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1 Para11ız mııagene 
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Bu kupondan Jedislnl blrlka 
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toruna kendini parama maa11 · 
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Konferansın ilk toplantısı . dün bitti 
Projenin müzakeresinde se-

mereli neticeler alındı 
Sovyetler Birliği bütün 
l<aradeniz devletleri 
gemilerinin Boğazlar
daıı serbest geçme-

, sini istiyor r;- ··--· .... -...... -.................................. - .......... , 
Meclisin fevkalade top- 1 

lanması muhtemel 1 
1. __ Ankara, 25 (Telefonla) - Meclisin fevkalAde tup.11 

~ya ~tnlması ihtimıa linden bahsedilmekte ve 
~atreax konf eransınır. neticelenmesinden sonra Mec. 
-.a toplanması _:rurf görülmektedir. ı 

Sovyetler birliğinin talebi 
Moırtreux, 25 (A.A.) - B. Llhinof, .ıazetecilere SoyYet 

''•etinin Botazlar meselesi karşısındaki vaziyetini 
~ •den bir teblff vermiştir. Bu teblife ıöre Sovyet. 

'tllrfftl 1etliieU bllhaua Karadenfze sahil dtttelleJ'hl 
"-allerl içl11 Boi!lZlarclall eerl;ist geçit istemekte ve Lo. 
~ ınuahedesinde bu hususta hiç bir ka7.1t mevcut bu. 
~dıfım tebarilz ettirmektedir. 

'IC.ONFERANSIN iLK iÇTiMAi K f it 1 
sırTı on erans ve a ya 

&ıontrtu, 25 (A.A.) - Boğazlar 
~feransı, Türkiye tarafından tev. Falih Rıf kı'nın bir 
b..olanan mukavele projesinin ilk 
~unı bitirmiıtır. Konferansın makalesi Valiler C. H. P. kurağında 

-.......___ (Sonu: Sa. ! BU. 1) rrTIW (Yws B ınd Bayı/ada) toplandılar 

Şükrü Kaya 
lzmir'de 

Yüzlerce hediyeli 
Eğlenceli müsabaka
mız qarın başlıqor 

'1ükemmel bir radyo maki-

İzmir, 25 (A.A.) - I~ Bakanı ve 
C. H. Partisi Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya Efe bölgesi llbaylarile Paıti 
itleri hakkında görüşmek tizere şeh
rimize gelmiştir. 

Bakan, istasyonda ilbay, prbsy, 
ve mUstabkem mevki komutanı He 
lzmirdekl kurumlar bqkan ve 6yele. 
rile, daha evvel Izmire gelmiş bulu. 
nan bölge flbaylan ve halk tarafından 
samimi bir tezahüratla karşılanmış. 
tır. 

Ştikrtl Kaya, beraberinde gelt.n 
Genyönkurul Uyelerlle birlikte Gazi 

nesi. kazanabı·ıı·rsı·nı·z konatına misafir olmuşlardır. ilk 
toplantı saat 16 ela C. H. P. kuralın. 

' Şam sergisinde Türk pavyonu 

l ktısat '1 ekilimiz qeni 
mallarla pavqonumuzu 

kuvvetlendirecek/er 
Halepte çıkan ve Şamda açılan Şam 

sergisinden bahsede!.! tUrkçe Vahdt:t 
gazetesi, eergideki Türk pavyonuni.lll 
umulduğu kadar a!Dg~n görün~ediği

ne işaret ederek, yüksek Türk ma
kamlarmm ali.kalannı celbetmekte kıi. 

Bazı parçalanm evvelki gün KU
RUN'a naklettiğimiz bu yazıyı İkti
sat Vekilimiz Bay Celil Bayar diln 
telefonda aşağıya koyduğumuz cevap
la kartıladılar. lyi duygu ile yapılan 
tenkitlerin IU&Sıl iyi kabul gördüğtlne 
güzel bir örnek olan bu cevabı Biltun
larmuza koyarken karşılıklı hüsnü 
niyetlerin ve mUabet mtitalealarm 
memlekete mutlaka yararlı olacağına 
da küçük bir miaal vennif olduğumu-

~ :1" 11' (Sonu: Sa. ! Sa, 0 

Tiril 111 Almaa .(lreı 
• allallalannda 

Pehlivanlarımız 5 - 2 galip geldiler 

Yukarda, ıolda: Yaıarla Şönltt>en; ıağda: Ahmetle Fogedef. Aıalıda 
aolda: lbralaimle Botner, •alda: Muatala Ue Kalner, :---:z: da yapılmııtır. 

~ICI lllrlıazm Bir otobüsdevrildi.~22kişi yaralandı. Şaft kırıl-· 
"ıışb, şoför bağırdı: "Eqvalı. malı.volduk, lı.erkes_ .lı.elô.llaşsın/,,. 

(Yansı 5 inci sayfada) 
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Konferansm ilk toplantısı dün· bitti F ransız-ltalyan dostluğ 

Projenin müzakeresinde se- "Fra~:::k:e:~!~~:ni:U~;.zı 
mereli neticeler alındı meselesindeki taleplerini bü1Jük hır 

{Osıyanı l incidej 

ikinci içtimaı, Milletler Cemiyeti top. 
lantıkırından sonra aktolunacaktır. 

Konf ~rans, bu sahah, Türkiyenin, 
kendisini harp tehdidine maruz his
s2tıiği takdirde, MiJletler Cemiyeti. 
ni muktew.smm ifası için haberdar ve 
imza eden devletleri malıimattar e
derek harp gemileri ve muavin gemi. 
lerin Boğazlardan geçişini kendi mü
saade; mahsusasma muallak bulun
duracağım bildiren 9 uncu maddeyi 
müzakere etmiştir. 

Japon delegesi B. Sato, bu husus. 
ta veni mukavelename M.iJletler Cemi. 
vcti tarafından kaydolunacağındnn 
~cmiyetin haberdar edılmesi IUzım 
geldiğini tebarüı ettirmiştir. 

B. Sato, hükumetinin bu hususta. 
ki kati noktai nazarını, konferansın 
ikincı toplantısında bildireceğini be. 
.} :ın .:ylem:ştir. 

KONFERANSIN DUNKU 
FAALiYETi 

Montreux, 25 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının sureti hm;usiyede gönder
diği muhabiri bildiriyor: 

Bugün aşağıdaki tebliğ neşrolun. 
muştur: 

Konferans, beşinci toplantısında, 
9 uncu maddenin müzakeresine baş. 
lam ıştır. 

Jrıpon delegesi B. Sato, vermiş oL 
duğu izahatta, kendisinin koymuş 

olduğu ihtiraz kaydının Türkiyenin 
bir harp tehdidi h3.linde acil tedbir. 
ler almak hakkına ait bulunmamak. 
ta, fakat Türkiye tarafından bu hu. 
susta ~lilletler Cemiyetine yapılacak 
tebliğatı istihdaf eylemekte olduğu. 

nu bildirmiştir. 
Juponı hüktımetinin fikrine göre, 

mulnvele.aamcyi im7,a edenlere naber 
verilmesi l ftfidir. Mamafih, bu key
fiyet. Türk hükümetinin Milletler 
Cemiyeti nezdinde liizum gördi.i;fü 
her hangi bir müracaatı yapması hak. 
kına Mç bir suretle dokunmamakta. 
dır 

FRANSA TAJIAMEN TASViP 
EDiYOR 

B. Paul Boncour, Japon heyeti!lin 
duyduğu müşkilatr kaldıracak sureti 
hal kaydi ihtirazisile Fransız heye -

rını muhafaza eden ve aynı zamanda 
Türkiyenin Milletler Cemiyeti azası 
sıfatile o1Rn teahhütlerini nazan dik
kate alan bir formülün nihayet tahrir 
komitesi tarafından bulunacağı ümi. 
dini izhar ederek, 9 uncu madde h:1k
kınd<ıki müzakerelerin tehirini tekHf 
eylemiştir. 

Bulgar heyeti, bir beyanatta bu
lunarak Bulgaristanrn sulh muahe. 
delerı ve l\filletler Cemiyeti paktı ile 
elinde tuttuğu emniyet garantilerL 
nin idarnesini istihdaf eden formül
ler üzerinde kendi noktai nazarını bil. 
direceği hakkında ilitiraz kaydı koy. 
muştur. 

Dl<iER MADDELER VZERINDE 
10 uncu madde hakkında hiç bir 

ihtiraz dermeyan olunmamıştır. 
11 inci madde üzerinde İngiliz, 

1'ürk ve Fransız heyetleri arasında 
bir fikir teatisi cereyan etmiş ve bu 
madde Boğazların emniyeti iJe hava 
seyriseferinin menfaatlannı uzlaştır
mak üzere teknik komiteye havale 
olunır.uştur. 

12 ve 13 üncü maddeler de komi. 
teye havale olunmuştur. 

Başkan, konferansın, mukavele. 
name projesinin ilk kıraatini semereli 
bir şekilde bitirmiş olduğunu müı;:a
hede etmiş, işlere nihayet verilme. 
diğim ve komitelerin faaliyetleri lü
zumu kadar ilerler ilerlemez umumi 
içtimaların yeniden başlıyacağını bü
dirmiştir. 

Konferans, B. Politisin başkanlı. 
ğında bir tahrir komitesi kurmuştur. 

önümüzdeki ceJse tarihi, genel 
sekreterliğin daveti ile tesbit oluna.. 
caktır. 

Montreux, 25 - Bugiine kadar 
cereyı:.n eden müzakerelerden ahnan 
neticelere göre, Boğazların tahkimi, 
Türkiyenir Boğazlar hakkındaki em
niyet pre!lsipleri, ecnebi harp gemi. 
!erinin Boğazlardan geçmeden evvel 
Türkiyeyi haberdar etmeleri gibi e. 
saslar katul edilmiştir. 

Diğer taraftan Boğazlardan harp 
gemilerinin geçmelerine dair olan e. 
sa.slardaki lngiliz ve Rus noktai na. 
zar ayrıhklarımn da yakında haJ!e_ 
dileceği tahmin edilmektedir. 

zayıf olduğunu anlamak için uzun ta: 
lillerde bulunmıya hacet yoktur. Tür
kiye Boğazları silahlamak t.eşehb:.isün~ 
Akdenizde yakın bir hücuma uğramak 
tehdidi altm:l::.. bulund:ığunu hissede
rek girişmiş değildir. Türkiye, mua
hede garantilerinin milli emniyetleri 
müdafaa etmiye ve fili taarruzları me
nctmiye muktedir olmadığı inkar edi
lemez hadiselerle sabit olduktan son -
ra, alakadar devletlere notasını ver· 
miştir. Konferansa iştirak eden vo et
miyen hiç bir devlet, Lozan muahede
ı:rinin Boğazlar hakkındaki hükümle
rinin Türkiye müdafaasını emniyette 
bulundurmakta olduğunu iddia ede
mez. Bunun içindir ki, gerek notamı
za cevap veren devletler, gerek Mont
reux'ye gelen delegeler Türk istekleri
nin haklı olduğu hususunda ittifak ha
lindedirler. Boğazlar hakkındaki nota
mıza vaktiyle İtalyadan aldığımız ce
vap dahi, Türkiyenin bu meseleyi mey 
dana atmak için ileri sürdüğü Rebep· 
lerin yerinde olmadığım kaydetmiş 
değildir. 

Boğazlara karşı herhangi bir zo~la
ma, hiç şüphsiz, en başta Türkiyeyi a -
lSkadar etmekle beraber, bu zorlamanın 
hedefi doğrudan doğruya Türkiye da -
hi o1rruyabilir. Mesele Türkiyeye kar -
şı h<ı"hangi bir devlet tarafından taar • 
ruz edilmek niyet ve cesareti olup ol • 
mamasında değil, herhangi bir sebep -
le boğazlar zorlandığı zaman onun 
emniyetini müdafaa edecek garantile -
rin mevcut olup olmamasındadır. Böy • 
le bir tehlike yakın mıdır? Onu düşün~ 
mek bile lüzumsuzdur. Fakat beynel -
milel bir valoa, böyle bir emniyetin mü
dafaasına muahede garantilerinin kafi ol! 
madığını inkar götürmez bir kat'ilikle 
isbat ettiği dakikada, tehlike hali vii -
cut bulmU§tUr ve böyle bir tehlike ha
li karşısında, Türk milleti, kendi hüku -
metinin vakit geçirmeksizin en doğru 
ve losa tedbirleri almaya teşebbüs et -
mediğini görmek tahammülünde bulu -
namaz. 

sempati ile karşıiıyor,, 
Paris, 2:> (A.A.) - Bugün seaa.ı 

toda dış siyasa hakkında müzake•·e. 
ler C(!reyan etmiştir. 

B. De Hlois, Italyan yardımının 
elzem bulunduğuna işaret ettikten 
sonra B. Vallein Berlin ziyaretinc!en 
endişeler duyduğunu bildirmiş ve bir
denbire İngiliz - Alman bahri an
laşmasına benzer bir anlaşma :Je 
karsılaşm2k arzu etmeyiz demi~tir 

B. Lemery, hükumetten Realist 
bir dış siyaE:t ~akip et:rr.es'ni istemi~ 
ve demiştir ki: 

Hükumet, ltalya ile dostluk lü:::u
mu halckmda Laval'in formiUiitıJ be 
nimsemi~tir. Fakat acaba bu dostluk 
hcila baki midir? Fransız - Sovyef 
paktına gelince, bu paktın Fransay1 
Almanya ile bir anla.~mazlılia sürük
lemesi ihtimali vardır. Kollektif em
niyet ise şüphelidir ve Lokarno haki 
katte mevcut değildir. 

En nihayet söz alan dış işleri 

kanı B. Yvon Delbos, bütün hati 

re cevap vermiş ve ezcümle detni 
ki: 

Fransız ve Alman düşünceleri 
Zaştirılmaz d~ünceler değildir. 

manyanın lngiliz suallerine cevap. 
mesini ümit ediyorıtz. Aksi takd'.. 
meseleyi 19 nıart anla§mast esası ~ 
rinden difjer Lokarno devletzerı 
yeniden tetkik etmek l<izım geleC 
tir. Fransa, her zamandan ziyade 
lektif emniyete bağlı kalmakt . 
Fakat Fransa, yapayalnız olarak st 
sızlanmayı da kat'iyyen dil-şünm<' 
tedir. Hii.künıet Orta Avrupa mes 
Zerini ve ezcümle Avusturya mesel 
ni dikkatle takip ctmekteclir. Hil 
met, Montreu.xdc Tiirkiyenin 
rini de büyük bir sempati ile 
eylemektedir. 

Milletler Cemiyeti Konseyi 
Cenevre'de toplanıyor •• gun 

l-/abeş imparatoru da Cenevre'ye gitl 
Cenevre, 25 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti konseyinin Hk celsesi yarın 
saat 17 de akdolunacaktır. Celseye 
B. Eden riyaset edecektir. tık defa 
olarak B. Yvon Delbos cemiyetin iç. 
timaında hazır bulunacak ve B. F.:cie
nin oturduğu koltuk ile İtalyan dele. 
gesinin boş koltuğu aras:nda yer ala~ 
caktrr. 

Ruznamede şu meseleler vardır.: 
1 - Asurilerle Keldanilerin yer. 

leştirilmeleri meselesi, 
? - Be:vrıe1milel La ll4';tc ... d .. t..ı 

divanına iki aza intihabı. 

3 - J,okarno muahedenamesi ah
kamınm Almanya fa.rafından ihl:'Hi 
meselesi, 

4 - ltalyan - Habeş ihtilafı . 
HABEŞ IMPARATORU'VU TEŞYi 

ETMEDILEi? 

mekte olan Bay Eden öğleden so 

Parise gelmiş ve akşam yemeğini . 
Leon Blum ve Yvon Delbos ile b~ 
likte İngiliz büyük elçiliğinde ye 

"ı tir. Üç devlet adamı arasındaki ınıı 
kerelerde, Habeş meselesi ile Ren rı1 

takası ve Lokarno meselesi konııtt1 
ll'\U§tUr. 

Atmanyanın silah 
masrafları 

Londra, 25 (A.A.) - Mor.rııng r 
gazetesi, bugünkü nüshasında, A.lfll 
yanın yeniden silahlanmak için d 
fettiği paraya dair, "Şimdiye ~8 i 
bu hususta asla neşredilmemıŞ 

1 
hakiki tafsilat, kaydiyle bazı rnıı. 
mat ve rakamlar neşretmektedir. 

tinin 9 uncu madd~yi ıa~a~en. ıa_s- Konferans ve ltalya 
vip eylem~kte oldugunu bıldırnuştır. 

Montreux konferansında İtalya gibi 
bir Akdeniz devletinin henüz temsil o -
lunmamasma baş delegemiz de teessüf 
etmiştir. Fakat Montreux konferansı, 

İtalyanın ayni sebepleri ileri sürerek iş
tirak etmediği ilk konferans değildir. 

Boğazlar davasiyle İtalyanın sıkı a -
lakadarlığını gösteren mütalealar, an • 
cak, Boğazlar emniyetinin sür'atle te -

Londra, 2;) (A.A.) - Neca~i bugiin 
öğleden sonra c~nevre}e giderJ;en 
kendisini teşyi için resmen mümessil 
gönderilmiyeccktir. Bu münasebetle 
resmi mahafil ecnehi hükümdarların 
mütenekkiren yapmakta olctukları se. 
yahatlerde lngiltere hükumetinin 5s
tikba1 veya teşyide resmen mümessil 
buluvdurmasının usulden o1madığınr 
beyan etmektedirler. 

Bu gazeteye göre 1935 yılı i~İ~e 
ordu, donanma ve hava kuvvet 
için masarifi daime olara~ ~40 ~ 
yon ve tekrar siUihlanma ıçın de )ıl 
na 500 milyon İngiliz lirası sarf0 

muştur. 

' "f' 500 Bu yıl için daimı masarı ın .
0 Romanya heyeti, bir harp tehdi. 

di halinde Türkiyenin kendi emniye
tini sıyanet endişesini tamamen ve 
büyük bir sempati ile tasvip eylemek. 
te olduğunu bildirmiş ve ileri sürül. 
müş fikirler mahiyetinde ~zı müla
hn:ıa1arda bulunmuştur. 

Türk delegesi, Japon delegesirıin 
arzusunu nazarı dikkate almıya ha. 
zır bulunduğunu söylemiştir. Zira, 
'l'ürkh·enin Milletler Cemiyeti arası 

sıfa~1İe olan teahhütleri aynca tas
rih edilmiş bulunmaktadır. 

Konferans başkam, Japon dele
g-esine Jıitaben, muahede her ne su. 
retle olursa olsun cemiyet tarafın. 
dan kaydedileceğinden, l\lilletler Ce
miyetine yapılaeak tebliğ-atın bundan 
rnünbais olduğunu ifade eylemiştir. 

JAPONYA VE MiLLETLER 
CEMiYETi 

Elen !ielegcsi, Japonyanın Millet. 
ler Cemiyeti azası bulunmama!'nndan 
doğan güçlüğün kaldmlnmıyacağı 

fikrinde bulunmu,tur. Bir harp teh. 
didi halinde Türkiye, nasıl olsa Mil. 
letler Cemiyetini haberdar etmeye 
mecbur olacaktır. Fakat Japonya 
kendi takdiri hususundaki serbestisL 
ni tam olarak muhafaza edecektir. 

Lord Stanhope \'e Doktor Aras, 
Japon heyetinin endişelerini nazarı 

dikktt te alan bazı .tadil tekliflerinde 
bulunmuşlardır. 

B.8ato ise, hükumetinin kati nok
tal nazarını, konferans umumi cel
sesinin yeniden başhyacağı zaman 
bildireceği hakkında ihtiraz ka.\·di 
dermeyan eylemiştir. 
MÜZAKERENiN TEHiRi iSTENDi 

Başkan, Milletler Cemiyeti aza. 
sı olmıyan mumzi devletlerin hııkla-

Falih Rıf kı'nın bir min olunmasının İtalya için dahi ne ka-

k 
' 

Sı• dar zaruri olduğuna delil olarak alma • ma a e . . b v 1 a h' . bilir.Çünkü Türk teklıflerı ogaz ar a ıç 
Ankara, 25 (A.A.} - Falih Rıfkı b' se ir ve sefer menfaatini ihlal etme-

h k k "Ul " d ır Y · Atay, yarın saba çı aca us a kt alruz Boğazların herhangi bır 
intişar edecek ''Konferans ve İtalya,, mek e,tlay zorlanmasını imkansız kılacak 

· d R h"ku ma sa başlıklı baş yetkesın e, oma u - db' 1 e taalluk etmektedir. Bu ted -
t . . . t d l dınlan te ır er 

me ının, vazıye ay ın anır ay - b' 1 1 T" k" e kendisinin ve Boğaz -.. .1 .. d ır er e ur ıy 
maz konferansa mumessı gon erece· 

1 1 
l~k d barış nizarrurun emniye-

ği hakkında Türkiye Hariciye vekiline ~r.\a: t 0~:rak almıştır. Menfaatleri, 
mektubu ile Tevfik Rüştü Aras'm kon tı~ı . e e. k şark sulhunun em
feransta bir an evvel İtalyan murah- T.urk~y·eınınt vetyhaalıi:de bulunm:yan her 

.. 1 T" k' . baht' nıyetı ı e eza baslarını _gormek v~ . ub~ldı{'enınb ı- kesin Montreux konferansının bir an 
yarlık hıssedecegını ı ıren eyana- ' .. b k 

1 
a varmasını te -

. d'İtal' evvel mus et arar ar tını hatırlatmakta, GıornaJe ıa- . ri yapacağı şey 
nm, Türk isteklerinin Akdenizde ya- mennı etmekten gay 

NECASt UMIT iÇiNDEYMiŞ! 
Londr;, 25 (A.A.) -- Necaşi, saat 

11 de Londradan hareket etmezden ev
vel gazetecilere şu beyanatta bulun -
muştur: 

İngiliz Milletine bize karşı göster -
miş olduğu sempatik kabulden dolayı 

teşekkür ederim. Ccnevreye ümitle do
lu olduğumuz halde gidiyoruz. 

Tren hareket ettiği zaman kadınların 
"talihiniz açık olsun., sözleri işiti:iyor· 

du. 
EDENiN PARISTEKI GöROŞ

MELERI 
Paris, 25 (A.A.) - Cenevreye git -

km bir harp tehlikesi bulunduğu fik- yokt~r. w İ• 
1 

an neşriyatının, 
rine istinat ettiğini, Türkiyenin ileri Bız, dogr~su, .a Je i eti azalarını 
sürdüğü sebeplerden bir tanesinin bile daha fazla, Mılletler 11 Y. 

1 
~----~ 

dogruv olmadığı ve İtalyanın vaziyeti- zecri tedbirler hakkında bıkr adn evvc ş • ~ d 
1 Vketmek masa mı ta - am sergısın e nin kendisi Montreuxde mevcut ol- karar amaya se 'h d' 

madan verilecek her türlü kararı ka- kip ettiklerine inanmayı tercı e 1 - T •• k ' 
bul edemiyeceği hakkında bir nevi yoruz. . . ur pavyonu 

1 Hu .. kmümüzü söylıyelım: İtalyanın ihtar gibi telakki olunması lazım ge - < V styanı ı ın<"ıde J 
diği hakkmdakl yazısı ile yarı resmi Montreux konferans·nda mümkün oldu-
Stefani ajansının diplomatik muha- ğu kadar sür'atle temsil edilmiş oldu -

· · t k'tl v .. ek 1•steriz Fakat bu konfe-birinin, İtalyan gazetelerınm en ı c- gunu gorm · 
rinden bahsettikten sonra bütün bun- ransın mevzuu olan Boğazlar emni~et 
lara rağmen konferansın İtalyasız mü davasınm hiç bir talik. tavik ve te~_ıre 
zakereye devam etmesinin gayri tabii tahammülü olmadığı hususunda Turk 
olduğunu kaydeden ve bir tebliğe ben milletinirı titiz bir hassasiyet göster -
ziyen miltaleasmı mevzuu bahis eyle- mekte olduğunu hatırlatmak isteriz. 
mekte ve nihaj·et Anadolu ajansının. 
"Çok teessüf olunur ki diğer millet
lerin bayati i§lcrini İtalyanın muva
fık göreceği zamanlara isabet ettir
mek mümkün değildir.,, cümlesiyle 
biten notuna işaret ettikten sonra ya
zısına şöyle devam eylemektedir: 

Boğazlar konferansı karşısında 
İtalyan ne5ri~-~ tınm her tarafında·-

lngiltere ve Türk borçları 
Londra, 25 (A.A.) - Reuter ajan· 

sı bildiriyor: 
Avam kamarasında bir suale ce

vap veren B. Runciman, "Türkiye, 
Türk borçları hakkındaki anlaşmıya 

hürmet etmektedir.,, demiştir. 

"24 haziran 936 tarihli niı8hamzda 
Şam sergisine dair olan satırları ald-
kayl.a o1cudum. Yazdığını~ şeyleri biz

zat takip ediyontm. Telaviv fuvart ha
zırlığından bir kısmı ayrılarak .~ama 

yollanm'!ştı. Şam sergisi 30 temmuz 
986 tarihine kadar süreceğinden yeni 
mallarımızla ta"f..".Viycsi rırnkarrerclir. 

Pavyonumuz komşu ve dost memle
ketle geni§lemesini arzu ettiğimiz ti· 
cari milnasebetlere yarar hale getirile 
cektir. Milli menfaaiierin 'kurunuw..'Jı 

yolundaki dik1.at ı·e hassasiyetin.ize 
teşekkiir ederim.), 

İktisat Vekili 

Celll Bayar 

yon İngiliz lirası tutacağı ve yetı1
1

11 
if. . 1935 vı ı silahlanma masar ının d' 

masarifi kadar olacağı tahmin ",. 
mektedir. Böylece Almanya 193~ • 

. ·ı ı t'l'llıı i«inde takrıben 900 mı yon nı:ı 

rası sarfetmiş olacaktır. 

"' lta,yan • A 1man dostlu~ 
)19 

Bcrlin, 25 (A.A.) - lt~l~a el< 
bakanı Valle, Göring ile goruŞI11 ı:ı 
zere buraya gelmiştir. Bu, resnı~ ~ 
nezaket ziyaretinden ibarettir. ~d 
bu ziyaret Hitlerciliğin başlangıcı 

9 
v • t k · · tta 1'' ki dostlugu ıhya e me ıc,ın ' • ga 

Almanya tarafından sarfe.dilen tef 
retlerin bir tezahürü şeklındc 
olunmaktadır. 

"Dünqa harbi 
o mıqacak!,, 

s· safl1ıı .Londra, 25 (A.A.) - ır ktıı d 
Hoare Londrada söylediği nutu 

mi§lir ki : ıcıı" 
tngil:ere, kara, d_eniz ve ha.":OJJld 

vctler1 lüzumu veçhıle ve zıı:r:n dil~ 
kuvvetlendirildiği takdirde bır·ıa.tılB" 
harbi olmıy:ı.caktır. İngiliz sı ıı ~ıııJ 
ma programının yük~ek ve esas 
1i budur. 

Çinde muharebe, 
. bı, ~"'61 

Şanghay, 25 (A.A.ı - lyı llıı.ııı:r, 
hadan ög-renildiğine göre l{o .,, '" 

bO" ., 
kuvvetlerinin pişdarları Hengc dıJ r~ 
sil olmuşlardır. Ve bu mmta.lc~e. ,t 
lunan hUkQmet kuvvetleri Uze~ ti J' 
açarak onları bir miktar ıa.\tJ' 
ra tmışlardır. 

V aziy:et, gergindir, 



~ - . ...._. ., ............. ...._ . ........ ~ , ·-
BU GUNUN MATAl-tARl~I 
SAQ,IŞ'IN- C~_S.US 
ll~~IDYA.<O~VA\l,DıN 
AA<:. E'RALAQ' 

Tefrika: tO 

1 ehlike .kampanası 

Universite kadrosunda değişiklikler 
Dört profesör ordinaryusu profesör oldu. On bi 

çalmak •• uzere.t) 
Sevgilim ·.. Seni bir casus 

ferzetmek.. Ne garip şey! .. 
Gizli esrar elde etmek için kendiıi -1 

ile nit'tfllandığım Kont dö Fonvil'i ni
Sirı ıevdiğimi anlıyorum. Kısmen onun 
levimliliği, çocuk gibi fütursuz hali ve 
1\lrel yuzü beni büyülemitti. Kendisi -
ile tamiri kabil olmıyan bir zarar ge -
tirnıek fikri bana çok ağır geliyordu. 
Bunu yaptığım takdirde hem bana o -
lan itimadı ıilinecek, hem mesleğini 
kaybedecekti. 

O bir kaç dakika içinde öyle anlar 
ltçirdim ki, hemen beni casuıluğa gön
deren amirlerime ihanet edip Kont Jan 
da Poravil ile evlenmeğe bile karar ve
riyordum. Fakat bu zaaf, - eğer zaaf 
denilebilirıe - bir mliddet sonra geçti. 
tık defa elime geçmit olan mühim fır -
l&t bUtün helecanile kendini göıtermc
ie batladı. 

kAğıtları çalmağa karar verirver • 
llıez derhal jan'ın odasına girdim. Ev • 
rık çantasını yerinden çıkardım. Bazı 
kabataslak anahtarlar yanımda ta§ldı • 
fnn yegane alJ.t ve edevatımdı. Bet da· 
Jcika ıürmeden kilit açıldı. 

Bundan ıonra ortaya çıkardığım ki
iıtlar benim tasavvurumun fevkinde 
ltylerdi. Topların, yeni tayyare topla
rı da dahil olduiu halde bulundup yer 
leri ve hele telaizle idare edilen yeni 
bir torpidonun evsafını ve tef errüatını 
ICSsteren vesikalar bulmuştum. Bu tel
...... "' AUlll.Wl CdıleO torpıdonun tccrÜ • 

besi Brest'de bahriye erkanı arasında 
tanı bir gizlilikle yapılmı§tt. 

Aradığımı sadece talih sevkile bul -
ırıu! oluyordum. Jan'rn hediye etmi§ ol
duğu elmas İ§letneli kol saatime bak -
tını. Henüz saat dört olmamıştı. Önüm
de en açağı üç saat kadar bir zaman 
\'ıtrdı. Bu müddet zarfında bu plSnlan 
P.ek ala kopya edebilir ve tekrar yerle
tine koyabilirdim. 

kağıtları toparlıyarak mantomu ve 
lapkamı giydim. Ve bir taksi alarak o
turdttğum otele gittim. Burada p15nla· 
tın fotoğraflarını almak için her çeşit 
"aııtam vardı. 

Yaz:lı izahati tifre ile not edebilir -
dinı. 

Vesikaların fotograf makinesile kop 
raıını çıkarmanın şüphesiz m4htelif yol 
farı var. Ekseriyetle bir çok planlar §ef-
~f kopya kağıdı üzerine basılmış veya 
Çtzihniı olduğu için bunları hassasiyet 
\'erilmiş bir kağıt tabakası üzerine ko
~up ışığa arzetmek lazımdır. Netice • 
~ e baz an kabataslak bir resim ç~k•.r. 

al.:at casusluk maksadına pek ala ya • 
tar. , 

• nen plinlannresmini almakta bu u -
t ıııu tatbik ettim. Saat beş olduğu sı-
1.'~rda yalnız yazılı izahati tifre ha • 

kadının adresi yazıhydı. Bu kadın, her 
ikimizi de istihdam eden casus teıki -
litı içın iyi bir "mektup kutusu,, vazi - , 
fesini görüyordu. 

Nişanlım Jan ile arkadaır tam yedi· 
de apartımana döndüler. Bir müddet 
sonra akpm yemeği ıofrasındaydık. 

Ben, itimi henüz bitirmiş olmanın 

helecanile ve kurtulut duyguları içinde 
kantık bir haleti ruhiyede bulunuyor -
dum. 

Jan, kahve ve likör ısmarladığı daki
kada çocuk hademelerden biri kendisine 
bir mektup getirdi. 

Jan bizden müsaade iıtiyerek mek -
tubu açtı ve okumala baıladı. 

Bir bakııta gözüme ilişen "Tulon,, 
kelimesinden birdenbire bir tehlike sez
dim. 

Fakat içimdeki korkuyu belli etme -
dim. Jan'ın arkadatı ile konuşup gülüş· 
mekte devam ettim. 

Birdenbire niıanlım benim yüzüme 
baktı. Ve: 

- Lidya, dedi, bu mektubu sen de 
bir oku. Bir arkadaıımdan geliyor. Se
ni .tanıdığını •Öyliiyor. Senin bir casus 
oldufunu bildiriyor. 

Jan'ın bu sözleri üzerine hiç bir 
hayret alameti bile göstermedim. Mek • 
tubu battan aıağı okudum. İmzaya gel
..Uğiı.u ~am:ın 2nladUJ'. lr:i. J:ın bUtUn ıı.r

kadaşlarına beni alabildiğine methede -
rek yazmış ve kendisile evlenmeğe ra· 
zı olduğumdan ne derece gurur ve se -
vinç duyduğunu anlatmış .. 

Bu mektup öyle bir zabit arkadaşın
dan geliyordu ki, bu zabit evvelce be -
nim yolumdan geçmi§ti. Kendisile ta -
nışmıştım. Ve hepi hatta en büyük teh
lickye düşürecekti. ... 

Mektubu Jan'a verirken: 
- Hoı, dedim . ..Casus zannedilmek 

heyecanlı bir §ey değil mi? 

Jan cevap verdi: 
- Arkadaşım sadece şaka ediyor .. 

Yahut da seni bir başkasına benzetmiş, 
başkasile karııtınyor, tasavvur et sev • 
gilim. sen bir casus ha.. Sen.. Ma 
petite! .. Seni casus farzetmek kadar ga
rip bir ıey olamaz. 

Bu hadise de daha fazla güçlüğe 

rastlamadan geçti. 

Ayni zamanda bu zabitle Tulon'da 
hiç tanışmadığımı söylemiştim, bu su -
retle Jan ortada bir yanlışlık olduğu -
na enikunu kanaat getirmişti. 

Fakat o sıralarda "tehlike iıareti,. 
ni görmem ve ona göre hareket etmem 
lazımdı. Eğer o ak.fam hareket etsey -
dim ..• 

(DC'OOm edecek) 
llld-. d 

l>l " efterime not etmekle kalmamı§ ----------------
~ anıarın dahi fotoğrafik kopyalarını al MALOLLERLE ŞEHiT YETiM 
rıa: ve casusların bu gibi vesikalarını LERINE iKRAMiYELERi 
ı letnıek için kullandıkları hususi 
~~n~ içine koyarak zarfları güzelce DAGITILACAK 
\ihurlenıittim. 

$e ~~ zarflardan ışık geçmez. Çünkü i
le tiı'?e. siyah veya kırmızı kağıt dö • 
lcannıııtır. Onun için içerisindeki evrak 
ı_ tanlık odada değil de ı§lk altında açr
lta ~ olursa, ı§ığr görür görmez birden 
lilcrarırlar. Bu suretle takip edilmek teh 
wtlerj de azalmıı olacağı gibi, bu 

•i~rın arzu edilmiyen ellere düıme • 
~ do önüne geçilir .• 

~td ont dö Forsvil, apartımanına dön
dığ en sok zaman evvel, kopyasını al • 
feı •tn Planlar, vesikalar tekrar mah • 
"il'~sına konmuş ve mülazım dö Fors -
l' ın dairesindeki eski 
tricştirilrnişti. 

emin yerine 

])·
de ıger taraftan bunların birer sureti 
du. ç~~.tan postaya verilmiş bulunuyor

Onderdiğim zarfın üzerinde bir 

Fatih aakerlik ıubeai reisliğinden: 

1 - Fatih şubesinde kayıtlı öz harp 
malülleri ile şehit yetimlerinin 936 yılı 
ikramiyesinin M. M. Vekaleti yüce ka
tından dağıtılma buyuruğu gelmiştir. 

2 - 2-7-936 gününden itibaren Fatih 
ilçebaylığı~da toplanacak dağıtma ko -
misyonunda haftanın cuma, salı ve çar
tamba günleri saat 14 den 1 7 ye kadar 
ikramiye dağıtılmasına devam edile -
cektir. Malulleri müteakip ıehit yetim
lerine başlanacaktır. 

3 - ikramiye dağıtma müddeti 4 ay 
süreceğinden bu müddet sonunda ge -
tenleri ikramiyeleri 937 yılı dağıtması -
na kalacağından kendileri gelmiyenler 
kanuni vekilleri ile ikramiyelerini at -
dırmalan menfaatleri namına bildirilir. 

doçentin maaşı da 70 Liraya çıkarıldı 
Üniversitenin profesör ve doçentlik 

kadrolannda yeniden bazı değişmeler 

yapılmıştır. Bu değişmeler arasında 

dört profesör ordinaryüs profesörlüğe, 
beş doçent profesörlliğe ve 11 doçen • 
tin maaşları 70 liraya çıkarılmıştır. 

Tıp fakültesi profesörlerinden Ne
şet Ömer, Saim Ali, edebiyat fakültesi 
dekan ve profesörü Fuat Köprülünün 
saylavlığa seçilmeleri dolayısile üniver-
site talimatnamesi mucibince ordinar • 
yüs profesörlüğüne gelme ıartlannı ha
iz olan çoğrafya profesörü İbrahim 

Hakkı, jeoloji profe!lörü Hfimit Nafiz, 
ikinci hariciye profesörü Kemal, Sinir 
hastalrklan profesörü Hayrullah ordi • 
naryüs profesör olmuşlardır. 

Bundan başka doçent Tevfik Remzi, 
Burhanettin, Hamza, Necmettin Rifat 
Osman Cevdet 70 lira maaşla profesör
lüğe tayin edilmişlerdir. 

Maaşları 70 liraya çıkarılan doçen~ 
terden şimdilik yalnız doçent Zeki Rı -
za ve Kemalettinin emirleri gelmiş di
ğerlerininki henüz gelmemiştir. Bunla
rın emirleri beklenmektedir. 

HUKUK FAKÜLTESiNDE 
üniversitenin dört yıla çıkarılması 

i§ile meşgul olmak üzere hukuk fakül
tesi dekanı Sıddık Saminin başkanlığı 
altında toplanan profesör EbulCıli, Şu
varts, Noymark, Kozark ve Ali Fuattan 
mürekkep heyet çalışmasını bitirmiJ ve 
18 sahifelik bir rapor hazırlıyarak rek
törlüğe vermiştir. 

BÜTÜN FAKÜLTELERDE 
TOPLANTI YAPILACAK 

Her fakültede yapılacak değişmeleri 
tesbit etmek üzere .kurulan komisyon • 
ıar sıra ile rektörtin başkanlığı altında 
toplanarak yapılacak değiımeleri gö • 
rilıeceklcrdir. Bundan baıka bu toplan
tılarda bu yılki fakülte faaliyetlerinin 

Hak yeri 

Üniversite rektörü B. Cemil Bilsel ve Üniversite bahçesinde 
çalııan talebeler 

neticeleri, imtihanların verimi ve yeni
den alınması lfizım gelen tedbirler de 
görüşülecektir. 

Fen fakültesi (29) haziranda, hukuk 
fakültesi (30) haziranda, tıp fakültesi 
( 1) temmuzda toplanacaktır. 

Edebiyat fakültesi profesörler ku -
rumu bugün toplanarak bu durumu gö
rüşeceklerdir. 

YABANCI DiL DERSLERi 

Üniversitede tatil ayları münasebeti
le Iransızca, ingilizce, almanca, italyan
ca ve rusça dil kurları açılacaktır. 

Bu kurlara iştirak etmek istiyen ta
lebelerin iki temmuza kadar yabancı dil 
okullarına baş vurarak kaydedilmeleri 
tazım dır. 

HASTA BAKICILIK OKUL· 
LARI ÇOGALTILACAK 

Kültür bakanhğı hastabakıçılık o -
kullarım arttırmak maksadile yeniden 
bazı vilayetlerde hastabakıcıhk okulu 
açmaya karar vermiş ve hazırlıklara baş 
lamıştır. 

Heyetinin 

Bu okullar için bakanlık yeni bir 
limatname hazırlamaktadır. 

YABANCI OKULLARINDA 
AÇIKLAR 

Yabancı ve azlık okullarının ye 
yıl kadrolarında yapılan tetkiklere ı 
re, 1 S açık öğretmenlik vardır. Bu~ 
lise, orta ve ilk kısımlardadır. 

OSKÜDAR ORTA OKULUNDAf 
DÜNKÜ TOPLANTI 

Bu yıl Üsküdar orta okulunu bitir 
meğe muvaffak olan 200 den fazla genf 
dün okut salonunda öğretmenlerinin ... 
tirakile bir toplantı yapmışlardır. 

Törene hep birden söylenen tıtik • 
HU marşiyle başlanmış, okul direktö~ 
okulun tarihinden, yeti~tirdiği mezunl 
dan bahseden uzun bir söylev vermi 
tir. 

Okul direktörünün söylevine ka 
lık olmak üzere öğretmenler ve talebe-! 
Jerden bazıları söz söylemişlerdir. 

Bu yıl Üsküdar orta Ökulu bütün o 
ta okullar arasında en çok mezun ve • 
ren bir okuldur. 

isteği 
ölüme sebebiyet vermekle suçlu Sait Paşa 

zade Vehbi'nin duruşması durdu 
Sadrazam küçük Sait Paşa zade Veh· ı 

binin, uzunca bir zamandanberi İstan
bul üçüncü ceza hakyerinde, ölüme se-I 
hep olmak maddesinden duruşması ya
pılıyordu. Duruşma, sorgu, şahit dinle
nilmesi, keşif v. s. safhalannı geçirmiş, 
nihayet sonuna yaklaşmıştı. Müddeiu • 
mumi Feridun Bagana esasa dair iddia 
namesini bildirerek, suçlu Vahbinin Or
taköy civarındaki caddede 100 kilome~ 

re yarış hızile sürdüğü hususi otomo
bilini, o sırada caddeden geçen asker 
Bekir oğlu Osmana çarptırdığını, za • 
valhyı ezdiğini ileri sürmüş, tedbirsiz -
lik, dikkatsizlik, nizamlara riayetsiz -
lik suretile ölüme sebep olmaktan ceza
landırılmasını istemişti. Ve duruşma, 

müdafaaya kalmıştı. 

ı::: 

Dün sabahki celsede, suçlu Vehbi, 
hakyerine bir istida verdi, bu istida o
kundu. Vehbi, isidasında 13 nokta ora 
taya atarak, davasının bu mahkemede 
görülmesini istemediğini kaydediyor, 
hakyeri heyetini red isteğinde bulunu
yordu! 

Bu isteğe karşı, bu celsede hakyeri 
heyetini teşkil eden reis Necip Nadir, 
aza Hüıeyin ve Tahir kısa süren bir mü 
.zakereye çekildiler, müzakereden son -
ra celse açılınca, müddeiumumi Feri • 
dun Bagana, suçlunun bu dava netice
sini mümkün olduğu kadar uzağa at • 
mak için uzun zamandanberi her cel • 
sede bir meaele ortaya çıkardığını ve 
tam bu meseleler halledilip de nihayet 
dava sonuna yaklaştığı anda da, işte bu 

istidayı verdiğini, varit olmıyan bir ta
kım sebepler göstererek, 13 nokta üzr 
rinde topladığı bu sebeplerle mahkc • 
meyi red isteğinde bulunduğunu, tim
di de bu yoldan neticeyi geciktirmek 
yoluna başvurduğunu söyledi. Bunun • 
la beraber, böyle bir istida verilmiı ol• 
masına göre, bunun kanunen tetkiki , .. 
rek olduğunu, şimdiki halde bu davaya 
bu mahkemenin bakamıyacmı belir • 
terek, red hususunun tetkiki ve bu hu-

susta bir karar alrnması için, ağır ceza 
hakyerine göndçrilmek üzere, istidanm 
ve dosyanın müddeiumumiliğe verilme-

sini sözlerine kattı. 
Hakycri heyeti, bu isteğe uygun ka

rar verdiğini bildirdi, davanın duruı • 
ması olduğu yerde durdu! 

iki bekçlqi öldüren bekçi Cemal'in 
idamı istendi 

Aksarayda Horhor çeşmesi önündel 
eskiden arkadaş oldukları bekçi Zül -
fikarla Ahmedi öldürmekten suçlu bek
çi Cemalin duruşması, İstanbul ağır 

ceza hakyerinde, dün öğleden sonraki 
celsede son safhasına yaklaştı. 

Hakyerinde müddeiumumiliği temsil 
eden Kaşif Kumral, escıs:ı dair mütalc
asını bildirdi. Dava mevzuunu etraflı o
larak anlattıktan sonra, şöyle dedi: 

- Suçlu Cemal, o gün çeşme önün • 
den geçerken Zülfikarm kendisine kaı
şı bir el hareketi yaptığını ve tahkiri 
mutazammın lakırdı söylediğini, esa -
sen Zülfikarın yüzünden Muradiye 
mahallesinden Topkapıya atıldığı için 

müteessir bulunduğunu, dolayısile mü-( 
vazenesini kaybettiğini, ruhi bir mec -
buriyet tahtında suç işlediğini iddia e -
diyor. Bu müdafaa yollu iddiasını teyit 
sadedinde de, şahitler gösterdi. Amme 
şahitlerile beraber onları da dinledik 1 

Bizce, vak'a şu yolda sabittir: Ev -
vcke ayni mahallede be~ilik eden Zül
fükarla Cc:malc, vazifelerine müteallik 
bir meseleden dolayı işten el çektir'il -
miş. Tahkikat neticesinde Zülfikann o 
mahallede bırakılıp da kendisinin baş • 
ka mahalleye naklini, Ziilfikardan bi -
len Cemal, bu zannının tesiri altında o
na kin beslemiş. öç almak gayesi güt • 
müştür. O gün çe§me başına bu maksat-

la gelmiş, aralarında hiç bir konuıma 
geçmeden tabancayı çıkarıp çevirmif, 
hatta bir aralık sarsıntı geçiren koluna. 
bir elini destek yapmış, bu suretle de 
mutlaka hedefe isabet ettirmek için uğ
raşmıştır. Zülfikan kanlar içerisinde 
yere serince, orada su dolduran Ahmc
de de - al sana da 1 - diyerek kurşua 
sıkmış, onu da öldürmüştür. Bu Ah • 
metle aralarında mukaddema hiçbir hl• 
dise olmadığı ve Ahmedin aırf orada 
bulunmas•na kurban gittiği de, aynca 
anlaşılmıştır 1 

Ahmedin ölmezden önce alınan ifa • 
desi, bu itibarla inanılmağa değer bir 

(Lütfen saYJ/aw ~rinü) 
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Hergün bir hikaye 

Korsanın Kılıcı! 
lsveç hi.kayesi Yazan: Hannes Bute"§Ön 

Yeni Adliye 
tayinleri 

ilk liste Miıdaeıunıumi
liğe aün bildirildi 

T opkapı dışında ... -. ... -.-. ............................ ---kaza 

8 ir otobüs devrildi. 22 
kişi yaralandı 

\ 

Hayatmıda iki zayıf cephem var
dır: Bunlardan biri Margottur, biri 
de antika! Sakın bu sözümden Margo
tun da antika olduğu manasını çıkar
mayınız. Bilakis! O, cazibeli, minicik 
bir mahluktur; hatta her hususta ta
mamile kusursuz, gayet mükemmel 
bir mahllık ! öte, beri satın alış istida
dı bakımından bile! 

- Dikkat et şimdi! Hanburgda bir 
şeyi ucuz satın almak; pek o kadar 
mesele değildir. Fakat burada, Helgo
landda iş değişir. Güçleşir. Dikkat 
et şimdi bana, bu çetin vaziyete rağ . 

men, malı nasıl ucuz düşüreceğim! 

Bir müddettenberi tebliği beklenilen 
adliye tayinlerine ait ilk liste, dün Ve- 1 ŞofÖr 
kaletten İstanbul müddeiumumiliğine 
bildir.imiştir. !stanbudan taşraya ve 

bağırıyor: 
herkes 

"Eyvah mahyolduk 
hela\laşsın !,, 

Öte beri satın alış istidadı de-nile11 
bir şeyin mevcut olduğuna inanınız; 

bu istidat, bende vardır, gerçi. .. Fakat 
Margotun bu ciheti mülahaza edişi, 
benim müt3.lea edişimden bambaşka! 

Geçende kendisine Hamburgda li
man mümessilinden satın aldığım 

Çin Pagodu örneği bir konsol üstü 
süsünü 10 marka aldığımı söyleyince, 
hemen atıldı: 

- On mark mı? Çok pahalı! Sen 
bunu yan fiyatına da alabilirdin ve 
bu suretle 5 mark cebine kar kalırdı. 
Benim metodumu tatbik etmiş olsay
dın, bu mabet modeli, daha ucuza mal 
olurdu. Bir fırsat düşerse, sana nasıl 
hareket edilmesi gerek olduğunu gös
teririm. O zaman işi bana bırak! 

Eh, fırsat düşmesi çok gecikme
di, bir müddet sonra zuhur ediverdi. 
Yaz ortasında güzel Helgoland adasın
dayken! Orada seyyar, sabit antikacı-

ar, karıncalar gibi gidip gelirler, anlar 
gibi vızıldarlar. Evet, böyle! İşte o
radayken, ben, eski bir korsanın pas
lanmış kılıcına karşı zaaf duydum. Bu 
korsan, Klavs Störtebekkerdi. O, Ham 
burg üzerine yaptığı baskından son
ra. Ilelgoland kayalıklarındaki ta
hasşungahına dönerken, korsanlıkla 
canlara kıymasını hayatile ödemişti. 

Margotcuğum, bana akıl öğretıne
ğe girişti: 

rr::!]lllmml::ıı::9ml .................... .. 

i~adedir. O, Cemalin, sebepsiz olarak 
ve ne kendisile, ne· de Zülfikarla ara • 
l.:ırmcht hiç bir 'l~kırdı geçmeden, doğ· 
ruclan doğruya ateş ettiğini, can ve • 
• irken söylemiştir. Bu ifade inandmcı 
b'.r ifade olarak göz önünde tutulma -
lrdrr. 

Kal<l·, ki, şahit Cemal oğlu Necati, 
Ntım::ı::ı kzı Remziye, Mehmet oğlu Ali, 
b:.ı ifa:byi teyit etmişlerdir. Arada hiç 
bir söz gcçr.ıemiş, hiç bir sövüşme ol -
mamış, Cemal bir elini koluna destek 
yaparal: kurşun sıkıp, Zülfikarla Ah • 
r.: ~a i çeşme IJ3şı:ıda k::mlar içerisinde 
r.::e serince geri dönmüştür. Daha bir 
ço:: sahidin ifadeleri de, vak'anm böy • 
le :>lduğunu teyit yolludur. 

işte, biz, bµtün bu delillere istinat e
ck. ::k, cinayetin tasavvur ve tasmimle 
işlendiği kanaatine varıyoruz. Bu suç, 
ceza kanununun 450 inci maddesine u
yar. Tasavvur ve tasmimden dolayı bu 
maddenin 4 üncü ve iki kişi birden öl
Ciürmekten dohı.yr S inGİ bentleri c!eıale
tile, son fıkrasma göre suç1u Cemal 
hakkınca ceza kesilmesini istiyoruz! 

D~Hc.ı yerinde bulunan Zülfikarın a
ilesi, siyah, bol çarşaflr, esmerce ve 
genç bir kadın, reis Kemal Kaf san o, ne 
diyeceğiZ'ıi sorunca, boynunu büktü: 

_ Ne diyeceğim? Sizin 1eyinize bı -

raktım 1 
Ve birden, boynunu ileri doğru u

zattı: 

_ Kanuna kan isterim 1 

Suçlu Cemal, - Orta ya§lı, dim dik 
ve sert yapılı esmer bir adam - Ga -
yet soğukkanlı görünüyordu. Hiç ses 
çıkarmadı. Ne rengi attı; ne de sarsın

;ıya uğradı. Gerek müddeiu~u~il~~!~ 
idam cezası isteğini. gerek oldurdugu 
Zü!fik:mn ailesinin - kanına kan -
söziinü sakin bir tavırla karşıladı 1 

Avulatı, müdafaaya hazırlanmak ü
zere. mühlet istedi. Duruşma, 23 tem -
muz perşembe saat 14 e bırakıldı. 

·································:: :;······················· == 
~i ~ evamh oku ' ucu1ar ii •• u •• 

:i r~in kupon n .. ., .. . " 
g Bu kuponlar! kesip saklıyanlar ;i 
Si "KURUN un a,..tıg~ı müsabakala!'a ii 
•• ~u "1 •• 

•• k 1 r ~· ii iştirak ba~d:mı az:ınır a · !: .. .. 
:: ···········• -··········································· 

- Haydi, bakalım! Göreyim seni! 

Ufak ve rengarenk süslü antika 
dükkanına girdik. Margot, mühimse
mez bir tavırla, dükkancıya sordu: 

- Şu camekanda duran Störte
bekker kılıcı kaça? 

taşradan lstanbula tayinlerle beraber, 
bulundukları yerde tayinleri de tesbit 
eden bu listeden sonraki listelerin 
temmuzun haftasında gönderilmesi 
muhtemel görülüyor. 

Dün bildirilen ilk liste, şudur: 
30 lira maaşlı Diyarbekir 'Sorgu 

hakimliğine İstanbul hakim namzetle 
rinden Mustafa Suat, 40 lira maaşlı 

Karadeniz Ereğlisi müddeiumumiliği

Dükkan sahibi, nezaketle söyledi: ne terfian Şile müddeiumumisi Ahmet 
Naci, 45 lira maaşlı baş müddeiumumi 
muavinliğine terfian !stanbul müdde
iumumi muavinlerinden Nurettin, 70 
lira maaşlı Temyiz raportörlüğü11e ter 
fian !stanbul sorgu hakimi Adil, 70 li
ra maaşlı ~emyiz raportörlüğüne ter
fian !stanbul azası Mehmet Fazıl, 45 1i 
ra maaşlı Sinci derece !sttanbul aza
lığına terfian İstanbul azası Şakir, 45 
lira maaşlı !stanbul azalığına İstan
bul sulh hakimi İbrahim Tevfik, 35 
lira maaşlı İstanbul müddeiumumi mu 
avinliğine Kuş adası müddeiumumisi 
Sadrettin, 35 lira maaşlı 10 uncu dere
ce İstanbul icra memurluğuna terfia,, 
icra memuru Ziya Nuri, 45 lira nı--!1? 
Sinci derece İstanbul sulh haki'""" - · 
terfian İstanbul sulh hakimi Niyazi 

- 25 marka! 

Margot, sanki bu söylenilenden 
hiç bir şey anlamamış gibi davrandı. 
Böyle davranış da, onun gizli sistemi
nin sırlarındandı. Mal sahibi, r.fıya 
yüksek fiyat istemiş olmasından dola
yı utanacak ve fiyatı indirecekti. Müş 
terinin anlamamış gibi davranışının 

neticesi, bu olacaktı. Margota göre! 

Bir an geçince, Mnrgotun dudakla-
rından şu sözler, döküldü: 

- Şey.. Kaça dedinizdi? 
Adam, sükünetle cevap verdi : 

- 35 marka! 
- Müsaade ediniz, eğer yanılmı

yorsam, demin 25 demiştiniz! 

Açıkça görülüyordu, ki bu netice, 35 lira maaşlı lO uncu derece !stırnbul 
Ma.rgotun gizli sisteminde hesaba ka- icra memurlt:ğuna terfian icra uıemr 
tılmamıştı!. nı Ekrem, 80 lira maaşlı 5 inci df'r<'· 

- M"tlmkün değil,... 35 demiştim! ce İstanbul hukuk reisliğine terfian 
Ben, araya girdim, Ufa karıştım: tstanbul üçüncü hukuk reisi Ali Rıza, 
- Fakat, müsaade ediniz. Bana da 80 lira maaşlı 5 inci derece İstanbul 

25 demiştiniz gibi geliyor! hukuk reisliğine terfian lstanbul 5 in-
Adam, kaptanlara mahsus biçim- ci hukuk reisi Kazım, 30 lira maaşlı 

de uzatılmış çatal sakalını eline aldı. Kuruçay sorgu hakimliğine İstanbul 
Gümüş rengindeki çatal sakalını.... ve hakim namzetlerinden Rasim, 30 lira 
düşünceye daldı. Şimdi, acaba iniş mi, maaşlı Siverek sorgu hakimliğiıı.e ls
yoksa çıkış mı? İçi, mücadele halin- tanbul hakim namzetleri'hden Ahmet 
deydi anlaşılan! Nihayet, iyi tarafı kö- Çelebi, 55 lira maaşlı 7 inci derece !s
tü tarafına galebe etmiş olacak, ki tanbül aulh hA.kimlieine terfian İstanbul 
bana döndü ve şöyle sordu: sulh hakimi Ahmet Şakir, 40 lira maa.şh 

- Sahiden 25 mi demiştim? Eh, 
madem ki siz böyle işittiniz, şu halde 
doğru olsa gerek! 

Margot, zaferle sarhoştu: 

9 uncu derece İstanbul sulh hakimliği
ne terfian İstanbul sulh hakimi Ab
dülkerim Celalettin, 55 lira maaşlı 
Adli tıb işleri Morg müdür ve meclis 
azalığına morg doktoru Hasan Rah-

- Ben de işittim, ben de! Ve taş mi, 35 lira maaşlı 10 uncu derece !s-
çatlasa, 25 den fazla vermem! ~ t f" ts 

Adam, bu sefer ona 
yolda söze koyuldu: 

tanbul icra memurluguna er ıan -
dönerek, şu tanbul icra memuru !brahim Halim, 

- Affedersiniz, lakin siz de 25 işit
miş olamazsınız. Ne 25, ne de 35! Çün 
kü, benim ilk cevabımı anlamamış, 

ikinci defa fiyat sormuştunuz. Bu da 
gösterir, ki benim ilk sözümü hiç mi 
hiç işitmediniz!... Bununla be!'aber, 
mademki arkadaşınız 25 dediğimi ıs

rarla söylüyor, malın zararına olma
sına rağmen, kılıcı 25 marka v1::riyo
rum işte! Hayrını görün! Güle glile 
kullanın! 

Alışveriş, bu şekilde oldu. Lakin, 
benim M.argot'um, sayesinde bu kılıcı 
ucuzca ele geçirdiğim kanaatinrledir. 
Limana sessizce ve yanyana yürüye
rek inerken, kadının gizli sisteminin 
karlı tarafr neresi olduğunu zihnen 
araştırdım ve bir türlü bulamadım! 

Esnaf, ondan kurnaz çıkmış ve kor
sanın pasli kılıcını, bize ilk söylediği 
fiyata sokuşturmuştu. Morgot da, kir 
pik kırpmadan, bedelini sevine sevine 
saymıştı. Sevine seYine, tıktr tıkır! 

Öyle ya, ikinci söylediği fiyata. 35 
marka satın almadığımıza, çok şü-

k .. ' ur. 

Siz. ne dersiniz? Siz, nasıl yapıyor· 
sunuz? Alışveriş pazarlığını karınıza 

mı bırakıyorsunuz? Ben kendi hesa
bıma. o tarihten sonra, antikalarımı 

gene kendi bildiğim gibi ve antikacı
lara yana,"•lmz giderek kolleksiyonu 
ma kattım! 

Korsan Klavs Störtebekkerin P"<i· 
Iı kılıcına gelince. bu Pehoalnd yndi 
gtm. Hamburg şehrinde. Mar~0tru

ğumun odasının duvarında. vatarn ··ıı 
karısmda asılr duruyor: heniM i-:,.. 

o paslı kılıG - sakın ha! · i~:ırcti' f'yı1 
her bakı<.:ta. antikalarımı te1t b-ı ... ·-·''1 

ve kendim pazarlık ederek R lnı ı\ k ka
rarımı, her seferde tazeliyorum! 

flanneı Bute11§Ön 

55 lira maaşlı 7inci derece İstanbul 
sulh hakimliğine terfian İstanbul sulh 
hakimi İsmail, 70 lira maaşlı Trabzon 
müddeiumumiliğine terfian İstanbul 
müddeiumumi baş muavini Salih Esat, 
55 lira maaşlı yedinci derece İstanbul 
sulh hakimliğine terfian İstanbui sulh 
hakimi Mazhar Yaşar, 30 lira maaşlı 
lsparta aza muavinli'1ine hukuk me
zunlanndan Adviye Yasin, 80 lira ma
aşlı İzmir hakimliğine İstanbul ihtisas 

mahkemesi eski hakimi Atıf, 35 lira 
maaşlı Balıkesir müddeiumumi mua
vinliğine İstanbul ihtisas mahk.~mesi 
eski sorgu hakimi Hakkı Şükrü, 70 li
ra maaşlı Aydın müddeiumumiliğine 
eski İstanbul ihtisas mahkemesi müd
deiumumisi Ahmet Reşit, 45 lira maaş 
lı lstanbul müddeiumumi baş mua
vinliğ:.ne Balıkesir müddeiumumisi İb· 
rahim Sünuhi, 45 lira maaşlı İstanbul 
sulh hakimliğine Ankara hakimı Hü
samettin, 55 lira maa~iı lstanbul sor
gu hakimliğine terfian Bolu mücdei
umumisi Hüseyin Fahrcttin, 35 lira 
maaşlı İstanbul sulh hakimliğine terfi 
an baş müddeiumumi muavinlerinden 
Behiye Rahime, 55 lira maaşlı Ödemiş 
cumuriyet müddc·umumiliğine lstan
bul müdCleiurrumi muavini ~lahmut 

Salahattin. 

VIY ANA ITF AIYE Y.ONGRESl 
tŞlNi BiTiRDi 

Viyanadan bildir;ldiğine göre dört 
haziranla Viyanada açılan milletler a -
rası itfaiye kongresi isini bitirmiş ve 
dağılmıştır. 24 hükume:in iştirak e~ti -ı 
ği kongre Viyana itfaiye merkezınde 

toplanmış ve toplant ı e:mas·nda. re.isi. - l 
f d ı..:- -·· .. ·· '- ·····'-·-t• .. . cumu:r tara ın ar:. ...,.. ..t.............. . .................. ::; ...... , 

Reisicumur Viyar. itfaiyesinin 2501 
senelik tarihinden bahsetmiş. bunu mü- ı 
teakip Viyanalı itfaiyeciler tarafından 

bir geçit resmi yapılmıştır. 

Kazanın sebebi şaftın kırılmasıdır. Otobüsün 
alabileceğinden fazla yof cu aldığı söy:eniyor 

Dün saat ikide Topkapı d şında Da
vutpaşa askeri kışlasının fır.nı önünde 
feci bir kaza olmuş, şaftı kırılan bir o· 
tobüs devrilmiş, yirmı iki kişi yaralan
mıştır. 

Kazadan biraz sonra vak'a yerine 
giden muharririmizin yaptığı tahkikatı 
yazıyoruz: 

Çatalca şoförler birliğine .ıit ve şo -
för Edibin idaresindeki 37 numaralı 

Şevrole otobüs dün öğleye doğru yirmi: 
beş müşteri aldıktan sonra İstanbula 1 

gelmek üzere kalkmışt .r. Otobüs Da -
vutpaşa kışlasının hizasını geçtikten 
sonra arka taraftan doğru bir demirin 
kırıldığı işitilmiş, şoför şaftın kırıldı -
ğını hemen anlam ştır. Bununla birlikte 
frenleri tutan teller de kırılınca otobü -
sü kurtarmak ümidi tamamen kesilmiş 
tir. Çünkü otobüs bir yokuşu inmekte
dir. El freninin de tutmadığını gören 
şoför Edip şöyle bağırm~ştır: 

_ "Eyvah! mahvol~uk. H<:rlıes he -

lallaşsm! 

Otobüs gittikçe hızla~mış ve aşağı -
dakı köşeyi dönerken sol tarafa doğru 
devrilerek parçalanmışt r. Otobüsteki 
yolcular ölüme doğru gittiklerini anla
dıklarından feryat etmeye başlamışlar
dır. Otobüs devrildikten sonraki m:'ln -
zara pek feciydi. Hafif yaralı olanlar a
yağa kalkmışlar, ağır yarcılı ve baygın 
olanlara yardım ediyorlardı. 

ilk olarak Haznedar çiftliğine ait 
tuğla yüklü bir kamyon ve bundan son 
ra Doktor Mazhar Osmanın otomobili 
gelmiş, bir ka~ dakika sonra da devriy.e 
gc:en zir zabıta motosikleti vak'a verı
ne yetişmiştir. Zabıta memurlan sür· -
atle telefon edilecek bir yere gitmişler 
s hhi imd3.t otomobiline haber vermiş -

!erdir. 
Bay Mazh.,r Osman otomobilinden 

inmi~. yaralıl:>rd3n ağır 0lanlar bu oto
mobille ve o S'r::da voldan ~eçen ba~k:ı 
ot0mobillcrlc ve sıhhi ior.rl <ı t otomobili 
j1r Gııraba hastanesine kıldırılmışlar -

dır. 

Yaralıları hastanede nöbetçi bulunan 
- - •• • -- ~ .... !-... ('.(lhlllye 001'tOrU bay .:!U.1• llC ucu•~·.r~ 

nöbetçisi Bav Sadri karşılamışlar, ame
lıyathaneye alarak ilk müdavatı yap -
mışlardır. Hastaneye muhtelif vas·ta -
larla yirmi iki kişi gönderilmiştir. Bun-

gazeteciler yaralıiılrla 

!ardan bir kısmının ınuddvcıtlaıı yapıldı" 
tan sonra yaralarının hafif olduğu gô' 
rülmüş, kendileri serbest t.ıırakılmıştıf• 
Bunların isimleri şunlardır : .. 

Çatalcada dördürıcü alay beşinci ı:ıo; 
lük efrad ndan Mehmet, Çatalca evk3 

memuru tsmaıl, yeğeni Necdet, örne!'" 
Ji muallimi Hüsrev, Çatalca Çakılk~~ 
muallimi Zahide, Çatalca Albahan kO 
yünde muallim Hakkı. Silivri Ortakô ' 
yünden Şakir oğlu Malik, Büyükçe~ : 
meceli Hasan, Çatal::amn Kabakça kO 
vündt!n demirci Cemal.. . 
- ~~ 

Yaraları ağır olup hastanede te 
altına alınanlar ise şunlardır: 

· · N' · baya." Şoför Edip, muavını ıyazı, , 
Nedime, üçüncü komiser izzet, Çat~.111, cada rençper Mehmet, İzzettin köyU ,, 
de rençper Reşat, korucu Murat, B~ , 

" k 't 1-{ii yalık köyden Mehmet, mute aı ··s· 
seyin Hüsnü. talebe Faruki, Naci, IJı.ı, 
rev. bakırcı Mehmet, Stefan cğlu yu 

vakim... ıııı-
Bunlarm yaralan başlarından, ko , 

d İk . kadı" 
rından ve bacaklarndan ır. ı ,, 
la bir çocuk hiç bir yerinden yaralıtfl 

mamışlardır. . . . . . faıl' 
Otobüsün haddı ıstıabisınden ·t 

1 1 a aı yolcu aldığr anlaşılmıştır. Yo cu ar dıl' 
eşyalar da otobüsün üzerinde bulu~ e' 
ğundan şaftın bu fazlalığa tahamrn 
demiyerek kırıldığı söyleniyor. ıı; 

Kaza tahkikatına emniyet altıncı ş ; 
be mühendisleri ile adliye el koy~ıl§ tl" 

'"dd · urnı tıl tur Mühendisler ve mu eıum ·ııe 

avi~lerinden Bay Feridun kaza yerı ttl 
"ste 

giderek keşif yapmışlardır. Otobu , 
ar~3 tacak yer kalmamıştır. Parça. p 

dır. ~ urıdıı" 
Şoför Edip ağır yaralı oldug . i~e 

M .. Ni"a.ıı 
konuşamamaktadır. uavını J 

şunları söylemiştir: oto' 
"- Şaftın kınld·ğını anladD11· .• r 

~ ·el· d Kend1111' büs ycku~ aşag1 gı ıyor u. 
111 

ı 
. d" Sat 

şağı atarak kurt:ı.nnak ıste ırn. . 1 • ,,, 

k . b '. d vrılol 
mağa çıkmıştım ı oto U!' e ··~·'' 

1 '] de §OJ Evkaf memuru Bay smaı 

demiştir: !>İ' 
"- Davutpa;ıaya yalını yokutl3 el 

gürüicü i~imm. Şoför i>uııu mücea~::e ; 
frenine sarıldı. O da tutrnııyrnca ıır' 

lallaşın!,, c!iye bağırdı. Bundan •:0 ; 
araba ıüratle yoku§ atağı indi .,e 
şeyi dönerken de devrildi.n 
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Türk Kuşu [;KON O Mi 
Bir fabrikanın IDiSabakalarında Yüksek okul 

hakkında 
talebelerı . 

qenı bir • Pamuk fiyatları 
yükseliyor manası 

1'.arabükte kurulacak olan de
~İr ve ,elik fabrikası bu sene ar-

ı k İflemeğe btı§lıyacaktır. l!u 
Qb .k b' rı anın çalışmaya bQ§laması 
li~ taraftan bizim iç endüstri po-
. kamız bakımından manalı. be

l'i taraftan da dünya enc!üstri ha-
reketler· . b. t h .. .. .. .. t ır.ın ır eza urunu gos· 
ermek itibarile likkate layıktu. 
b Bizim için istihsal endüstrisini 
ea/i"ec k .. d · • · · ktı " e agır emır sanayunın 

b rrılmah artık bir emri vakiden 
~ <ttka bir §ey değildir. Çorap 
/"mak için, un üğütmek için, 

4 °krıma/arı daha kaliteli bir h~le 
l.0l'7>ıak için ters bir yola sapabi
ırd'k 
• ' · Boyuna fabrika ith!ılatçı-
' olcırak k l b"l' d'k G·· .... 

11 a a ı u ı . orunufe 
Qzarcın labrikafar isler ve sö-z::de 

'ltı.iiatahsil de olurduk. F alıat bu 

le e _Yarardı?. Kuma1, yahut iş-lley 1 

'lrnı§ her hangi bir madde yeri-

ile b 'd ' 4• u mao e.eri hazırlayan ma-
r:~elerin devamlı mü;ter;si ola-

kalacaktık. 

4 l(arabük demir ve çelik labri-
"•ı y • • • .}ı arın ıçın en çok ış hazH"!ı-
C::eak l b' . k tQh • 0 an ve ızı gerçe ten müs--

lı[ Yapacak bir müessesedir 

~e ~~rabük çelik fabrikasının bi
~ti~ore manası budur Gerçekten 
el ~l hayatına atılmak demek 
e rn·· 

ıi[ r.ıstehlik sanayiden, müsfoh-
l<ıncıyie gegmeh demektir. 

• • • 
lrı ~~rabük f abrikaıını kuran bir 

rıltz .. •J• I ·ı· muessesesı ır. r.gı ız eko-
~01nil~ görüıüüne göre böyle bir 
ç:_ek~t aykırı telakki. olunabilir. 

lı ~ki lngiliz ekonomi bün-
1>t~1~ yurtların meckinalQ§ma
'>t~at, bu yurtların bir pazar, bir 

ıı1tc:r· h 1· d ile 1 a ın e kalmcuı prensioi-
1 

1 
.. dcıyanırdı. lngiltere için me

e q ff· 
,, ındistanın makinala~mama-

ıız~tn b' d . 4QJc/ zaman ır ava halinde 
eli r. Fakat bu prensipin Hin
i •tanda olsun, diğer memlekf>t
ercf 

fil;--~ olsun kuvvetle hüküm sür
. rıı zn- l I ·1 . b•' _,,.an ar ngı tere sanavı-
·•ı11 d .. 

ltırıc1 ~nya rekabetinden emin bu-
icl· ııgu Zamanlara münhasır gibi r. 

~ ffcdbuki bugün vaziyet tama-e" ele... • • lit .ı gışmıştır. Karfısında ka-
e"e h' '>'! 11 ıç bir şey kaybetmeden 
Qli:y f' .. .. . • 

l>Q et ıatını duşuren rakiplerı 
rc1,,. B l l k b · · Jıe • • un ar a re a et ıçın, 

a· Ilı kurulan ve daha modern te
'•Qt 

iııc1 a •ahip olan fabrikalar nev-
~eZ1t müesseseler vücuda getir

r:tecburi yeti nd ed ir. 
8·· l t'ıi t oy e bir harekete geçmek ye-
«'11 sa • 'A ·ı . l'lQ... nayı mamu atı ı e yenı 

4iı.İ~~l:ır fethetmek c-i-:lder. müş
e,l' , llr, Rakamlar bize /ngiltere 
~il t Tntn git gide pazarlardan çe

el ·,.~f kt2 olduğunu göstermek~e-

b., 111iİliz fabrikalarının düstüğü 
bir ~azi~et bir taraftan da ~ yeni 
eli.,. adıse ile karakt.:?rlenm"ekte-. n· 

Jefl'tt ır çok memleketler sanayi-
SQ :? hareketine bQ§lamışlardır, • 
~l 1'1Qyileıme hareketinin başladı-

}lerlercl 'l . k 'hl' • ~iie e ı erı te m ' sanayı 

4~1~3eseleri için bir kazanç şekli 
le.,.e ~~tır: Sanayileşett mer.ıl eket-

••tihsal ·• l ~'<k! sanayıı vasıta arı sat-

lefel(cırabük labrikQflnda sanavi-
'l il bir m l k • • h "z t e.,.· em e etın ışta ası t e 

ı tek ..... 
ft ~Q nıgın yeni zaruretleri kar-

tfıya gclmif tir. 

Sadri Ertem 

Pehlivanlarımız 5 
Evvelki gün şehrimize gelen A.lman 

güreşçilerile güreşçilerimiz dün gece 
saat sekiz buçukta Taksim stadyo
munda karşılaştılar. Sekiz buçuğa 
doğru evvela Almanlar, sonra bizim 
güreşçiler ringe çıktılar. Güreş fede
rasyonumuz reisi Bay Ahmet Fetgeri 
kısa bir nutı:k söyledi. GüreşçilE'r bi· 
ribirlerine takd:m edildi. Misafirlere 
çiçek verildikten sonra müsabakalara 
başlandı. 

ŞÖNLEBEN - KüÇOK MUS'f AFA 
56 KİLO - GREKO ROMEN 

Çok çevik olan iki güreşçi ilk beş 
dakikayı ayakta geçitdiler. Alman mü 
temadiyen bel kapmıya savaşıyor. İkin 
ci beş dakika da ayakta geçti. Kur'a 
atılınca evvela Aiman alta düştü. Son 
ra Mustafa alta yattı. İkisi de cir!;ey 
yapamadılar. Ayağa kalktılar ve dört 
dakika sonunda Alman sayı hes<ı.bile 

galip geldi. 
ŞÖNLEBEN - YAŞAR 

61 KİLO - GREKO ROMEN 

Gong çalar çalmaz Yaşar atıldı ve 
beş dakika Yaşar'ın hakimiyeti altın
da geçti. İkinci beş dakika başlayınca 
Yaşar Almanı yere düşürdü. Ve bir 
aralık hasmını belinden yakalıyarak 

yere vuracatktı. 11.finder dışına çıktı· 

ğından hakem düdük çaldı. İçeriye 
girdiler. Bir dakika sonra tekrar be
linden yakahyarak yere vurdu. Fakat 
tuş olmadı. On dakika tamam olunca 
y:ın hakemlerden Alman beraberlik 
işaretini, yan Türk hakemi Yaı;ar'ın 

galip işaretini kaldırdı. Neticede t<'ra
berlik kararı verilerek Yaşar yere 
yattı. Altında olmasına rağmen bir 
kaç defa Alınanın belinden tuttu sonra 
Alman alta yattı. Yaşar üçüncü da· 
kika sonunda Almanın belini kavra
yıp sırtını yere getirdi ise de tam bu 
esnada düdük çaldı. Bu tuş sayılma
dı. Dört dakikayı ayakta güreştiler. 

Neticede Yac:oar müttefikan sayı hcsa
bile galip geldi. 

KüLDEMAYSTER - YUSUF 
ARSLAN 

66 KİLO - GREKO ROMEN 
İkisi de çok sert güreşe başladılar. 

Bir kaç dakika sonra Yusuf Arslan 
Almanın başında briyantin oldueunu 
ve bu yüzden ellerinin yağlanarak kav 

cı ........ ·· .. · .. · .. · .. · .. · .. ·.·~ · .. ·.·· .· .. ·.· .· .• .· ..... ·. 

- 2 galip geldiler 
rıyamadığını söyledi. Havlu getirile
rek Almanın başı silindi. Alman hep 
bele atılıyor. On dakikada ikisi de bir 
şey yapamadılar. Kur'ada Almatı alta 
düştü. Yusuf bir kaç defa Almanı ye· 
re vurdu, sırtını yere getiremedi. Son· 
ra Yusuf alta düştü Ye altta olmasına 
rağmen Alınanın sırtı yere geldi. Or
ta hakemliğini Alman yapıyordu. Bu
nu saymadı. Bunun üzerine Yusuf Ars 
lan çok asabileşti ve son dört dakika 
Yusuf'un sert atılışlarile geçti. Neti
cede garip olarak Güldemayster ek
seriyetle galip ilan edildi. 

VİKKE - SADIK 
72 KİLO - SERBEST 

Güreş başlayınca Sadık Almanı 
hemen alta aldı ve Almanı yirmi da
kika yerden yere vurdu. Neticede müt
t efikan sayı hesabile galip geldi. 

BOTNER - İBRAH!M 
79 KİLO - SERBEST 

Düdük çalınca İbrahim Botner'in 
üzerine atılarak yere attı ve hemen 
ayaklarına yapıştı. Sol ayağını müte
madiyen tutuyor, geri çeviriyor. Al
man da İbrahim'in ayağını tutuyor 
ve bırakmıyor. 

Üç dakika b:tti. lbrahim hakim 
güreşmesine rağmen yan hakemliğini 
yapan Alman gene beraberlik işareti
ni gösterdi. Halk bu tarafgirliğe çok 
kızıyor İbrahim Botner'i dakik:ı.larca 
yerde ezdikten sonra sayı hesabile 
müttefikan galip geldi. 

KALNER - MUSTAFA 
87 KİLO - GREKO ROMEN 
İki güreşçi el sıkıştıktan sonra 

Mustafa Sert atılışı ile hasmını yere 
vurdu. On dakika Mustafa'nın galibi
ytci altında geçti. Alman alta yattı 

ve Mustafa her zaman yaptığı gibi 
hasmını belinden tutup havaya kaldır
dı ise de Kalner sırtını yere getirmek
ten kurtardı. Mustafa bir dakika son
ra Almnnı belinden tutup havaya kal

kaıar alındı 
Türk kuşu okulundaki çalışmalar 

sona ermiştir. Bu münasebetle Hava 
kurumu genel merkezi bütün yüksek 
tahsil görmüş gençlerin Türk kuşuna 
girmelerini temin için yeni bazı mü
him kararlar almış ve şehrimizde ma
yıs içinde açılan Türk kuşuna imti
hanlar dolayısile gidemiyen talehelerE> 
yeni bir fırsat daha verilmiştir. 

Yüksek okul talebeleri hava ı:;ını

fına avrılma suretile kamp müddetle
rini Türk kuşunun tnönünde açılar.ak 
yüksek yelken uçuşları kampında dol
dur-.ı c:ıklardır. 

Bu talebeler ~ehirlerde açılan Türk 
kuşu okullarındaki sıçrama derslerini 
dı> burada :vanacaklardrr. 

'Büti.in yüksel~ okul talebesinin kam
T"a iı,tirak etmelerini temin için lnönii 
kampmm açılması 8 temmuza bırakıl
rrrc:tır. Girmı>'t istiyen gen.-lE>rin ş;m· 

"diden hava J.-ıırumuna bas vurarak 
isimlerini yazrlırrrıalıı rı \'P sıhhf mua
yenelerini yaptırmalan Iazrmdır. 

r= 
L Gelenler, Qld1'nler J 

YUGOSLAVYA ELÇiMiZ 
Yugoslavya elçimiz Bay .Ali Hay

dar dün Belgrattl\.n şehrimize gelerek 
Perapalas oteline inmiştir. 

Bay Ali Haydar bir kaç gün bura
da kalacaktır. 

ALMAN TAYYARESi 
AN KARAYA GiTTi 

Almanyadan kalkıp doğruca şehri
mize gelen "G 52,, isimli bir Alman 
tayyaresi dün öğleden sonra An.kara
ya gitmiştir. 

Tayyare Efganistana doğru bir se-
fer yapmaktadır. · 

FRANSIZ DAYINLER 
MÜMESSlll 

Bir müddettenberi Ankarada bulu-
nan Fransız Dayinler mümessili Bay 
Doklozye dün şehrimizden geçerek Pa 
:rise gitmiştir. n 

dırdı ve on beş dakika 21 saniyede ----------------
Mustafa tuşla Almam yendi. yere getirerek galip geldi. 
FOGEDES - SAMSUNLU AHMET BU AKŞAMKİ GüREŞLER 
ACIRSIKLET - SERBEST GÜREŞ Bu akşam Almanlarla ikinci karşı-

Samsunlu Ahmet çok güzel .:>aşla- laşmamız olacak ve Küçük Hüseyin, 
dı ve hemen Fogedesi altına alarak Yaşar, Sadık , Mersinli Ahmet, Musta
üç dakika 19 ::ıaniyede Almanm .... ırtım fa, Nuri, Çoban 3'ilreşeceklerdir. 

Pamuk fiyatları son hafta !çinde 
3, 3,5 kuruş kadar yükselmiştir. Bu 
fiyat yüksekliği stokların çok azalmış 
bulunmasına ve yeni mahsule de daha 
epey müddet kalmasına atfedilmekte
dir. 

İskenderiyeden gelen malümata gö 
re bura piyasası eskisine nisbctle çok 
yükselmiştir. Penbe kurt da geçen se
nelere nisbctle bu sene daha fazla tah 
ribat yaptı~mdan yeni rekolte şimdi
den tahmin edilememektedir. Bunun 
için tüccar çok mütereddit davranmak 
tadır. 

lnc ·r sat1şla11 
Bu yıl incir satışlarının geçen s&

neye nisbetle çok fazla olacağı ve iyi 
fiyatla satış yapılacağı umulmakta.
dır. Eğe mıntakasmda mal kal:nadı

ğından yeni mahsul üzerinden alivre 
satışlara başlanmıştır. Hamburgdan 
gelen malfımata göre !zmir Genuin 
incirleri 30-31 şilin üzerinden muame 
le görmektedir. 

Fındık p{qasası 
Son hafta içinde tsviçreye 32. Mı

sıra 3,5 ton iç fındık ihraç edilmiştir. 
Bundan başka 3,8 ton kavru1muı; fın
dık da Amerikaya gönderilmiştir. 

Trabzonda bu yıl mahsulün nisbE'ten 
az olacağı anlaşılmakta olduğunıian 
elinde mal bulunan köylü satmamayı 
tercih etme!dedir. Türk fındığı alan 
memleketlerden alivre satışları hak
kında istekler olmaktadır. 

GÜMRÜK MEMURLARINA 
iKRAMiYE 

Her sene olduğu gibi bu yıl da güm
rük memurlarından ikramiyeye layık 
olanlara mükafatlar verilecektir. Faa
liyet gösteren memurların listesi ha
zırlanmaktadır. 

MALTADA VEBA YAKALAR/ 
M.altada veba hastalığından vak'a

lar görüldüğü haber alındığından bu 
liman müvaridatma karşı ·umumi ta
limatname mucibince te~birler alındı
ğı bildirilmektedir. 

KAYlJJAKAlJILAR Bl1GVN 
TOPLANIYOR 

İstanbul vilayetindeki kaymakam
lar bugün üçte vilayet binasında bir 
toplantı yapar.ık muhLelif meselel~r 
hakkında görüşeceklerdir. 

Çetinerin müsbet, maddi, elle tutulur, gözle 
görülür, ya§ıyan bir acısı vardı; ölü günleri canlan
dırma ve hayale dalma zevki bunu giderecek bir ça
re olamazdı. 

4 
Süleymaniye camiinin kubbelerindeki ibtitinu 

ve kemerlerindeki ince san'atı seyretını;k, Mimar Si
nanla ayni asrı ya~ı§ olan bestekar MakbUl lb -
rahim Pa§anın hümayunkinna çaldınp dinlemek ve-
ya yapraklarının kenarları tezhipli bir divarw açıp 
kas~de ve gazel ok:ımak ayni !eydir; geçm: ş bir dev
re ait m:.ı:ıyyen bir zevk sistemi, bugünün insan1a • 
rına ancak halden ayrılır gib~ o!mak ve maziye doğ
ru uzakla§ınak şeklinde aldatıcı, kısa ve süreksiz bir 
lezzet verebilir; bu, bir rüyanın ipek kan::ıtlan ara • 
sında ya§aınağa çalışmak demektir. 

zife alarak yeniden müsbet sahaya dönmek teşebbü
sünde bulundu. 

ZIY ARETÇI HEMŞiRELER TEŞKiLATI 

1 
öte yandan salonlannda yabancı dil konutu -

lan, kadmlann yabanc! erkeklerle dansettik.leri, ya ~ 
hancı milletleri~ içkileri ve eğlenceleriyle vakit ge -
çirilen ve yabancılaşmıt insanlarla dolu olan lstan -
bulda ya§amaktan bıkarak büyük bir ruh açlığı için
de aradığı Türk htanbul, her halde geçnıit bir me -
deniyetin muhtetem cesedi halinde gözleri önünde 
boyluboyuna yatan bu muhte§em mazi olmamalıydı; 
Çetiner, Latifi Beyefendinin konağında, 1839 Tan -
zimat hareketindenberi her gün biraz daha kaybolan 
ve yakında büsbütün ortadan silinip gidecek olan h
tanbulla kartılatmıtb; Latifi Beyefendi ve ahbap • 
ları, her gün bir tanesi tarihin karanlık dehlizleri 
içinde hayalle§ip uzakla§an eski İstanbul tipleri idi. 
Çetiner, kozmopolit htanbulda zehirlenip hastalan -
nuştı; devrini yapıp bitirmiı, mazi olmuş lstanbulda 
ve günden güne maziye karışan, duygusu eski, dü -
şüncesi eski, zevki ve çeşnisi eski insanların araım -
da derdine reha bulamıızdı. 

Osmanlı yaprs:nın çatırtılarla çöküp gittiği ve 
Cumuriyetin kurulduğu yıllarda okuma çağına gir -
miş olan çocuklar şimdi yirmi ya§mdadır; Yeni Tür
kiyenin yeni İnanışlar ve yeni şark·larla yeti§ip bü -
yüyen inkılap nesli, neredesin? 

Saz, vaktiyle yeniçeri oacğında orta destancısı 
tarafından yaprlnuş olan eski ve basit bir ıarkıyı ça
lıp söylemeğe başlanuş~ı; eski ve basit bir şarkı idi, 
fakat Çetinerin bir zamandır ya§Clcfığı müthi§ haleti 
ruhiyeyi kuvvetle söyliyen korkunç bir hakikati ta -
şıyordu: 

Bahane g~zler şahane: 
Hüsniine yoktur bahane. 
Süleyman ol.sam cihdna 
Gönül eğlenmez, eğlenmez! 

Çetiner, rüyasından uyanrr.ıt ve yirminci asnn 
müsbet, hakiki, reel lstanbuluyla kar§t karşıya kal -
mıtlı; bu, c!ok:ız batlı bir efsane canavarı gibi her 
tarafından ayn uğultular çıkan bir varlıktı; her bü -
yük şehir gibi htanbul da en zenginleri ve en fakir
leri yanyana yaşatan bir yerdir; batka büyük ıehir -
lerden farkı çokluk içtimai sınıfların kaşesini yap -
mıt, hududunu çizmiı, semtini ayınrut olmamasıdır; 
pencerelerinden ışıklar ve kahkahalar dağılan seki.~ 

katlı apartrmanlann arkalannda duvarlan tenekeden 
kulübeler karanlıkta hıçkırırlar. 

Çetiner, zengin tstanbulda Vural Gündoğdu 

aile:;i muhitini kötü bir Avrupa taklidi halinde bul -
muş, buradaki §<'.hsiyetaizlikten tiksinmiş ve kaçmış
tı; Latifi Beyefendinin muhiti ise zengin lstanbulun 
başka bir köşesiydi ki burada da yerlilik köhnelik 
çerçevesinden kurtulamadığı için hayatın arkasında 

li:alnuş, dinamizm~en mahrum ve cansızdr; üstelik 
bu iki z1t muhitteki insanlar sadece kendileri için 
yaşıyan. fcrdiyet1erinin hodgam kulesi içine kapan -
mı!\. v"'r1 klan içtİIT'..ai unsurdan mahrum k:mselerdi; 
ha!b·· ki Cetir.er vaktiyle başk-.lannıs favc'oılı olabil -
m 0 .,:n büvük z,.vkİni tatnu~ bir adamdı "e f'e ol~a 

idnd0 eski idel\Fst memlrketci hekimden kıJm•~ bir 
şevler vardı; onun içindir ki bu sefer de fakir lstan
bulun ıztırabınr bağrına basmak ve nıhuna yeni bir 
teselli aramak üzere içtimai yardım tetkilatmda va-

Yeni Türkiyenin içtimai yardım sahasında ilk 
tecrübesini şimdilik htanbulda yapır.ağa başladığı 

''Ziyaretçi hemşireler teşkilatı,, Claha ilk ad:moa r.r.ı
vaffak olmuş bir it sayılmalıdır; çünkü ne zaman • 
danberi biril:en, artan, olgun bir hale gelen ehemmi
yetli bir ihtiyaca böylece cevap verilm.it oluyor. 

İstanbul devlet dü§künü bir tehirdir; eskiden 
de fakirleri yok değildi, fakat eski saltanatın idare 
merkezine asırlarca yurdun dört bucağmdan vergi, 
hediye, ticaret etyası bedeli §eklinde bo§alan bir al
tın oluk vardı ki bilinc!iği gibi 1908 me§nıtiyetinden 
sonraki yıllarda bu oluk ekmaz oldu; bir yandan da 
üatüste yangınlar §ehri harap ve bir kısım ahalisini 
yoksul bir hale getirdi; memleket üstüste harp ve 
mağlubiyet acılan geçirdikçe İstanbul uzun seneler 
muhacir uğrağı bir yer olarak yığm yığın fakir ve 

mahrum kütlelerin gelip geçmesine ve arada yerle • 
§İp kalmasına sahne oldu. 

Netice şu ki Türkiyenin en büyük şehri b~ .. 
gün tiddetli bir geçim ahenksizliği içinde kıvranmak. 
tadır; bir tarafta yerli ve ecnebi alabildiğine zen • 
ginler tstanbulu en lüks garp memleketlerinin se • 
f ahat ~rkezlerine bağlarken beri yanda gün gör • 
müş, fakir düşmüş eski mütekait, dul, yetim aylık • 
çılar cevlet kasasından Üç ayda bir avuçlanna dam • 
lıvan sekiz on liranın ntın alma kabiliyetinin küçük
lüğü ve ihtiya; lann çokluğu ve çeşitliliği karşısında 
derin bir şaşkrnl•k içindedirler; alış veriş yerlerin • 
~e her gün i ş sizlik yÜzünden kapanan yeni bir dük -
k~nrn camına "kiral·k•n· .• levhası asılıyor ve dünkü 
usta, bugün f:rsatını bulursa komşusunun dükkanı· 
na çıralı .alaraln.a:irin.~ük bir gÜndeliğe boyun eği. 
yor. _(Arkası var) 

' 
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KUMBARA DE STEKTIR 
lı Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taııınızı de denemiş 
olursunuz. 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulanan bOtDn . kumbara sahlplerloe 

senede 7 defa kur'a 'ekerek 

~000 Lira mükifat 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmekted;r. Bu iki keıidenin her 
birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir. 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 " 
10 kişiye 100 yüzer Llr•d•n 1000 " 
20 ,, 50 elliter ,, 1000 " 
175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, 

Ceman 207 kitiye 5000 " 

ikişer bin liralıklar: 
IQer b•• ke•ldenin her birinde yal-

._,_ 1 kl•IY• iki bin llra verlllyor. au 
"••ideler her sene Şubat, Haziran, 
ı-emmuz. Eylül ve birinci Kanun •Y• 
larının ilk günleri yapılmaktadır. 

-- 1 

,E•nia Levazım Satınalma Komis1Jona ilanları ! .--.......................................................... _. 
ltJUTU.ia edilen bedeli 7265 lb·a 2S kunıt olan 105000 kilo mub· 

14 
1af eebze 2 temmuz 938 tarihine tastbyan pertembe 1ÜDii aaat 

ele bpab zarf auretile alınacaktır. 
k--~'"-ldsat teminatı 544 lira 89 kurut olup tartnıuneıi her ıün 
-~ondan parasız verilir. 

~teklilerin 111unıkkat teminat makbuz veya mektuplarile ve 
lielı· l&Jıb kanunda yazılı belıeleri ve teklifi muhtevi mazrufları 
~ .._ ... hir aaat enel Kaıım paf&da bulunan Komisyon Reiali· 
'ermeleri. (3288) 

l • 
~ 7 et icra llemurltı~ftdcnı: 

~boı-çtan dolayı merhua olup 
~ karar verilen ll&Dtufrut 8:iS ıııatkıeai ve tltü makinesi 30.6. 
~ .. ~ ctıntl saat 12 den 13 e kadar 
~reırte Bocalıanda da hazır bu
~ memur taratnıdan satılacağı 

olunur. (V. No. lesü) 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabılr Haseki haıtane11 dahiliye 

mütebaa1111 
Llleli Ldtilf apartımafta 1&at 4 • 7 e 

kadar telefon: 22459 

lrıs:t:a:ni:b:u;ı-1 i:Hi:a:rı::·c:;'i~A~s:-tk::e:rinl .. ----• Dün ve Yarın neşriyatı----• 
Kıtaatı illnları 50 kitap koca bir kütüphane 

teşkil eder 1 - 936 - 937 derı aeneai için 
Kuleli, Maltepe ve Buraa liıeleri· 
le Kmkkaledeki Askeri San'at Ji. 
ıeaine ve Konya, 
Orta meldeplerine 
caktır. 

Erzincan AS. 

talebe alma-

Bu mühim eaerleri 8 lira peıin vermek ve her ay 3 lira 8e!e· 
mekle elde etmek mümkündür. ilk aerilere abone olanlar ye. 

ni çıkanları da bedellerini takıitle ödiyerek alabilirler. 

lstanbul - Ankara Cadcleıi - V AKIT Kütüphanesine 

2 - Kabul ıartları AS. lise ve 
müracaat ediniz 

orta mektepler talimatmda yazı· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
lıdn:. Bu talimat askeri mektep-
lerde ve askerlik ıubelerinde ıö
rülebilir. 

3 - isteklilerin qafıda yazı· • MikdailMa, mubammeu bed~llerı ve ekliltme ıuıı we .aaUera R.f 

h buauıları da ılSz lnünde bulun- iıda yazıh malzeme kapah za,.f usulil~ Ankarada idare ilinaaınGa 
durmaları lazımdır. aabn alınacaklardR' 

A - Bütün mekteplerde kay- Bu itlf.re girm~k iıtiyenlerin hizalarında gösterilen muvAkkat t 
dı kabul 1 Temmuz 936 da bq· minlltıan ile kaau\ıun tatin ettiti vesikaları Reımi gazetenin 7 
lar ve 10 Aiuıtoı 938 da biter. 5 - 936 I• ve 3297 No. lu nüııhaıında inti,ar etmit olan talimatı 
Müsabaka imtihanı da 15 Aiu• me dairesinde almmıt vesika ve tekliflerin: basküller ile ~amlar 
tosla 21 Aiuıtoı araaında yapılır. tesviye titeleri ve aynalar için eksiltme günü ıaat (14,30) a Ye d 

B - Mekteplerin bulundukla- namometreler için de keza ek!\iltme günü ıaat (15) e kadar komt 

Yerler L_ • • d ki k"I d 'on Reislliioe Yermrleri lazımdır. Şartı.ameler paraııa olarak Hay. 
rı .... rıc1n .? meY ı er e . . • 
oturan isteklilerin 10 baairan 938 ~,acla T...Uüm ve Sevk tefhiinde Ankatacla Malzeme ela 
dan 31 Tem 938 t ·h· ka· 11nde datıtdmaktadır. (3420) 

muz an ıne ..... 1 • . • M h M kk 
dar bulWld ki 1 . k waa Hmenın ıamı u ammAn uva at 

u ara yer erıu aı er· bedel,· 
teminatı 

ilk ıube!erine müracaat etmif ol- -------
malan llsrmdll'. Muht.ılif \lb'atta ve ) 

C - Kabul 1&rtlarmı taııyan miktarda camlar, au ) 
istekliler evrakını tamamlattırılq> teaviJe tiıeleri , ) 14877 Lira 1115,77 Lira 
askerlik tubeleri vaııtuile mekle- aynalar ve cam bo- ) 
be ıöndermeleri ve mekteplerden nılar. ) 
davet vaki olmadan hiç bir istek-
li mektebe gitme:nelidir. 12 dane 1000 Ye ) 

D - Müaabaka iaatibanma 6 dane 250 kiloluk ) 5304 Ura 397,80 Lira 
buküI ) sirmek lçia davet edllea ilteldl- • 

Eksiltme 

------------------~-----------------------l eria imtihan yapılacak yen b· 10 daı~e dinamometre) 1653 Lira 123,97 Lira 
dar gitmek ve imtihanı kazanma· ... 

aaat 16 da J111C8 geri dönmek için J..-C•k· 
lan masraflar ta,,,,.men ilteldfre 
aittit. Bunun için •• •idlt ft da- ilk ekailtmeai 'feılledllmiı olup muhammeQ. bedeli 17423.30 1 
nüt masrafmı bera .. r ıötürmeai olan perçin çiviai 6 - 7 - 936 pazartesi günü ıaat 14,30 da pa 
lazıJJ;\du. lık ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

ı _ ~ ~ktelae aı..I • Bu iP. sirmek illiJenlerin 13n6, 75 liralık muvakkat temiut 

d•1 d. ~ ....... ı_d. d &· b. h k "d· kanunun tayin ettfli veaikaları R eami ıaze\enin 7 - 5 - 936 
ı me ı5• ~ ar e ıç ır a ı 3297 N 1 ~ı..L .... - ... _ • • 1 ı· d · · • o. a u..-wumua 1Dtitar etmıı o an ta ımatname aıre11n 

dıa edema ve bir sene terki tah- alUlllllf vesika7i himilen aynı gün ve saatte Komia7on Reisliaı·.-. 
ılli olan;ar da mektebe alınmaz. ham bulunmalan lizımdir. 
lar. Bu baptaki tartname Ankarada Maızeme claireainde Haydar 

4 - MeJdepler leylt •• mecca- tada teteHüm tefliiinde ı'rülehilir. (3434\ 
nldir. Talebenin iqeainden bqka ------------------------------_,. 

strdirilmesi, techmtı •e kitapla· Ereğli kömür havzası sağlık 
n mektebe ait olduju sibi aynca 

her ay bir miktar maq da verilir. teşkilatı başkanlığından: 
S - Alkerl lieeleri muvaffakı· 

yetle bitirenlerden anu edenler 
millabaka imtihanına alrerek ka· 
zandıklan takdirde mUbendiı \'e 

fen memuru yetııtirilmek üzere 
A.vrupaye tabıile ıöDClerilir. 

(18) (3244) 
• • • 

Kol\ ibtipcı olan ıs ten aacle 
yatı 27 6 936 cumarteti günü 
aaat 11 de kapalı zarf uaulü ile 

Hana sağlık teıkilitınm eczayı tıbbiye ihtiyacı 17000 lira 
bammen bedel üzerinden kapalı zarf uıulile ekailtme1e ko 
iıe de tekiif edilen bedeller haddi liyıkında ıarillmedilinden 11 
müddetle tekrar eksiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme 30 ha~iran 936 aab günü aaat 14 de yapılacajınd 
isteklilerin mezkir ıüne kadar ilaçların müfredab kunaflanclın 
liıte ve teklif mektuplarını 1275 liralık ilk teminatlarını Zonpl 
ta aailık teıkilitı baıkanhğına röndermeleri lazımdır. 

Şutaame ve eca liateleri latanbulda 4 üncü Vakıf hanında 3 
cil katta iktisat Veklleti maden jrtibat. memurluiundan Zona 
dakta Komisyon Batkanhiından parası~ almır. (3385) 

aatm aluıacaktır. Muhammen he- --------------------------........ııı 

deli 12000 liradır. ilk teminatı 
900 liradır. isteklilerin prtname
aini ıörmek üzere her ıün ve iba· 
le ıününde ihale aaatinden bir 
aaat evvel teklif mektuplarile Ba
bkeairde kolordu aatınalma ko
miayonul!a müracaatlar~. 

<23) (3272) 

• • • 
Aıkert liıe ve orta mekteplere 

öirelmen ve Kırıkkale aanat lise
ıine ı edrisat müdürü aranıyor: 

1 - lıtanbul ve Buraadaki Aa· 
kert liaelerle Kırıkkaledeki askeri 
aanat liaeıine aylık ücretle tarih, 
riyaz;ye, fizik. 

Erzincan, Kon7a, Ankarada
ki orta r.:ıekteplere Tarih Coğraf. 
ya, fen bilgiıi, Aimanca, Fran· 
ıızca, lngilizce öjretmeni ve sa
nat liaeaine tedriaat m6d6ril alına· 
caktır. 

Z - Liae öjretmenlili için liae 

öğretmeni ehliyeti orta mektep l 
için orta mektep öfretmenlik eh· 
liyeti ıerektir. 

3 - latckli olanlarm dilek ki· 

c) Teahbilt ıenedi 
ten) 

5 - Ücretler. 
lstanbuldaki aıkert Hsele• 

iıtlanm qapda aıralanmaı enak- yazıye, Fizik derılerine 108 1 
la Ankarada Milli Müdafaa Veki- tarih denine 98 : 108 liraya 

leti .4.akerl Liseler MüfettitUfine 
alndermeleri lazımdır. 

a) Tasdikli fotolraflı fit 
b) Ylikaek tabıil ıahadetname· 

ıi veya taadikli benzeri. 
c) Oniveraitede imtihan vere

rek ~hli7etname almıısa ehliyet· 
nam" tasdikli benz~ri. 

d) Nüfua tezkeresi tasdikli ben-
zeri 

4 - Durumu uygun ıörülen
lerden 111aiıda yazılı evrak aonra 
iatenecektir. 

aJ Hüsnühal ilmühaberi 
b) Tam tetkilith aıkeri has

taneden abmmt ~ilık raporu 

dar. 
Burıa liıeı~ ve Kınkkale aa 

liıu1 Riyaziye, Fizik deni 
108 : 126 tarih derabıe 98 : 1 
liraya kadar. Orta mektep de 
lerine 108 u ... ıa kadar a1lık 
ret verilecektir. 

8 - Kmkkale aanat li 
alın:tcak tedrisat müdiirii için 1 
öğretmenlik fartlannı tatımalr 

iki den 7.iimreainde ihtisuı o 

rerektir. Ücreti lA liradır. 
7 - isteklilerin 1 eylül 938 

nüne kadar müracaat ~-' 
leli Yerine getirilmiyenNr Mr 
iatiyemezler. (9) (3073) 



'ABOJiE ŞARTLARI 
Tınık IS aylık a aybk 

Kamtwttm!zde ., 760 
T~ ,_ı.,.. :u:ıcı 

Polta ~ ı 
sırmıywa ,...._.f 180 

,20 23~ 

728 .00 

Aylık 

110 
uo 
180 

tıınııymbı tıer posta merkezbıde KURUN'a abone ya.zıllr. 
'P'""-'-_,__ 

\ YAZI VE YÖNETiM YER/: 

latanbul. A.Dkara C&ddeal. (VA.IU'I )'W'du) 

jldare: 2tS70 
a'elefoo }Yazı t§lert: 2aıa 

Telgraf adreaı: KuRUN btanbuJ 

Posta ırutuau No. te 
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fi ' • 
ıs rı Bağı Bayan 

PANO 
e 
A 

- BAHÇESiNDE -

•-----Dün ve Yarın neşriyatı-----• 

ç • ç ER 
Eski Roma tarihinde hltabet ıtibarile en ileri gitmit bir 

şahsiyettir. Zamanına en yakın ve en yüksek bir tarihçh; ob.n 
Plülürk tarafından yazılan tercümei hali Haydar Rifat tara
fından tercüme .:?dilmiıtir. Tarih ve hitabet ile alakadar olan
lara hararetle tavsiye ederiz. Fiatı 40 kuruştur 

Tevzi merkezi - VAKlT Kütüphaneıi: lıtanbul. 

--SiRKECi 
lıtaayon kartısınd 

L , ile Ba Ces
• 

Her akşam 12 kişilik' 

ULUSAL - MÜZiK 
ve Bayan HAYAT ı,tırak etmektedir. 

Taze ve nefis öğle ve akpm yemekleri, mütenevvi mezeler. 
Birinci ıınıf servis. ------· 

e a a a C ~Sİ açıldı 
Boğaza nazır en güzel aile bahçesidir. Meırubat ucuzdur. Bahçede müteaddit dana mahalleri 
ve müzik vardır. Memleketimizde emsali bulunmıyan bu bağı mutlak görünüz. 

••••••••~ T e dansan ve balo için bahçemizin bir kısmı kiralanabilir. 

OK 
istanbulun en 

ib r Aile 
yuvaşıdır 
Her akşam 
mükemmel 
ince saz 

lstanbul Dördüncü. icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı haczedilip para-

l ya çevrilmesine karar verilen1922 adet 
mübadil bonosu İstanbul borsasında 

27 Haziran 936 cumartesi günü saat 
ondan itibaren satılacağından istekli
lerin yerinde bulunacak memuruna 
baş vurmaları ilan olunur. 

{V. No. 16861) 

PARKI 
Sahibinin Sesi 
kıymetli artist
lerinden Bayan 

,,.. r ~-- ~ 

Fikrive'yi 
her akşam 
dinleyiniz 

Elişi Sergisi 
Sen Jorj Avusturya kız orta nıe 

tebi Galata Çınar sokak 10. 25 - 26 
27 Haziran saat 15-19 

mm:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:= ======:::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::: ::::::::: :: ::: :: :::: :::::::::: :::: ::::::=::::::::=::::::-.:::::::::::::::::::::::.-:::==.-:.-:.::::::. 

KEl1PETEN 6iSi 
Sil< ER 
ATAllL 

ıGAZO~UNUva MADEN SUYUNU 
t1EQ VEROE TERCiH EDİNiZ 
GALATA ARABOÖLU N° 6 

Crolog Operatör 

:: 
i! 
:: .. .. 
li 
ii 
ı: 

H 
ii 
li 
ii 
ıı 
h 

Q Milyonlarca insanın kullandığı diş macunlarının terkibıni buımak, tahlil 
li etmek çok güçtür. Faka \/ R Z İ N fabrikası bu müşkülü 
Ü halletmiş ve hiç bir dls macunun.da ôuıunmıyan çok kıymetli bir 
1 maddeyi keşfederek K O Z M i N diş macununu cıkarmakıa 

1.. memleketimiz için büyük bir noksanı telafi etmiştir 
r: Fiatı her yerdel5 kuruştur .. 
F.•••nnn:--.. -·--............ -.-............ .._.. •• _._ ........................... -. ............ ____ ................ --·········--.... ······-···..._.·-···· ........ -.._...._ ..... --....-!-:::: ····· ................ _______________ ....................... -.... ······-·--··--··-·---····································---· .. ··········--········· .. ·--· .. -·······-····· .. ··· .. ·····--······ .. ···· 

Baş ağrısı ve . 
sonlu 

bulantısı yapmaz. Bol ana
derecelik rakıdır. 

Jandarma genel komutanlığı Ankara satınalma komisyonundan: 
l · Doktor 

SOreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parma~ 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 

l 1 - Atağıda çetit, miktar, tahmin bedeli yazılı eşya hizalarında yazılı gün ve saatte satın alınacaktır. 
2 - Şartnameler her çeıidin hizasında yazılı para karşılığında ; yazısız olarılar parasız Komisyndan alınabilir. • . 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin iartnamede yazılı vaktinde teklif mektubunu, açık eksiltme, pazarlık için de ilk teminat ve ı•' 

yanında 121 birinci kat 3-8 
Her gün 15-20 ye kadar. 

!andokratin 
o·-e:.M EK 

d mi iktidarın 
devası eem.eldlr. 

Profesör Steinach ve Brown Se. 
quardm mesailerile elde edilen 
mIDtlm bir keşiftir. 

H.ısr eczahanede bulunur, 

lahlbi: ASIM tJS - VA KIT Matbaası 
NCJritat Dtcckt~ril: Refik A. Scvcn&D 1 

tenilen belgeleri Komisyona vermit olmaları. · {1473) (3547) .. 5 • Cinsi Mikdarı Alış usulü Tahmini llk teminatı Şartname bed~li lhaıe tarihi Gün 1 

Mobilya 
Kaput kumaıı 
Kıtlık El. 
Kumaı 
Yazlık El. 
Kuma~ 
Yatak bezi kılıflık 
Çamaıırlık bez 
Tıbbi ecza 
Komprime kinin 
Etüv 
Velense 
Battaniye 
Matra 
Zencirli yular 
Naftalin 
Gebre 

345 tane 
46279 metre 

2~000 ,, 

163000 ,, ' 
47000 ,; 

170100 ı: 

40 çetit 
300 Kg. 

5 tan' 
184 ,, 

4000 •ı 
11000 ,, 

1785 1' 

1000 liralık 
3073 tane 

Kapalı Za. 
,, ,, 

,, 

,, ,, 

" 
" ,, 

~çık eksiltme 
Kapalı zarf 

" ,, 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf · 

,, " 
Açık eksiltme 
Pazarlık 

L. Kr. L. Kr. L. Kr. 
12677, 00 950 78 63 11 - 7 - 936 Cumartesi 11 

2. 60 7266 27 6 2. 13 - 7 - 936 Pazartesi 11 

2 42 ' 4033 

o 47 
o. 36 
o. 24 

2400. 00 
31. 50 

5250 o 
10. o 

7_ 50 
1 25 
2 50 
o. 35 

1 

O. 17,S .ıı. 

5080 50 
1269 o 
3061 80 

180 o 
708 75 
393 75 
138 o 

2250 o 
1031 25 
334 69 ' 

75 o 
:40 34 

2 78. 

3 ~. 
o o. 
2 5. 
o o. 
o o. 
o o. 
o o. 
1 50. 
o o. 
o o. 

00 
00 

13 - 7- 936 

14-7-936 
14-7-936 
15-7-936 
15- 7-936 
16- 7-936 
16 - 7- 936 
17-7-936 
17- 7- 936 
18-7-936 
20- 7-936 

. 20 - 7 - 936 
20- 7.- 936 

.. .. 
". 

• Salı 

14 

ıi 
14 

" ı Ça"."şamba 1 

,, 
Perşembe 

Pert~mbe 
Cuma 

,, 
Cumartesi 
Pazartesi 

,, 

14 
11

1 

14 
11 
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