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lngiltere zecri tedbirlerin 
kaldırılmasına karar verdi! 

Eden'in vaziyeti tehlikede 1 

Dün veni mezunlara dio'omaları verildi 

~ ınıezıuallll' KURUN objelctlli ktırfUUlda. 
.<TU181 hada 4 flncii aaf.Ifamudaclır.). 
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Yüzlerce 

hediyeli 

Büyük bir 
müsabaka 

Hazırladık! 
Müsabaka mızın 

şeklini 

20 Haziranda 
Ôğereneceksiniz 1 

• 

• 

t8TANBUL !Parasız maagene 
ÇARŞAMBA kuponu 

1 Bu kupondu yedmal -17 tiren okuyucumuz KURUN doi 
HAZiRAN 

1938 ne ettirebilir. 

** 

1 toruna lrencllnl ........... ,.. . 

.. _<;_af.:!~.?. .. ~~--3:.~!':'::!. .. 

Sarışın casus 
Lgdia Oswald 1 ürkiqe• 

de tevkif olunmuş 
Bu casus kadının Fransada hapsin
den sonra yazdığı hitıralan 3 üncü 

sayıf amızda bulacaksınız 

Dili Kurultayı 
Genel Sekreterlik dün 
şehrimizde işe başladı 

----·----
İstanbul, 16 - (A.A.J - Türk Dil 

Kurumu Genel Sekreterliğinden: 
U çün:!i Türk Dili kurultayı çalış. 

maları için kurumun ıenel sekretu-

lik bürosu ile çalışma kolıannın ea 
çoğu Istar bula naklftmfş ve ıenel 
sekreterlik bürosu 16 haziran 1938 ele 

(Lütfen aayıfayı çevirinie) 

' 

Boğazlar Konferansı 
Heqetimiz Sof gadan geçerken 

Tevfik Rüştü Aras Bulgar 
Başvekilile görüştü 
~ -
~ 

Din plarlınlu gelen ukeri muralahuunu Korganal ~ 

.(YaanlMci~.1 · 



Boğazlar Konferansı .1 Diğer milletler 
karışmazsa .. ~~~----------~~~~ 

Heyetimiz Sof yadan geçerken Avusturya az za
manda kalkınabilir Tevfik Rüştü Aras Bulgar 

Başvekilile görüştü Paris, 16 (A.A.) - Matin gazete
sinin Viyana muhabiri B. Schuschnigg 
ile mWlkat etmiftir. Bqvekil, muha
bire ezctbnle demlttir ti: Sotya, 18 <A.A.) - TUrld)ıe dJf bakan B. Ka.eivanof ile durak l&lo

itleri bakanı Doktor Tevfik Rtıştu nunda görtlpnUştUr. 0 Avusturyanm siyasası bir sulh 
siyaaasıdır. Eğer öbür milletler bizim 
işlerimir.e brıpıazlarsa, memleketi
mizin siyasi, ekonomik ve BO&Yal ba
kımdan kalkınmasını, az zamanda te
min edecek vaziyete geliriz . ., 

Aras ve yanında bulunna zevat bug(ln 1LK CELSEYt İSVlÇRE DIŞ İŞLERİ 
ekıpreale aaat l4ı de Sofyadan geçmif RElst AÇACAK 
ler ve durakta bqbakan Köse 1vanof, Cenevre, 16 (A.A.) - Anadolu &· 

kral mDtavfri G11!'llef, dJI itleri genel jansmm hU!U81 mhabfrl bildiriyor 
1ekreteri Nikola:ywf, alyul eube genel 22 haziranda Kontreux'de bqlıya
direktörtı Neikof, protokol Beti Pet· cak Boğazlar konferanmım ilk a1en! 
rol ile TUrlrlye, Yugoel&vya ve Yuna- celaestnı lsviçre federal h1lldlmeti

0 

cbt 
nistan elçileri ve elçilik erkim tara- itleri derpartmam reisi B. Kotta aç&· 

Cezayirda 
fmdan selAmlanmJl)ardır. cak ve heyeti murahbasalara t.vlçre Franaızlarıa 9e1 iiler ara-

r.upr.m Sofyada durduğu mUd· hilldimeti namma hopmedide buluna -' ld 
detçe doktor Tevfik Rilft11 .Aru b8§- caktır aınua çarpışmalar o u 

---1!111!!!!-=-=-=-=============·====-- Ceuyir, 16 (A.A.) - Bu aabah yer-

Fransa ile 
Ramanya 

Daima !Jllllgtllltl 

glil'lgecelclertlir 

1 
Almanganın cevabı 
ne vakit verilecek? 

lilerden mllrekkep ve sopalarla mUıel • 
Wı pupJar, Douaouda, Sqit Musa, 
Fort de 1' Aeu ve Rcmco kaaabalann • 
da çiftlik amelelerini ayartmak iatedik
lerlnden dolayı çıkan hldiıeler üzerine 
polla 40 kiti)'i tevkif etmiftir. Yerli • 
ler, yolda ıiden otomobilleri çevirerek 
içlerindekilue hilcum etmifler ve d8v. 
mutıudir. BUkreı, 16 (A.A'.), - Fruaa elçlal 

Dormeuoıı'un RC>JDUl18dan aynbp mil· 
nuebetile dit balwlı Ttdllelko, htıka • 
met erk&m ve elçiltr buır balmmnıt • 
tur. 

Titiileüo 18yledlll nutukta Roman
yum dalma Franaanm yumıda bulu • 
aacajını, çibıldl Franaanm biltlln mem
leketlerle mualihane Hl•p•ler andı • 
tau •• ıulhun takllm kabul etmu ol· 
dup preneipini ıtktfltflntl Ye kua 
Franaanm harp dUP"'DI balunduRunu 
ıe maamafah icabında harpten korkma· 

·ğmı Jaydeylemiıtlr. 

Fran•ada greo tlnam 
ediqor 

Pam, us (A.A.) - Parle ft lelne 
vilayetinde beni1% 730.000 creTd amele 
·ıardır. Dün 202,303 amele ite batla • 
nrıtır. 

Ankara sofu 
piyasaya çıkh 

Ankara, 1& (A..A.) - Tilrldye tif
tik eemi,.ıi, memlekette tlftiğba IÜ. 
rblilal ft tlftll anncat saaaytinl 
tefvlk I~ çok arif 'bir tanda dokut.. 
t.,. Ankara eofnu pl;,uaya çıkar
mıt ve maliyet ftaılan berlnden sa.. 
tıp bal'ıml§tır. B. lmmqlar ara. 
11nda yulık erkek elbiseleri, kadın 
taJ7Örleri, oda difemeleri perdeleri 
'fUtlır. 

Jdleıı telgrafta Lydia Osvald'm "Ma· 
mat,&,. ( ?) daki memnu m.mtakaya 
ıfrdift için htlkiimetlmiz tarafmdan 
tevkif olundufu bildirilmektedir. 

Parla paete.tnln lıwtçre sefare
tinde yaptığı tahkllrata göre Lydia 
OavaJd, guetecl Nauerberg ile btr
ttkte otGmoblDe ÇiM •Jlh&te gık
mıtlardı. 

Diler taraftan tehrimlzdeki tsvlç
re remnl mahafill Lydia Oınald'm 
bir gazeteci ile blrllkt.e buradan geç-

Dolmabah~ sanymda ite bqkmış. 
trr. 

Kurum aafrfUlllılı ile terim •e 
J&)'la kollan flmdlllk Ankaradadır. 
Genel •kreterllte n bqka kollara 
J&sılacak yuılarm bnndan sonra 
Dolmabah'9 ara71u alnderilmtı81 
prektlr. 

Budu laee de lıerkeae blldlrll. 
.... bere ~eti Tlrk cllll kanlta.. 
11 2' .,_.. • puarteıd rtl•I aat 
14 •• Domaballte araymda apla
caktır. K~ 819 olarak bal-. 
mü. * 11>1•* •• re7 •ermek 
bakla Mrlael ftJ'a lkblcl kuruJta7da 
.. ı ... ., ft ,.. .......... fahfma 
kol n blllklelade Nn aı.11 nya 
karaıaa mlracaatla 119 yamJaıt olan 
kuw a,.ımıe bnmaa dantllleri. .............. 

Balana ..... blanlar J&lnm 
•leJtd ldatlle lnlnHayda balana. 
bWrllır ft bnlt.7 alonada 1ft 

Loa4ra, ıa (A.A.) - Berllnden bll
dirDrdilbıe sin. AJmanyamn hı&illz 
nal muhtıruma nncell cnap buır • 
1anmzt olup Bay Hltler'la tanlblai bek-

lemektedir. ln&filz mahafUl bu cnabm 
metni hakkında hJç bir malGmata l&hlp 
dell11erdir. Mltletler Clmlyetlnla top • 

lantnmdan anc• mi, 10nra mi Londıi
,. teblll edlleecllae dair de heniz hiç 
bir malQmat yoktur. 

Japon - Çin 
anlaşması I 

Tokyo, 16 (A.A.) - Japon baaııu, 
Şanstu • Şunldrıı demir yolunun yapıl• 

Seyit Abbaı'da puudanberi jandar 
malarla aeyyar muhafular karakol ıez
mekte olup inzibat ıervialeri takviye e
dilmiıtir. Puar 1Unil Orada "Halkçı • 
lar cephesi" ntlmaJltlerl emıaaında bir 
takım bldiıeler olmuı ve neticede Le· 
slon Btraacer'e meuup bir zabitle, bir 
jaadarma ytlsbaflll Ye iç jadarma ha• 
flf ıurete yaralanııuıtır. 

C. H. P. 
mau için hıciltereain Çin'e 48 milyon , l ... • le • t • 

n... -..l~-a.a-ı J d . umumı mer ez ıç ımaın-yen aaru -•- aponyaıun a ıı • 
ma11 çıa 4...m,oDarmr yapacafını yas- da R. Peker de balanda 
mütacbr. Aiikan, 15 - ticep Peker y.ı,u. «:; 

Nanldn atqemmtert d8ner dlSnmez H. P. genel ıekreterliği.-ıden affedil • 
bU Japon- Çin anlqmaaının aktedile- mittir. Umumi idare heyetindeki vazi 
celi tlmlt olunmaktadır. feal devam etmektedir. ve evvelki ak • 

tam parti umumi merkezinde yapılan 
Suvich Roma ya döndii lçtimaa bu vazifesi dolaymlle lftlrak et 

Viyana. 16 (A.A.) - Diln aabah Se
meri.-ıge gelen Bay Suvich, Avuıturya 
ıiyul ricalinden biç birile ıöriifmell • 
ıi.aiıı. yine ıkpm üzeri Romaya dan • 
mtiftilr. 

Mısır Cenevre mesai 
bürosunda 

CeneV!'e, 16 (A.A.) - Beynelmilel 
m.,.ı bürosu Mısıruı lalıjnu ittifak 
ne kabul etmlftlr. 

mit olduklannı teslim et:mektedir, 
Casusla arkadaımm otomobilleri 1& 

nılan ve üzerinde İsviçre-Çin yazan oto 
Uıerinda taviçre - Cin yazan oto

mobil ise, diğer iki kifiye aittir. Ve 
hlla aeJuimizde bulunmaktadırlar. 

• • • 
Bu C&1UB ka4mm hapishanede ken

di elile yazdıfı hatıra.lan dillmhıe 

oevirmiye bqladık. UçUnctı sayıta. 
mızda bulacaksmız. 

mfttir. 
Difer taraftan, valilerin ayni za • 

manda vili.yetlerinin parti bafkanbğı 

n.dfelerile mqgul olmalan eaaı ittihaz 
edileceii 18ylenmektedir. 

Almangada 
imparatorluk 
Miiatemleke biriili 

lcuraldu 
Bedin. 16 J..A.A.) - Bulinde bir 

"imparatorluk milltemleke birliii" vU •· 
cuda ıetiriJmittir. Bu birlik, nuyonal 
IOlyallat partilinln f Clhinl lltn etmit ol
duğu "Alman milıtemlekit cemiyeti,, 
,.nne kaim olacaktır. 

Bu birlik, general Von Epp'in lda
reaindedir. Birliğe fimdiye kadar müP 
temlekeler lehinde çalıpn' bütiln teıki
l&tlar girecektir. 

Habeılerin hatası 
buluamam konuımalan merulm sa. Admababa. 16 - Kral veklll Ma· 
)onundan radyo He dinlerler. reşaI Graziani ecnebi gazetecilere ver--

Gerek Uye ve gerek dinleyid ola- dift bir beyanatta Habeşiatanda ya
rak kurultaya plmek lstfJnlerla 15 pılacak imar ve medeniyet eserlerini 

1938 ak '--da dJa anlattıktan aonra, Habeşlerin narbt temmu pmına - r a n . . 
ile itlerini ve adre81erinl karam pnel niçin kaybettıklenne geçerek . bunun 

lı.ıc.ı blldlrm 1 rl ıa-d bqlıca sebep olarak ordularını bır yere 
aekreter ._.ne e e .... ır ve toplamayıp dafıtmıe olmalarını göster 
ba blldlr-t Juıru1ta)'Dl aplmumı Dl. mittir. 

••lamak ıç1a pek prekH Gld91an. H b ' nasıl seta"' m 
da• prl brrakılmamur, mtd•tt a eş er 
~ten sonra 7enlden mtlraeaat 7&- verecekıer? 
pı1ma•uı bllı...a rica olunur. AdtMbaba, 16 (A.A.) - Netrolu. 

Kurultayda bir ta lrad etmek Is- nan bir emirnamede bütün Habl§ 
U,.ler de tesJerinl 7U1)1 olarak 15 umumi ftll ı~erken yolda araba ve. 
teamu 1938 akpmma um pael ya atlanndan inerek Romalı usulti 
sekreterHte glndermelerl Jbnadır. selim vermeie mecbur tutulmakta. 

Kwrultay kODllflllalan •d10 ile 
yardan her yerinde• de dlnlneblle. 
eektlr. 

Karulta7da konqulacak lfJerln 
sırası ile tnlerln konulan 19 mayıs 
1• da Japllu illada lllltUrilmlıtlr. 

dır. Kadırlar arabalarından inmeden 
de selim venbilecelderdir. 

Yanan icralı Dedeala:f:J 
Atin&. 18 (KURUN) - Kral bu 

sabah Dedealaca varmıo ve halkın 
bl1yl1t tuahllraWe ~-

Fransa tek başına kalıyo 
Zecri tedbirlerin kaldırılmasll1 

kim teklif edecek? 
"Le Jour,, gazete&inin Roma mu-{ _D~ğer taraftan D~i~y H~~d 

Mbiri yazıyor: tesının Pa~s muhabı~ıne ~ore b 
Fransız dıe siyasasının mUphemli- tere haricıye nezaretı lngılil 

il karşısında İtalyan efk&rı umumi· metinin secr1 tedbirlerin kaJkill 
yeeİ sabırsızlanmaktadır. Gazeteler görmekle memnun olacafım iJlll 
İtalya ile İngiltereyi birleştirecek o- bir tarzda Fransız hariciye n 
lan sebepler üzerinde ısrar ediyorlar. gizli bir nota göndermiıttr. 
Fakat bu arada Fransadan hiç bah1o- Bu notada lna'illz hflldmıetl. 
lunınuyor. . tedbirlerin ~aldın~~ teaeb ll 

Bunun üzerine, ortaya çıkan tehlı- Cenevred~ bızzat gı~ışmemeği ir 
ke şudur: Roma ile Berlin arasmdakl etmektedır. Fakat eger başka b re 
yakınlaşmadan tonra ltalyan - ln- bada.n teklif yapılıraa lngilte 
giliz mUnasebetlerinln de dilzelmesi kOmeti mUzaheret edecektir. 
pek yakmdır. Bu vaziyet ka!'lıl!lnıda Bu l!luretk, İngiltere hilk -t 
Fransa ya tek batma kalmıı olacak Fransa hükumetini bu itte öna1-
veya İngiltere Ile anlaşmıya çalışa- mağa davet ettiği manası çıkal'I 
caktır. tadır. 

Romada artık zecrt tedbirlerin kal- Fakat "Deyli Herald,. m 
dırılacağından hiç şüphe edilmiyor ve resmi Fransız mahaf ilindeo aı;:: 
bunun için Cenevrede tik tetebbUsO libnata göre, Fransa hilkQme 
Fransanm yapması temenni olunuyor. neviden işe girişmiyeceğini bil,:.........-' 

Zecri tedbirlerin kaldı
rılmasına karar verildi 

(Vıt 11anı 1 indde) sevk etmek yolunu takip etmeklt 
; 

giin Claha tam olarak tesbit edilme. duğu mü~aleasındadır. _ _"'1 
miftlr. Diğer taraftan ltalya hük~ 

EDEN iSTiFA 111 EDECEK1 nin Cenevre mlieseesesinde ~ 
Londra, 16 (A.A.) - Insiltere hfl. mütecaviz devletin Habeşistan el 

ktlmetinin zecri tedbirlerin kaldırıL ğunu isbat eden bir vaika te•~ 
masına k:ırar vermif olduiu artık c.efine dair bir pyia deveran 
şüphe götürmez bir hakikat olduiun. tedlr. , 
dan pzeteler kabinedeki llıtlWlarla Sö7lendlflne cöre, bu vesll&' 
B. Edenin latlfuı hakkında mltalca. esaslı deli?e latlnad etmektedir. ttJll. 
lar yürütmektedirler. 1 - Habeşler kırk aeae mi ~ 

NftB C1aronic1e gueteml dl)'Or ki: diyen lta!yan müstemlekelerı.ı. 
Zeert tedbirler W-.. l,,,Utere dutlanna tecavlb etmişlerdir. rl 

laüklınwil, Ren lk Alcdenlu ait teala. 2 - Habefiatam yeni bq&aS~ll 
hüUerlnl taarih edebilecektir. sik ..etmeğtt ve 7eni Ha!»eı im~ 

Momhır Post gazetesi. kabine luiunu ihdas e7lemete mecbur S 
erklnı arasında lhttlAf çıkmrt olduiu py, ortada bir Habef hWu1111-.r 
laakkıadal haberleri kati nrette ttk... ..v.caat obaama•m. 
zip etmekte n lngilterenln daima Roma htik6metinin 7eai ·~ 
Milletler Cemiyeti •K&nleu1U81- torlaiun Milletler Cemiyeti .....-~ 
ma harfb'ea tatbik edl1•18hd •lda. si tarafından mUıtcrf!ken taa~ 
faa etmlf oldatundaa dola)'ı •eskOr ması ~;!>: bir hale mani olmalr 

1111 
eeml7etin mavaffaldyetslsllle 11fra... bu ~411ika~·ı vücuda ıretlrmete A~ 
mıı olmasından meaul olmacblı tezi. tin tarafından vRk; mıtracaat il_.. 
al ileri atlrmektedlr. Her hlktmetin karar ver"niş olmuı mohtemeJdlt J 

kendi teahhtltlerinin nlsbetlal tayirı -----··---· ----~ 
etmesi ararl baJanmaktaclır. 

BARIŞI llVBAFAZA ICIN... Yeni 11oıis maaş arı 
Loaclra, 16 (A.A.) - ıtelll897 Mac luınunu 

DonaJd dtln Cardffde 1117ledlll bir Ankara. 16 (Telefonla) - ~ 
aatakta Milletler Cemlyetlala •aha. maaşlarına zam vapılmam hakk~ 
fazaamı lstiyerek demlftir ki: kanun llyihnsı bUtçe tesiri tak~ 

1nrlltere kararrnı nraelldlr. Ve dan Maliye vekAletlnce tetkik~ 
blJlıusa kati bal'lflll ancak lllr anş te ldf. Vekilet bu tetkiklerini ".'".I 
la temin edileblleeetl flkrladea Yaz- mit ve Dahil'ye vt"kAletinin te_... 
~- lbımdır. Barlfl ucak 111'h. aynen kabul e•mi~tir. ' 
lana ualtrlmaın hakkmda beyaelml Llyihaya göre ,...a.ıışlar asgaıf 
lel bir m·ıkavele imza dmekle mu- liradan b~hvacakbr 
haf 87.a edebilf rlz. BOtün Milletler · · 1 .ıı-

Cemiyeti azasının it beraberliji temirı Orla met i~p muallim ~ 
edilmedikçe ıe_crı tedbirler siyasa"'· I i müsabakası baıtd' 
nın tatbik edılemfyeceğt qikirdrr f 1 

Buna binaen Milletler Cemifetinin Ankara, 16 Telefonla> - B\I 
paktın 16 ıncı maddesini tadil için hir bUtUn viL'1yetlerde orta mektep ~ 
komisyon tesis etmesi lbtmdır. liml olmak İ<!in acılan mUsabak ... ...ıf 

iştirak eden ilk mektep mualllml'-
Ş/L/ CEMiYETTEN ÇE;KILECEK sayısı lOOO i bıılmuatur. . _,J 

Londra, 16 (A.A.) - Londradaki Müs:ı.bakalara t~ .... ıan~ 
Şill mahafili, Milletler Cemiyeti kon Kamnanlar Gazi Terbiye ensti ;Jll' 
seyinin, Cenevre andlaşmasını tadil görecekleri kurslardnıı sonra m 
etmek zaruretinde bulunduğunu id. ilklere başlıyacaklardır. ~ 

dia etmektedirler. Şayet ba yapıl.. ------------
llll)'&cak olana, Ştllnln CemlJetten 
~kllmek mecbarfJetlnde kalaalraı 
ollylllyorlar. 

ITALYA BABEŞISTANIN 
ILBAKINI DBYLETLBRB 

TANITIYOR 
Roma, 16 (A.A.) - HaTU a)an. 

sından: Yeni Avusturya elçisi B. 
Berrtr. Valdenear, ba uball B.omara 
relmiştir. Elçi, •imparator • Kral,. a 
ltlmatnamesini takdim eden ilk diplo. 
.. t olacaktır. 

B. SuYicla. VqlqtoaGa, B. Aaı-. 
to RoMu, Moskovacla, Ye Baroa de 
Valentlno ela Vaqovada "imparator. 
Kral,, namına ltlmatlannı takdim e. 
deceklerdlr. 

Siyasa! mahaftl, ltalJ& hflk4•etl
nin bu vasıta ile clevletJerj Babqlsta. 
mn ilhakını zımni olarak tammala 

Suriye yüksek konr•' 
çekiliyor mu? :Mi 

Halebte tık•• --Vahdet,, -a 
nln Blrut tarildle Şamda ~ıkall ~ 
psetainden naklettttt bir i' 
rtire, Suriye ytlkaek komlaeri ~ 
Dömartel 7erlae .iaa Lonkeıd9 IJIİf 
7fa Mileeetl alylen•ektedir. " 
bir lıabere sin de biri LI ....... , 
dlieri Sarf7ede olıaak ben al 
sek komlaer 'balaaaeaktır. .sJ I 

AJDJ psetenln nrdtif ••-'
habere slre ele arapp psete~....-.., 
Lonkeala ...,.u.t partlslae ~ 
.oJmuı dola)'llfle ta1ial ~ f! 
karplaıaıtlar wıa 'bana Leoa ~ J 
blalllala Sari:re ... ı.ıne ~.İ 
... i alüa,a bir ~' telükl ._....( .. 
dlr. 



Türkiyede yakalandığı 

Casus kadın 
Kültür Bakanlığının yeni biristatistiği lidya Oswald'in 

anlattıfı maceralar 
"Bana sarışın Greta Garbo da diyorlar!. Doğrudur, 

ikimiz de dile düş•ekt en kaçınırız!,, 

Memleketimizde 
adedi 

5670 ilk okul var, 
yakın 600,000 e 

talebe 

bıı Teokifirıden sonra Fransız mat. 
lllı Lidya Osvaldı "Matahari ka. 

d«r güzel ve Matmazel Doktor kadar :ki ve ustalıklı,, diye tavsik etmişti. 
it ıı laviçreli genç kadın casus, eğer 
id""'P zaınarunda tevkif edilmiş olsa 
t i, f&ı yukardaki sözler onun mezar 
fıfı11a yazılabilirdi. 

6 
FrOJUJıı hapishanesinden serbest 

'"'tıkrldıktan sonra Lidya Osvald bir ;a bir köşeye çekilerek lngillz ve 
.,ralUlız gazetelerine hatırastnı yazdı. 
~ ll<ıaıl casus olduğunu anlattı. Aşa. 
k tıki satırlar, doğrudan doğruf/a 
ı:ıı~.i kaleminden çıkmış bir yazının 

rcumesidir: 

Jı}lllllpANIN EN ŞAYAN! HAYRET 
CASUSU LIDYA OSVALDIN 

ESRARl 

b' "Bir Fransız bahriye zabitinin kal. 
1lli kazanıp ondan mensup olduğu 
~l'p gemilerine ve toplarına ait e-
tntıniyetli esrar elde etmek üzere 

l'ola çıktığım zamanlarda Derlindeki 
~l>ishanelerden birinin hücresinden 
ı._1 kadın çıkarrlmış ve sendeler bir 
'14l1de idam yerine götürülmüştü. 
t Avrupanın bütün resmi mahafili 
aın büyük harp esnasındaki bir ca. 
s~ltık iptilasından muztaripti. Umu
~1Yetıe halk, gizli servis ajanlarının 
d a~retli faaliyetlerinden haberdar 
~eğildi, hail da değildir. Fakat ben, 
~i bu ajanlardan biri idim, Casuslu. 
Un bilhassa kaynaştığı yer olan Ce. 
~e\"teden Parise gelmiştim. Bu iki 
'llllan kadınının akibetini gazeteler
de okuduğum zaman doğrusu titre
dtın. onlar da benim gibi casustular. 
"f~ llununJa beraber hu iki kadının 
il 1\mtirtden tedehhüş etmiyertık 
~est·e gittim. Ve teYkifim hakkında 
Sa ıete havadisleri hala hatırlardadır 

nırırn. 

d~ F~kat inanır mısınız ki. bu ha,·a. 
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ler:n hiç biri ne doğru, ne de ta

d aındr. Fransız matbuatından ziya. 
h~ İngiliz matbuatının yazdıklarında 
l'~r a:ı hakikat vardı. Çünkü beni es. 
da l'ını almak Uzere geldiğim adamlar
~ 'il, diğer bir tabirle ''kurbanlarım
latll,, birine Aşık oldu~umu yazıyor. 

dı. Hemen ftşık oluyordum da ... 
&at~akat hakiki şahsiyetime ve mak
l<ttıı rırna gelince, bu hususta yazı_ 

ar tamamen tahminden ibarettl 
~ Casuslar yalnız yakalandıkları 
~~an maruf olurlar. Çünkü bizim. 
dlt~Yle bir meslektir ki bilhassa "yıl. 
l'ekl~r., Yani en maruf şahsiyetler, 
?,ıllhalndar., tanınmaktan ka~ınırlar. 
taı kemem esnasında bir Fransız 
dl>' etect"li, beni "Sarışın Greta Garbo,, 
hı.t e ~vsif etmişti. Aramızda pek az 
l'e~ ~liŞabehet olabilirse de o da ge
)tlrı l"eta Garbonun, gerek benim 
h~l'lttı kalmak isteyişimizdedlr. Yani 
~ tshı diline düşmekten, herke.sin ne görünmekten kaçmırız. 
"'alır ttdudu pek geniş olmıyan bir 
la ta tlde, kendimi bir namr müstear. 
taktrı. tııtınağa muvaffak olmuştum. Bu 
il~~ llarn hoşuma da gidiyordu. Ce
l\Jll : e: bilhassa. Milletler Cemiyeti
~tbı· Otıdorıarı casusluğun "feyizli 
lel'iıııı~erf., halindedir. Ve büyük otel. 
il, d 0lleri gizli servis mensupları 
~ac1.:1udur. Bunl~r arasında bana 
)'orıa;d~rkek hep "Yeşil Sf enkes., di. 

"t . 
~Uıu~ş~J benim en sevdiğim renktir. 
l'tına d ro.eydana !:ıkarıyor ve saç1a
~lll.. a uygun gidiyor. Yani açıyor 

leşıı 
Sre rengi bu sebepten seviyorum. 

dftitn rıkt!.9 olmaklığıma gelince, iste. 
talllit ;:arnanlar hakikaten sükuti ve 
~ hi:r ır Sfenkes olabilirim. Bir ca. 
-qd~11rker oyuncusu gibi yüzünün 
'1eıt hem diıtıe birlikte kontrol 

.,, .ıaruretindedir 

.,a~t . 
~~ç, giize kadın casusların hepsini 
"fllt. ~ 1 'Ve iğvakAr zannetmek y~n

e8elA, ben bir kadın casus 

tanırım ki, ıh ti yar bir mektep hocası 
gibi konuşur ve tavır itibarile de öy. 
tedir. Bazı gizli servis şefleri biL 
hassa bu nevi kadınları tucih eder. 

inhisarlar 
Yeni bir tülün deposu 

yapacak 
ler. İnhisarlar idaresinin şehrimizde 

Casusluğun "Matahari,, leri, kaide bulunan depolarmm ve yaprak tütün 
ıcabı olmaktan ziyade birer istisna. bakım odalarının ço~ kira ile tutul
dırlar. Bittabi bir kız güzel, genç, maktadır. 
ve cazip olursa bazı vakalarda esrarı Bu da idareye çok pahalıya mal ol
ele gE:çirmesi kendisi için daha kolay maktadır. Şehrimizde inhisarlarm ma
olur. Fakat inanınız kt. - hele bu. lI olacak yeni depolar yaptırılması da
nu henim bilmem bir zarurettir. - si- ha muvafık görülmUştUr. 
nema perdesi casuslarında görUlen Bu depolar tUtUn için istenilen şe
parlak mücevherat ve ihtiras uyandı. A. raiti haiz olarak yapılacağı için ayrıca 
rıcr tuvaletler hakikt hayattaki gizli da faydalı oalcaktır. Şimdi, bir kıs
sen'i.s mersuplarına hiç lazım değil. mım eski konaklar, ardiyeler teşkil 
dir. Büyük bir faydası yoktur. eden kiralık depolarda, tütünün mu-

Hayalperest birinin benim hak- hafa.za. ve bakımı, amelenin ihtiyaçla
kım da yazdığı bir yazıda şöyle bir n için istenilen şerait bulunmamakta-
ifade var: dır. 

"M.a.tahari kadar güzelt Matmazel Yeni depolar bugUn de idarenin 
Doktor kadar zeki ve ustalıklı .•. ., en bUyUk depolarının bulunduğu Şem-

Korkarım ki bu, büyük bir müba. si paşada yapılacaktır. Bu binanın 
)ağadır. Fakat kendimi hiç cazibe- arkasındaki harap binalar yıkılarak 
siz ve aptal göstermek de sahte bir buraya üç anbar kurulacaktır. 
tevazu olur. Güzellik ve hüner bü. Ayrıca ~imdiki depoların civanna 
tün cazip kızların siJahıdır. Ben mü. 372 bin Ura sarfile modem bir yap
nasip bulduğum yerlerde bu silahları rak tütün deposu da kurulacaktır. 
alabildiğime kullandım. 

Bahriye veya berriyeye mensup T J f •• J • 
askeri ümeranın bulunduğu bir balo- e e on ucret erı 
da, bir kokteyl ziyafetinde, yahut da 
bir harp gemisi üzerinde ihtiyatkar 
olmak şarti1e cazip davranmakta bit 
mahzur yoktur. Erkeklerin beni tak
dirkar bakışlarla takip etmesini sevi. 
yor; nazik adamlardan müteşekkil 
küçitk grupların merkezini teşkil et
meği istiyordum. Fakat bu küçük 
muvaffakiyetlerde asla bir genç kı
zın tabit zevklerinden başka bir §«:Y 
göstermedim. Ve hele, "kurbanım,, 
ile bir kere temasa geçtim mi, tabia. 
tım onu mahcubane bir surette kala. 
balık arasından çekmekti. Kalabalık 
arasmdan ve bahusus kendisinden da
ha bü;tük, daha yaşlı ve akil zabit. 
ler arasından çekerdim. Çünkü on
ların şüphelenmeleri pek mümkün
dür. 

Alman gizli servisinin eski şefi 
Kolonel Nikolai kitabında diyor ki: 

"Genç ve güzel kızlar iyi (ajan) 
olamazlar." Onun görüşüne göre, 
genç ve güzel kızlara itimat edile. 
mez. Çünkü heyecanlarının esiridir. 
ler. Bu nazariyeye diyeceğim yalnız 
şudur: Bir çok erkekler tamdım ki, 
hiç de heyecanlarına sed çekilebilen 
insanlar değildiler. Binaenaleyh he
yecana kapılan erkekler de vardır. 
Bu yalnız kadınların kusuru değildir. 

Hele bir defa hatırlıyorum, tanın. 
mış bir Fransızla dans ediyordum. 
Bana dedi ki: 

"Bizim memleketimizde mümkün 
olan yerlerde kadınları casus olarak 
asla kullanmayız. Çünkü onun sır. 
lan açığa verip ihanetinden endişe e
derek bir başkasını da onu nezarete 
memur etmek l!zımdır.t, · 

Muhatabımın bu sözü üzerine yti. 
3Üm ü çevirerek gülmemi zor zapt~t
tim Çünkü o dakikada pek nazik ta. 
vırlarla bana bu sözleri söyliyen ka.. 
valyem kimdi bilir misiniz? Kont 
dö Linyi.... Yani Fransız gizli servi. 
sinin meşhur "ikinci büro,, su men
suplarından Kont dö Linyi. Ve dans 
bitip de elimi öperek ayrıldığı zaman 
dans ettiği genç kadının "düşman" 
hizmetine mensup ve oradan para a. 
lan bir kadın olduğunu zerrece bil
miyordu. 

Dünyada en büyük casusluk mek
tebi olan Cenevrede ben casus olma. 
ğı öğrendim. Hatta diyebilirim ki, 
Çıraklık devremi, Milletler Cemiyeti 
binasının salonlarında yaptım. Ora. 
da, modern otellerin göz alıcı barla
rmda dans ,.,ahalarında mühim dele. 
gelerle l\lilletler Cemiyeti memurla. 
nmn husust dairelerinde yığınlarla 

casus faall'yetteydi. (Devam edecek) 

Yeni t1e mühim tenzilat 
ay başından itibaren 

tatbik edilecek 
Ankaradan dönen İstanbul telef on 

direktCSril Bay Kadri telefon merkezin 
de uzun bir içtimaa başkanlık etmi3 
ve bu içtimada idarenin yeni kadrosu 
tesbit edilmiştir. 

öğreudiğimize göre yeni tenzilatlı 
tarife ay başından itibaren tatbik edi
lecektir. Yeni tarifede abonelerin faz-
la mükalemeleri 5, umumi mükaleme
ler yedi buçuk kuruş olacak, 59 lira 
olan tesis ücreti 40 liraya, 39 liralık 
tesisat 30 liraya. indirilecektir. 

Bunlardan başka telef on nakil U.c
retleri munza.m telefon ve prizle kul
lanılan telefonların senelik kiraları 

yarı: yarıya ucuzltılacakbr. İdarenin 
umumi yerlerde para atılmak suretile 
konu§Ulacak telef on santralları açaca
ğı yazılmıştı. Bu santrallarda da beş 
kuruşa mükaleme yapılacaktır. Beda
va. telefon miktarı da tesbit edilmiş

tir. Bunlardan belediyeye 10, İtfaiye
ye US, emniyet müdürlüğü ve teşki
lA.tına 50, Vekiller heyetince tesbit 
edilecek resmi: dairelere 50, askeri da
irelere 10, iır.dadı sıhhiyeye 1, resmi 
hastahanelere ikişer telefon verilecek
tir. Bu miktardan fazla telef on kulla
nılırsa resme tabi tutulacaktır. 

GUMROK KOMiSYONCULARI
NIN VESiKA MÜDDETi 

BiTiYOR 
GU.mrük komisyoncularmm yeni 

vesika alma.lan müddeti ay başında 
bitmektedir. Ay başmdan sonra yeni 
vesika almamış olan komisyoncuların 
ellerindeki eski vesikalar alınacak ve 
komisyonculuk yapmaktan menedile
ceklerdir. 

TERZiLER CEMiYETiNiN 
iÇTiMAi 

Terziler cemiyetinin içtimamda ba
zı noksanlar görUldUğU ileri sürUlmüş
tU. Bu içtima feshedilmiş, yeni bir iç
tima yapılmasına karar verilmietir. 

PAZAR RUHSATiYELERI 

Pazar günleri açık bulunan dUkkan 
ların ruhsatiye harcı etrafında yapı
lan şikayetleri belediye tetkik etmek
tedir. Bu vergilerin de diğer vergiler 
gibi taksitle alınabilmesi işi üzerinde 
incelemeler yapılmaktadır. Belediye
nin tahkikatı bittikten sonra rapor 
Umumt meclis toplantısında da görü
şillecektir. 

Kültür Bakanlığı bütün şehirlerin 
ilk okul miktarile talebe miktarım 
gösteren bir istatistik hazırlamlştır. 

Bu istatistiğe göre; bugün bütün ilk 
okulların miktarı 5,670 tanedir. Bun
ların 4,243 ü üç sın!flı köy okulları
dır. 1,525 i beş sınıflı, ve 196 sı dört 
sınıflı şehir okullarıdır. Bütün bu okul 
tarda bugün 567,000 talebe okumakta
dır. 

Bu talebe miktarına akalliyet okul
larında. okuyanlar dahil değildir. Ye
kUııa akalliyet okulları da ithal edile
cek olursa. bütün ilk okulJarda 591,000 
talebe vardır. 

Resmi ilk okulların şehir kısmında 
5851, köy okullarında da 5,786 öğret
men bulunmaktadır. 

TÜRK SPORUNUN TARiHi 
S))rull tarihini tesbit etmek üzere 

Kültür Bakanlığınca gönderilen heyet 
tetkiklerini bitirmiştir. Yaptığı araş
tırmalarda sporun tarihini tesbit ede
cek bir çok vesikalar bulmuştur. 

LiSELERiN KAMPI 
Lise talebesinin Kampa çıkma. işi 

Kültür Bakanlığı: tarafından olgunluk 
imtihanlarından sonraya bırakılmış

tır. 

OGRETMENLERIN ALMANYA 
SEYAHATi 

Alman öğretmenler birliğinin şeh
rimiz öğretmenlerini Almanya.ya da
vet ettiğini yazmıştık.Bu davete 50 
öğretmen iştirak etmiştir. öğretmen
ler 15 temmuzda hareket edecekler
dir. 

ôllRETMEN iMTiHANI 
DEVAM EDiYOR 

Orta okul öğretmenliği için ac;:ılan 
imtihanlara devam edilmektedir. Dün
de tarih, coğrafya imtihanı ya.pılmıs 
ve 28 kişi girmiştir. 

RESiM VE EL iŞi KURSU 
Tatil aylarında öğretmenler için 

resim, elişi kursları açılacağını yazmış 
tık. Kurs programını tesbit etmek üze 
re bugün bir heyet toplanarak bu işi 
görüşecektir. 

OÇ SINIFLI KOY OKULLARI 
iÇiN PROGRAM 

Kültür Bakanlığının üç smıflt köy 
okullarını bu ders yılı başından itiba
ren beş sınıflı olarak tam teşkilatla 
açmağa karar verdiğini yazmıştık. Beş 
sniıflI bir köy okulunu bir tek öğret
menin okutabilmesi işini talim ve ter
biye heyeti yakından incelemektedir. 
Yakında buna göre yeni bir program 
hazırlanarak müfredat programına 

ithal edilecektir. 

r Gelenler. Qldenler n_J 
L==========-======~-

B. ŞEVKi BEHMEN 

Yüksek misafirimiz Yugoslav na
zırı Bay Şevki. Behmen ve refikası 

dün Yalova.ya gitmiştir. Oradan Bur
saya geçecek, ve bir müddet istirahat 
ettikten sonra tekrar ~hrimize döne
cektir. 

* Habeşistanın Ankara işgüderi 

Bay Beshas Markos Parise gitmi~~ir. 
* Bir haftadır şehrimizde bulunan 

Hindistanın Dagampur mihracesi Sir 
Şimalal bu akşam maiyetile birlikte 
Bükreşe gidecektir. 

* Son günler içinde iki yüze yakın 
seyyah şehrimize gelmiş, muhtelif o
tellere inmişlerdir: Bir kaç gün şehri
mizde kalacaklardır. 

OTOMOBiLLE GEZEN 
AVUSTURYALILAR 
TRENLE DÖNDÜLER 

Birisinin ismi Şnayder olan iki A
vusturyalı Anadolu içinden oton.obil
le !stanbula gelmekte iken İzmit ta
raflarına gitmişler ve orada otomo
bille dolaşmaları muvafık görülmedi
ğinden her ikisinin de trenle doğruca 
şehrimize gelmeleri kararlaşmıştır. 

Otomobili Yaşar isminde bir soför 
lstanbula getirmiştir. 

Lokantalar 
Pahalı mı, değil mi? 

tetkik ediliyor 
Lokantaların pisliği ve pahalılığı 

yüzünden yapılan şikayetleri belediye 
tetkik etmektedir. Şimdiye kadar ya
pılan tahkikat neticesi kafi görülmi-

.. yerek tahkikatın biraz daha genişle
tilmesine lüzum görülmüştür. 

Belediye talimatnamelerine aykm 
hareket eden lokanta sahipleri ceza
landırılacaktır. 

Usküdar 
hapisanesinde 

34 senelik bir mahkkm 
qeni bir cinayet işledi 

Evvelki gece Üsküdar hapishanesin 
de bir cinayet olmuş ve bir mahldlm 
alacaklısını öldürmüştür. 

Bu mesele etrafında yaptığımız 
tahkikata göre hadtse şöyle geçmiş

tir: 
Feriköylil Hurşit oğlu 318 doğum

lu lbrahimin hırsızlıktan 34 seneye 
mahkiim edilmiş geçen sene tevkifha
neye girmiştir. 

ömrünün sonuna kadar belki tev
kifhanede kalacak olan İbrahim şcka
vetten 28 seneye mahkum yirmi beş 
yaşıı\(;la Dobricalı Kara Ahmet'lP ar
kadaş olmuştur. Kısa bir zaman son .. 
ra Kara Ahmet ayakkabı alması için 
lbrahime beş lira ödünç para vermiş, 
hapishanede kendisinin çalıştığı ço
rap makinesine de lbrahimi ortak ola
rak almıştır. 

Bu can ciğerlik bir ay kaliar evvel 
ansızın bozulmuş Kara Ahmet İbra
him 'den beş lira alacağını istemiştir, 

İbrahim parayı vermiyeceğini. he
saba oturulursa belki kendisinin ala• 
caklı çıkacağını söylemiştir. 

Bu kavgadan sonra Kara Ahmede 
dehşetli bir kin besliyen İbrahim sac; 
mangalın ayaklarından birini kopara
rak günlerce taşa sürtmüş, keskin bir 
bıçak haline getirmiştir. 

Evvelki gece saat yirmi bire doğru 
Kara Ahemt gene alacağını isteyince 
İbrahim koynunda taşıdığı keskin de
miri birdenbire çıkartmış, sol elile 
Kara Alımedi boynundan tutarak sağ 
elile demiri vücuduna saplamıştır. 

lbrahimin elindeki keskin demiri 
gören diğer mahkumlar yanma yak
laşıp Kara Ahmedi elinden kurtara· 
mamışlar, ancak ellerine geçen san
dalyeleri iki kavgacının ara.sına doğ
ru fırlatmışlardır. İbrahim demiri üç 
defa Kara Ahmedin sol böğrüne so
kup çıkartmış, sandalyelerin ayağına 
takılması üzerine yere düşünce diğer 
mahkUmlar yetişerek lbrahimi yaka· 
lamışlardır. 

Vak'aya gardiyanlar yetişmiş, Üs
küdar müddeiumumisi Tahsin Erten 
haberdar edilmiştir. Müddeiumumi 
hemen hadise yerine yetişmiş. yaralı
yı sıhhi imdat otomobili ile hastaha· 
neye kaldırtmıştır. 

Kara Ahmet hastahane kapısmd& 
otomobilden indirilirken ölmüştür. 

İbrahim de atılan sandalye ile başın• 
dan yaralanmı~tır. 

KIZILAY MUSAMERESI 

Üsküdar Kızılay şubesi, hasılatı 
Kızılay yardım işlerine sarfedilmek 
üzere 21 haziran pazar günü bir mü
samere tertip etmiştir. Bu müsamere
de Maraşlı Mehmet Gürz muhtelif ma
rifetler gösterecek, bu arada yUklü bir 
otomobili üezrinden geçirdikten bruıka 
dolu üç çuvalı da karnının üstünde 
oyiıatacaktır, 
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Hergün bir hikaye 'll __ S_P_O_R___.jJHj Uskldar Amerlkall 
Kız Lisesinde Seni seviyorum, çünkü .. 

- :=:: .... 
Fenebahçe 
lstanbul 

- Seni seiyorum, Limia, dedi. Sev
diğime delil mi istiyorsun? İşte: Se
nin1e evleneceğim. 

Evlendiler. Kocası kansına gene her 
gün sevgisini tekrar ederdi: 

- Seni seviyorum, Umia. Delil mi 
istiyorsun: Seninle evlenmiş olmam 
kati bir delil değil mi? 

Karısmm kocasının kendisini sev
diğine itimadı vardı. Kocası da kan
sının sevgisinden §ilphe etmiyordu. He 
le acaba karım - veya kocam - be
ni aldatıyor mu? Düşüncesi hiç biri
nin aklına gelmiyordu. Hülasa, mesut 
bir hayat sürüp gidiyorlardı. 

Fakat, hayat hep ayni gitmez ya! 
Bu mesut ailenin hayatı da. bir gUn 
birdenbire değişti. - veyahut yavaş 
yavaş değişmişti de onlar birdenbire 
farkına varmışlardı! 

Bir akşam eve her zamankinden 
geç gelen Nuri, kansmm içine ilk 
şüpheyi dUştlrdU. LAmianm içini bir 
kurt yemeğe başladı: 

Anlatan~ Vir Guı 

Nuri, bir hasta gibi, sallana salla
na dolaşıyordu. Ne yapacaktı şimdi? 
Bütün evi barkı başına yıkılmıştı ... 
Sevgili Umia.sı kaybolmuştu.. Evet, 
"sevgili,, LAmiası. Çlinkü hakikaten 
onu seviyordu. Lamia acaba neden 
onu bırakıp kaçmıştı? Sev~sinden 
artık em.in değil miydi? 

Odada bir aşağı bir yukan dolaşıp 
aklından bunları geçiren Nuri düşün
celerine şöyle devam etti: 

"Evet, beni niçin bırakıp kaçtı ? 
Sevgimden artık emin değil mi? Niçin 
emin olmasın! Ben ona her gece "se. 
ni seviyorum; LA.ınia .. ,, Demiyor mı. 
yım! .. ,, 

Nuri bu suali aklından geçirince 
birdenbire durdu: 

"Sahi! Dedi. Ben bu sözleri ona 
bir iki gecedir hiç tekrar etmedim. 
Bak! Şimdi hatırlıyorum bunu! Nasıl 
oldu da unuttum... Sakın bundan ken
disini artık sevmediğim hükmünü çı
karmI§ ve beni bırakıp kaçmış olma. 

şamr.i·1.onu! 

Dünkü son lig maçında 
Hilal : 6 - 1 yendi 

Dün mezunlara diplomalaJ1 • 
yenı 

merasimle verildi 

Dün Fe!lerbahçe son lik maçını yap-
1 

tı ve Hilalle karşılaştı. Fenerliler iyi bir 
oyunla başladılar ve üstüste dört gol 
yaptılar. !kinci devrede Hilallilerin ka
zandıkları ilk gole mukabil Fenerbahçe 
iki gol daha yaptı ve 6 - 1 galip ola -
rak oyunu bitirdi. 

Fenerbahçe bu maçı ile lik müsab.:. 
kalarındaki son rakibini yenmiş ve İs -
tanbul şampiyonu olmuştur. San laci -
vertlileri tebrik ederiz. 

bfezunlardan biri mektep müdüriiniin 

Üsküdar Amerikan kız lisesinde miştir. Bu merasimde türkçe bir k 
ders yılının sonu münasebetile mek- ferans vermek üzere davet edilrrıiŞ 
tehi bitiren1ere diplomaları dün me- lan Şehir mecilsi azasından BaY 
rasimle verilmiştir. Amerikan elçisi fik Ahmet Sevengil de "Yeni in
Bay Mac Murray, Amerikanın tstan- şahsiyeti , . mevzulu bir konferans \ 
bul General konsolosu, maarif ınen · miştir. 

supları, talebe velileri toplantıda hu· Konferansçı, on d0kuzuncu aııı 
lunmuşlardır. Merasime istiklal nıar- tabii ilimlerin ve enrlüstrini iıı.
şile başlanmış, yeni mezunlardan ha file ortava t;ıkan mü!:'het ve madd 
yan Mehabet Tüzemen türkçe kısa medeniyeti ve bu medeniyetin rne' 
bir nutuk söyliyerek misafirlere hoş du olan yeni immnı tarif etmiş. 'fil 
geldiniz demiş, kendilerine emek ver· inkılabının bu medPnivetle olan 
miş olan müdür ve hocalarına :ırnıfı ıı.lakasmı belirtmiş vP mezunlara 
namına teşekkür etmiştir. zaman ve her verde Tiirk d :wa~ı i 

Yeni mezunlardan bayan Hasmig derin bir sevgi ve för1akarhkla r 
Karnik "Türk san'atı,, hakkında türk- mak vazifE>lerini hatırlııtmıshr. 

''Neredeydi acaba? Nerede )[almıe. 
tı? Eğlencede mi, gezmede mi? Yok- Nuri deli gibi olmuştu. Öyle ya, Akdenizde 
sa. .. ,, liansmı kendisi danltmıştı. Hem de 

sın! ... ,, 
çe olarak hazırladığı etüdü okumuş- En son Amerika el l'i~i • Bav ~ 
tur. Mezunlardan Bayan Seniye Pa- Murrav da kısa bir kaı; söz sövlh'i' 
kalın, "Türkiyede değişen adetler,, ve mezunlara saadet oilemi~. mekt,,,.., 
bayan F.dit Şokolat "Talim ve terbi- kısı eski ve yeni mezunlar tarafn1 
ye,, mevzuları etrafında İngilizce ola· birlik olarak sövlenilrniş ...... •n.,;ı ...... • 
rak hazırladıkları etüdleri okumuş- nihayet verilmiştir. Bu sene mel< 
!ardır. ten mezun olanların isimleri şull 

Yal!~k:!k~~ğa cesaret edeme'dl. !!t.~arkmda olnuyarak, hiç istemiye- lngiltere Ve Jtal ya 
Her geceki gibi "Seni sevlyonmı 1 Bu Blrada gözüne bir şey ilişti: ( U ıt yanı ı incide) 

Jlımia, çünkü seninle evlendim,, diye- M.asanm üzerinde, gece lamba.sının yat Afrika Jatuı etrafmda dolaşarak 
cck miydi gene? Şüphesiz diyecekti. üzerine, göze görUnsün diye dikleme- l!Pılac~}s~r. Alçğeniıde harbi k'a:z:anmak 

Lakin, demedi! Tuhaf değil mi? Bine daya'1mış bir ... melttup ... üzerin- · · b. d . 

Gençlerin etüdleri pek muvaffaki- dır: 
yetli görülmüştür. ME:ktı;:bin Koro he· ,.._....,._~,.olec kuınıtndnn · M.olih•· l\,·t 

ıçın ır enı.- gerillutna giri•ecektır. 
~uri bir seneye yakm bir zamandan- de "Bay Nuri GUlfidan'a,, yµılıydı. ~ 

' "ri h er gece adeta gayri ihtiyari Kimden? Kimden olacak karısından. Zaferi zama."lla kazanmak için bekliye
cektir. Bu takdirde İngilizl'er kendi 

yeti tarafından şarkılar söylenmiş. Ferihıı Kah 
bundan sonra mektebin müdürü ha· qasmig F'nrnif!, PnihAn Oyal. ~JI 
yan Lakriç yeni mezunlara diploma- Pakalın. Eelkis Runtiken. Feyd 
!arını dağıtmı§, ve kendilerini tebrik Turaç. Mehabet Tüzemcn. Beraet 

" 1•rar ettiği bir sözü bu akı;ıam. unu. Çünkü üzerinde ne pul vardı, ne pos imparatorluklarının rok zaman muka -
·:ermişti! ta mühürU: Yani evde yazılmış, ora- ~ 
Aldı mı LA.mtayi bir merak?!... ya konmuştu. vemet kabiliyetine istinat etmektedir. etmiştir; sınıf muallimi bayan Fleçir dil 

~ocasınm sevgisi kalmamış mıydı ar· Nuri masaya yaklaştı, fakat mek- Bahri gerilla bir taraftan devam eder • 
ık? Ne yapardı eğer Nuri artık onu tubu eline almadı. Bir kere, lüzum ken diplomasi sahada da gerilla usulü • 

cevrniyorsa ?... görmtlyordu. ÇUnkU içinde ne yazılı ne müracaat olunacaktır. Bu hususta 

• 1 
de mezunlara karşı küçük bir hitabe Ticaret kısmındı:ın: F.stPr Col<O 
söylemiştir. Perihan Güven. Emma Hekimoi 

Bundan sonra diploma tevzii me- Riilent !ltuş, Gül Kralıdağ. Mel 

Lamia sabırlı bir ım.dı. Ertesi ak- olduğunu ezberden biliyordu. İngiltere hük\lmeti cenubi Afrika hü • 
şamı da bekliyebilirdi. Fakat o akp.m Kansı, şüphesiz şöyle yazıyordu: k\lmeti ile daha evelden müzakereler 

rasimi münasebetile İngilizce konfe- Mehmet. 
rans vermek üzere davet edilmiş olan Ev idaresi kısmından Meline er. 

Nuri gene beklenen sözleri te'&ar et- ''Nuri; yapmı§tır. Ce:'lUbi Afrikada icap eden 
medi ! "Bana karşı olan sevginin artık aikeri tahkimata karar verilmiştir. Lon-

Robert Kollej müdürü Bay Walter L . Mırn7.zez Deveci. 
Wright "Medeni insanın ehemmiyetli ~nç krzlarımızı kutlular, me_ııl 
bir vazifesi,, mevzulu konferansım ver kete favd:ıh muvaffaldyetler dileri Unutulan bir şey teJCrar akla gele- kalmadığını anladım. ÇUnkU bana ar- drada tahmin ediliyor ki Akdenizde bir 

bilir. Umia da bu düşünceyle bir iki tık "seni seviyorum L~mia,, demiyor- harp vukubulduğu takdirde şimdi İs -
gece daha bekledi. Lakin Nuriye öyle sun. Ben de başkasile kaçıp gidiyo· kenderiyede bulunan İngiliz filosu (Si· FORD DAVASI 

. .../ 

Acıklı bjr ölüııı 
bir unutkan1ık huyu gelmişti kl o söz- rum.,, monstown) a naklolunacaktır. Gümrükten kaçak suretile otomo-
leri kendisinin aklına zorla getirmeğe Bundan başka, Nuri mektupta da- Şu kadar ki bu türlü projeler ve mü· bil çıkardığı iddiasile dokuzuncu ih-

Gt!Çt!n ('U~ 
test sabahı fŞ 
onda l.'lirderıb• 
hastalanarak l'ı 
mune hastaharı 
ne kaldırılan t.Jt 
s.-ı)lavı ve 'fU 
Maarif Ce111b 
idare heyeti haf. 
nı Refet Ol~ 

çalışan bile olsa belki hatırlıyamıya- ha başka acı sözler bulmaktan kor- nakaşalara bakarak tngilterenb harp tisas mahkemesine verilmiş olan Fort 
caktı! kuyordu. Bu Uç satırlık acı sözlere istediğine hükmetmemek lazımdır.Bu pro müessesesinin davasına dün de bakrl

• • • 
Nuri artık Lamiayı hakiJCaten sev

miyor mıydı acaba? Hayır, gene e!

kisi gibi seviyordu. Delil mi? İşte: 
Bir akşam, her günkü gibi mutat 

vakitte, evine geldiği zaman ... Kansı
m bulamadı! Evet, Lamia evde yok
tu! Acayip! Nereye gitmişti acaba? 
Bu sualden evvel Nurinin aklına baş
ka bir sual geldi: Nereye gidebilirdi? 
Çünkil, ona söylemeden bir yere git
mek a~ti değildi. Hem gece vakti ne
reye gidebilirdi? 

Sakın kaçmış olma.sın? 

Bu fikir Nurinin aklına bir şimşek 
gibi rreldi Ye bir iğne gibi saplandı, 
kaldı: 

- Sakın kaçmış olmasın? 

Nereye kaçabilirdi? Çok! Kendisi
n i seven birile kaça.bilirdi... Bir arka
daşının evine kaçabilirdi... Kendisine 
ro.ndevU veren bir adama gidebilirdi. .. 
Hülnsa, "bir yere gitmek,, değil de, 
"birisine kaçmak,, fiilini işlemeğe ni
yet ettikten sonra kaçacak yer bulu
nurdu. 

ifOOOOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHOOOHOHOOOOOOOOOOHO .. OOOHii 

is Devamh okuyucular ı·I 
:: irin kupon · ! J ~ ~ 

H Bu kuponlar! kesip saklıyanlar fs 
ii ''KURUN,, un açtığı müsabakalara ii 
ft iştirak hakkını kazanırlar. ii g Ü -·--· -·-············ .. -

tahammUl edemiyen adam daha uzun jeler ve bu münakaşalar Habe_şistan mış, ehlivukuf raporu henüz gelmedi
bir veda mektubuna nasıl dayanabi. harbinden sonra Akdenizde bahri ve ğinden muhakeme başka bir güne bı-
lirdi? stratejik müvazenenin esash surette I rakılmıştır. 

Onun için, mektubu alıp bakmadı. değişmiş olduğu kanaatinden ileri gel • --.. - __ 
Yalnız, karşısında uzun uzun tahay- mektedir.,, 1 ihtimal en fena şerait içinde vukubu • 
yülftta dalmakla iktifa etti. Bunda."l başka (İl Mediterraneo) lacakmış gibi düşünüyor. Bu suretle çok 

Bu sırada birdenbire sokak kapısı- ismindeki aylık İtalyanca mecmua dahi iyi hareket etmiş oluyor. Bir noktayı 
nm açıldığını duydu. Hemen dışan yine (Akdenizde yeni bir müvazene) hiç unutmamak icap eder. Fransada ko-
fırladı. Sofada kansiyle karşılaştı: başlığı altında dikkate değer bir maka- münistleri!l elde etmiş oldukları mu • 

- Ah! Lamiacığım ! Diye koştu. le yazmıştır. Bu makale Geçen yıl Fran· vaffakiyet bu memleketin ltalyaya kar-
Kansı, koca.sının salondan doğru sa ile Akdenizde bir anlaşma yapmış o- şı olan vaziyetini değiştiremez. Yeni 

geldiğini görmüştü. Bu hararetli kar- lan İtalyanın bu defa Leon Blum hü - Aransa hükumeti ne ekonomik ve sos • 
şılamadan da cesaret bularak: k\lmeti iktidar mevkiine geçmesi üze • yal programım, ne de askeri ve bahri 

- Bonsüvar Nuriciğim! Dedi. Ter- ,ri.-ıe İngiltereye yaklaşmasını mevzuu programını tatbik etmeğe imkan bula-
zinln mektubunu aldın mı? bahsederek bu yaklaşmadan İtalyanın maz. Biz Fransadaki askeri kuvvetler • 

- Hangi terzinin mektubunu? asla korkusu olamıyacağını yazıyor ve den endişe etmediğimiz gibi Faşizm re-
- Benim manto yaptırdığım terzi. §Öyle diyor: jimine karşı gösterilen ki!llerden kork-

-ı .k. ..,ıı og u on ı ·ı y~1 

rında Gülte1'i' 

Ülgen yapılan bütiın tedavilere rJ' 
men pazar günü saat 19 da ölmUştO 
Cenazesi pazartesi günü on ikide 1'I 
dmlarak hazırlanan yere gömülııtO' 
tür. Resmini derç ettiğimiz bu ( 

sevimli ço<.'uğun ölümü, tanıyarıl' 
üzmüştür. Bay Refetle ailesine 6' 
bır dileriz. tkinci taksiti verememiştik. Bugün "Görülüyor ki İngiltere ile İtalya C:• mayız. Fransa realite politikasına git -

tahsildar geldi. Mektup bıraktı. Seni rasında mevcut olan ihtilaf yeni ve çok mek mecburiyetindedir. Yine bu poli - ----------------
görsün diye masanın Uzerine daya- mühim bir safhaya intikal etmiş bulu - tikadır ki Fransa için olduğu kadar İn. POLONYALI MiSAFiRLE.il 
mıştım. On güne kadar vermezsen... nuyor. İngiltere ile İtalya teslihat prog-1 giltere için de mecburidir. Realite İta'. J 40 Polonyalı zabitle 130 Polon)," 

ramlarını esaslı surette değiştiriyorlar. yanın her gün artmakta olan kuvveti iT 

ESNAF BANKASI 
m isafir dün Romanyadan şehrifl'.l 

Fransa dahi ayni yola gidiyor. İngil - yeni bir hadisedir. Bu realiteye (Faşizm iJll gelmişlerdir. Dost misafirler, şeh: 0~ Tasfiye halinde bulunan Esnaf ban tere bu hususta faaliyetinin ilk :ıetice:- imparatorluğu) denir. Bu öyle bir re - de dört gün kadar kalarak bu rni.ıd 
kasının son heyetı· umumı·ye toplantı- sini almıştır. İngiltere İtalya ile Fransa alitedir ki daima hesaba katılmak iktiza rf d .. 1 - 1 1 f _ za ın a muze eri ve diger yer er 
smda tasfiye heyeti reisi Hasan Feh- nın Akdenizde askeri ve bahri kuvvet- eder. İtalya yeni doga!l büyüklüğü ile zeceklerdir. 
mi çekilmiş ve üç kişilik yeni bir ko- }erile birleşmelerine mani olmuştur. Bı·· tek başına hareket etmiyor. Onun ya - f 

1 b b İ 1 H b . 1 / 1ATATESÇ/l.ERnr,:N ŞJK •r& misyon seçilmişti. Haber aldığımıza nun a era er ta yanın a eşıstanı t nrnda dinamizm kabiliyeti ayni suretle 4 • c:. tt 

göre bu heyet de işini bırakmıştır. Ye fethetmesine engel olamamıştır. Acaba artmakta olan istikbali emin başka kuv- Adapazarı patates tüccarlar~ııd~ 
ni vaziyet üzerine banka hissedarları İ:lgiltere bundan sonra bir mukabil ta - vetler de bulunuyor. Akdeniz yenide:ı yapılan şikayet üzerine dün 'fıcll ı 
nın fevkalade bir toplantıya çağırıla- arruz yapacak mıdır? Bu takdirde Fran- büyük bir tarih oluyor. Kendi denizi r. odasında bir toplantı yapılmış, şi1' ;ı 
rak yeniden görüşüleceği anlaşılmak- sanın vaziyeti ne olacaktır? Bunu bil - zerinde eserleri ile, nüfusu ile, Ogüst yetçiler dinlenmiştir. Hazırlanaıı. 1 

tadır. Bunun1a beraber alakalılar ban- miyoruz. Mussolini fevkalade bir teh • devrinin parlaklıkları ile görünmesi la· rapordan birinin İktisat Vekalet~ 
kanın üliama lüzum görmemektedir· l like ile karşılaşmak ihtimalini göz önü· zım gelen Roma için bu hal daha ş;- - birinin de Adapazarı ticaret odsP' 
ler. ne alarak o ıekilde hareket ediyor. Bu diden mes'ut bir başlangıçtır.,, gönderilmesine karar verilmiştir. 
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... Uzaktan • • Yakından ... 
CJlkemizde 

-,-: 
Gebzede 

~--.-z-i .rl i 1 er 1 
Ne mutlu 
Yılanlara! 

1 }'alan, pek eskidenberi soğuk-
Dünyanın on bin •• • 

cucesı toplanıyor! Azılı bir katıl yaralanarak 
ele geçirildi tl{iuıa, •evinuizliğin örneği diye c·· l l "B. ki d b ·· ··k ·· ·· ? B J J q111runl§tır. Renkli pulları, Jal- uce er soruqor ar: ız çocu ar an uyu muyuz.. izaen ae 

f~~'. ~tıdüleli vücudu, cilveli SÜ· sinemalarda,lıyatrolarda tramvaylarda yarım ücret alınmalı! 
~~ll§ıi ayrı ayn güzel göründüğü "Par•o S · t · Buda 

1 11 

'IQfd • ..,- oır,, gaze esıne pe§- J 

1. . e, bunlann hep bır araya ge- teden bi14iriliyor: ~-
lfl k k l o ·1· " t , .. • or unç o ur. na ı ışen Macar statistik mecmuası,, na 
!~.ı, korkudan büyür, dudaklar göre Macaristan dünyada en çok cüce-
'trenmelerle büzülür. nin bulunduğu memlekettir: Macar 

Du·· k .. d.. b.. l d.. .. ·· nüfusunun 30.000 de biri cücedir Bu- l 
1 .. n u unya oy e ufUnur, .. . · 
UÖy/e •• •• .. gun Macarıstanda 261 çüce vardır. ı 
ltctt b g~~ur: bo:~e '?'apardı. Fa- Bunların yalnız 50 si hakiki cücedir. f 
1 ugun ış clegıştı. Yılan put- Yani cüce ana, babadan doğmuşlar
~tl. Güzel kadınlar, çırçıplak dır. Geri kalan 211 i tabii insanlann 

;:~l'larak ona sarılmağa, sahne- gayri ta~~~ evl~tlarıdır'. G~n~ bu .. mec-
de onlarla beraber kwranmağa muadan ogrenıyoruz kı butun dunya-

b~~lacl l da 10,000 kadar cüce varmış. 
l ar. 

4 
Eski papağanlı, linolu, Van

b edifi hanımlar yerine kobralı, 
d?"lı, engerekli yosmalar türe· 

1
' Divanlarda ycudık kuluçkala

~l gibi oturan dilberler, çıplak 
b~larında ye§U gözlü birer yılan 
b•leı;i~ taşıyorlar. Kim bilir belki 
ellerınde ele gene böyle kıpra

fQrı birer canlı kemer de var. 
• Diyorlar, ki kadın teninin gÜ· 

ıtlliğini en iyi anlıyan yılanlar
(••· O ince, damarsız~ ılık omuz
Qrdan cqağılara cloğru kayan en 

Bugün Macar cüceleri birle~erl'ı~ 
bir cereyan açmak istiyorlar. Bir sa
bah Budapeşte sokaklarında duvarla
ra ilanlar yapıştırılmış olduğu görü
lüyor. Bu ilanlarda "Dünyadaki bütün 
cüceler; birleşin!,, yazılıdır. 

Bu cereyanı açan Macar cüceleri
nin bir başı vardır: Buna "Cüceler re
isi,, dendiği gibi, meşhur Meiterniche 
bir telmih olan ve cüceliğini de zikrede 
rek, milimetreye benziyen Millimetter 
nich (Milimeternih) adı da verili
yor! .. Millimetternich 75 santim bo
yundadır. Budapeştenin zengin bir 
şahsiyeti olan bu cüceler reisi davası
nı şöyle anlatıyor 

Londrada açılan sürrealkJtlor sergisinde iki "orijinal., eser: Solda; bir 
sürreali.st artistin görüşüne göre yakında fapka modelleri bu hali alacak. 
tır. Sağda; bir genç icadın büstü karşısında hayrete düşen bir genç kadm! 

G~bze, (Huşusi) - Dün, Gebze 
istasyonunda kanlı bir badise olmuş. 
vazife ve salahiyetine tecavüz edHen 
bir polis, Klizım adlı bir adamı atır 
~urette ya~a]amışt•ı·. 

Yaptığım tahkikata göre hadise 
şöyle olmuştur: 

Ankara treni Gebze istasyonunda 
duraladığı vakit hali ve tavrı şüphe

li bir şahıs peydahlanmıştır . Derhal 
polis Hüsnü Dinçerin gözlerine takı. 
lan bu şüpheli şahıs. hüviyetinin is. 
batı ıçin karakola da\'et edilmi~ ,.e 
sonradan bir katil maddesinden ara
nılan ve ıtdının da I\azım olduğu an. 
taşılan bu adam, polisin davetıne 

icabet etmediği gibi, ii<;te küstahlık 
derec~sin~ varan ağır hakaretlerle 
polisin elinden kaçmak istemiş ve ~e
hire doğru ilerlemiştir. 

G~bze.,in ilk kenar mahalleriııc!en 
birin':! dalarak kaybolan Kazımı po. 
lis Hüsnü Dinçer de takıp edere!< ni. 
hayet saklandığı evi bulmuş n~ hu 
defa sabürn.h adamın silah istimal et. 

1! 

mesi ve polisi ölümle tehdit eylemesi 
üzerine, polis Hüsnü, çevik bir ha
reketle Kazımı yaralamıştlr. 

Kazımm yaraları ağır olduğu için 
dispansere kaldırılmış ve kanuni ta. 
kibata başlanmıştır. ~eh' l 

d' •1r İ yılanın halkaları gev§er, - Anam da cüceydi, babam da. 
ılı sarkar, dişleri sökülür, bir gÜ- Belki dedem de!. Şimdiye kadar bizi 

~:l"cirı kadar masumla§ırmış. Hat- kimse düşünmedi. Biz de kendi hak-
Q, gıdıklan.a, içi kamçılanıa, en kımızı kendimiz müdafaa etmeği dü
r~lgı11 lezzetlerle kendinden geçi· şündük. Ben bu maksatla Budapeştede 

üç gün üç gece 
çocukla kedi 

aç kalan 
yavrusu! 

bir Söylendiğine göre, Kazım azılı hir 
katildir ve senelerden beri :ıran mak
tadır. 

t
r:lsefer bile, gene bir bakıf, bir bir dünya cüceler kongresi toplama- ~ş yaşında küçük bir çocuğun iki' yor ve çocuğuna da biraz yiyecek ve- lzmit Kağıt fabrikası 

riyor. k ğa karar verdim. Bu hususta Macar rakıbı var: Annesinin dostu ve bir 
r:/.e nazlı söz onları bin frenle bir- dahiliye nazınndan yardım vadi al- kedi yavrusu. Zavallı çocuğun annesi 
erı zıng! diye durdururmu•. d t'l k d' Bir gUn gene annesi sokağa giden V· ~ dım. Bu teşebbüs memlekete büyük os 1 eve e 1 yavrusile uğraşmaktan çocuk kedi yavrusile beraber evde yal-

Izmit kağıt ve karton fabı ik:ısı 

müdürü Bay Mehmet AH Kağıtçı. ev
velki gün Ankaraya gitmiştir. Bay 
Kağıtçı, Ankarada Ekonomi Bakanlı
ğı ve Sümerbank umum müdürü nt-Z

dinde, fabrikayı al:i.kadar edecek ho. 
suslar hakkında görüşüp izahat ve"e
cektir. 

1.. ıktor Hügo, ''çıplak kadın ıi- bir klr da getirecek!. Çünkü en aşa- vakit bulup çocuğa bakamıyor. Bu nız kalıyor. Küçük Jan böyle bekle
;hlQrrn en keskinini kuıanmıf ğı on bin cüce gelecek. yüzden küçük Jan baza~ sabahtan ak- meğe alışıktır. Akşam oluyor. Hava 
l'erne}u.'r!,, hükmünü vermitti. "Davamız şudur: Bir kere, cüce şama kadar aç kaldığı oluyor. Nihayet kararıyor: Annesi yok! Yavrucağız 
ılQnlar da onlara TÔm olmuf çok neslinin yani cüce ana, babalardan do- gece annesi geliyor, kedisini doyuru- aç susuz uyuyor. Ertesi sabah uyanı-

'>tiı? ğan neslin, başka ırkla evlenmesini ---------------• yor Annesi gene gelmemiş ve bir gün 
" D meneden kanunlar yapmalı. Sonra, her evler yapılmalı. Büyük evlerde biz bü- daha geçiyor. Kedi ile küçük çocuk --------------

ifnkü KURUN'da bu yılan memlekette sinemalarda, tiyatrolarda, tUn şahsiyetimizi kaybediyoruz. Bizim rıklarnu duyuyor. G€liyor. 
~8Prı1ı k ki d d o geceyi de aç karnına, koyun koyu-
1, ~ LCıdhın er e eri e aar ığını trenlerde, tramvaylarda cücelerden için yapılan evlerde tavanın yüksekli- - Ne var Jan? 
. ?tr:lum. Boynu büklüm büklüm yarım ücret almalı! Çünkü çocuklar- ği 2 metre 40 santimi geçmemelidir.. na yatarak geçiriyorlar. Fakat üçüncü _ Karnım aç! 
.)tı aoğuk hayvanlarla dolu bir dan bu yerlerde yarım ücret almmı- "Arzularımızın yerine getirelece- gün artık çocuğun tahammülü kalmı- Üç günlük açlıktan sonra bu iki 
QlQrn • d .. el" E yor mu? Biz çocuklardan büyük mü- ğini zannediyorum: Çünk' ü her cüce yor. Ağlamağa başlıyor. Bu ağlama kelimeyi söyliyen çocuk baygın düşü-

resmı e gor um. nge-
r~ ':lt.rin başlarını öpüyordu. Bu yüz?.. yabancı bir ilde memleketinin büyük faslı da akşama kadar devam ediyor. yor. Hemen süt getiriyorlar. Tabii bu 
eı .. "Diğer bir mesele: Bizim için hususi bir propagandacısıdır.,, Nihayet evin kapıcısı çocuğun hıçkı- süte kedi de ortak oluyor! ..... §le artık yJanlann taTilini de- ________________________ ...., ___________________________________ _ 
~! t' 

i ırmeh lazım gelecek, c 1 
lırından sonra: 

1" ılanıın ! rı 1y: .. i"'' 
~~.,ıı· lh ne yılanıııın!. ~ ~~fi·· 

0~mek, bir gönül ateıini bir iç ======:::::::::; 
cıcıs 

rru anlatmıyacak. 

it >'rlanlık bir değer sayılacak. 
I e,. Yerde •Üzülmesine izin veri
ece~ D "d 0

" • • k d 0d b. ·k 
8• • eg ıgı ıpe erı e ır ti • 
L11rne .. • b. k k • '>ı urpermesı, ır or u tıtre-

ll ea; duyulmıyacak. Belki dün-
Qrıl\'i • • • • d. , .. en acaıp ımrenl§ı ır, ama o,u .. 

llrı bunları okuduktan sonra: 
~.._Ne mutlu yılanlara! 

Dememek elimden gelmiyor. 

"-------~~~s_._a_e_z_g_ı"~ 

Yeni bir şehir 
/\.",.abükte bir sanaJi 

şehri kurulugor 
ll.i ~en~ demir sanayiimizin merkezi
\oe t §kıl edecek olan Karabükte ye_ni 
ttı~ aınamne modern bir şehrin kurul
ııaıı.~ ~akarrür etmiştir. Bu yeni ve ilk 
fıtıd Yı §ehrimizin Silmer bank tara-
1ir. aıı Yaptırılmasına karar verilmiş-

i Şehrin ·ı 1 . arın . Pa n arı ve yapılaack bına-
hazttlProJeleri Sümer bank tarafından 
ela 

0 
anmaktadır. Yeni şehrin inkişafı 

itı§aa~~daki sanayi müesseselerinni 
ata, te 1 e beraber ilerliyecektir. lnşa-

tn~uz içinde başlanacaktır. 
ÇiÇEK SERGiSi 

l3u .. 
~aliaı gtind:_n itibaren Beyoğlunda 
lacattt SOkagında bir çiçek sergisi açı
"'e <!ıu:· Ser.gi halka perşembe, cuma 
lıı,,~ _ - artesı günleri üç gün açık bu
~ktll' . 

Geçkin kadın artist, kös dinle.mit bir eda ile, i· . 
lifini bozmadan, sadece katlarını sahte bir hayret ve 
merakla kaldırarak sordu: 

- Ayol, sen rolünü ne güzel okuyorsun! Han -
gi piyesten bu replik? 

Gülütmeğe baıladılar; delikanlı, sesinin tonunu 
ayni trajedi edasıyle ağırlaıtırarak: 

- Siz kadınlar hep böyle dedikoducusunuz! 
Dedi; bu sefer komedi aktörü, genç ark.adaıı • 

run sesini taklit ederek onun vaktiyle oynamı§ olduğu 
bir dramdan bir cümleyi gülünç bir tekilde haykırdı: 

- Dünyanın bütün kadınları kahrolsun; yalnız 

biri müstesna! 
Facıa artisti, arkadaılannın alayından kurtula • 

nuyaca.ğını anlayınca çareyi onlarla beraber g&mek
te buldu: 

- Sen kahrol, herifi 
Dedi. 

2 

Her memlekette perdenin arkası tiyatro seyir
cileri için dayanılmaz caz;belerle dolu bir gizlilikler 
ülkesi sayılır; belki de kapmnc:!aki "GiRiLEMEZ!,, 
levhası, buranın esranru artbnyor, hayalin iılemesi -
ne ve türlü fevkaladelikler düıünülmesine sebep 
oluyor. 

Salondan seyredip avuçlarımız patlayıncaya 

kadar alkı~ladığmuz güzel artistin hususiyetleri ne • 
lerdir? Hangi renkten hoş!anır, kullandığı koku har. 
gisidir, nerede yaıar, kimlerle dü§Üp kalkar; hele 
kendisini bu derecede cazip, tesirli, harikulade yapa
bilmekteki muvaffakiyeti sımm ncr~den alıyor? 

Bugün bir asılzadenin, yann haşmetli bir krahn, 
öbürgün perİ§an bir fakirin derisi içine girerek kar -
ııımza çıkan ve müfekkiremizi gizli bir kuvvetle sa -
np bizi büyüleyen insanlar iç;n hr-k'ki hayat nasıldır? 

E.n büyük muharrirler, dehalarını işleyip, eritip 
söz haline getirerek sahne san'atkarlannın dudaklan 
arasına teslim ediyorlar; bütün büyük ve iyi teYler, 

asil dÜ§Ünceler, ıefkat ve sevgi, fenalıklar yapmak 
için çırpınan zehirli ruh, kıskançlık, alçak tabiat, bun
lardan her gün bir ba§kuı yaııyan bir insan halinde 
ıekil alarak sahnenin üstünde önümüze geliyor, yü
rüyor, konuıuyor, hareket ediyor; sahne san'atkin 
dediğimiz tahsiyetler panoraması, büründüğü bu bin 
bir hüviyyetin arasında kendisini muhafazaya mukt<
dir midir? Yoksa ''kendisi,, dediğimiz ıey, bu bin bir 
hüviyyetin biribirine karıpnasıyle vücuda gelen bir 
ıahsiyet midir? 

Lüiçi Pirandello'nun meıhur dramında muhar
ririni arıyan altı p.hıs mı hakiki, onlan oynıyan san'
atkirlar mı? 

Olker de vaktiyle bu ıorgulann karıılığım al -
mak için merak ateıi içinde hayli kavrulnnıttu; sah
neye girdikten sonra kapris rüzgarlarının anafonı 

iÇinde her gün bir kaç defa altüıt olması lazım gelen 
bu yerin nasıl olup da ayakta durduğununa ıaıtı; zi
ra burada her ıey hakiki idi: Krallar, aıılzadeler, 

zenginler, dahiler, azizler , megalomanlar, müte -
reddiler, dünya güzelleri, büyükler, küçükler, iyiler 
ve fenalar kendi~erini sahici yerlerinde sanıyorlardı; 
bütün o için İçin sürüp giden gizli kavgalar, çeke -
memezlikler, hırslar, rekabetler ve hasetler de iıte 
bundan ileri geliyordu ..• Kadın olsun, erkek olsun, 
perdenin önünc'e rolünü yapıp bitirip kulise geçenler 
giyindikleri hüviyetlerden b'r daha soyunmuyorlardı! 
Böyle<"'- gitgide, üstünde.ki sahsiyetlerin çoğalma -
siyle yükü ağırl~ş~n ve bu yükü çekemez hale gelen 
kimseler de yek değildi. 

Ulker de bunlardan biri mi olacakb? 

3 
Ulkerin bu yeni hayatta en çok alakasını çeken, 

ritmik danslar hocasının yenilere verdiği derslerdir; 
rejisö:-ün büyük bir ciddiyetle yaptığı tarifleri dinle
n-.ek, rolünü ezberlemek ve provalarda bulunmak gibi 
itlerden vakit buldukça ribnik dansları takip ediyor; 
önce melodi ile kıvnhp bükülen genç vünatlann ahen. 

gi hoıuna gitmiıti. Bu kızlar belki de tek tek o kadar 
güzel değildiler; belki de içlerinde kusurlu olanları 

bile vardı; fakat topluluğun ifadesi büsbütün başka 
ve harikulade oluyordu; §Unun yüzü, berikinin aaçı, 
ötekinin gözleri, bu yandakinin vücudu, onun ıarrnı, 
bunun ahım biribirine karıııyor, bir;birini tamamlı • 
yor ve kütlenin üstünde musikiyle dalgalanan hava, 
belki de musikiden gelen bir gizli kuvvetle, sihirli ve 
cazibeli görünüyordu. 

Ritmik danslar hocasının ilk bakıtta estetik 
çerçevesi içinde görülen işi, derinleştiri~ince, garip bir 
mani taııyordu; bale artistliği ince bir it olmakla 
beraber, Olker, ıahneden aç bakıılara kartı uzablan 
çıplak baldırlann hangi hareketlerinin daha tesirli o
lacağı yolundaki bilginin "aan'at" tan ziyade "tica -
ret,, mevzuu içine girmesi lazım geldiğini dütündü; 
hem de önüne geçilmek için zaman zaman bir çok 
beynelmilel toplanblar yapılan, nutuklar söylenilen, 
raporlar yazılan ve buna rağmen bir taraftan yer yÜ

zünde günden güne geniıliyen beyaz kadın ticareti t 
Bu yola dökülen kızların hemen hepsi fakir ai • 

lelerin mahrumiyetle kavrulmuı çocukları idi; insan
ları idare eden ba§lıca iki kuvvet açlık ve sevgidir, 
derler; bu genç kızlar da gıdasızlıktan sararmış be
nizlerile sevgiyi sonraya bırakarak ıimdilik açlığın 

kendilerini sürüklediği yola ginniılerdi; yeryüzünde 
yaşamak ve çok defa bir ihtiyar anneyi, hatta bazan 
da iısiz bir babayı geçindirmek için çalıımak lfumıı 
geliyor; fakat orta mektebe gelmeden okumayı bıra• 
karak kazanç hayatına girmek mecburiyetiyle kar -
ıılaşan küçük laz, dimağında hiç bir bilgi yükü taş·. 
mıyorsa, elincle batka bir hüneri yoksa ve bütün ser
mayesi Yahya Kemalin dediği gibi "Bütün ten ve 
biraz saç,, olmaktan ibaretse kendisine hayal meyal 
bir güzellik verdiği için elbette allaha şükredecek ve 
ince pul şişeler gibi küçük bir temasla kınlmağa, 

mahvolmağa hazır olan bu seyyô.I sermayeyi bilerek 
veya bilmiyerek değerü bir ınaden gibi iılebnenin ye. 
Junu anyacaktır. <Arkası ı>ar) 
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Fatih sulh icrasından: 
Bir deyiflden <loJayı tahtı hacze 2hnan zirdeki emval KADER .. 
Adet Adet 

lSTANBUL - 18. Oda musikisi Muharriri: Voıter Çeviren: A. US 
1 
1 
1 

Siyah büfe 

Ufak ayna 

Sehpa 

Sandalya 

Ufak kırmızı 

1 
1 
2 

Masa 

Havluluk 

(pllk), 19. Haberler, 19,15. Karmen- ••••••••••••• 
den parçalar (plak), 200. Halk musi- 24 

rt 
2 
1 Kanepe 

seccade 

1 Ufak yuvarlak ~asa 
2 Sehpa 

1 Ufak saatli heykel 

1 Gümü§ beyaz tepsi 

1 Yatak 

1 Karyola 

2 
6 
3 
1 
1 
1 

San dalya 

Beyaz t_oprak su takımı 

Kadife çatal perde 
Patiska amerikan perde 

On yastık iki köte yutığı 
Parça küçük kilim 

Eski muşamba 
Yırtık kırmızı zeminli hah 

seccade. 

Memur ev eıyaları 25 - 6 - 936 perıembe gunu ıaat 11 de 

Beyot!unda Arabacılar sokağında 19 No. h hanede bilmüzayede ıa
tdacaktl1'. Ve muhammen kıymeti yüıde 75 ti bulmadıiı takdirde 

en çok arttırana ihale edilmek üzere 30 - 6 - 936 salı günü aynı 
mahalde aynı saatte satılacaktır. Taliplerin mahalli mezkurda m~-
muruna müracaatları ilan olunur. (3339) 

Istanbul av vergileri müdürlüğünden: 
1 - Bafra kazasında vaki Bafra göllerile Bafra gölünün de· 

nizle iltisak ettiği noktaya kadar olan kısmında Sayt olunacak bil· 
umum balıkların hasılatı saydiye rusumuna resmi miri balık avla· 
mak hakkı 31-5-1936 tarihinden baılamak ve 31-S-1939 tari· 

hinde hitam bulmak üzere üç sene müddetle kiraya verilmek Uzere 
açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedel 12000 liradır. 
3 - Talipler arttırmaya ittirak için tahmin olunan bedelin yilz· 

de yedi buçuğu olan 900 lira muvakkat teminat verilecektir. Muvak

kat teminat nakit veya nakit yeri ne banka mektubu istikrazı dahili 

Ergani ve bunların evsafındaki Devlet tahvilleri ve bonolan ve hü

kUnıetçe tayin edilecek Milli Esham ve Tahvilat 2490 sayılı kanunun 
17 inci maddesi mucibince kabul olunacaktır•, 

4 - Bedel haddi layik görüldüğü takdirde ihale keyfiyeti ma· 
tiye Vekiletinden istizan olunacaktır. 

5 - Şartnamenin bir sureti Samsun Defterdarbiında ve bir 
suret~ İstanbul Av Vergileri Müdürlüğünde de vardır. 

6 - isteklilerin bu tarihe kadar her gün Bafra malmüdürlüğü-
ne müracaatları ilin olunur. (3257) 

. Devlet Demirgolları ve Limanları işletme 
." .:.:·_'" .. .,.·· Umum · İda7esi ·ilanları 1 
·~ L ULUV •fiPWWW 

kisi (plak), 20,30. Stüdyo orkestrala
n, 21,30. Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

BORSA 
us. e. 936 

lllsalanDda ,Jdclm lpreW olanJa.r' ilse 
r1ade muamele sönınlerdl.r. KakamJaı 
.... u ele kap&IUf •bt ~tlantır. 

p ARAL AR 
• a..oncın tilU - •Viyana .::t.-
• Nevyorlı ılh- • MadrtO 18 -
• Parla 166 - • BuUıı 811 -
• lılll&ııe llJ6 - • V&rfOV8 ~-
• Br1lbet ··- • Budapett• .!4-
• AUDe ır.lbO • BUl<ref 16-
• Cene'VT't lb - • Belgrad b~-

•lotya ~- • Yokohıurıa ~-
• Amaterdıa.m ıu. . -- • Altırı 1178 -
•Prat '18- • Banknot ur> -
• Stokbolm :qs_ 

CEKLER 
• Lmıdra 886, •Viyana t.1Vtl7 
• Ne.,-orlı J.79U7b • lıladrtd 6.8'.t7b 
•Parla l:ı! 116 • Berlln 1 \>711'1 
• Kll&ııo 101();~7tı • V&l'f(lft ı 19~7 
• Bt1lkMI '698• • Budl\pefte ~.~., 

• AUne .. 4 97 • Btlkret ıu7,68:> 

•Cenevre .Mtı:>tı • Belgnı.o "b0!>2b 
• Sotya !'11:11l>!-i2 • Yokoham• .ı.11890 

• Amtıterdam t.17Bb • Moakova :HO.!H 
• Prajt tıl.184!'ı • Stokholm M06b 

ESHAM 
lt B&nkıuı> lU tsO 
Anadolu 1!'"6(1 

Reji 1 60 
ft.r. Hayrty lb lU) 

• Merku Bıınlr 116 fıO 
U. steorte ı () 
Ponomoub ı:ı.ro 

ratlkrazlar 

rramva, 4.\J.J 

• Çimento 1126 
Unyon Del :J 00 
Şark Del JOO 
Balya ıoo 

Şark ın. ecaa , 00 
Teletoa JOO 

Tahvlller 
• 1933 T.Bor. J ~1. 10 IClektrtk Al.W 

• • • • fi lll.9!> TramUJ !Sl,70 
• .. .. .. m 19 90 RUıtmı ı•.Ob 

ltttk.Oahllt ıırı oo • Anadolu ı ıırno 
• ErceııJ laUk Vô, • Aııadoıu D ~8.80 

192f4 A lııl • llJ 1111 Aııadolu w ı l fb 
8 t!:nurunı ı7 2!> • lıılUaıeHll A • l •U 

T k . Çupmba Pertembe 
Muhammen bedeli 15000 lira olan muhtelif eb'adda 1260 met· 8 Vtm 17 Haziran 18 Haziran 

,.e silo lastik bantları ile Elevatör bantları 16--7-936 perıembe gü· ıı====== 27 R.Evvt!I ı4 R.Evvel 
nü saat 15,30 da kapalı zarf usuliy le Ankara da idare binasında satın Glltı doğuftı 4 29 4 29 
alınacakhr. Glltı batlfı 19,.\9 19,40 

B&bab aamuı :'! 30 3 30 
Bu ite girmek iıtiyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat He Otıe namuıı 12 t~ 12 ı~ 

kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7-S-936 G. ve lkln.1ı n&DWD 16,ll'I lo,I i 
Akpaı oamuı 19,39 19 4\J 

3297 numaralı nüıhaımda intiıar etmit olan talimatname daireainde !'at.1 aamam 21 40 21 41 

alınmıt veı_ika ve bkliflerini ayni gün saat 14,30 za kadar komiıyon Lrnaall 2.14 2 ı .ı 

reisliğine Yermeleri lazımdır. :: =:;::;: :~~ !~~ 
Şartnameler parasız olarak 

Haydarpapda T eaellü.m ve Sevk 
Ankarada Malzeme Daireıinden '-----------------....: 
Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3275) 

Melia nakliyatından 1 - 7 - 936 tarihinden itibaren ton ve ki

lometre batına 5,25 k•t..'"Uf yerine 2,25 kuruş ücret alınacaktır. Bu 

nakliyatta kutlanılacak bot kaplar mahrecine ve istihsal mahalline 

paraıız taıınır. Diğer tatbik tartları istasyonlardan öğrenilebilir. 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk Mah
kem6sinden 

(1373) (3340) 

Zahi7e satışı 
b&aabuJ ~& n &abJn bonıaarnaa dıuı 
mU&meJe sörea (kUo) madde1erı 

Kı. ~. 

Nev'i: En u 

Buğday (yumuf<lk) 7,15 

" (aert) 6,8 
" (kızılca) 7,5 

Çavdar 5,16 
Mıall" ( aan) 6,34 
iç fındık 40,20 
Keçi kılı tabak 25 
Peynir (beyaz) 27,2Ş 

" (katar) 40 

Ko E'. 
ıı:o çok 

6,20 

29,15 
43 

Nureddin ile HUseyinin şayian ve 
milştereken mutasarrıf bulundukları 

Usküdarda Solak Sinan mahallesinde 
Çıkmaz Yağhane sokağında eski ve 
ye 6 numaralı bir bap hanenin izalei 
§Uyu suretile satılark paraya çevril
mesine mahkemece karar verilmiştir. 

lunarak 3181936 Pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar devam edecek ve 
en çok artırana ihalei kat'iyesi icra 
kılınacaktır. Bedeli ihalenin nihayet 
beş gün zarf mda mahkeme veznesine 
verilmesi şarttır. Aksi takdirde ihale 1--------------......ı 

1- Mezkilr gayrimenkul ahşap olup 
beş oda iki sofa ve Uç heUl. ve bir ku
yu ve bir matbah ve takriben 40 met
ro murabbaı kadar bir bahçesi ve ha
ne derununda elektrik tesisatını muh
tevidir. Kıymeti muhammenesi altı 

yUıı elll (6:50) liradır. 

2 - Satı§ bedeli peşindir. MUzaye
deye iştirak etmek fstiyenler kıymeti 
muhammenenin %7,5 nisbetinde pey 
akçesi vermeleri lAzımdır. Rusumu 
dell!Uye alıcıya ve vergi ve rusumu 
saire ve kanunu ahir mucibince evkııf 
taviz bedeli mal sahiplerine nittir. 

3 - Satış 1717 /936 Cuma gilnU sa
at 14 den 1~ ya kadar UskUdar Sulh 
Hukuk mahkemesi kaleminde yapıla
caktır. Kıymeti muhammenenin %75 
tini bulmadığı takdirde en çok arttı
rannı taahbQdU baki kalmak ıartUc 
mftayede on beş gün daha temdit o-

bozularak bundan hasıl olacak zarar 
ve ziyan ve rak ve faiz ve masraf 
ondan bilfıhliklim tazmin ettirelecek
tir. 

4- İşbu gayrimenkul Uzerinde tapu 
ca müseccel ve gayri mUseccel hak sa
hiplerinin tarihi ilandan itibaren (20) 
gün zarfında evrakı mUsbitelerile mah 
kemeye müracaatları Hizırndır. Aksi 
halde gayri rnUseccel hak sahipler!nin 
satış parasının paylaşm:ı.sından hariç 
tutulacnklnrdır. 

5 - Daha fazla mah1mat almak is
Uyenler mahkemenin 936/HS numaralı 
izalel §Uyu dosyasına ve satış memu
ru oaln mahkeme baş yazganlığına 

müracaat ederek tafsilat alabilirler. 
Talip olanlann satı'.1 günü saati mu
nyycninde Sulh Hukuk mahkeme.cdnde 
hazır bulunmaları lilzumu ve ikamet
gahı meçhul olan Hüseyine de tebliğ 
makamına kaim olmak üzere Han olu
nur, 

(V. No. 16688) 

RIHTIM ŞiRKETiNiN ÖDENE
CEK T AHVILLERJ 

Bugün hükumete ait bulunan eski 
rıhtım, Dok ve Antrepo şirketi tahvil
lerinden bir kısmının ödenilmcsine 
karar verilmiştir. Ödenecek tahviller 
rıhtım şirketinin 906 senesinde teda
ville çıkardığı yüzde 4 faizli istikraz 
tahvillerinin son yapılan keşidede kur 
ası çıkan tahvilat resülmallcriyle 60 
numaralı !alz kupon bedelliridir. Öde
me işini önUmUzdeki cumartesi gUnlin 
den itibaren İş bankası yapacaktır. 

KONTRPLAK IHRACI 

Son günlerde Yunanistandan pek 
çok kasaplık koyun talepleri alınmak
tadır. Şimdiye kadar Yunnnistana 
3000 koyun gönderilmiştir. Bilyilk bir 
kontplak fabrikası da memleketi-, 
mlzden milhim miktarda kontplakl 
almak için müracaat etmi§, fakat bu
na lmkln olmadığ bildirilmiştir. 

On dokuzuı:ıcu kısım 

MUHAREBELER 

Kraliçe (Babil) de felakete uğramış l 
bir prenses gibi tehalükle karşılandı. O 
vakit (Babil) sükun içinde olan bir şc• 

' hire benziyordu. 
Prens (Kirkani) bir muharebede 

öldürülmüştü. Galip gelen (Babil) li • 
ler kimi kral seçerlerse (Astrate) nin 
de kraliçe olacağını ilan etmişlerdi. Bun 
dan sonra (Babil) in kralı ve (Aatrate) 
nin zevci olacak adamın artık her tür • 
lü entrikalardan uzaklaştırılması arzu 
ediliyordu. (Babil) de en ziyade şeca
ati ve dirayeti ile temayüz edecek olan 
kimsenin kral olması kararla§tırıldı. Ş~ 
hire bir kaç kilometre mesafede olan bir 
yer mücadele yeri intihap edildi. Mü • 
cadeleye girecek olanlar ailahlarile bir· 
likte oraya gideceklerdi. Bunlardan her 
biri için anfiteatr şeklinde hazırlanmış 
olan yerlerde ayrı ayn yerler tayin o • 
lunmuştu. Bu yerlerde bulunanların ıa· 
hısları ve hüviyetleri malum olmıyacak· 
tı ve görülemiyecekti. Müsabakaya gi • 
recek olanlar dörder dörder aralarında 
mızrakla mücadele edeceklerdi. Bu sı • 
retle müsabakada galip gelenler sonra 
kendi aralarında tekrar mücadele eyli
yeceklerdi. En son galip oyunlarda bi • 
rinciliği almış olacaktı. Bu galip dört 
gün sonra tekrar buraya gelecek, bu 
defa rahipler tarafından hazırlanıp gös 
terilecek bilmeceleri halledecekti. Eğer 
galip olan adam bu bilmeceleri halle • 
demezıe kral olamıyacaktı. O vakit ilk 
defa yapılan müsabakalar tekrar edile -
cekti. Böylelikle hem gilç ve kuvvet -
te, hem de akıl ve dirayette en UstUn 

gelen kimse bulunacak ve kral ilan oluna 
caktı. Bütiln bu milddet zarfında ise 
kraliçe sıkı bir muhafaza ve nezaret al· 
tında bulundurulacaktı. Ona yalnız o -
yunlarda bulunmak müsaadesi verile • 
cekti. O vakit bile yüzUnde peçe bu • 
lundurmağa mecbur olacaktı. Fakat hiç 
bir haksızlığa ve iltimasa meydan ver• 
memek için kraliçenin müsabakaya gi -
renlerden hiç biri ile ko:ıu1ması caiz ol· 
mıyacaktı. 

Astrate sevgilisine bu vaziyeti an -
lattt. Kendisi için Sadığın mü!lııbııkava 

HALK 
OPERETi 

21 haziran cumarte 
si akşamı 21.45 dP 
Tı>~aim Bah ··ı:ıin<i ' 

tık temsil 
BAY BAYAN 

Yazan: 
Mahmut Yesari, 
Necdet Rüştü 

Müzik: Sezai Seyfettin Asaf. Operet
ler her hafta değişir. Masalarınızı 

ayırtınız Telefon: 43703 

lstanbul ikinci icra Memurluğun

dan: 

Bir alacaktan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesine karar verilen Ga· 

latada Asikurasiyoni Cenerali han 

dördüncü kat 68 - 69 numarada keş-

fiyat ve İnşaat Türk Anonim 

şirketinde Yukfo marka çelik 
dosya dolabı açık artırma ile satıla

caktır. Satış 22 Haziran 936 Pazarte

si saat 9 dan itibarendir. •İsteklilerin 

o gün mahallinde hazır bulunmaları 

ilan olunur. 

(V. No. 16689) 

Sultanahmct Beşinci Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

1stanbulda Yenicamlde Abacılar 

caddesinde 58159 numarada oturmak· 

ta iken akıl hastalığına düc;ar olduğu 

Tıbbı adli raporile anlaşılan Ferid'in 

kanunu medeninin 355 inci maddesine 

tevfikan ayni adreste mukim 1sanın 

talebile kendisine vasi tayin edildiği 
ilftn olunur. 

1761 hakim 13-6-936 
(V. No. 16680) 

girmesini ve herkesten kuvvet ve 
haretçe daha yüksek bir kabiliyette 

duğunu göstermesi.-ıi istedi.Müsa 
bir gün evvel de kalktı, Fratm k 
geldi, yüzünü göstermeden, adınJ 
seye söylemeden usulü dairesinde 
disini yazdırdı ve yine kendisine 
terilen yerde oturdu. Sadığın sa 
dostu Kador Mısırda beyhude yere 
disini aradıktan sonra (Babil) e 
mişti. Kraliçe tarafından kendisL.,e 
derilen bir silah takımını bulundur 
caya getirmi§tİ. Bundan baıka 
Sadık için en güzel bir de İran atı 
tirmişti. Sadık bu hediyelerden f!.• 
yi tanıdı. Aşla ve cesareti bununla 
kat daha kuvvet ve ümit bulmuıtu· 

Ertesi günü kraliçe geldi ve ke· 
için hazırlanm.ıı olan gayet zinetli 
caya oturdu. (Babil) in en yükte~ 
kek ve kadınlan anfiteatrlan dold 
Nihayet müsabakacılar da sirkte 
ründü. Müsabakacılardan her biri 
dilerine mahsus olan işaretleri en 
sek h!kimin önüne koymuştu. En 
olarak Sadığın işareti kondu. 

İlk olarak ortaya çıkan ttobad 
minde gayet beceriksiz, ceaaretsiZ· 
rayetsiz bir adamdı. Bu adamın hi 
çileri gerçekten kral olmağa layık 
ziyetleri bulunduğuna kendisini ikn' 

• 
mişlerdi. O da şu cevabı vermi§ti: 
vet, Babili benim gibi bir adam i 
etmelidir.,. Bunun üzerine bu adaı11 
peden tırnağa kadar silahlanmıştı· 
adamın silahı yeıil minab altrndı!!l 
pılm.ıştı. Yeşil bir kalkanı vardı. ~ 
ıeritlerlc işlenmiş bir mızrağı vardi· 

İtobad'ın atını nasıl idare ettili 
rülünce herkes ilk andan itibaren ~ 
disinin (Babil) kralı olamıyacağı:ıa ~ 
metmişti. Bu adama akrşı çıkan Uk 
kip atlı kendisini atın eğerinden dıjl 
ya çıkardı. ikinci rakip iki ayakları 
vada ve kollan uzanmış bir halde • 
kıç tarafına düşürmüştü. İtobad ke,,dl 
sini toplryabildi. Fakat o kadar 9 
bir şekilde ki bütün anfiteatq .. @JM 
halk gülmekten katılacaklardı. ttç~ 
cil rakip artık mızrağını kullanmalt 
zumunu duymadı. Yanından geçet 
sağ ayağından yakaladı. Havada bir 
nm daire çevirerek yere kumların lllfll 
ne attı. Oyun yerini idare eden ad•dı 
lar gülerek koıtular. Kendisini kal 
rarak tekrar atının üstüne oturtt11cl' 
Dördüncü rakip bu adamı sol ayağıf1 
tuttu, öbür tarafa attı. O vakit bı.J 'd 

mı yuhalarla locasına götürdüler. l}f 
lü veçhile o geceyi locasında geçir 
ti. Yolda büyük zorlukla yürüyerek f 
di kendine şöyle diyordu: Benir11 
bir adam için bu ne hal? 

öteki atlılar müsabakada daha 
retli göründüler. Bunlardan bazıları 
rakibini biribiri ardınca mağlUp .e f 
ti. İçlerinde üç rakibine karşı gahP ~ 
tenler de vardı. Nihayet prens (.O~ 
isminde biri dört rakibi de yendı. ~ 
dan sonra Sadık da ayni suretle keti. 
ne karşı çıkan dört rakibi altetrni'~I· 
kisinden biri kral olabilmek için şı~ 
bu iki rakibin kar§ılaşmasr lazırn g tl 
yordu. Prens Otamın silahı yeşil re 
ve altındandı. Ayni renkte altın[Jatl 
de kalkanı vardı. Sadığın silahı ~e tı' 
kanı ise beyazdı. Halkı:ı bir kısrrı1 J;I 
yaz, bir kısmı yeşil siliihlı ve ka~ 
atlı tarafında görilnüyordu. 1' ~ 
ise kalbi çarparak beyaz silahlı ve 

kanlı için dua ediyordu. rı' ı 

ilk anlarda bu iki silahşör attarı~ 
kadar iyi oynattırdılar, biribirlcrine ~ 
şr o kadar maharetle mızrak atutatı l 
ikisi de atlarının Ustünde o kadar ~/ 
netle durdular ki kraliçeden başka td' 
kes (Babil) in iki kral tarafından ~ı' 
re edilmesini istemeğe başlamıştı· r1l 
hayet silahşörlerin atları yoruldıl· 

11
l 

raklan kırıldı. Sadık şöyle bir t1'13 ~ 1 

gösterdi: Yeşil silahlı atlının ark• ,ı' 
dan geçti, onun atının kıç tarafıfl• ,cf' 
ladı, onu belinden yakaladı. yere l 
onu:ı yerine oturdu ve atı ile .. Y~O' 
uzanan Otam'm etrafında döndı.J·ı:ı,1 
tün anfiteatr halkı bağırıyordu: f 
sillhşör kazandı 1 Otam fena batd~ ~ 
zularak yerden kalktı, kılıcını çetctı/' 
dık atından yere sıçradı. Kılıcın' J 

aldı. (Arkall ' 



Asken Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satına.ima komisyonu llAnları 

2000 ton Jeneratör kömürü 

Jstanbul Harici Askeri ıı 
Kıtaatı ilanları 1 

1 - 936 - 937 derı senesi içini 
Kuleli, Maltepe ve Bursa liseleri· 
le Kırıkkaledeki Askeri San'at li

Erzincan AS . 
talebe alına-

. Tahmin edilen bedeli (26000) lira olan yukarıda mikdarı ve cin· sesine ve Konya, 
li Orta mekteplerine 1\ Ya~dı malzeme Askeri Fabrika! ar Umum Müdür!üğü Satmalma caktır. 
0rnısyonunca 22 temmuz 936 tarihinde çartamba günü saat 15 de 

~',,.·I rf h 1 d ı k ş (b. ) ( 2 - Kabul tartları AS. lise vel .- ı za ile i a e e i ece tir. artname ır lira 30) kurut 
ttllık bil" d K ı T l ı orta mektepler talimatında yazı· 
(I a ın e omisyondan veri ir. a iı: erin muvakkat teminat olan bdır. Bu talimat askeri mektep· 

950) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka· 
d ı lerde ve askerlik tubelerinde gö-2 lt Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun rülebilir. 

Ye 3 maddelerindeki vesaikle m ezkiir gün ve saatte Komisyona 
lbiiracaatları. (3149) 

14850 ton Lavamarin kömürü 
. Tahmin edilen bedeli (193050) lira olan yukarıda mikdarı ve 

cınai yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınal
~a Komisyonunca 23 temmuz 936 tarihinde perıembe günü ıaat 16 

l kapalı zarf ile ihale edilecek tir. Şartname (dokuz) lira (66) 
~ruf mukabilinde Komisyondan verili.. Taliplerin muvakkat temi· 
llat olan (10902) lira (50) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkUr 
tiinde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle mezkur gün 
le saatte komisyona müracaatları. (3150) 

3 - isteklilerin atağıda yazı· 
lı hususları da göz önünde bulun
dumıalan lazımdır. 

A - Bütün mekteplerde kay
dı kabul 1 Temmuz 936 da bq
lar ve 10 Ağuıtoı 936 da biter. 
Müıabaka imtihanı da 15 Ağuı

tosla 21 Ağustos 1&ra11nda yapılır. . 
B - Mekteplerin bulundukla

rı yerler haricindeki mevkilerde 
oturan iıteklilerin 1 O haziran 936 
dan 31 Temmuz 936 tarihine ka
dar bulundukları yerlerin asker· 

lik ıube!erine müracaat e~it ol- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1255 ton Kriple kömürü maıarı ıazımdır. l 1 

T C - Kabul tartlarmı tqıyan _ ~inedilenbeddi 175Wlira~anyukarda mik~nvecln~ ~~~il~ena~nı~maml~bnhp-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
>'aııiı malzeme Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüg""ü Satınalma Ko ı . b k Aylıg""ına 200 lı"ra kı"ra tahmin olunan Beyog""lunda Metrutiyet ı.ı· • askerlik ıu eleri vasıtasile me te-
ııyonunca 21 temmuz 936 tarihinde sah günü saat 15 de kapalı be göndermeleri ve mekteplerden caddesinde Aıri sinema 936 senesi Eylül sonuna kadar kiraya ve· 

~tf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan davet vaki olmadan hiç bir istek· rilmek üzere pazarlığa konulmuıtur. Şartnamesi le.vazım müdür· 
t ~;lir. Taliplerin muvakı<at teminat olan 1317 lira 75 kurutu havı li mektebe gitmemelidir. lüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 60 liralık muvakkat 
e if mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Komiıyona ver- teminat makbuz veya mektubile beraber 23 - 6 - 936 salı günü 
ı.ıeıe · k d'I · · d 2490 ı k 2 3 dd 1 D - Müıabaka imtihantna (B ) (3357) . tı ve en ı erının e • numara ı anunun ve ma e e· saat 15 de daimi encümende bulu nmahdır. . 
lind-'-· "ki k girmek için davet edilen istekli-ICKI vesaı e mez ur gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

(3148) lerin imtihan yapılacak yere ka-
dar gitmek ve imtihanı kazanma

55 ton benzin 
yınca geri dönmek için yapacak
ları masraflar tamamen iıtekliye 
aittir. Bunun için de gidiş ve dö
nüt maırafını beraber götürmesi 

Tahmin edilen bedeli (16500) lira olan yukarıda mikdan ve lazımdır. 
cinai yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma E _ btekli mektebe kabul e· 

l(ornisyonunca 6 Temmuz 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de dilmediği takdirde hiç bir hak id-
l>alı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· ,." dia ~demez ve bir sene terki b.h· 

~dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1237) lira (50) sili o an~ar da mektebe alınmaz-
Utufu havi teklif mektuplarını mezkur günde ıaat 14 e kadar ko· lar. 

lbİlyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanurun 2. ve 4 - Mektepler leyli ve mecca-

3· tnaddelerindeki veıaikle mezkur gün ve sa~tte komisyona müra· nidir, Talebenin iqeıinden ba.tka 
Caatıarı. (3143) giydirilmeıi, techizatı ve kitapla· 

!750 ton lavamarin kömürü 
n mektebe ait olduğu gibi ayrıca 
her ay bir miktar maat da verilir. 

5 - Aıkeri liseleri muvaff akı· 
yetle bitirenlerden arzu edenler 
müsabaka imtihanına girerek ka
zandıkları takdirde mühendis ve 
fen memuru yetittirilmek üzere 
Avrupaya tahıile gönderilir. 

Sahası M. 
murabbaı 

lıh'akpafa yangın yerinde 25 inci 
adada yüzıüz arsa. 
Akıaray yangın yerinde Y akup 
ağa mahallesinde Boyacı sokağın
da 46 ıncı adada yüzsüz arsa. 
Cihangir yangın yerinde Havyar 
aokağında 31 inci adada yüzsüz 
arsa. 
Aksaray yangın yerinde Balaban 
ağa mahallesinde Büyük Reşitpa,a 
sokağında 6 mcı adada yüzsüz 
arsa. 

30 

84.50 

24,64 

107,32 

Bir metrosu. 
nun mu- Muvakkat 
hammeni teminatı 

9 

J,50 9 51 

5 9,27 

2 1610 

Yukarda sahaıı ve bir metrosunun muhammen kıymeti muvnkkat 
teminatları yazılı olan arsalar alakadarlar arasında satılmak üzere 
ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım rr.ü
dürlüğünde görülür. istekliler hizalarında gösterilen muvakkat te
minat makbuz veya mt-ktubile beraber 18 - 6 - 936 perşembe t?Ü· 

nü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (3048) 

Tahmin edilen bedeli 22750 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
>'l~ıJı ma!zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğiı Satınalma Ko· 

llıiıyonunca 9 Temmuz 936 tarihinde pertembe günü saat 15 te ka· 

~lr <Earf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 

"et-ilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1706 lira 25 kurufu havi 

;'klif rnektuplarmı mezkur günde saat 14 e kadar komisyona verme· 

~~ti v~ kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde-

• l'eıaikle mezkUr gün ve saatte komiıyona müracaatları. (3144) 

(18) (3244) l 1 
lstanbut Jevazı~ imirliği ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

1500 metremikabı çam tahtası 
. l'abnıin edilen bedeli (63500) lira olan yukarda mikdaıı ve cih
'i 
l\ Y~ılı malzeme Aa.keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
~:laisyonunca 29 haziran 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
~ ~lı .zarf ile ihale edilecektir. Şartname (üç) lira (18) kurut 
(~bılinde Komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

d ) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde aaat 14 e ka
'J., lr komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 

llı~e 3 maddelerindeki veıaikle mezkw gün ve ıaatte Komisyona 
~atları. (3142) 

levazım Satınalma Komiqonu iltınları 1 
-Miktarı Tahmin edilen bedeli 

l\ Kilo Lira Kurut 
Muvakkat teminatı 

Lira Kurut 
s ~neti 45600 18240 00 1

•11' eti 32900 9212 00 2058 90 

~~İnıi, miktarı ve tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatı yu

)\ a Yazılı iki kalem gıda maddesi 3 temmuz 936 tarihine rastlı
tı cuına günü saat 15 de kapalı zarf suretile alınacaktır. 
~attnamesi 137 kuru! mukabilinde Komisyondan her gün verilir. 

~, •teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle teklifi muhtevi 
~ ~t\ıfları belli gün ve saatten bir saat evvel Kaaımpaşadaki bulu-

il IConıiıyon Başkanlığına vermeleri. (3301) 

Satınalma Komisyonu ilanları 

lıtanbul ve Beyoğlu cihetinde· 
ki birlikler ile Anadolu cihetinde
ki birliklerin erzak, yem ve ek • 
meklerinin tahminen 706 ton mik
tarındaki kara nakliyatı 19 hazi· 
ran 936 cuma günü saat 15,30 da 
Tophanede Satınaıma Komisyo
nunda pazarlıkla yapılacaktır .. 
Tahmin bedeli beher kilosu lıtan
bul için 18 santim Anadolu için 
25 santimdir. Son teminatı 205 
lira 32 kuruttur. Şartnamesi Ko
misyonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(20) (3349) 

Men ba suları arasında en kuvvetli 
radioaktevitesi bulunan Alemda~ı 
Defneli suyu 10- 6-936 güniinden 

itibaren suculara verilmeğe 
başlanmıştır. 

Müteaddit resmi müessesatı ııhhiye mütcha11iı etibbası tnraf1 n· 
dan yapılan hikemi, kimyevvi ve baktt'rİyolojik muayena.t ntıtice· 

si tanzim edilen raporlarla, sıhhi sularda aranılan bütün evsafı hi
kemiyeyi haiz olduğu (kolibasil, enaerop, likefyan) mikroplarlb. her 
türlü mevaddı kimyevi ye ve uzviy eden tamamen arı bulunduğu bil
dirilen ve emsali arasında en kuvvetli RADlOAKTEVITESl bulu· 
nan Alemdağı Defneli ıuyu 10 - 6 - 936 gününden itibaren ağzı, 
bir tarafı (Evkaf) Diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zırnlıalı 

hususi kur,un mühürle mühürlü o tuz ı;trelik küçük boy damacana· 
larla iki buçuk litrelik galon şişeler derununda ıuculara verilmeğe 

Eyilp icra Memurluğundan: ba~la.1mıttır. 

Bir borcun temini istifası için ha-' Yukar:da evsafı kimyeviye, hikemiye ve bakteriyolojik hassaları 
ciz altına alınan 1 adet dört gözlü bildirilen ve bilhassa RADIOAKT EVITES/NIN fazlalalığı ile müte
mermerli konsol. Bir adet kardolop mayi~ olan bu suyun safiyetinden emin olabilmek için şitelerin üze
bir adet sedir halısı. İki adet duvar rindeki Evkafın hususi kurşun mühür ve zınıbasına dikkat etmelerini 
halısı. 1 adet kardirop 1 adet yazıha- ıayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230) 
ne 1 adet Uç kişilik kanepe. 1 adet -----·--------------------~
köşe perdesi eşyaların Balatta Balat 
çarşısında 24/6/9J6 tarihine müsadif 
,..~r~~-.t..., P"İinii 8aat 10 dan 12 ye ka-

dar açık arttırma suretile paraya çev- üzere mahallinde hazır bulunmaları 
rileceğinden talip olanların yüzde iki ilan olunur, 
buçuk delll\liyc milşteriye ait olmak (V. No. 16690) 



~JfB 'ŞARTLltRl i 
Yıllık 6 aylık 1 aylık Aylık 

Memleliet1mkde 7~0 620 283 110 
Yabııncr yerlere 1330 7~ 400 1'50 
Poata blrllğfne l ' 
girmlyen yerlere 5 180 950 GOO 

Tllrklyeııln her posta merkezlııde KUBUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERl: 
lııtanbul. Ankara Caddeıd. (VAKR )'W'dUJ 

:l'elefon { =~ıert: ==~: 
Telgraf adreal: KtmlJN htanbuJ 

Poll'ta kutuau No.. U 
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1 

Hala bir soğuk hava dolabı almakta tereddüt mü 
ediyorsu~~z ? 

Ya n ndinizi ü ünmeyiniz ! 
Sizden taze ve mikropsuz sUt bekltyen, gtlnlUk yunmr a_lstiyen yavrunuzu da dttşünilnilz 

• AlacaQınız dolap olrnalıdı • 
- 1 

Yalnız F R i G 1 D A i R E markası size hakiki bir buz dolabından 
beklenen evsafı temin edebilir 

.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- ... ••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••-•••••-••••••o.•••••--n•••-•••••••••• .. ••••••••n•--.mm••••·-·----••• .. : 

~:. i p936 modeli FRiGiDAiRE diğer soğukha-i 
i i va dolaplanna nazaran °10 50 nisbetine i 

·a·orrRL·A·"BrRA"D"ER"[E"R! 
i i i kadar elektrik cereyanını tasarruf eder ~ 

: ve Şürekası = 

Galata: Hezaren caddesi 5 . 
= i .. . 
: •i FR·a·oA-RE = : İ§te bu Ekovat kontres6rll sayesinde ! 1 1 1 1 E 

Beyoğlu: İstiklal caddesi i 
: FRtG!D.AİRE soğuk bava dolabmız elektrik =, ! 
S cereyanını % 50 DlBbetıne kadar azaltır. • 1 Yavrularmm sıhhatini korumak istiyen annelerin dolabıdır. ! 

An.kara: Bankalar caddesi : 
lzmir: Gazi Bulvarı İ 

- ... -• .... h•••••--•••••••••••••••--•••••••••••---••••n•••• •m•••-•w•••••••••••••• :..-................. .._... ......... -·······-··········.....: ............................... -......................................................................... _ ..... -...................... .. 

Drolog Operatör 
Doktor 

Süreyya 
Ata mal 

Muayenehane: Beyoğlu · Parma:ıc

kapı tramvay durağı, Roma oteli 
yanında 121 birinci kat 3-8 

Her gün 15- 20 ye kadar. 

NC§riyat Direktörü: Refik A. Sevengil 
Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaası 

En 

SiRKECi 
ı.ı .. yonkarıısmd ile -Bahçesi 

Her akşam 12 kişilik 

ULUSAL- MÜZiK 
va Bayan HAYAT ı,t1rak etmektedir. 

Taze ve nefis öğle ve akşam yemekleri, mütenevvi mezeler. 
Birinci sınıf servis. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar bin!erce kişiyi zengin etmiştir 

3. cü keşide 11 1 emmuz 936 dadır. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır 

Ayrıca: 20.( 00, 12.000, 10.000 Hra'ık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır. 

DAKİK.ZARİF 
VE 

SAGL~M 

İS.VİÇRE 

MAMULATI 
HEll fff/OE ARAYINIZ 

FİATI UCUZ 

_____ ZA_Yİ _______ ni-si-ni_t_anz-im-ed-ec-eg--im_i_zd-en-es-:-Jdf!İ~ 
İstanbul İthalat gümrüğünün 500 hükmü yoktur. 

numaralı ve 3.6.36 tarihli beyanname- V asilyadis ue Arke7JJ09 
sinin birinci nüshasını zayi ettik. Ye- (V. No. 166911 


