kupon :: .. , .. 

Ankara, 28 (KURUN) - Olimpi • 
yat hazırlıkları olmak üzere Ankara -
da kurulan bisiklet kampının, evvelce 
ilan ed:len 140 kilometrelik deı1emc 

koşusu bugün her zamanki yol i.ize -
rinde ve 100 kilometre olarak yapılmış 
tır. 

kolunu sakınarak oynuyordu. Hakem. sonra, kamp ekibi tek bir adam gibi 
lerin müdahalesi ile güreş yanda br. yarışı 2 saat 38 dakika. 25 saniyede 
rakılc!ı. bitirerek, Fransızların en son elde et

ziyafet çekti •" ı :r •• 
:! Bu kuponlar! kesip saklıyanlar ;i 
ia "KURUN,, un açtığı müsabakalara ~i 

l"i iştirak hakkını kazanırlar. H 
1 ~ ·······---······························-······ .. ···-··· 

Yarışa, 7 haziranda müe~sif kazn 
neticesi kolu kırılan Eyüp harıç ol- ı ---Sö11ıs::ım::::::::ıııııcz::11m:s-ııaıımaı---• 
mak Uzere kampta bulunanlarla Bur -ı 
sadan Bekir ve Denizliden Halit i~tl-

rak etmişlerdir. 
Çok heyecanla takip edilen yarış 

tikleri dereceden bir dakika 15 saniye 
noksanile çok parlak bir derece _ elde 
etmişlerdir. 

. 1 r Alrı1 
Berlin, 28 (A.A.) - Hıt e 151ıtl . ve ıcar Boks ıampiyonu Schmelıng 

kabul _e~erek yemeğe_. ~~ştU!'' 
' . 



1 İfaretler 1 
Müzayedeye 
.çıkan hürriyet 

Fedakar bir 1ürk .kadını 

Bayan Lütfiye ile bir saat 
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1Gezi;;iiJer1 

Mehmet Akif için 

111 lrii~nJen en büyüfiine B •• •• k 
~- biitiin dünya maelelerinin UYU harbin unutulmıyacak anası hahraiarını anlatıyor 

Bir tair clÜfÜllünüz, ki yarat

hfı yedi cilt içinde lrnttli ifin 
yazılmıı bir telı mısra yalı. B,,,
lıaltrrmın derdi, batkaltrrmın acue 
onda birikerek uer oluyor. F ntr 
gati:t bu katlar engini insanı ı.el· 
zele gibi aaraıyor 

acrında üç rejimin köıe hp;:a ~ynatlığını görmek irin bü-
6il· l»İr zekaya, büyülı lıetil ka· 
~ne ihtiyaç yoktur. Emper· 
,..... demokrasi, IG§izm, ao•y~ 
~ devrin kavgaya lataırlanan 

flıraanltrrıJ iT. 

ı..!!8!"°1rrasi tarihini yapmı11 
~~m düzeltmif ve Clt'Zln iia
~ hfendifi ve güul gördü· 

,_,ere boylu boyuna yalan-
~· Röneaan11tanberi göbeli· 
'!Ji,,. fle enaainin tuvaletine itina 
'fii entperyaliat tlemolırasi anti

toayalizmclen aol yanağına. 
luılmıı, tatmin eclilmemir 
olüt iftah.uının ilaJai o

"'I 1flfimatlen •af yanağına yum
)ern~fe hazır bir haltletlir. 

~rriimüzün rejim kav~alurı 
'· bir lıaç çizgi ile anlatıla-

• • • • 

tıl ben.oirai ile •oayalizm kavıa 
~iten vaiyet daha atrrihi ce~ 
'tal daha muayyentli. O zaman 
"'1l, • ontitez lıarıı lıarııya idi. 
4'" ~bugün meytlantla ürüncü 
......_. da tlolG§ıyor. 
~ ":"Je rejim lıavgalan yep
la,,. bir ıalhaya girecektir Nite
li, cephe hareketleri deiiımif· . 

Bagan Liltfiyenln çocukluğu 

cı 
·::-::--:.::-::-::.::·::-::-::-::·:~ 

eden o kadar ölmez ıimalar var ki!. 
İkinci gidi§imde kendisini bah

çede çiçekler arasında gördüm. Bü
yük bir nezaketle bizi konağının sa
lonuna davet ederken: Şair Akil, büyük Alıil ~t• 

böyle bir aJamdır. iyi tanıymr 
ltrr, onun1a ömürleri beraber ır 
çenler diyorltrr iri yalnu: eserleri
ne değil, dertlqmelerine de lı•rr 
clinclen bir damla lıahlmamııtır. 
O, kendini hep unutmuı. ba,lta!tr 
n içın )'Clfamq, didinmif, yıprAtr 

- Benim .hakkımda yazı yazmak i
çin fstanbuldan buraya kadar mı zah
met ettiniz?. diyordu. 

Arkad8.§llll, kulağıma eğildi: 
- Bir vakitler, dedi, onu Anadolu

nun en uzak yerlerinden görmeğe ge
lirlerdi. 

• • • 
Konafm salonundayız. 
Bir köşede kırmızı bir örtUye sarıl

mış bir mermi göze çarpıyor. Çini bir 
vazonun ipek örtüleri UstUnde kamış
tan bir kaval görüyordum. Daha öte
de sedef i§lemeli bir etajerin üzerinde 
soluk ve kan lekeleri tqıyan bir havlu 
duruyor. 

mlfhT. • 
"Sala.hat,, ı arınız . Her ,,~,,-

rafında ayn bir c~mi,.t yarar 
nın nqterlenclifini ~örüraiini:~ 
Gece vakti hayclutltrr gibi ev btr 
aan, uyanık batlı, pek yiireldi 
gençleri zincire vurup aürgiine 
atan iatibtlaı zulümlerine uyan 
oradadır. Haltln makara ftlenlr 
rin ya lrarcumı oraJa balurar 

Büyük bir kUtUphauenin raflarını i
earet eden arkadaşım: 

- Orası vesika dolu.. dedi. 

/lagan Llltflge gazetemizi olcugor. 

defa ztlmrildtlanka kUfUD& benz.etilen 
''meBUt bir yuva,, nm çevresi içinde 

Türk anası Bayan LQtfiye, ilk gör
dUklerlmlz1 izah etti: 

yaşıyor gördtlm. Hayatta, unutulma • 
nm acısını bir an duymıyan bir imla· 
nm aaadeti ne kadar huduteuz gördt1 · 
fil, en bariz çizgileri ile Bayan Lutfi
yenln ytlzUnde okunuyordu. Etrafmda 
o kadar tatlı ha.bra, kendisini teselli 

- Havlu, bir 'l'Ork neferinin arka
dqmı gözü önünde eUngWtlyen dilt
mandan aldığı intikamın hatırasıdır. 

Mehmetcik, yanı bqmda yUrUyen ar
kadqmı öldüren düşmanı bir sUngU i
le aerdlkten sonra, üzerinde taşıdığı 

nuz. "Sual,, diyenlere lıartı /n!lf 

gibi aıynlan kalem onan elintle 
parlamqtı. lnanqını en gir a..Ue 

laaYlnrmaktan bir saniye geri kal· 
matlı. Y olmızlulı onu lıorlıutmtr 

dı. latikbalsizlilıten yılmaclı. Çiin
lrii Utilıbali gerid• bıralıttfını gör-

Nlgazl Ahmet 
(Sonu Sa. 6, SIJ. 3) 

ımem ama Zi~ bemtin1er tefkilib çok ~dalı 
oldu, dedi, kap.um çümdık hiç bir •• •• kötede hu
cakta hiç bir sizli •• 1-lmnanı basta ~larl 

Bir --. bu mena üzerinde konaıuldu. 
Memlekette u zamanda neler olmuttu ela Çeti. 

erin haberi )'Olma; bele bu 7eni teflcili.t, bu lefkİ • 
litta çalıf8D)arm faalbeti, ferqati, fa7duı ve 
alman iyi netic:eler haldanclaki sözlsi cleria bir 
bayranhkla dinledi; ftl'Wdaruıclan haber.iz olduiu 
için azap bile du:rmaia bqlaclıiı bu medeni •• milli 
misyonerleri tanlDMlk için aabınızbk ıöıterdi. 

Arkaclap: 
- Acele etme, timdi iateclitin olur; busiin ço ·• 

culdann maa7ene pnÜ- Küçükler 7almz ıelema -
)er, anaları babalan da iftedir, onun için Ziyaretçi 
Jı.ntirelerden bir ikisi a7alıtan balalac:ak hutahldı 
çocuklan toplar ptirir; itte •akit ,.aldq17or, ...... 
de iae çıkıp gelirler! 

Dedi. 
- Ya haraya plemi7ec:ek hastalar ne olu,.or? 

- Zİ7aetçİ heqireler tefkütmda bedan Yui-
fe almlt kadın hekimler nr; ..tere onlar gidi7or -
lar- MalW..,.., biz burada fQ saatten ıu saate ı.dar 
balunmala mecbur •J'lıklı beledİJ'• hekimiyiz; p • 
1 ... t.kı7oruz... Eh, buradan çıktıktan aonra da k..
di maayenebaaemize gidip üç bet tane ele paralı hu

ta l-kmı7alım 1111, 7A1ıu? 
Sonra tekrar Ziyaretçi hemfÜ'.eler tetkilibnda 

phpn ıönüllilsin mezi79tlerinden, kıymetlerinden 
1-haetmelde denm ettiler; Wr arahk 7•th bir he • 
kim, gözleri meftunluk panlblan ile a7dınlanank 
... bqladı: 

- Mon,er, hele ıan pnlerde bu mmbkada ça -
hpnaia batb7an bir genç kadın ftl'; İnlMI delil. me
lek, melek-. O ne süzellik, ne tathlık. ne caalı hakq
lar-. Soma ne i,.ı hu,., ne albn kalp- Bütün fakir 
............ u .... altla ... ~, 

ç.tiw-, t.Wt cJöt-nel, .... ldç d ....... fa - . 

müftü. 

kir odada rahatsız bir vaziyette oturduiu bo7"h -. 
mir itkemlenin üıtünde laluu lapırclatmadaa, Witia 
dikkat ve •••kaaıyle dinlerken birden yüreii ini llir 
hamle ile 11çnyarak aöiıünde bir heyec:aa J'1lllll'uill 
halinde tıkanıp kalmııb; aöa IÖJ'lemekte zorluk • 
muine raimen, botuk bir aeale: 

- Hangi Ulker? 

Diye sordu; sözünün önünde canlancbrchia ha• 
Piden aynlmak iaWnıiyonnuı ıibi Çetimria ..... 
ıuna aldını ebniyea 7qh hekim .adecıe: 

- Zi7aretçi hemtirelerden, camm.. .. 

Dedi ve mütalaalarına el.... etti: 

- Hem bir çok erkeldsdea upmk, ..ıa • 
... t1ı, kafalı bir kadm... Azizim. ben fİ1mk ..... 
keti.ini de dolqtım, ıufrajetl-'e de tamfbm; olmr 
,.azar, meılek sahibi kadmlarla da düıiip blktaaa 
gördüiüm ıa ki kadın bqmda fikir, çok defa. hia • 
cmtancnizi aibi çetin .. çirkin w.. m.ı.fuama İçİ8e 
de niiımlanıyor; halbuki bu kadın hem siizel, ı.- .. 
sözleri fikrin uiletini lap7or: blhaf hir teati 

Çetineri bu diapaa .... getiren eski mektep ... 

kadap, o zamana kadar aldece •l•kaaız hir tildlt 
içinde dinliyordu; bu aoa sözler üzerine: 

- Acaba yanılmaclıfmıa emin misiniz? .. - -. 
di - hana ö7le geli7or ki ... bdm ıize güzel aörfin9 
düiü için sözlerinde o deleri balmut olacakama 
Beiendiiimiz kaclınm her te~ güzel •e hotumaa 
gitmi79n hdmm her 7aPbiı çirkin deiil midir? 

v.,ı. hds"m, bu itiraz üzerine Ye galil- ......... 
tiii kadına bilv3aıta ve küçük bir tariz yapılmu
bile tahan'T9"Ü1 etmek iatemediii için, belli etmeme • 
ie çalıtm"'k'a benıber, b!nz sinirlenir pn olda: 

- B:lrnem. .. Zannetmem... - eledi - Bu bela 
her balda l:em çok r:ü~.et. hem çok ekdb, zeki bil' ka
dın... Y abu, aen ne di7orıun, phıiyet aolıibi b=..r ?ıa
clın .... bel 

.(Arkala Nr) 



Moatreaz konleran· - Hergün bir hikaye 

SIDI lçincl glnİI Kıyafet değiştirme! 
Tü~kiyenin 

rolü 
Boğazlar meselesindeki 
neden ibarettir ? 

1STANBUL: 18 - Kavaleri Rus
tikana (plAk), 19 - Haberler, 19,15 =--------------------~~~-~ 
- Muhtelif pllklar, 20 _Halk musi- Fran•rz hikayesi 
kisi, 20,30 - Stüdyo orkestraları, 
21,30 - Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının garıetelere mahsus havadis 
aervlal verileceklr. 

}etler (bu arada lngilere ve Rusya) ı.-------.---.-.----.1 
tarafından 23 haziran sabah içtimaın-

(U styanı l 'incide) 

}anamaz. Eğer Karadentze sahil o. 
lan devletlerden biri bu denizde mev
cut filosundan bir harp gemisini bo
ğazlarda:. geçirmek ister ve bu ge. 
minin cinsi kruvazörden büyük ve 
tonajr (2.5,000) e kadar yüksek olur
sa bu tarzda bir harp gemisinin Bo
ğazlal'dan geçmesi ancak şu şart ile 
olabilir: 

da müzakere eM.~ı olarak kabul edil. 
mlş olması gösterir ki btı tUrlO heye. 
canlı neşriyat yapmağn mahal yok. 
tur. 

Elbette Boğazlar konferansında 

TUrkiye tarafından verilen mukave. 
le projesi üzerinde hiç bir münak:ışa 
cereyan etmediğini, bütün maddele
rin olduğu gibi kabul edildiğini söy. 
lemek tabit gülünç olur. Esasen işin 

Takvim 
Paurteai SAU 
~9 Haziran ,l O Haziran 

·-=====ı=::::a= t O R. Ahir 1 t R. Ahir 
OtlD dotufu 429 429 
GQıı babft f9,S9 19,40 
BabU namuı :l,SO 380 
Öğle ıı.aDl.UI 12 rn 12 rn 
lklndt namuı 16,(;J 16.1.i 
.utpm namuı 19,39 1940 
Yata namazı 2140 21,41 
lmall 2.14 ~.1.i 

Yılm seçen SUDJert 180 181 Türk htıkOmetintn daha evvelden 
müsaadesi alınmak ve gemi Boğaz. 
lar~nn yalnız olarak geçmek lftzım mahiyeti bu kadar basit olsaydı bu. ~~~~~~~~~~~~~~! 

gün ?tfuntreux'de muhtelif mem. -

1 leketlere mensup yüzden fazla dele- 1 i ş a r • t 1 • r 

Tılm kalan gilnlert JBS 184 

dır.,, 

Türkiye Boğazlan niçin tahkim 
etmek :istiyor ve devletler bu tahkL 
me es:ıs itibarile neden dolayı mun. 
fakat ediyor?. Türk topraklarmm 

genin toplanarak kon~masına ihti- _;;;,_ ____________ _ 

yaç hfssolunmazdı. Mukavele proje. M •• d 
si üzerinde müzakereler cereyan eder. uzaye eye 

emniyeti ;çın dei!il mi? Bu mUhlm 
maksat göz önt1ne getirilince Boiaz
lar bir kere tahkim edildikten 
ve umumiyetle bütün ticaret gemile. 

ken her devlet kendi husust vaziyeti- k h •• • t 
ne göre bir takım ihtirazi kayıt!a; Çl an urrı ye 
ileri sürmektedir. Bir kere Boğaz. (5 inci sayfadan devam) 
Jarrn tahkimi hütiln devletler tara
fından esas olarak kabul edildikten doğması, liberal lngilterenin •e-
sonra Boğazlardan gemilerin geçme- nelerdenberi .üren yardımının ta
sı şartlarına taalluk eden bu ihtirazt bii bir neticesidir. Almanyada 
kayıtların hem kabul edilebileeoekleri, IQ§izmin doğuıu Orta Avrupayı 
hem de kabul edilemiyeceklerl var. .aoayalist akınına kar§ı korumak 
dil'. Bunlar münakaşalar neticesin. için vücwla gelmiı bir fuuekettir • 
de anlaşılacaktır. Bunun bir misalini de bir tür-

rinin geçişi serbest tutuldUktan !on. 
ra Tül.".kiyenin mti.saadesi olmadıkça 
ne Ak.denir.den Kar.ıdenize, ne de 
Kar~denizdeİı Akdenize her hangi ya. 
.hancı bir harp gemlsinJıı geçmeal 
mevzuu bahs bile olmamak Jktiza 
ederdi. 

Fakat Türkiye Boğazlan tahkim 
ederken ne Karadenize sahil olan, ne 
de sahil olmıyan <levletlere mensup 
harp .geml~rinin geçişini böyle btt 
bir memnuiyete tabi tutmak isteme. 
miştir. Boğazlardan geÇmek fstiye. 
cek harp gemilerine, Türkiyenin Bo
ğazlar mmtak_asındaki ~mnlyetine 

Yalnız şu noktayı tebarüz ettir-
mek llzımdır ki Boğazlar meselesi et. lü imzalanamıyan Şmk mi•akında 
rafındaki fikir ihtilafları Türkiye :ıe görürüz. Harici politika halinde 
devletler arasında olmaktan ziyade organi.u edilmif libual kcıpita
Ttlrldyeden başka olan devletlerin lizm bir tiirlii Almanlan Şark mi
kendi aralanndadır. Bu itibarla Tür- .salnna ya1Jaıtıramıyor. 
kfyeye teveccilh eden rol, daha ziya. Belki /"fİzm Je •o.yali.t cep-
~e uslaştıncr ve mutavassıt olmaktan L-. .._ • ~•~ı.r • .ı 
ibarettir. 

halel ~rmemek p.rtlle milsait bu. ASIM US 
lunmuş ve mukavele projesine bir ta. --------------
kım husu.si hükümler koymuştur. 

ilk kadın Hiç şüphe yoktur ki arsıulusal 
bir ge~it olmak itibarile Bo~azlardan 
J 11r 1"1"m1PkPt ic:ıfif11d,,. •bnolr '"'70-

~ndn bulunabilir. Fakat bu istifa. Tayyareci miz 
de bakımından Karadenize sahil oL1.n 
derlt!tlerle bu denize sahil olmıyan 
dcvlctlc.r arasında bir ihtiya~ ve za.. 
ruret farkı bulunduğunu da unutma. 
rnnk Hizımgelir. 

Türk hükOmeti bu esası düşüne. 
rek Boğazlardan harp gemisi geçir. 

Dün Atatürk ve Başve
kilin haz orunda 
uçuşlar yaptı 

mek hususunda Karadenfze sahil iki Türk Bayanını da ken-
olan devletlere daha siyade müsaade- • • 
kar bulunmuştur. ·Yani mukavele dısıfe beraber uçurdu 
projesinde Karadeılize sahil olan bir Atatürk, refakatlerinde Başvekil ls-

Here KY•~~ G)'nl sucuua, yanı <ıe

moJırasi ile flir anlaıma t~in et· 
meie ~ııacaktır. 

Bütün bunlar memleketlerin iç 
rejimleri üzerinde tairl~r yapıyor 
'Ol! politika vaııta.ıt olarak demok
rat prennpler müzayedeye çıkı-
yor. 

Eğer bir gün Modovada, Be.r
linde, RomaJa Ja hürriyet pren
siplerinden bah.etlilirae, biz bunu 
1'189 pren.i,,lerine Jönüı deye de
ğil, büyük meydan harplerinin 
gizli bQ§langıcı d:ye kabul etme
liyiz. Çünkü bütün bu hareketle
rin hedefi, üç Jiifman ceph~•ini 
iki cliifman cephesine sohmakhr. 

Sadr 1 Ertem 
devletin bu denizdeki filosundan met İnönü olduğu halde dün saat 17,30 
(25,000) ton büyüklOğtinde bir harp da Y~ilköy tayyare meydinmı teşrif 
gemisine Jtusust bir müsaade şartfle buyurmuşlar ve Flskişehir tayyare--------------
BoğazlarcJiın geçit hakkı verildiği hal- mektebi birinci bölüğünden olup hafta Bayan Lütfiye 
de bu 1ıak Knradenize sahil olmryan tatilini geçirmek üzere evvelki gün Is-
devletlere verilmemiştir. tanbula gelmi§ olan Bayan S. Gökçe- İ 1 e b İ r Saat 

işte Boğazlar konferansı müzake. nin tayyarcsile yaptığı uçuşlan tema
l"eleri şimdi yukanya huUsa.c:;ını ~!lY- §a etmişlerdir. 
'dettiğ!miı vaziyetler üzerinde topbn. Bayan Gökçen, ilk uçu§ta, Bayan 
maktadır. Bu müzakerelerin cettya. Cevat Abbas GUreri tayyaresine ala -
ıu gUnil gijnüne konferan.-. tarafından rak Haliç üstünde bir cevelan yapmıe
neşredilen tebliğler ile cihan efkln tir. Bayan Cevat Abbas Gürer, ilk de-
11muınlyesine bildiriliyor. Boğazlar fa olarak tayyareye biniyordu. Bayan 
konferansını muhnbirleri vasıtasile Gökçen, ikinci uçuşta, tayyare meyda
takip eden ıbazı yabancı gazeteler mu. nmda hazır bulunanlardan bayan Pe
kavele projesinin Jtükümlerinc baka- ribanı İstanbul üzerinde uçurmur;ıtur. 
rak daha ilk günden itibaren bu mü. Bayan Gökı;enin, gerek havalanır

zakerelerin İngiltere ile Sovyet Rus. ken ve gerek meydana inerken göster
yn ara.o;ında Boğazlar üzerindeki an. diği sevk ve idare kabiliyeti, Yeşilköy 
anevı mücadeleyi meydana çıkaraca. tayyare karargahı erkanı tarafından 

ğını }"'aznnşlnrdır. Bununla beraber takdir olunmuştur. 
Boğazlar mukavelesinin bütün dev. O aralık lzmir - Istanbul seferini 

-=---= 
andırır. 

Türk dü.ine ettiği hizmet, ede
biyatım besleyit: memlekette 
"Serveti Fünun,, mıhladız.ı var 
hen, tek bCIJına kalıtı hep ayrı 

yapmakta olan Devlet Hava Yolları 

idaresine nit bir tayyare meydana in· 
cliğinden Atatürk, bu tayyarenin pi -
lotunu davet buyurarak kendisinden 
lzmir - İstanbul seferi ve lmıirdelô 
yolcu tayyare meydanı hakkında iza 
hat almışlardır. 

ayn birer meseledir. ---------------
Fakat §imdi bunlardan konu- Çekoslovakl]adaki 

§acak zamanda değiliz. Gazete- akalliyetıer 
lcrde ~ıkan ruimleri giden ve Peşte, 28 (A.A.) - Pcsti Hirlap 
gelen Akil arcumdaki korkunç gazetesi, Çckoslovakyada 6on kabul o -
aynlığt ne yaman bir dille anla- lunan devleti himaye kanunundan bah
tıyor. sederek bu kanunun Çekoslovakyada 

Bütün ömrunu bQ§kalarımn yaşıyan bütün akalliyctlerin imhasını 
istihdaf eylediğini yazmakta ve hükıl -

derdine bağı§lamı§tı. Ba~kalarınrn metten akalliyctler hakkında 1920 de 

umurmzluğu belki de kendinin aktedilen muahedelerin bu ihlaline kar-
biricik Ve eon derdi olacak. fi La Haye adalet divanına müracaat 

S. Ciezgln etmesini istemektedir. 

(5 inci sayfadan devam) 

havluyu almış ve onun kanı ile havlu
nun üzerine o günün tarihini a.tmış ... 

Kaval, yaralı bir nefcrindir. !yiles
meğe yilztuttuğu vakit benden bir ka
mış istedi. Getirdim, bu kavalı vaptı. 

Her gün çalardı. Giderken: 
- Anne, bu benden size hatıra kal

sın diye bıraktı. Saklıyorum. ÖlüP.c.ey<ı 
kadar sakhyacağım. 

Gülle de askerlerin hediyesidir. Bir 
kaç :ır caöaş birlikte: 

- Burası askc.r ocağıdır. Böyle bir 
hatıra bulunsun .. d iye bıraktılar. 

• • • 
Okuyucularım, bayan Lütfiyeyi belki 

bir haatabakıcı sanmışlardır. Hayır ... 
Hastabakıc1lan, en yüksek duygulu 
Türk kadını ve cephe gerisinin askeri 
diye anan Bayan Lutfiye, iki yüz çal
gıcı ve y\izlerce davetlinin huzurile 
dilğilnü yapılan "bir paşanın kızıdır. 
Fakat o, hiç hir za.m:ın servetin guru
runu duymuş bir kadın değild'r. 

'Kona3'tnı hastahane yapma.r:ınm hi· 
kiyesini şöyle anlabyor: 

- Balkan harbinin en korkulu giln· 
!eriydi. Top seSlcri İstanbul ufu'dan
nı titretiyordu. Yarmnnı1·., T'C olaca· 
ğını bilmiyorduk. Bir akşam üzeri 
idi. Pencerenin önünde oturuyordum. 
Yaralılar geçiyorlardı. Dikkatle bak • 
tım. tnliyen,. sendcliyen Türk askerle
rinin bu hali. içimi sızlattı. Arkaların
dan hastahaneye koştum ve gece ya-

Paris - Roma ekspresinin hare.'re-ı 
tine daha ancak iki dakika vardı. Tre
nin neredeyse kalkacağı bu SU'ada, 
kompartımanlardan birinin pencer~ -
sind~ duran mavi gözlüklü uçuk be
nizU bir :ulam, sinirli bir halde, dı
şarıya göz abyordu: peronda rrıl ı
vıl kaynaşan kalabahfa.. dehşetU hu
zursuzluk içerisinde kıvrandığı intı -
baını uyandıran bu adam. tren me
murunun eline 20 franklık bir kAğıt 
mkışt.trmış n kendisine tek başİna, 
rahat kalacağı bir bölme ayırtnn§tı l 

Hiç kimse kendi bulunduğa bölme
ye girmeden tren harekete geçtifl an 
de, geniş bir nefes aldı. Tren memu
ru, dikkatli davranıyorda. Anlaşıh.n ! 
Yolct!. böyle düşünMek, müsterihlf't
ti ve köşesine yaslandı. Fakat, yasla
nır yaslanmaz da kapı hır.la ardına 
kadar açıldı, içeriye bir kadın gir<ti. 
Kadının arkasında da tren memuru, 
büzülmüş, şaşırmış bir tavırla, duru
yordu! 

M.avi gözlüklü, uçuk benizli ada
mın hiddetli bakışlanna hiç aldınş 

etmi:;en kadın, onun karşısındaki kö
şeye yerl~şti, eHndekf kitabın yaprak
larını parmaklarının ucile evirip çe
virdi ve bariz bir aUika !le eseri ken
disince belli bir yerinden okumaga 
koyuldu. Onun bu vaziyeti, dehşetli 
bir huzursuzluk içerisinde kıvramn 

adama emniyet ı:.1·tirse gerekti; çi;n
kü, okuduğu şeye bu derecede denn
den derine dalan bir rnsandan. ra
hatsı;ı. edilmek tehlikesi gelmez. Hiç 
değilse beklenilmez 1 

Bununla beraber, bölmede yalnız 

kalmak isteğilc tren memuruna blh
şiş veren adam, gittikçe huzursuzla -
ğunun arttığını belli ediyor. göz ka
pakları yarı aralık olarak, boyuna 
karşısındaki kadını gözden ge~iriyor
du. Onu göz lıapsine ~lmıştı adeta ı 

Kadın, oldukça geçkin görünüyor
du. Pek 9empatik bir yür: .. iyi kalpli 
bir insan olduğuna delftlet eden bir 
yüz ifadesi.. Ve duda"k ucunda ne~e 
izi belirt~n bir çizgi I O~u uzun uza
dıya gözden geçiren, şöyle düştındü: 

- Bu yolcu, beni rahat.c;ı7. edNek 
gibi, beni güçlüğe uğratacak gibi bir 
tip değtl t Boşuna endişeye kapılma -
mah7ımI 

Derken,.. birdenbire kadınla kn -
nuşmağa karar verdi. Şi)yle aedi: 

- Affedersiniz, madam sizd~n hir 
ricada bulunacağım! 

Kadın, ~özlerini kitaptaki satırhr
dan hayretle knldtrdı: 

- Buyurun? 
- Bf r kaç d&k.ika için pentereden 

dışarıya bakmak hltfunda bulunıM
nız ricasındayımt 

- N~den? 

- Şey .. şey ... kıyafetjmi biraz de-
ğiştirtceğim. Bir ... bu hususta bir 
bahse girdik de birh;ile ! Beni 1anı -
yamıyacağı hususunda!.. Anlıyo~11 -

nuı ya? Sadece bir sürpriı l 
Kadın, tatlı bir gülümseyişle ce

vap .-erdi: 
- Şüphesiz anlıyorum, şüphesiz! 

rısma kadar yara sarmakla meşgul ol
dum. O kadar yonılmuşum, ki döner
ken kendi evim zannederek başka rir 
eve girdiğimin farkında olmamışım ... 

Hastahanede yer kalmanıı§b. Serta
bip: 

- Ne yapacağız, yarın bir bu ka
dar daha yaralı gelecek ... diyordu. 

Hemen OC\'&.p verdim: 
- Aman doktor, bunlan açıkta bı

rakma ... Eğer gene yaralı getirilirse 
benim evime yolla. Ben onlara baka-
rım ... 

!kinci günü kapımın önüne yirmi 
yaralı Türk neferi getirilmişti. İşte 
o gündenberi, evim hastahane oldu. 

B-:.ı, her Türkün yapacağr dcdani 
b1r vazifeydi. Onlara bakmak, onlann 
acılo:rmı dindirmek, çok tatlıdır. O 
günleri hiç unutmıyacağmı. 

Niyazi Ahmet 

Yarın: Bayan Lütliyenin J.o .. 
:yalarında neler gördüm?. 

Arzunuzu memnuniyetle yerine 
receğim. Rahatınıza bakınız! 

Kadın, sakin halini dt:ğiştirlll 
ayağn kalktı ve gözlerini dışa 
srrtın. adama çevirdi. 

Bir kaç dakika son"' da. e 
sesi işitildi: 

- Tanıam I Oldu. Çok teşek 
derim. Sizi rahatsız ettim t 

Kadın tekrar ona döndüğü 
erkek yoİ arkadaşının kadınl• 
olduğunu gördU. Kadın kıyafeti. 
ren erkeğin yüzünden, kalın bıt 
çe sarkıyordul 

Kadın, hayrete düşmüş v~jye 
maktan çok uzaktı. O da, şöyle 
1edi: 

- Bir şey değil ... Rahatsız t 
te ne demek!. Hem şimdi öde~ 
Den de sizden ayni ricada bal 
sam, arzumu yerine getirirsiniı 
halde? Şimdi siz bir kaç dakik• 
nünüz. ben de tuvaletim<!e baZI 
şiklikler yapayım I 

- Hay, bayı Emredersiniz 1 

Kadın,aşan erkek, arkasını t 
rek biraz böyle bekledi. Kadın•Pt 
tık işi bittiğini, yerine oturabil 
ni teşekkürle söylemesi ü:r.erlntt 
şını ~evirince, karşL~ında bir et~ 
seçti; demin o erkek kadınlnşıtl 
şimd~ bu kadın erkekleşmişti 1 
hlm sözle, ne sihird:r, ne keraınet 
çabukluğu, marifet I 

Demin kadınlaşan erkek. bir 1' 
kaha attı: 

- Olur şey doğru~::;u! Ne sürP 
Hem de karşılıklı oldu deınell 
Anlaşılan, biz ikimiz de hududıı 
çerker.. tarmmamak için aşağı fO 
n ayni sebeple böyl~ d~iştik. 

1 
madem ki her ikimiz de ayni yo 
yolcusuyuz, sue karşı namuslu 0 

bilir, işin iç )'Üzünü apaçık anlat• 
lirim! Ben, bir takım ufak tef el< : 
tef ehnümlerle karşılaşrr amak 11111• 
sadilt>, Fransa toprağını terke 
burum 1 Peki, ya siz? 

Erkekleşen kadrn, şöyle muktıbt 
etti: 

- Ben, detektif Rolanım '"'e'. 1 
sizi bahsettiğiniz bir takım ufa~~i 
fek ıııuitef~hhümlerden dolayı te' 
fe memurum! 

Jorj FresnttP 
, 

Dantzigin istikJal1 

Müdafaa o.anacak. 
'Var_şova, l8 (A.A.) -hi.ıkiuuet~ 

zetelerı, Hay ll'orster'in beyanatı!\ , 
bahsetmekı.edirJer. Mumaileyh, bil ~ 
yaru&tında Danuıg'deki Muletı.er .c;;,. 
yeti ili komitesine hücum etmı§tı· .fı 

zetelcr bu beyanata fazla cheı:tı_ıı>l ııı' 
verilmemesini çünkü bu sö.zlerift ııı? 
parti reisinin §ahı>i mütalealan . ool • 
Dantzig hükumeti reisinln fikirlert 

madığını yazmaktad r. art~ 

Dant.tig ayan meclisi reisi Bay .Jıi~ 
·ıcr şer'e gelince gazeteler, muınaı 1,ıı 

bir çok defa Milletler Cemiyetine .
0 

,, 

merbutiyet ve ihlasını teyit etı:tııf "' 
serbest o::ehrin mukarreratına hürııl'1• • 

s ~· t .. 
bunları müdafaa ve tatbik etıneg• a1' • 
ahhüt eylemiş bulundugunu yaılll 
tadırlar. 

LA ti l'unan kı alının seyar,..,. , 
Jıta1'' 

Atiua, 28 (A.A.) - Kralın ıı' 
donya seyahati sırasında bir yugo: ;ıe 
hudut karakolunda naip Prens Fa~ • 
görüştüğüne dair ecnebi kaynal<lB ıcıiP 
dan çıkan haberleri Atina ajan~ı tetııJ • 
etmektedir. Mesele kralın FJorın~ .~t 
dut karakolu tarafından yap·lan t.J~ 

. . ttır· 
davetini kabul etmesınden ı~ 
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KEllPETEN GiS~ \ 1 

JiKElll · q Parasız Doktor ll 
Senelik AT.AR-muhammen Muvakkat 

kirası teminat 
----

~tnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçük 
~azına sokağında 9/11 N. lı ev. 72 5,40 
~ ~avutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi so-
'R1nda 23/47 N. lı ev. 48 5,60 
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KURUN hekimleri mektupla soru
lanlara da cevap vereceklerd.ir 

:: .. :: .. .. .. .. :: .. .. 
:: .. 
ii 

KURUN okuyuculımna yeni biı } 
hizmette bulunuyor: Parasız mua 
yene .• 

tenzilit yapacak ve her türlü kolay !$ 
lığı gösterecektir. :: 

RADYOLOJlK VE OPERAT1K ~i 
MUAYENELER H 

Doktorlarımız tarafından muay H 
yen günlerde yapılan muayenelerde H 
bazı radyolojik ve operatik mua U 
ycnelere ihtiyaç hasıl olduğu görül i: 

)' Yukarda se:nti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
dll.'l.ılr olan mahaller 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı sonuna ka
ş il.r ayrı ayrı kiraya verilmek Üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
t ll.ttnaıneleri levazım müdürlüğJn de görülür. İstekli olanlar hizala· 

9ında gösterilen muvakkat te~inat makbuz veya mektubile beraber 
ttı lell'rrnuz 936 per~emhe günü sa at 15 de daimi enccmcnde bulun-

il.lıdır. (l) (3561) 
:ı 

K U R U N hekimleri İstanbul 

BEYOCLU, KASIMPAŞA ve K.A· 
D I K ö Y taraflarında hafta • 
da bin:r gün KURUN okuyucularım 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve neş· 

rettiğimiz kuponlan kesip biriktir· 
mek kfifidir. Yedi kupon bir defa mu· 

müg ve bu gibi hastalardanH 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • H 

:ı 
:ı 
:ı 

ra Kııdıköyünde Moda caddesındr lf 
Röntken apartımanında Röntken mü 5i 
tchassısı Bayan Saadet Kamilin muıı iE 
yenchanesine mUracaat edeceklere a H 
zami tenzilat ve teshillit gösterilmcs is 
kararlaştırılmıştır: ancak bunun 1 rı· 
çin önce idarchanemize yedi kupor i 
&etirmek ve sağlık servisimizdcnL 
bu mUesseselere hitaben bir tezkert İİ 
almak lfizımdır. li 

.. 
il 

ktısat Vekaleti H 
f ;;:l:;s;:t a;;n;;;b;;;u:;,;;l;;;;;;H;;:;;a;;;;r ı;;· c:;i :;A=s k;;;e;:r~i;;; ~! 

yene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

IVlaadin Genel Direktörlüğünden: 
I Aydın vilayetinin Na2illi ka2asma bağlı Ortnkcı nahiyesinde kain 
~ Up §İmalen Demirtepeden ba!hY arak Kara Kaya tepesine doğru 
~t, §arkan Kara Kaya tepesinden baılıyarak Geriz tepeden bilmü
b" r Çeşme sabit noktasına kırık hat, cenuben ve garben Çeıme ıa
~~ n_oktasından hudut başlangıcı o lan Demir tepeye doğru hat ile 
li dıt olunan 49,131 hektar saha dahilindeki mekıufen hükumete 

t bulunan Ortakcı namiyle maruf kaplıca. 
~ l - imtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene 
l' frnda (25.000) lira sermaye ile bir Türk Şirketi teşkil edilerek im
'>'aı hukuku bu şirkete devredilmek, 

t, 2 - Hamam sularının kfrlenmeğe maruz kalmamak üzere teda· Qlt • 
•ttihazı 

1 

3 - Yıkanma yerlerinde hava değişmeai imkanlarının temini, 
l 4 - Mevcut tesisattan tifai maksatlar içın istifade edilen havuz
il.r İle diğer her türlü temizlik İ!rİn kullanılacak havuzları ayırmak. 
le' ~ - Soyunma Ye istirahat yer !erini fennin icaplarına uygun bir 
~ılde yeniden yapmak. 

~ 6 - Yapılacak yeni soyunma yerinde kullanıian İnfaat mal
i ~rrı. inin yıkandığı zaman kiri muhafaza etmiyecek malzemeden 
lllihıu.> edilmesi, 

7 - Şirketin tetekkül tar;binden itibaren bir sene zarfında vü
ttıda getirilecek tesisatın "birinci maddedeki izahata göre,, ve ya
~Jl ~ ameliyatın plan ve projeleri iktisat Vekaletine verilmek, 
•:-1 ~ --;:- ikinci sene içinde mecmuu (20.000) lira kıymetinde mun
'":.!aın banyo daireleri yaptırmak, 

11 
9 - Bu teahhütlerin ifasını teminen Milli Bankalardan birinin 

875) liralık teminat mektubu verilmek. 
1 O - Her sene hükfunet hissesi olarak 600 lira verilmek. 

Kıtaatı ilanları H 
Adnnadaki kıtıtat hayvanatı- iİ 

nın ihtiyacı için 495 ton kuru ot li 
kapalı zarfla eksiltmeye konul- H 
muştur. Muhammen bedeli 19800 i! 
liradır. llk teminatı 1485 liradır. 1iİ ihalesi Adanada 30 haziran 936 

1

. 
salı günü saat 10 da Tüm Satın· I 
alma Komisyonunda yapılacaktır. j 
Şeraitini her gün bedelsiz mezkur il 
KO. dan almak mümkündür. lı- :: 
tekli olanlar usulü dairesinde ya· ~ 
zılmıı teklif mektuplarını ihale !1 

saatinden bir sa t evvel KO. na (i 
vermeleri. (26} (3319) ıi 

• • • d 
Kütahyada yaptırılacak yapı- fi 

lar için Bayındıriık Bakanlığın- li 
dan fenni ehliyet vesikaları alın- :: 
madtğından bu yapı itleri yeni· il 
den kapalı zarfla eksiltmeye ko· İli 
nulmuıtur. Bu inıaatın ketif be- .: 
deli 497 bin 514 lira ıs kuruştur. n 
ilk inanç parası 23 bin 651 lira- n 
dır. Bu inşaata ait keşifname, pro· U 
je idari ve fenni §tırtname ve sa· g 
ir evrakı 25 liraya M. M. V. ST. !! 
AL. KO. dan alınır. Eksiltmeye İE 

= gireceklerin 2490 aayılı kanunun ~ 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidit.Okuyucularımıı, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesı ya· 
nında "V AKIT" kütüphanesine mü· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde kcn• 
dilerine bir vesika vcntecek ve bu ve. 

&ikayı alanlar pazartesi günleri öğ
leden sonra saat 1 S den yirmiye ka• 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuı:a kendi 
terini muayene ettirebileceklerdir. 

DICER YERLER 

• Kadıköyündc muayene yeri MO· 
bürdarda 30 numaralı dokt.:ır Leon'un 
evidir • .Muayene günü çar§amba, sa· 
ati 14 - 20 arasıdır. 

• Beyoğlunda muayene yeri Par • 
makkapıda tramvay durağında 133 
numarnh Hasanbey apartmıanmda 2 

inci katta röntgen mütehassısı ALt 
MAHlRin muayenehanesidir. Bu • 
rada muayene gllnil pazar, saati 14·18 
arasıdır. 

• Kasımpaşada Postahane karşı • 
sında Trakya apartımanmda doktor 
Kirimi muayenehanesidir. Muayene 
gUnU pa:ı:artesi. muayene saati ı 4-20 

arasıdır. 

Yukarıda işaret edilen yerlere ya· 
zıh saatlerde KURUNun yedi ku • 
ponu ile müracaat edecek okurlamntz 
KURUN doktorlan tarafından para· 
sız muayene edileceklerdir. 

RöNTGEN iŞLERi 

Doktorlarımız istiyenlerin tansı U 

yonuna da bakacakları gibi Belso li 
ğukluğundan. kulak h;ıstalıklarındarii 
şikayetled olanların da temin edi lS 
len mUtchassrslar tarafından, sağlılı H 
servisimizin vereceği vesika muka fi 
bilinde muayyen gilnlerde parası1 i: 
muayeneleri de kararlaştırılmıştrr. g 

MEKTUPLA DA SORABILlR. g 
SiNiZ • i§ 

Gerek 1atanbulda gerek diğeı 111 

şehirlerimizde bulunan KURUN o. ~ 
kuyur.uları, yedi kupon göndererek.Ü 
:Tclğhk bahisleri üzerinde istedikleri.;: 
ni mektupla da sorabilirler. Yalnız!f 
sorulacak şeylerin açık olması, baı . if 
talık anlatılrrsa duyulan ve g8rülen!! 
flrazın geniş bir şekilde anlatılması ~i 
şimdiye kadar gördüğü tedavj şe f: 
killerinin de İzah edilmesi l!zımdır ~i 
KURUN hekimi bu sorgulara KU . g 
RUN gazetesinde hususi bir sütun H 
da cevap verecektir. Ei 

KUPONLAR !J 

6 Şartları daire.inde ihale edileceğinden zuhur edecek talirlerin 
~ - 8 - 936 tarihine müsadif per§embe günü saat on beşe kadar 

1 .~alı zarf usulile Ankarada iktisat Vekaleti Maadin Umum Müdür-
ttğune müracaat eylemeleri ilan olunur. (2650) 

2 ve 3 maddelerinde yazılı belge· S 
lerle Bayındırlık Bakanlığından U 
alınacak fenni ehliyetnameleri i 
için :hale gününden sekiz gün ev· E 

Yedi kupon l;arşılığında KURUN 
sağlık servisinden alınacak bir kart· 
\a müracaat edildiği takdircie rcınt· 

gen mlitehassısı Bay Ali Mahir film 
almak hususunda da hastaya azamt 

Kuponlann neşri devam edecek :: 
tir. Kupon biriktirmek i~in tarih ,,. ~~ 
rasma riayet etmeye zaruret yoktur H 
Yedi kupon gösteren her okuyucu:; 
bir kere muayene edilmek hakkın•h 
kazanmış demektir. U 

DiKKAT - Kuponlanmı~ heıii 
gün birinci sayfamızda, gazetemizit" g 
başlığı yanındadır. H 

lstanbul sıhhi müesseseler satınalma 
Ve eksiltme koınisyonu riyasetinden: 

1 ku.Bk l ..... t ·······························-··· - .. ..---ve mez r a a.'1 ıga muracaa ::::: .•••....••.•.••.•••••••..•.• _ ••...• =--:-.m=..-==:..--ı:..... .. • . . -=::.-c.:==::=::: 

r leyli Tıp Talebe Yurdu için o lbabtaki §artname ve evsafına gö
~~ 1000 metre patiska ve 2000 met re muhtelif eb'adda Amerikan be· 

1 açık ekt..illme suretile satm alınacaktır. 
d·· l - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhha~ ve içtimai Muavenet Mü· 
l~l'lüğü binasındaki komisyonda 10 - 7 - 936 .;uma günü saat 

,ao da yapılacaktır. 

edilerek alınacak belge ile birlik
te idari §artnamede istenen v~ be 
hemehal verilmesi mecburi olan 
vesikalarla birlikte teklif ve te 
minat mektuplarını ihale saatin
den en geç bir saat evveline ka 
dnr Ankarada M. M. Vekaleti Sa· 
tınalma Komiıyonuna \•ermeleri. 

ihalesi 30 haziran 936 salı gÜ· 
nü saat 15 tedir. (16) (3268) 

e • 2 - Tahmini fiat: Patiskanın bir metresi 92 kuru§, 140 santim 
~indeki Amerikamn 75 ve 85 M ntim enindeki Amerikanın bir 

etresi de 48 kuruştur ı lstanbul Komutanlığı ı 
3 - Muvakkat teminat: 162 liradır. Satıınalma Komisyonu ilanları 

l' 4 - istekliler Çemberlitaş dv arında Fuatpa§a türbesi karıısında -------~-----~ 
1
1> talebe yurdu .:nerkezinden !ar tnameyi parasız ol:ırak alabilirler. İstanbul Komubnltğma bağh 
S - lateklilerin cari seney; a it ticaret odası Ve6ikasr ve bu i§e kıtaabnın senelik ihtiyacı olan 

~etez. ınuvakkat teminat makbuz veya banka mektu~larile birlikte 235,700 kilo sığır eti kapalı zarf 
\>aktiı.den evvel komisyona gehne leri. (3555) usume 11 - 7 - 936 cumartesi 

Dr. Neceaddin 
Atasagun 

Doktor Nccaettin Atasağun her 
~Un aabah 7 den 8,30 a, akşam 16,S 
an 20 ye kadar LAlellde Tayyare 

::;artnnanlan daire 2 No. 3 de has-

1 
atnu kabul eder. Cumartesi gUn

Cti " ........_, .,,apılnn muaycneltr parasızdır. 

günü saat 11,30 da alınacaktır. 
Muhrunmen tutarı (82495) lira· 
dır. tık teminatı 61S8 liradır. 
Şartnam~si 250 kuruş mukabilin· 
de verilir Komisyonumuzda her 

Ademi• ı•kt~darın gün öğle~en evvel görülebilir. Is· 
ı tekHir.rin ilk teminat makbuzu ve· 

devası demektir. 

Profesör Steinach ve BrO\V11 s~ 
quardm mesailerile elde edilen 
mühim bir keşiftir. 

.......__....__-----~~~~~~~--ı 

ya melctuplarile 2490 sayılı kanu· 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ~e· 
saikle bernher ihaleden eu a2 bir 
saat evveline kadar teklif mek· 
tupl~rını Fındıklıdaki Komutanlılc 
Satır.al:na Komisyonuna vermele· 
rı. (3549) r Her ·ecza hanede bulunur. 

. Göz Hekimi ı ftlUQdiiflillllıtmıttııtfllllllllttııfllflll~lllUJ111Wlltıınmııııın 

1 
Dr. ~ükrü Ertan Dr. Hafız Cemat ·-----------

Ca~aı ~ kabul eder. Sah, cumartesJ günleri 0 '"lu Nuruosmaniyc caa. ·~o. 30 Dahiliye Mütehauıaı 
cea~ sabah ug 1/2 • 12" saatleri hakiki fı· galo~lu Eczanesi yanmda) 

Sat - 1 Pazardan başka günlerde öğ'Jeden karaya mnhsu.stu.r. Herkesin halint 
ı gun eri rncccnn·~ndir .. 

Sonra ...... , (2 1/2 tan 6 ya) kadar ts. "'Öre muamele olunur.l\lua.>·tmehane ve 
.,, Telefon. '22566 - • 

Z t&nbulda Divanyolunda (104) numa . (Yazlık telefonu: Kandilli 38 -
ralı hususi kabinesinde hastalarım Ileyl(·rbeyi 48) 

Teahhudün ifa edilmemesi hasebil~ mukavelesi feshedilen 1 
Kg. sırım 6 - 7 - 936 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşad 
gar binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından mütee 
hidi nam ve besabma açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

120 kilo sırım tahmir: bedeli 585 lira 60 kuruş ve muvakkat t 
minatı 43 lira 95 kuruştur. 

Bu ·işe girmek istiycnlerin muvakkat teminat ve kanunun tayi 
ettiği vesikalarla birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyon 
müracaatları lazımdır. Bu i~e ait şartnameler komisyondan parns 
olaral: dağıtılmaktadır. (3351) 

Türk Hava 
Büyü Piyn 

.. u" 
os g 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
3. cü keşide 111emmuz 936 dadır. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır 

Ayuca: 20.COO, 12.000, 10.000 Hralık ikramiyeleri 
(20.000) liralık bir mükafat vardJr. 
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f KURUN müsabakası: 
ı 
§ 
§ 

~ g 
E 

dilmecenin halli: 

Hal/edenin adı: 

Ad1es: 
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'ABONE ŞARTLARI 

~ Mcmltılıetlmbde 
Yab:uıcı yerlere 
Poata birliğine { 
girmlyen yerlere{ 

Yıllık e aylılc ı aylık Aylık 

160 uo ~ 110 
160 

180 180 

Ttlrktyentıı ber posta merkeztnde K URUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

Telefon Jldare: 
lYa.zı iflert: 2Hl! 

Telgraf adreal: KURUN Iatanbul 

Poata kutu.su N o. t8 
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Ademi iktidar· 
VE 

B~I gevşeldlğlne 
Karş_ı 

KURUN 
Gazetemıze gönderilen yazılar, gazete

ye girmek için l.ııe, zartmm ~e (p· 
zete) kelimesi yazılmalıdır. 

K&r1ılık ıattyen okurlar, mektuplarına 
ıo ~uk pul koymalıdırlar. 

Buı1mryan yazılan gen göndermekten, 
ıay.ı:ıet.81z yolla.nm.11 mektuplarm içine 
konulan paralarm kaybolmaıımdan, Ulıı 

ola.rak çıkan yazılardan dolayı. direktör · 
lUk, u.atlli:ıe soru sorgu almaa. 

Günü geçmİf sayılar 5 kuruıtur 

Adre.'..'.ııi değl§ttren aboneler 20 kurUI 
Merter. 

Guetemb:de çıkan yazılarla nıalmlerln 
her hakkı aalt kendlal lçlndlr • 

·---Türk Elbise ·--
Deposunda Fırs t 
Bahçekapı Şekerci Hacıbekir karıısında 86 numaralı elbi 

deposunda istediğiniz her nevi yerli ve ecnebi kumaılarla haz 
ve ısmarlama elbiseleri bulacaksınız. Fiat rekabet kabul etm 
derecede ehvendir. Bir defa ziyaret kafidir. Fırsatı kaçırm 
yınız. Taksitle muamele yapılır. 

~ .......................... .... 
... ----•Dün ve Yarın neşriyatı----• 

ÇiÇERON 
Eski Roma tarihinde hatabet ıtibarile en ileri gitmiı b 

iHT i YARLlbl 
YOK ED~R 

.J Jahsiyettir. Zamanına en yakın ve en yüksek bir tarihçb; ola .___ ______________________ _ 

ır:' ::D:::::r::::.·:::M:1.-:.-ı:e:ıhr.ımmrmeml:an111111A::::::l.ı:•g Plülr.rk tarafından yazılan tercümei hali Haydar Rif at tar 
ı tından tercüme ~dilmiıtir. Tarih ve hitabet ile alakadar ola 

• lara hararetle tavsiye edenz. Fiatı 40 kuruıtur 
H Bevliye mütehassısı is 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 Hormobin 

Doktor 

Hüseyin Usman 

~~=~::!:1::;;, han Tel: 211~~~ .. •••T•e•v•z•i•m•e•r•k•ez•ı•· ••V•A•K•l•T•K•iı•'t•ii•p•h•a!!!ln•e•ıi•:••''•t•a•n•b•u•l.••• 

KISI 
Sabık Hueki hutaneai dahiliye 

müteha.Hıa 

Llleli LQtilf apartnnam aaat 4 - 7 e 
kadar telefon: 22459 

VCıcudunuza 

yegane 
sıhhat ve midenize 

derecelik nefis 
iştiha veren 
rakıdır. 

1 Deniz Le'Oa:tım Satınalma Komisyon• illin/arı 
Tahmin edilen bedeli 862 lira olan 12500 kilo muhtelif yat ıeb· 

ze 30 haziran 936 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de açık eksilt
me ıuretile alınacaktır. 

Şt!:.rtnameıi her gün komiıyondan parasız verilil'. 
İsteklilerin 64 lira 65 kuruıtan ibaret ol&.n muvakkat teminatlan

nı lıtanbul vilayeti muhasebeciliğine yatırarak mukabilinde alacak· 
lan makbuz veya banka teminat mektubu ile ve belli gün ve saatte 
Kaımıpaıada bulunan komisyonumuza müracaatlan. (3285). 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
komisyonundan: 

satın alma 

1 - Atafrda miktar, tahmin, ilk teminat bedelleri ve ihale tarihleri yazdı kaput ve kıtlık elbi 
dikimi eksiltmeye konulmuıtur. 

istekliler §artnameyi Komisyondan parasız alabilirler. Eksiltmeye girmek istiyenlerin ıartname 
yazıldığı gibi tekl.if mektuplarını ekıiltme nktinden bir saat evvel Komisyona vermiı olmaları. 

(1504) (3630) 
Cinsi Miktan Talimin bedeli 

Kurut 
ihale ta. gün 

Cimi Miktan Talimin Bd. 
Kaput 

Muvakkat teminat Eksiltme IÜnÜ Kıılık elbise 
19000 tane 
10000 takmı· 

130 
150 

ilk teminab 
Lira K 
1852 50 
1125, o 

16/ 7/ 936 
17/ 7/ 936 

Pertembe 
Cuma 

Kilo 
Süt 10000 
Yoğurt 10000 
Süt 20000 

Lira Kr. 
1000 00 

Lira Kr. ve saati 
75 00 30 haziran 936 11 . . . . 3700 00 277 50 30 Jiaziran 936 14 

Deniz talebe ve er'atı için yukarda yazılı üç kalem gıda maddesi 
hizalarında yazılı gün ve saatlerde açık eksiltme auretile almacaktır. 

Şartnameleri her gün komisyondan parasız verilir. 
isteklilerin, yazılı muvakkat teminatlarını İstanbul Viliyeti mu· 

haaebeciliğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya banka 
teminat mektuplan ile ve belli gün ve saatlerde bulunan komisyonu-
muza müracaatlan. (3284) 

Hf'yb~liadada };ulunan Deniz Harp mektebi için tahmin edilen 
hedeH 5175 lira olan 46000 kilo ekmek 30 haziran 936 tarihine rast
)ıyan 2'alı günü saat 16 da kapalı zarf suretile alınacaktır. 

Şaı tnamesi her gün Komisyondan parasız verilir. Muvakkat le· 
minat 388 lira 13 kuruttur. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, teklifi muhte
vi maıruflan belli gün ve saatten bir st1at evvel Kasımpa,ada bulu-
ııan Komisyon baıkanlığma vermeleri. (3287) 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - 936 senesinde zabıta memurlanna yaptırılacak elbiseler 
için azı 12969,30 çoğu 13081.50 metre kumat 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksiltn1eye kon ulmuttur. 

2 - Kumqın rengi koyu lrur§ uni olacak beher metreainin bede
li muhammeni 500 kuruştur. 

3 - Kumqların ihalesi 13 - 7 - 936 pazartesi günü saat 15 
de Ankarada Emniyet 1ıleri Umum Müdü:-lüğünde te1ekkül eden 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler: K umaılarm muhammen bedeli olan 
65,407 lira 50 kurut üzerinden yü zde yedi buçuk hcsabile 4905 lira 
55 kuruıluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ile ve 2490 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale vak-tinden bir saat evvel Komisyona 
Yermeleri. 

5 - Kumaşların ihalesine ait ~artname Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komis}'onundan alın~r. Fazla izahat almak 
Ye ~yi görmek _istiyenlerin mezkUr Komisyona müracaatları. 

<1458? (3530) 

o 

BIRE, . 

1000 

TARLADIR 

---
•• , /1t. .. -

Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası 


