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M:ontreux konferansı yarın ı F utbolde Macarlar ta 

hususi bir celse yapacak 2-2 berabere 
Basketbo~de Yunanlılara 27 ye karşı 

kaldık 

ltalqa, Bof azlar hakkındaki maka- r• .... 
19 sayı ite yenildik 

ve/eden evvel Akdeniz anlaşma
{ eslıini istiqor sının 

.... ..... 

·J 

°1f bakatıunız-.Romen hariciye naııtı B. Titüleıko ı•e Romen murahhası 
(solunda B. Pella ile beraber 

Montreux, 27 (A.A.) - Bugün ve 
yarın konferans çahşmıyacaktır. Pazar
tesi günü hususi bir celse aktedecek ve 
salı günü de teknik komite yeniden top
lanacaktır. 

Milcino, 27 (A.A.) - Gazetta del Po
polo, zecri tedbirlerin kaldırılması ile 
beraber İngilterenin Fransa, Türkiye, 
Yunanistan ve Yugoslavya ile yaptığı 

Akdeniz anlaşmalarının feshini talep et
mektedir. İtalya, serbest bir Akdeniz is· 
tiyor ve Akdenizde serbesti ve mtivaze
nenin İtalya aleyhine değişmesine mü
saade edemez. Eğer yeni anlaşmalar 

yapılırsa, İtalya bunlara iştirak etmeyi 
istemektedir ve bu bilhassa Boğazlar 

hakkındaki mukavele için böyledir. 
JTAL YA MUVAFAKAT ETMEZSE •• 

"Le Jour" gazetesinin Montreux mu· 
habiri Boğazlar konferansından bahse -
derek şöyle diyor: 

I< 
"Konferanstaki azalann öğrendikleri 

On f era n S U Zayabı• ıı• r... istatistiklere göre Karadeniz hav.zaauı-
daki ticarette İtalya en büyük mevkii 
iıgal etmekte ve İngiltere ile Sovyetler 

~ ~~~~~ raka mu.vaffakivetsizlik asla "Bu ı•r:.it • 1tt"A" S'" .-ıilclrthr 1ri~ 
• • • Karadenis vaziyetinin yeni bir tekle ko-m e V Z U u b ah 1 s değ ı I d 1 r ! nulmaaı Roma hllkfunetinin taıvibi TC 

iıtiraki olmaksızın kabil delildir . ., 
d ?ttontreux, 24 (Başmuharririmlz-( 
t~">, - Boğazlar konferansının ilk R •• t •• A , b t 
lıt illi ~ir ~z.divaç h.:ı:atı?ın b~l ay.na uş u ras ın eqana l 
ta rııetılebılır; şu ~tibarıa kı konfe-
d llsı teşkil eden Türkiye ile diğer 
ı:;1euer arasında türlü ~ostluk b!lğ- Ameli olmaktan çıkan bir mua-
l' .. 1 'ardır; mesela Turk - Rus, 

l'~~l< - Yunan, !ürk - Y.u~oslav, hede yerine başka bir muahede ta k - Romen, Turk - lngılız. hat-

bıı}ilrk _ Fran.;ız dostıu.k1arının koymak istiyoruz 
tı .. un arsıulusal sıyasa alemınde ay-

hakikaten, tehlikede olan emniyete 
yardım etmek istiyoruz. Bunun için 
nizamı, Avrupa. emniyetini - formül
lere girişmeden söyliyeyiın - dünya 
emniyetini korumağa yardım için kuv 

Dünkü futbol maçından iki güzel enstantane (Ya.."'Utl 4 ilncil sayfada) !11•---------•==ssm::.--... --···---==-----"-·-
Mlsabakamız 

Bugün 2 nci • 
resmı neşrediyoruz 

Okuyucularımı~ başta beş lambalı mükemmel bir radyo maki· 
nesi olmak üzere, vü1Jerce hediye kazandı..-acak olan müsabakamıza 
ait Tesimlerden bugün ikincisini neşrediyoruz. Okuyucularımız re
simde görülen baba ile oğulun söyledikleri sözlerden bazı heceler a
.ı.a.rak kavis içinde gösterilen 10 kelimeden birisini teşkil edecekler
dir. Bu!unan kelime her stün yedine! sayıfamızda neşrcc!ilecek ku
pondaki yerine yazılarak k"8ilmeli ve kupon müsabaka sonunda ga
temize gönderilmek üzere raklanm.ıhdır. 

'iı;!tı kıymetleri bulunduğu şüphe
d:ı. ır Balkan antantına şimdiye ka
l'ur ~irnıenıiş olan Bulgaristan dahi 
~t/~ıyeye karşı fırsat düştükçe fbde 
ho 'iı dostluk kelimesinin tamamen 
tıı 1 .~lr mefhum dan ibaret olmadığı
d0gtostermek için aşağı yukarı bütün 
lop: de,·tetler ar33ında yapılan bu 
lir antıda umumi ahenge uymak ~h-

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras Montreux'de kendisile görüşen 

Fransızca L'İntransigeant gazetesi 
muhabirinin "Boğazların yeniden as
kerileştirilmesini bugün niçin lüzum
lu görüyorsunuz?,, sualine şöyle ce
vap vermiştir: 

vet vermek istiyoruz. Bu Avrupa. em- -==-= KURUN'un büyük müsabakası: 2 

acını duyacaktı. 
''Bugün bütün umumi şerait de

ğişmiş bulunuyor. Bu şartlara uymak 
laznndı. Bizi bunda acele ettiren de 
geçirdiğimiz emniyet buhranıdır. Biz, 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

Partinin Beyoğlu merkezinde 
heyecanlı bir tören 

vı" 
C Ôtı <l.:. .. imi;; 1 c Başbakanımızın armağan ... •ttikleri imza/ ı fotoğrafları 

~i~~ li. P. Genel Başkam Ulu önde- Tören, istiklal marşının çalınma
~~ l{arnaı Atatürk'ün ve genel baş- sından sonra Beyoğlu llçebayı Bay 
~:'t'c "ekili İsmet lnönü'nün C. H. P. Daniş ile Parti yönetim heyeti azasın
tı~le ~lu lıçeyönkuruluna armağan et- dan Bay Mekki Hikmetin nezareti al
lıı. lı l"i lnı7.alı fotoğrafları dün Beyoğ- tında başlamış, Bay M.ekki Hikmet bu 
1' ~!_lS?kurulluğu binasında tören- arada beliğ bir söylev vermişti~. 
·~. (Sonu: Sa. 6 Bil. 1) 

niyetine biz müttefiklerimızle olduğu 
kadar tehlikelerle de bağlıyız.,, 

Muhabir bu hareketin, muahedele
ri gözden geçirmek istiyen bir siyaset 
takip ettiğimiz şeklinde bir ittihama 
yol açmak tehlikesi olup olmadığını 
soruyor. Rüştü Aras buna §öyle cevap 
veriyor: 

Sonu. Sa. 2 Sii. 4) 

Tayyareci S. 
Gökçen 

Eshişehirden uçarak 
Y eşilköye geldi 

Eskişehir tayyare mektebi birinci bö 
lüğünden olup spor tayyareciliğini ikmal 
etmiş ve askeri tayyarecilikte çalışmak 
üzere Eskişehir tayyare mektebinde kal 
mış olduğunu evvelce yazdığımız ilk 
Türk kadın tayyarecisi Bayan S.Gökçen 
hem vazifesi icabı uçuşlardan birini yap 
rnıı olmak, hem de hafta tatilini Florya 
da geçirmiş olmak üzere dün sabah saat 
7 de Eskişehirden uçmuş ve saat 8 buçuk 
ta Yeşil köy tayyare meydanına konmuş 
tur. Bayan Gökçen Eskişehir tayyare 
meydanında ve Florya üzerinde mütead 
dit cevelanlar yapmıştrr. Bayan Gökçen 
vazifesine ve derslerine devam etmek 
üzere yann tekrar uçarak Eskişehire 
d8necektir. ·-

- Bak baba, arkadaşım boksta şampiyon olduğunu yazı11or. KaTfll'; 
verdim. Ben de bir müsa.'ıakaya gireceğim. 

- iyi edersin. Fakat hangi müsabakaya _qireceksen mevsimi gakla,. 
madan çalışmaya başla. 

(Kürek - yüzme - güreş .- futbol --:- tenis - hokey, vole~bol -
atıcılık - hava - ka>:ak) . 



Yeniden altı devlet zecri tedbirleri 
ka dırmava karar verdiklerini 

.J 

Edene bildirdiler 
llalga Hariciye Nazırı Çiano, Lokarno görüşmelerine de 

ltalyanın iştirak etmiyeceğini tebliğ ettı 
C...""'nevre, 27 (A.A.) - Konseyin ( 

önümüzdeki toplantısı pazartesi günü 
olacaktır. Assamble ilk defa olarak 
Balı günü toplanacak ve B. Beneşin 
yerine yeni başkanı seçecektir. Avus
turya delegesi B. Bruce'in seçileceği 

umumiyetle zannedilmektedir. 
Londra, 27 (A.A.) - Times gaze

tesinin hususi muhabirinin Cenevre
den bildirdiğine göre, Milletler cemi
yeti Assamblesi, eylill toplantı devre
si programını tesbit edecek olan bir 
komisyon tayin edecektir. Sanıldığına 
göre, Fransız hükfuneti, son hükfimet 
beyannamesinde münderiç şekil dai
resinden teklifler taşıyan bir rapor 
hazırlamaktadır. 

Bundan başka, yedi bitaraf devle
tin, Milletler cemiyeti nizamnamesi 
hakkında. yeni bir tefsirin, yeni bir 
tahrire müreccah olduğu kanaatinde 
bulundukları sanılmaktadır. 

mu iştirak edeceği henüz belli değil-{ 

dir. Siyasal müşahitler bilhassa lngil 
tere, Fransa ve Lehistan ve bir çok 
diğer devletler tarafından son defa 
verilen karardan sonra, zecri tedbir
lerin kalkacağından artık şüphe ol
madığını bildiriyor Esas mesele, As
samblenin ilhakı takbih mi edeceği 
yoksa bu meseleyi muallakta mı bıra
kacağıdır. Bu hususta §imdi hususi 
görilşmeler cereyan etmektedir. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Necaşi Mil
letler cemiyeti konseyi azasına bir 
mektup göndererek Habeş tahtı üs
tündeki hükümranlık hukukunu teyit 
ve Garbi Habeşista.nda bir Habeş hü
kilınetinin mevcudiyetini ilan etmiş
tir. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Bay Beck, 
Milletler Cemiyeti başkanı Bay Eden'e 
yolladığı mektupta, Polonya hük\imeti· 
nin zecri tedbirJeri kaldırmaya karar 
verdiğini bildirmiştir. 

"Şimdiki vaziyetten dolayı, İtalyan 

delegaayonu Milletler Cemiyeti toplan
tılarında hazrr bulunarnıyacaktır. İtal -
yanın, Lokarnoda imza edilen ve Fran
sa, İtalya, Belçika ve İngiltere arasın
daki mütekabil garanti anlaşması gö .. 
rüşmelerine de iştirak etmemesi muhte
meldir. 

Kont Çiano mektubunda, İtalyanın 

Milletler Cemiyeti ile iş birliğine devam 
edebilmesi için şimdiki vaziyetin aydın· 
!anmasını temenni ettiğini il!ve ediyor. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyi, Lokarno i§i hakkında 
bir karar vermemiştir. Bunun muhtemel 
sebebi, Bay Van Zelandm Cenevrede 
olmaması ve Almanyanm İngiliz sualle
rine henüz cevap vermemiş bulunma
sıdır. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Nikaragua hü 
kameti Milletler Cemiyetinden ayrılmış 
trr. Bu htiknmet henüz bu ayrılışı muhik 
gösterecek hiç bir sebep bildinnemig • 
tir. Nikaragua 3 te~rinievvel 926 danbe
ri Milletler Cemiyeti azası bulunuyor .. 
du. 

Araplar bir treni yo 
dan çıkardılar 

60 bin Maverayı 
Filistine geçmiye 

Erdenli Ara 
hazırlanıyor 

Kudils, 27 (A.A.) - Çarpışmalar 

devam etmektedir. Araplar Hayfa ile 
Lida arasında bir treni yoldan çıkar -
mrşlardır. Bir asker ve bir makinist öl
müş, bir çok kişi yaralanıruştrr. 

Kudüs, 27 (A.A.) - Arap komitesi 
erkanından biri vaziyetin fenalaşmakta 
olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

Eğer hük\imet araplann taleplerine 
müsait bir hattı hareket ittihaz etmezse, 
grev devam edecektir. 

Bununla beraber hükO.met tarafın -
dan alınan şiddetli tedbirler zorbalık ha 
reketlerini hafifletmişe benzemektedir. 
Paris, 27 - Filistindeki ihtilal Maverayı 
Erdene de sirayet etmiştir. Buradaki A· 
raplar da ayaklanmışlardır. 60 bin be -
devi Filistine geçmek üzere hazır bu -
lunuyor. Ammanda toplanan 200 ııeyh, 

on gün zarfında Arap talebeleri 
edilmezse umumi kıyam olacağını 
mete bildirmiştir. 

Filistinde İngiliz askerleri 
larla köy köy dolaşarak asi ara 
dır. Tayyareler de kendilerine 
ediyor. Araplarla İngilizler ar 
Nablus - Remle yolunda şiddetli 
pııma olmuştur. İngilizler Yafa il 
aviv arasını kesmişlerdir. Yafad 
ziyet vahimdir. 

Kudüs, 27 - Dün Nablus· Re 
lu üzerinde İngiliz askerlerile ara 
teleri arasında şiddetli bir muhar 
muştur. Bu muharebede bir tngil 
çükzabiti ölmüştür. Araplar çar 
sahasında 6 ölü ve 4 yaralı hıra _ 
dır. 

Trakya Genel 
ları iyi 

müfettişinin çalışm 
• sonuç verıyor 

Edirne, 27 (A.A.) - Trakyada is
kft.n işleri yeni baştan hız almıştır. 

General Kbım. Dirik bölge içinde 
sık sık geziler yaparak iskan ve imar 
işlerini yerlerinde g8rmekte ve gere
ken emirleri vermektedir. Umum! mü 
fettiş yeniden kadastro müfettişi Ha
lit Ziya ve fen baş müfettişi Salih ol
duğu halde son gUnlerde bölgede bir 
gezi daha yapmış ve Tekirdağla Kırk-

larelindeki kadastro vaziyetleri 
rinde inceledikten sonra heyetle 
ber dün akşam Edirneye dönın' 
Heyet bu tetkik gezisinde gö 
genel durumdan çok memnun o 
tur. Kadastro müşaviri ve fen b 
fettişi kadastro heyetinin kuV'\' 
dirilmesi için gereken tedbirleri 
üzere bu sabahki trenle AnkaraY 
mUşlerdir. 

Morning Post gazet:esi husust mu
habirinin işaret ettiğine göre, konse
yin akdettiği husust toplantı, bu me
sele ruznameye dahil olmadığı halde 
Milletler cemiyetinde yapılacak refor
mun tetkikine hasredllrn1ştir. Pratik 
bakımdan, Assamble, mUnhasıran !tal 
yan - Habe§ meselesile meşğul olacak 
tır. HA.fta tatilinin muhtelif hükfunet 
adamları arasında yapılacak görUşme 
lerle geçeceği tahmin olunmaktadır. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Paraguay, 
Aquateur, Guatemala, Şili, Haiti hü • 
kftmetleri Bay Eden'e mektup yazarak 
zecri tedbirleri kaldırmak hususundaki 
kararlarını bildirmişlerdir. 

Roma, 27 (A.A.) - İtalya, Millet-
ler cemiyetine Habe~ meselesinde ken• 
di noktai nazarını bildiren bir muhtrra 
verecektir. 

Cenevre, 27 (A.A.)- Dış bakan Bay 
Delbos dUn kUçük anlaşma ve Balkan 
antantı devletleri delegeleri terefine bir 
öğle ziyafeti vermigtir. 

Paris, 27 '(A.A.) - Bay Leon Blum. 
bu sabah otomobille Cenevreye hareket 
etm.i§tir. 

hariçteki ataşemiliterl lngilterenin 
Londraya çağırılacak 

Cenevre, 27 (A.A.) - Milletler'ce
miyctinin önUmüzdeki mUzakerelerlne 
Nccaşinin mi yoksa Ras Nasibunun 

Cenevre, 27, (N.A.) - Bay Eden•e 
yazmıı olduğu bir mektupta, İtalya dış 
işleri bakam Bay Çiano diyor ki: 

Bakanlıksız bakan Paul Faro yarın 
Cenevreye gidecektir. 

Milletler Cemiqetinde bir reform 
yedi bitaraf devlet, büyük devletler arasında çıkacak 

bir harbin dışında kalmıya karar verdiler 
Kopenhag, 27 (A'.A.) - Politiken 

gazettısinin 1'ı.alrer verdiğine göre, Ce • 
nevrede toplanaı.ı bitaraf memleketler 
delegeleri dün bir celse aktederek Mil -
Jetler ~miyeti esas mukavelenamesin· 
de yapılacak tabdilatı tetkik etmitler -
dir. 

Hollandanın noktai nazan Bay Lit--

vinofunkine benzemekte olup reforma 
taraftar bulunmamaktadır. Danimarka 
mümessili Bay Munch nizamnamenin 
muhtelif maddelerinin yeni bir tefsirini 
teklif etmiştir. Reformun lüzumu olup 
olmadığı ve bunun için tatbik edilmesi 
lbnn gelen metodun şekli hakkında 

hiç bir neticeye varılmamıştır. Bununla 

beraber, yedi bitaraf devlet, mıntakavi 
paktlara igtirak etmemek ve yeni pakt
lann taahhUdU altına girmemek nokta .. 
sında ittifak etmişlerdir. Yedi bitaraf 
devlet mümkün olduğu kadar büyük 
devletler arasında çıkabilecek bir har
bin 'dıtında kalmak arzusundadırlar. 

Şili hükumeti bütün milletlerin iştirakile üni
' versel bir cemiyet kurulmasını istiyor 

Pa~ 27 (A.A.) - Oeuvre gazete-l 
sinin haber verdiğine göre, Cenevrede 
İngiliz - Fransız cephesi teşekkill et-
meye başlamakta, ve İtalya ile yapıla • 
cak müıtakbeJ iş birliği hakkında ne 
Londrada ne de Pariste hiç bir itimat 
beslemeemktedir. 

Konseyin hususi toplantısında Şili 

hUkClmeti bir reform projesi takdim et-
miştir. Bu proje, Almanya ve Japon -
yanın cemiyete yeniden girmesi ve bil -
yilk Avrupa hüklımetleri tarafından 

müteşekkil bir direktuar meclisinin ku -
rulması hakkında teklifleri ihtiva et -
mektedir. 

İsviçre delegesi Bay Motta, buna çok 
yakın bir proje lehinde söz söylemiştir. 

Bay Titilleıko, Litvinof ve Yvon Dcl
bos yapılacak reformun nizamnamenin 
kuvvetlenmesi şeklinde olması füzım gel 
diğini söylemişlerdir. 

Litvinof - Yvon Delbos görüııme
si, Lokarno mescelsinin tehiri, ve Ce • 
nevre toplantılarının tatilinden evvel, 
Cenevre çerçevesi dışında İtalyanın iş -
tirak edeceği bir konferansın toplanma· 
sı ile alakadardır. Maamafih İtalyanın 

böyle bir konferansa iştiraki, asamble -
nin zecri tedbirler işinde bir uzlaşmaya 
vardığı takdirde vukubulacaktır. 

Polonya, Şili, Honduras, F.ıquateur 

hükumetlerinin, zecri tedbirler komi-

tesinin toplantısından evvel bu ted
birleri kaldırmak hususudaki teşeb

büsleri, Avrupa tesanüdünü sarsmak 
maksadiyle yapılmış bir teşebbUs te-ı 
Hlkki olunmaktadır. Bu tellkki bilhas 
sa Polonyaya karşıdır. Şili hükftmeti
nin teklifi, bütün milletlerin iştirakiy
le Universel bir cemiyetin kurulması
nı ve nizamnamenin 16 mcı maddesi 
ile tasrih edilen taahhütlerin ilgasını 
tasarlamaktadır. Teklif, Almanya, Ja
ponya ve Amerikayı da tavsiye etmek 
tcdir. 

Şili delegesi, bu teklif kabul edil
mediği takdirde hükumetinin cemi
yetten çekileceğini ihsas etmiştir. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Fransız Dış 

Bakam Delbos. biribiri arkasından 

Bovas Coppa, Yeze, Beck ve Munch'u 
kabul etmiştir. 

Havas ajansı muhabirinin öğren
diğine göre, Munch, Milletler cemiye
ti paktının tadili değil fakat tefsir ma 
hiyetinde kararlar verilmesi yolunda
ki Fransız teklifine mUsait davran
mıştır. 

Diğer taraftan Delbos - Beck mü
lakatı bir saat sürmüştilr. Dantzig 
vaziyeti görüşi.ilmUş ve Beck bu me
sele hakkında o kadar alakadar gö
zükmemiştir. Mumaileyh Almanya ile 
Polonya arasındaki nazikane mllnase-

betlere istinaden son Dantzig hadise
lerinin kolayca. halledileceğini ümit 
eylemektedir. Beck, Polonyanm zecri 
tedbirleri kaldırmak hususundaki ka
rarını teyit etmiştir. 

Delbos, Fransanm ancak bu bapta 
esas itibariyle bir karar verdiğini ve 
bunu fili kılmak için bütUn alakadar-
ların müzakerelerde bulunmasını bek
lediğini söylemiştir. 

Beck, Polonyanm İtalya tarafm
dan Habeşistanm ilhakırrr tanımak me 
selesinde henüz vaziyet almadığını ve 
bunu Fransa gibi dost memleketlerle 
istişareden ve mümkün olursa biliti-
18.f yapacağını bildirmiştir. 

Yunan kralı Atinal}a 
döndü 

Atina, 27 (KURUN) - Kral Sel~
nlkte bulunduğu müddetçe 110 heye-• 
ti kabul etmiştir. Krnl Atinaya gel
mek üzere Selilnikten a}'Tılmıştır. Mu 
tantan bir surette karşıalnacaktır. 

Drahmi düşmüqor 
Atina, 27 (KURUN) - Bay Me

taksas ve Devlet bankası direktörü 
drahminin düşmekte olduğu yolunda
ki haberleri yalanlamaktadırlar. 

Londra, 27 (A.A.) - Sal!hiyettar 
menbadan alınan marn.mata göre, SU 
Bakanı bütUn ataşemiliterleri muhte
lif Avruoa. devJPtlPrinin teslihatı hak
kında doğru blt nıur eme etmeK ı!tw 
pek yakında Londrada toplanmıya da-

vet edecektir. \. 
!ngilterenin Avrupa liıtası ·si 

sına gittikçe daha büyük bir ebe 
yet atfetmekt:e olduğu ve Avrll 
ı•a..ıı6.ı. .K.U vvetıt:ıt: ı:; u. v~ueoııeceg.uıı 

renmek istediği zannedilmektedir 

Devletlerin müsavatı ihlal edilirse .. 
Cenevre, 27 (A.A.) - Küçük An- savatı ihl!l edecek bir tarzda tB 

ta.nt devletleri Milletler cemiyeti pak- ni kat'iyyen reddedeceğini ihsas 
tının bütün devletler arasındaki mü- miştir. 

Belçika Saylavlar Kurulund 
kargaşalıklar oldu 

.Brüksel, 'n (A.A.) - Dün saylav-1 
lar kurulunda bir rekisist bir mebus, 
hilkılmeti irtikap ve irtişaya teşvik 

etmekle ittiham ettiği bir sırada lıa
zı kargaşalıklar kopmuştur. 

Klerikallarla sosyalistler reksist -
leru hücum etmişlerdir. Süktin yeni -

Rüştü Aras'ın 
beyanatı 
(Ust yanı 1 incide) 

- Bunda muahedeleri yeniden göz
den geçirmek siyaseti yok. Bu kelime
nin söylenmesini bile işitmek istemem. 
Muahedelerin tekrar gözden geçiril
mesi arazinin yeniden tevzii manası
na almıyorsa bizim yeni Boğazlar re
jimi bu manadaki tabire giremez. Hat 
ta bunun aksidir. Çünkü, bu meseleyi 
emniyet düşUncesi ve - izah edeyim -
başkalarını emniyeti düşünceslle mU
nakruıa ediliyor. Bir memleketin ken
di toprağı üzerindeki hıikimiyetine na
sıl hürmet ediyorsak bizim bu hakkı
mıza da başkalarının hilrmet etmesini 
istiyoruz.,, 

Hariciye Vekilimiz bundan sonra 
ilave ediyor: 

"DUşüncemi izah için şunu söyle
yim: Bence, her memleket milletler 
topluluğu içinde bir fert addedilmeli
dir. Bu cihetten, bizim hareketimiz 
muahedeleri yırtmak gibi o tehlikeli te 
şebbüslere hiç benzemez. Herşeyi ol
duğu gibi görmeliyiz: Artık amelt ol
maktan çıkan bir muahcdenin yerine 
bugilnkU hakikatlere cevap veren baş 
kabir muahede koymak istiY.oruz: İ§· 
te bu kadar . ., 

den tesis edilince reksist mebu~ıı 
taratta bulunulmuştur. 

Bil' müddet sonra Bay Van 
land söz söylerken, başka bir re 
mebus adliye bakanını ırtişa He 
ham etmiştir. Yeniden bazı hadi.9 
olmuş ve mebus salondan çıkarıl 
tır. 

lV'ısırda 
}eşil ve mavi 
gömlekliler 
çapışıyor lar 

ı;fl11 
Kahire, 27 (A.A.) - Yeşil g 

lilerin bir tezahüründen &orır~t 
teşkilat taraftarlarile Veft tarıttil 
ları arasında olan mavi göınteli 
le şiddetli kavgalar olmuştur. 

Yeşil gömleklilerden bir kaÇ ıı; 
kendilerinin bir yabancı devlete pi 
mış oldukları hakkında Nah~ddel 
tarafından yapılan beyanatı şJ 
protesto etmişlerdir. 1 

400 kadar mavi fömlekli ıor!~" 
zahürat yerine girmişler ve J1111 

1
,t 

]arına taş ve bastonla satdırJt11ş ~9 
dır. Polis müdahaleye mecbur 
mıştır. 

·ı gô 
Biraz sonra bu kavga, yeşı ıı~ 

!ekliler polis refakatinde ala}' Jı~ıı1 
de geçerlerken yolda tekerrtir ~~! 
ve bir lqlç polis ile bir çok tezşfl .,.ı· 

te' 
çı ağır yaraJanmıştırJ Bir ço1' 

fat yapılmıştır, 
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Tefrika: t1 

Casusların muharebesi 
Dört ayrı merkeze casusluk eden biri 
ele geçtikten sonra neye karar verdi? 
''T e'cfondan gelen ses heyecanlı 
Pihüzlendiğini anhyarak hemen 

o'ursa, işlerin 

sıvışacaktım,, 

t 1't \..•nwın beni ittiham eden mt!k-ı 
Ubun Jeldiğl akşam hemen sıvışahiL 

8
1!Ydim çok iyi olacaktı. 

da Hemen bavulla!'rmı toplayıp orta. 
t n baybolmuğı altıl edemedim. Bu 
dedbiri sevgilimden çekindiğim için 
eğıı. Tulonda olup bendtn bah·=üle 

~ektııp yazan zabitin ayni meseleyi 
d··§kalarına da yayma • ihtimalini 
UŞUnerek almam Hi.zım:ıı. 

Bununla beraber, t.tm bu ~ırada 1 
~İŞaıı.ım Jan Ye ben Parise gitmek 
~ere idik. Böylece şimdilik göz Ö-1 

tııınden çeh.ilebilirdim. 
Fakat ak!; iliğe bakın ki, Parise 

~l!ldig·. . J "h 0 

!f ımız zaman anı mu ım mtv-
t •de bulunan bir arkadaşı görmek is. 
;di. Du mühim mevkıdeki adam, 
.}ansız gizli sen•isi merkezi olan 
;;,inci büro,, ya mensup biri idi. 

lan hayret ediyordu: 
.. - Bu adam, beni niçin istiyor a. 
·.::'ha, diyordu. Biliyorum, ailemizin 
~ki bir do tudur. Ve kendisini de 
~eneleordenberi görmedim Aceba öz-
edi ın·ı be . ., ! nı .• 

F~kat ben Janrr. niçin çağrıldığı. 
~1 dsha ilk hamlede anlıyabilirdim .. 
l'llamıştım da.. Nişaniıma: 

b - Ar~adaşını gördükten sonra .. t>;~ telefon et, dedim. Pek merak 
"U}·ornm 

d·· lan gider gitmez şöyle bir düşün. 
1,um. Sıvışmaktan b.-ışka çare yoktu. 
d akat nasıl?.. Bunda bir az hesaplı 
ö:\·ran':"~k lazımdı. Bavullarımı, 
§e e. berımi toplamağa giriştim. Her 
ıı. ->•mi hazır bulunduracak ve Janın 
t t~aC:aşı ile görüştükten sonra bana 
e efon etme.sini bekliyecektim. 

a 
1 
Janın teJefon edişinden vaziyet 

bili ~şılırdı. Daha onun sesi, vaziyeti 

0: lı ederdi. ŞüphtSlz merakı mucip 
it acak bir şey ,·arsa, Janın heyecanlı 
t ~dt:si buna bir ihtar işareti gibi 
be ecek ve derhal bir tak.si çağırıp, 
t:nı ls,içrc hududuna götürecek ilk 

ene nthyacaktım. 

'1ıl DUşündüğüm gıbi yaphm. Ba-1 
tıu tarını her şe)im hazırdı. Telefo. 
ta il. başı ucunda bekliyordum. Baş. 
~~ aŞağı heyecan kesilmiştim. Mu. 
ltt k~eratımı kendi elimle, n telefon 
Cda ın~fnden gelecek sese göre tayin 

ecektim. 

Çok geçmeden zil çaldı. 
e}j llalecanln telefonun kulaklığını 

rne aldım: 

~h - Alo.. Ent benim.. Lidya !. 
lbij~m~yetsiı. bir şey mi?. Bahriyeye 
ltıi allık bir iş üzerinde bir iki ehem. 

Y~tsiz Şey görüştünüz öyle mi?. 
ltQ ~nın sesi o kadar mutedil ve su. 
"o \Gzcre geliyordu ki.. içimden bir 
te:df' Çektim. Fakat onradan öğ. 
ttıı ın ki, gizli servisin yüksek bir 
ltıataıı.ını haiz olan o adam, aynı za. 
sotnda benim hakkımda dıl sualler 

llluştu. 
ne . cer nım evvelce Brestte Janla ma. 

oı a~a atılan aynı Alman kızı olup 
ı:n~dığ~mı anlamak istemişlerdi. 

o11ll .8nı şu Janla sevişip bir müddet 
lı'ra n a beraber yaşadıktan sonra 
elin:sı~ Polisinin gizlice tevkif edip 
eıtiğ· bır ayna vererek hudut dışarı 

~! ırenç Alman kızı .. 
Qa. 

nıııa 
1
°1 şu, casusluğu olup olmadığı 

şı arnıynn kadın. 
ce,at~n: arkadaşının bu sualine ud 
ttl'tlı h' errnfş, benim Alman olmadı
huk, traretıe anlatmış.. Fakat ca. 
tlnd nanırlar mı?. Hariciye vekıl. 
to ... n 8Ynldıktan sonra, '""ikinci hü-

"'•tırı Jlıa iki l'crdfğt talimat Uzerinde daL 
Polis hnfi,teslnin takibine uğ. 

ramış.. ilu polis hafiytJeri vazifele
rini J kaJar itina he yapıyorlardı ki, 
h; tta ben bile f drkında olmadım 

I<'akat işin a~ıl hakikati çok rne. 
ı·aklıc.i•r. Size onu anlatayım: 

Den Brcst'e hareket etmeden ay. 
larca en•el tabi olduğum casus!uk 
teşkiJiitı şeflerinden hususi bir tali
mat <!aha almıştım. Bu talimat Pa. 
ri.:;te bulunan bir oa-:ka ca.-.usa aitti. 
Bu casu~ erkekti. Kend~...,inden şüp. 

he ediliyoı, ait olduğu merkeze hiya. 
net ede<'eği ~nılıyordu. 

Bu casu~. silah komisyoncusu hü. 
viyeti ile dola~ıyordu. Fakat gizlice 
aynı zamanda dört muhtelif hüklimet 
hesabına ça h~r:takta idi. 

Lakin şurası maHimdur ki dört 
hükfimet, bir casu::ıun her tarafı al
datıp gene serbest kalmasına taham
mül ~demez. 

Nitekim, Fransız gızli servisine, 
günün birinde meçhul biri tarafından 
bu dört Vt!Çheli adam hakkında ihbar 
vaki olur. Akabinde adam yakalanır 
\'e hapishaneyi boylar. 

Ancak, bu dört yüzlü adam kendi. 
si için ikinci bir meslek haline getir. 
diği hiyanctini burada bitirmemişti. 

Hapishanede muhakemesini bekle . 
diı?i s:ralarda .nh.Jın1> ı,,ı.. :.c.7 fi-..hui;oU. 
Mahkumiyetini hafifletmek üzere ye. 
ni bir ifşada bulunmak i: tiyorilu. 
Kendisinin ele veriJme.qi iizerine baş. 
knlar:nı da kendisi ele nrmcği ta. 
sarlamıştı. 

Bunu kararlaştırınca ... 

(Yarın bitecek) 

Lima . da 
Once antr~polar taşına

cak, sonra rıhtımlar 
toplanacak 

Liman genel direktörü Bay Raufi 
Manyas dUn Ankaradan §ehrimize dön 
milştür. Öğrendiğimize göre yeni li
man bütçe.si, kadrosu ve ıslahat pro
jesi Vekiller heyetince tasdik edilerek 
VekAlete verilmiş bulunmaktadır. Büt 
çenin ay başına kadar gelmesi bek
lenmektedir. Bütçe geldikten sonra 
ilk olarak antrepoların nakli işi 
ile meşgul olunacaktır. Bundan 
sonra rıhtımın tamire ihtiyacı olan 
kısmının tamirine ba~lanacaktır. Bn 
tamir için bütçeye 17 bin lira konmuş
tur. 

Rıhtım §irketinden liman idaresi
ne geçen menkul ve gayri menkul em
lakin kıymet takdiri için bir heyetin 
teşkil edilmesine karar verilmiştir. 

Muhtelif vekaletlerden seçilecek olan 
mümessillerin yakında !stanbula ge
lerek işe başlamaları beklenmektedir. 

Diğer taraftan gümrük baş müdür
lüğü de hazırlıklaar başlamıştır. Diln 
toplannn bir komisyonda antrepolarm 
teslim şekli son olarak görUşülmUştilr. 
Gümrük binasının Çinili rıhtım hanı
na nakledilmesi sureti kat'iyede ka
ralaşmış bulunmaktadır. Nakil işine 
başlanmadan önce binanın alt katında 
müracaat edeceklerin kolay iş takip 
edebilmelerine müsait bir salon hazır. 
!anacaktır. Bütiln binanın taşınması 
için bir çok değişiklikler yapılacağın
dan gUmrUk baş mUdürlilğü bu işi 937 
Cumuriyet ba}Tamma rastlattırmağa 

uğraşmaktadır. Bayrama kadnr hazır 
hkl:ır bitirilecek ve o gün açılma tö-
reni yapılacaktır l 

Bayan Mola 
lialgan artıstinin 

kons~ri pek beğenildi 
Bir haftadanberi şehrimizde bulu

nan, İtalya Royal akademisinin mü
kafatını haiz pek tanınmış Klavsonist 
bayan Korradina Moba İtalyanın An
kara bUyUk elçisi Bay Karlo Galli'nln 
himayesi altında tertip edilmiş ilk 
-konserini dUn ''Kaza d'ltaıya,, isimli 
!talyan klübünde vermiştir. 

Programını pek mutena parçaların 
teşkil ettiği bu konser, büyük bir tak 
dirkllr kalabalığı üzerinde derin inti
balar bırakmı§, ve san'atkar çok al
kışlanmıştır. 

Asansör altında 

Bir kadın ezilip öldü 
Nişanta.smda Meşrutiyet mahalle

sinde Recep Arslan apartımanında ka
pıcı Süleyınan'ın kansı Keziban dün 
sabah asansörUn altında kalmış, ezile 
rek ölmüştür. 

ARABA KAZASI - Üsküdarda 
Çakır Ifüseyin paşa mahallesinde otu
ran Ali, karısı Nazmiye, Recep, Ha
san, İbrahim Mcbmedin çüt beygirli 
araba.sile gezmeden dönerlerken Yeni 
çeşme yokuşunda beygirler ürkmüş, 
araba devrilerek hepsi yere yuvarlan
mışlardır. 

Mehmed'in sağ kolu kırılmış, diğer
lerine bir şey olmamıştır. 

SARHOŞLUKLA ... - Bartınlı sey
yar fotoğrafçı Ali evvelki gece fazla 
rakı içmiş, sarhoş olmuş, Cezri J{a
srm mahallesinde Yeniçeşme sokağın
da Abdullah'ın kapısını kırmak iste
miştir. Evdekilerin bağırması üzerine 
Ali oradan ayrılıp Takyeci camii so
kağında Cevad'ın evine taarruz etmiş 
kapısını kırarak içeri girmiştir. 

Cevat Gürültü üzerine uyanmış, 
evın ıçme giren Ali'yi yalfalıyarak 

polise teslim etmiştir. 
OTOMOBİL KAZASI - Langada 

dolaşan Kirkor'a 2584 numaralı oto
mobil çarpmış, yaralamıştır. Şoför 

yakalanamamıştır. Kirkor hastahane
ye kaldırılmıştır. 

B!R İDDİA - Pangaltıda oturan 
Annik isminde bir kadın zabıtaya b~1 
vurarak 11igirdiç Ütücüyan isminde 
bir adamın emlak almak bahanesile 
Uç bin lira dolandırdığını iddia etmiş
tir; tahkikat yapılmaktadır. 

BİSİKLET KAZASI - Kuşdilin
de Çilek sokağında oturan Tı·--•ıd'un 
bindiği bisiklet 11 ·yaşında ı, imet'e 
çarparak bnşındnn yaralamıştır. 

DAROŞŞAFAKADA SÜNNET 
DOGONO 

Fenni Sünnetçi Emin Fidan tara
fından Darilşşafakadaki sünnetsiz ço
cukların sünnetleri yapılmıştır. Saz, 
hokkabaz, kukla ve karagöz gibi oyun 
larla sünnetlt çocuklar eğlenceli bir 
gün geçirmişlerdir. Sünnet ameliyatı 
nı seri ve arızasız bir şekilde ve hiç 
bir ücret almıyarak yapmış olan Emin 
Fidan'a Darüş~afaka direktörlüğün
den teşekkür olunuyor. 

EDIRNF.YE HUSUSi TRENLE 
GEZiNTi 

Bakırköy ilk mel<'tepleri koruma 
cemiyeti tarafmdan temmuz ayı i<;in
de Edirneye bir tren gezintisi tertip 
olunmuştur. 

Tren bir pazar sabahı erkenden 
kalkacak, Edirneye saat ikide varacak 
tır. Edirnedc iki futbol maçı ve muh
telif eğlenceler yapılacaktır. 

Husust trenle ancak 600 kişi Edir
neye gidebilecektir. 

EVLENME 

Giresunun tanınmış simalarından 

eski belediye reisi Hasan Tahsin Gür
soy'un kızı Bayan Bedia Gürsoy ile 
eski armatörlerden merhum !!yas kap 
dan'ın oğlu Bay Adnan Tlifekçi'nin 
evlenme töreni dtin gece I{UçükmUs
tafapaşada İlyas kaptan konağında 
yapılmış ve iki tarafın aile dostların-! 
dan bir çok daYetliler bulunmuştur. J 

Yeni yuvaya kutluluklar dileriz. 

K UltHr iti eri 

Profesörler 

Sık sık toplanarak 
fakültelerin vaziyetini 

konuşuyor tar 
Üniversitenin yıl sonu verimini tet

kik etmek üzere her fakültenin pro
fesör kurulunun rektör Cemil Bilsehn 
başkanlığı altında toplantılar yapma
ğa karar verdiğini yazmıştık. İlk top
lantı edebiyat fakültesinin, ikinci top
lantı da hukuk fakUltesinin olmuştur. 
Hukuk fakültesinde tahsil ders yılı 
başından evvel dört yıla çıkarılacak
tır. Yalnız bu şekil yeni yazılacak ta
lebelere tatbik edilecek, evvelce fa
külteye yazılmış olan talebeler üç yıl 

ders göreceklerdir. Bu durum karşı
sında derslerin dört yıla nasıl tnksim 
edileceği meselesi etrafında da profe
sörler kurumu yeni bir program ha
zırlamaktadır. 

Profesörler yarın öğleden sonra da 
fen fakUltesinde yapılacak değişmele
ri konuşmak üzere saat 15 de rektör 
Cemil Bilsel'in reisliği altında topla
nacaklardır. 1 temmuz çarşamba günü 
de tıp fakUitesi işleri görüşülecektir. 

Üniversitede imtihanlar 2 temmuz 
akşamı tamamen bitmiş olacaktır. 
PRAG ÜNiVERSiTESi TAL[

BESl GELİYOR 
Prağ Universitesinden 30 kişilik 

bir kafile temmuz içinde şehrimizde 
bazı coj;>Tafyn tetkikleri yapmak üzere 
geleceklerdir. 

Konuk talebelere Talebe birliği üye 
leri rehperlik edecek, §ehrin gezilecek 
yerlerini gezdirerek kendilerin Iazım 
glen maliımatı vereceklerdir. 

Ul~UDACA SEYAHAT 
Şehrimiz coğrafya fakültesinden 

bir grup iki temmuzdan sonra Uluda
ğa bir tetkik seyahatine çıkacaklar

dır. 

GÜZEL SANATLAR AKADE
M[SlNDE ŞARK TEZVtNI 

SANATLAR KÜRSÜSÜ 
Kültür Bakanlığı Güzel San'atlar 

akademisinin Şark tezyini san'atlar 
kısmında bazı değişiklikler yapmağa 

karar vermiştir. Bu kısımda yeniden 
bazı kürsüler ilave edilecek ve Şark 
tezyinatı muhtelif kısımlara ayrılarak 
okutulacaktır. 

Bu işle meşgul olmak üzere yfiksek 
tedrisat direktörü Bay Cevat dün aka 
demiye giderek tetkikat yapmıştır. 
TALEBE VE ÖCRETMENLF.R 

lÇlN AÇILAN KAMPLAR 
Kültür direktörlüğü tarafından ha

zırlanan Çocuk Kampı önümüzdeki 

Yeni köprü 

Temel atma 7esmi sekiz 
temmuzda yapılacak 
Unknpanı köprüsünün inşaatına. 

başlamak üzere yapılmakta olan bü
tün hazırlıklar bitmiştir. 

Köprünün Unkapanı tarafındaki 

kısmı şimdilik kaldınlrnış ve burada 
sondaj yapılmıştır. Köprünün ter.ıel 

atma merasimi 8 temmuzda yal,lılacak 
tır. tık inşaatta istimal edilecek olan 
demir aksamı gelmiştir. 

SERGi VE PANAYIRLARA 
EHEMMiYET VERJI./YOR 
lktisat \T ekaleti bütün dairelere 

yaptığı bir tamimde açılacak sergi 
ve panayırların tam manasile mükem 
mel olmasına son derece dikkat ve e
hemmiyet verilmesini, hiç bir eksiksiz 
olmasını bildirmiştir. Şam panayırın

daki Türk pavyonuna lfı.zım gelen eş
yanın derhal gönderilmesi temin edil
mi§ ve bu yıl Ankarada açılması ka
rnrlaştınlnn kömür sergisi de daha. 
parlak bir surette yapılabilmesi için 
gelecek yıla bırakılmıştır. 
EDIRNEDEKI V ALiLER TOP· 
LANTISINDA 3ULUNMAK 

iÇiN 
Trakyada yapılacak olan valiler 

toplantısına iştirak etmek üzere şeh
rimize gelecek olan lç işleri Bakanı 
ile birlikte ilbay Muhittin Üstündağ 
salı günü Edirneye gidecektir. 

BAY NECiP ALI GELDi 
Glaskovda toplanan Cemiyet Ali

vama yardım birlikleri senelik kongre 
sine, Türkiye Cemiyeti Akvama yar
dım birliği namına delege olarak işti
rak eden Denizli saylavı Necip Ali 
Küçüka dün lstnnbula dönmüştür. 

FLORY A PLAJINDA 
Belediyece Florya plajında yapıl

makta. olan inşaata devam edilmekte
dir. Kabine inşaatı bir haftaya kadar 
bitecek ve kiraya verilmek üzere mü
zayedeye çıkarılacaktır. 

çarşamba gUnU açılacaktır. Çocukları 
nı bu kampa vermek istiyen talebe ve
illeri son günler içinde oldukça çoğal
mıştır. Bu durum göz önUne alınarak 
kampın kadrosu 100 kişiden 150 ye çı-• 
karılmı§br. 

Öğretmen kampına gelince, İstan
bul öğretmenlerinden başka ta§l'a öğ· 
retmenleri de buna iştirak etmek iste
diklerinden Heybeli adada ikinci bir 
kamp daha kurulma.sına lüzum basıl 
olmuş ve hazırlıklara başlanmıştır. 

İkinci kamp bayan öğretmenler kam
pı olacaktır. 

Kırk üç yıllık adliyeci gömüldü 

İrtihalini teessilrle kaydettiğimiz es· 
ki İstanbul ağrr ceza hakyeri reisi Azi
zin gömülme töreni, dün yapıldı. 

İstanbul müddeiumumisi Hihmet O
nat, müddeiumumilik başmuavini Sa -
Jih Esat, birinci ticaret hakyeri reisi 
Memduh, Uç üncü ceza hakyeri azasın -
dan Burhanettin, mUddei umumi mua -
vinleri Kamil ve Celal, diğer bir çok ad
liyeci ite daha başka bir çok ki~i, tören· 
de hazırdı. Bir mikdar polis de selfim 
resmini ifa ediyordu. 

Cenaze, saat onda merhumun Kadı -
köyünde Süreyya Paşa sineması karşı
sındaki evinden ihtifalle kaldmldı, Sir-

keciye getirildi, Beyazıt camünde na • 
mazı kılındı, Topkapı Mevlevihancsin • 
deki aile mezarlığına gömüldü. 

Esbak deavi nazırı Hacı Ahmet oğ
lu şifre katibi Asım zade Aziz, hiç fa. 
srJaya uğramadan tam 43 yıl, adliye 
mesleğinde emek vermiştir. İstanbul 

müddeiumumisi Hikmet Onat, ailesi 
mensuplarına, bu değerli ve saygı de
ğer adliyecinin ölümünden duyulan de
rin teessürü bildirerek. taziyet beyan 
etmiştir. Allah rahmet eylesin. 

Yukandaki resim, bu gömülme tö • 
reninden bir görünüş belirtiyor. 



Hergün bir hikaye 

Bavulu Kaldırınız! 
F ranau: hikayesi 

Fransa cumuriyetinin artık olduk
ça eski başvekillerinden biri olan meş
hur Jorj memanso, muziplikten pek 
hoşlanırdı. Uydurulmuş bir hıkaye 
değil de, olmuş bir vak'anın anlatılışı 
olan bu hikayedeki eğlenceli vak'anın 
geçtiği sırada, o, senatordu. Sonradan 
zjraat nazırı <1lan arkad~ı Jan Düpü
vl de, parlamento fızasındandı. 

İkisi, bir gün Liyon katarına bin
diler, ikinci mevki bir kumpartımana 
yerleştiler. İki arkadaş, pencere tara
fına karşılıklı oturdular. Jan DüpU
vinin elinde haylıca yüklü bir bavul 
vardı. Meb'us, bavulunu ayan azasının 
yanına, oturulacak yere koymuştu! 

Aradan bir müddet geçince, kont
rolör geldi. Şişkin bavulu oturulacak 
yerde görünce, Klemansoya, şöyle 

söyledi: 
- Liitfen bavulu oradan kaldrı

.bJz! 
Muzip Klemanso, karşısında otu

ran Jan Düpüvinin ayağına ayağının 
ucile dokunup, hiç ses çıkarmamasını 
tenbih etti; kontrolörü, baştan aşağı 

süzdü; sonra da tam bir sUkfuıla ve 
gayet ciddi bir tavırla, şöyle dedi: 

- Bavulu kaldırmıyacağım, azizim! 
- Fakat, nizam ... 
- Nizam filan beni alakadar et-

mez. Niz~m ne olursa olsun, bavul._ 
bulunduğu yerde kalacak! Nizam, vız
~elir bana! 

Kontrolör, hırslandı; bağırdı: 
- Bavulu derhal oradan kaldırma

ı:ızı istiyorum! 
Klemanso, hiç istifini bozmadan, 

fn:ıt etti: 
- Brn de, beni rahat bırakmanızı 

1 t·vorum! 
Hid:l"ttcn köpüren lwntrolör, teh

.d ... ""İrirU: 

- t1cr hemen şimdi kaldırmaz

ıanız, ben de gider katar müfettişini 
g tiririm! 

- Hayhay! Onu getirin, fakat be
ni rahat b1rakm ! 

Klenianso, bavulu kaldırmamak 

hususunda o derecede heyecansızlıkla 
ısrar ediyordu, ki kontrolör neredey
ac• çılgına dönecekti. Hızla kumpartı
mandan çıktı ve biraz sonra ...• 

Biraz sonra, bavulun kaldınlması
D! istiyenler, ikileşmi§ti. Kontrolör 
VP kn.tar müfettişi, Klemansonun kar
ıısmda yanyana duruyordular! 

- Bavulu derhal kaldırmanızı ih
tar ediyorum! 

- Ben de kaldırmamak kararımda 
•arar ediyorum! 

- SözUm bir ihtardır! 
- Benimki de ısrardır! 

Katar müfetti3i, adeta gök gürler 
gibi gürledi: 

- O halde ilk istasyonda trenden 
1'leceksiniz ! 

Klemanso, omuz kaldırdı: 
- Trenden inmek mi?. Bu da ak

lımdan bile geçmez! ÇUnkU, bedeli 8-
ienmiş bir bilet cebimde! 

Yazan: lan Bonar 

- Artık bavulu oradan kaldıracak
sınız, ya? 

lğbirardan sesi titriyen istasyon 
müfettişinin, bu sorgusuna karşı aldı
ğı cevap, gene menfi çıktı. Şöyle: 

- Bundan uzak bir fikir yok şımdi 
bende! Hem o kadar uzak bir fikir, 
kı bu! 

- Ciddi mi söylüyorsunuz? 
- Elbette, elbette! Ta demindenbe-

ri ne kadar ciddi söylüyor idiscm, şu 
ande de o kadar ciddi! 

İstasyon müfettişi, ateş püskür
dü: 

- Peki, neden kaldırmıyorsunuz 
bakalım?. Onu söyleyiniz hele de, bu 
manasız inadmızm sebebini öğrenelim 
bari! 

- Neden mi? .. Cünkü bavul benim 
değil! 

Klemanso'nun, gayet lakayıt bir 
tavırla böyle demesine karşı, karşısın
da dikilen üç kişi, bir müddet cevap 
bulamadılar. Neden sonra, hemen he
men üçü ayni zamanda ve hep bir a
ğızdan soruşturdular: 

- Peki, ya kimin bu bavul? 
Klemanso, başile Düpüviyi göster

di: 
- Sanırım şu Mösyöniln ! 
İstasyon müfettişi, gözlerini meb

usa dikti. O, ink!r etmiyordu. Bunun 
üzerine, müfettiş Düpüviye döndü: 

- Mösyö, bavulu kaldıracak mısı-
nız, yoksa? 

Meb'us gülümsedi: 
- Hay hay ... Memnuniyetle! 
Hemen elattı, bavulu kaldırıp eşya-

ya mahsus ağın içerisine oturttu! 
- Mademki bavul sizindi, ne diye 

derhal kaldırmanız, ne diye sizin ba
Vlılunuz olduğunu açığa vurmadınız? 

- Aman, rica ederim, Uçilnilzden 
hanginiz bavulun bana ait olup olma
dığını sordunuz ve bana kaldırmam 

kin tek söz söylediniz?!. 

· Kontrolör, katar müfettişi, istas
yon müfettişi Uç memur, bir karış su
rat asıp kompartımandan çıkar <;ık

maz, senator ve parlamento azası iki 
arkadaş, yaptıklan muziplikten çile
den çıkan memurların haline, katılası
ya güldüler! 

Jan Banar 

Yeni Ese1ler 

Bir NaTa 
Kızıl bir yumruk ortasında (Bir na

ra) adı, altında (N. Hikmet'e) ve Bas
ri Yocul imzası: 15 sahifeye serpilmiş 
bir hicviye ... 

Nazım Hikmet muarızlarının buna 
benzer eserlerini gördükçe yazılı ede -
biya_ta hicviyeyi tekrar kendi soktuğun
dan dolayı pişman mıdır, bilmeyiz; fa -
kat biz genç kabiliyetlerin kendilerin -
den beklediğimiz milli eser yerine boşu 
boıuna kalem dövüıtürmesini hoş gör -
müyoruz. 

(Bir nara) Nizımın ilerlettiği nazım 
yolunda en muvaffak olacaklardan 
biridir; böyle iken adından başlanarak, 
bütün manzumede "Ey serseriler başı,. 

F utbolde berabere kaldık 
Basketbolde }unanlılara qenildik 

Kampla çalıştıı-ılmaya başlanan 

milli takım namz2tleri dün Macar 
profesyonı>llerinden Bo~kay takımile 

Taksım stadında ilk mac;l:tnnı laP
tTlar. Oldukça mm·affakıy( m bir 
karşılaşmadan sonra ma~ 2 - 2 lıe

rabere bitti. 

Bizim takım şöyle tertip edilmış
ti: 

Cihat (lzmir) - Farttk. Lfıtfi -
Adil (İzmir), Hakkı (lzmir), lbrahım 
- Niyazi, Sait (lzmir), Fuat (Jz
mir), Şeref, Rebii. 

Boçkay timi de şöyle kurulmuş

tu: 

Varga - Vaga Janzso - Pala
tas, Guniai, Belc...;ik - Markos. 0-
rasz, Teleki, Takacs Ha idu. 

Sddi Karsanın idar~ dtiği ma
çın birinci devresinde !\\acarlar niz
g:ir altınd düşmüşlerdi. Bizim t?.kı

mımıh derhal akınlara g!riş.erek ra
kip kaleye kadar dayandı. Fakat mu
hacim hattında oynıyan oyuncuları -
mız hemen ilk defa bir hraya geld:k
lerf için anlaşmada müşküliit çıkı

yor, fırsatlar kayboluyordu. Bu hat
ta muvaffakıyel~iz kalanlar derece 
ile Fuat, Sait, Şerefti. 

Ni) azi ve bilhassa Rebii çok gü
zel ve ustaca oynuyorlardı. Bu dev
re ortalarında Rebiinin ani bir şütu
nu fcvkaladt! maharetle köşeden ya
kalıyan Macar kaleci günün ilk al
kışını toplıyan oyuncu oldu. 

Bununla beraber Mar:ırların otu
zuncu dakikada yaptıkları bir hücum 
kale önünde bir karışıklık, bir görüş
süılük yüzünden bizim kaleye btr 
gole mAI olJu. A 11\n.:ıuıdıau Şt:H!rlıı l· 

yi bir şütu gene Macar kalecL-.i tara
fından tutuldu. Şeref orta muhacim 
mevkiinde oynamıya başlamıştı. Bu -
rada daha muvaffak olnuğu görülü
yordu. 

40 ıncı dakikada Niy:ızi güzel bir 
akış yaptı topu Şerefe geçirdi. Şeref 
önündekini atlattı ve sağ ayağile sı

kı bir şüt atarak topu l<aleye soktu. 
Vaziyet 1 - 1 berabere olarak birin
ci de\Te bitti. 

hinci devrede bizim takımda hiç 
bir değişiklik yapılmadı ve devre 
rüzgAra rağmen gene lehimize açıl

dı. Ortalarımız biraz daha iyi oyna
salar bir kaç sayı kazanmamız, Boç
kayi yenmemiz mümkün 

Fakat şansımız da yok. Mesel! Şe
refin sıkı bir şütu kale direğinin di
bine çarparak kayboldu 

Devre ortalarına dofru üstünlük 
Macarlara geçti. Çok atak oynuyor, 
sıkı ~ütler atıyorlar. fakat şütların 

çoğu yanlardan, uzaklardan geçip 
gidiyor. Macarlar 'n inci dakikada 
kornerden gelen topun kalemiz önün
de durduğu sıkışık vaziyetten istifa
de ederek ikinci gollerini çıkardılar. 
Bununla beraber hu sayı hizimkilt ri 

Dünkü ma~·tan 
harekete getirmek Uzere faydalı ol
du. 32 inci dakikada Ninzi güzel ı>ir 

sürüş ve atlayışla topu ustara Fua
da geçirdi. Fuadın şütu topu iki:ıci 

defa Macar kalesi.1e soktu ve maç 
2 - 2 berabere bitti. 

UMUMi NETiCE 

Macarlar güzel bir oyun çıkardı

lar. Takım atak ve enerjik oynuyor. 
Bazı profesyonellerde görülen laka
yıtlık yok. Muhacim hattı en çok a
çıklarla ilerli:r.or. lki iç daha çok ge
ri oynuyorlar. Müdafaaları korkula
cak kadar kuvvetli değil. Sıkı hü
cumlar karşL'lında çözüldüklerini bir 
kaç Jefa gördük. Kalecileri çok usta. 

Bizimkilere gelince; muhacim hat
tımızJa yukarda da işaret ettiğimiz 
gtbt huy• "Lll lJIC Unlny-·• ;·••··~ 11 .. 

nunla beraber bunu biraz tabil gör
mek lazım gelir. Niyazi başlangıçta 
iyi değildi. l<'akat sonra çok iyileşti. 
Yalnız aıkasındaki haftan dalma ge
ri paslar alması kendisini müşkiil 

vaziyt.tlere sokuyordu. Yapılan iki 
golün en büyük his.seteri kendisinin
dir. Saitle :ı-~uat kendilerinden bekle
nen oyunu \'eremediler. Şeref ortada 
içten çok muvaffak oldu. Bu gencin 
her ~eyden evvel hesaplı pas atmaya. 
şütlarını tanzim etmeye çalışması la
zım. Rabii en muvaff akıyetıi günle
rinden birisindeydi. Haflara gelince 
ne sağ hafta oynıyan Adil, ne de ı;ol
da yer alan İbrahim muvaffak ola
madılar. 

Adil yorgun görünüyor, çok geri 
oynuyordu. Bu vaziyet Faruğun çok 
ilf>ri tıkmasını mucip oluyordu. lbta
himiı~ en büyük kll.,uru rakip oyurcu 
karşısında de,·amlı surP.tte geri çeki
lişi Mi. Du da rakibe ka:emize kadar 
soku:mav..ı imkan veriyrrdu. 

Orta haf Jzmirli Hakkı takımın 
en iyı oynıyan, vazifesini hakkile ya· 
pan, mulucimleri görerek hesliyen 
bir oyuncıısu oldu. 

.. 

bir görünüş 
,JfAÇ VE GlJREŞ )f!JSAl1AKALA 

HAKKIN DA 1 EBI,/G 

O:impiyat hazırlı!< ko't'litesindell: 
Alman güreşçilerinden bazılartll 

mühim mazeretleri çıktığından br 
men memleketleri:ıf' dönmeleri icıl 
etmiştir. 

Bunun için: 
1 - 29 haziran pazartesi gUnU 11 

şamı yapılacağı evvelce ilan edil 
güreşler. pazartesi akşamı yerine 
akşam (pazar) sekiz buçukta, yto' 
Tak.sim stadında yapılacaktır. 

2 -- Bu müna.seb~tle ringin kur•" 
masına zaman vermt>k için l\fad' 
Boçkay takımile muhtelitimizin bf' 
günkü (pazar) futbol maçı saat btf' 
te dt>ğil, Jört buçu1<ta l!)aşhyacakt t• 
Bu maç uı Taksim "tadrndaml".• •• 

Basketbolde uoJ 

yenildik 
Dün gece Beyoğlu Halkevinde j)i 

mühim basketbol müsabakası ya~ 
dı. Galatasaray - Atina milıt takJJI"" 
ve Kurtuluş - Barkohba karşılaf!O" 
lan .. 

Uk müsabaka Kurtuluş - Barıcob' 
ba arasında oldu. Her iki takımnı ; 
raftarları salonda yer almışlardı. d)• 
kı3lar arasında başlanan oyun, ilk 
kikalarda Kurtuluşun hakimiyeti al: 
da geçiyor, Barkohba takımı dab8 
nirli oynuyordu. İkinci tayın a~~~ 
sonra Barkohbanm sayılan ~:.. 
başladı. Baştan sona kadar bUyUk ,,ır 
heyecan ve alaka ile takip edileıı ~ 
son dakikada müsavi sayılarla Uer .... 
mekte idi. Netice çok az bir sayı f~ 
kile 40-42 kadar Kurtuluşun ga1l 
yetile bitti. 

GALATASARAY - ATlN.1 

Istakoz gibi kızaran katar mUf et
tişi, haykırdı: 

diye tanıttığı bir muhatabın diline en --------------
Müdafi!er!miz iyi bir r:i.inlerinde 

değillerdi. Bununla b~r:ıber Lôtfi 
Faruğa nisbetle daha iy: bir oyun çı
karmış .sayıl.ıbilir. Aralanndaki ar. -
laşm1~ da 7.ayıftı. 

İstanbul takımını tem.sil b_.,. 
kı verilen Galatasaray, çok iyi o~ 
cuların bulunmasına rağmen ~ 
siz bir oyun verdi. Takım şöyle .,, 
muştu: Naim Feridun, FeriduJI ıw 
Hakkı, Naili, Hayri, Rıza, KAJniJ, ~ 
ref, Etem. ~ 

'· 

- Görürsün Uz siz! tık istasyonda 
if.tasyon mUfettlşinf çağıracağım! 

Klemanso, şu tavsiyede bulundu: 

- O kadarla kalmayınız. Hatta, 
demiryolları umumi direktörünü ve 
hatta seyriisef er nezareti müsteşarını 
v~ daha iyisi bizzat seyrüscf er nazı-
nnı de davet ediniz! 

İlk istasyonda, iki kişi, Uçleş 
~ mişt'. istasyon müfettişi de bunlara 
katılmır-tı. Üçü birden Klemansonun 
karşısına dizilmişlerdi. Şimdi söz sı
rası, en son gelende: 

---·····-················································ ı: ;: " .. fi D evamh okuyucular i! 
i! f • k :: ı: ~ın upon :: 
il .. 
H Bu kuponlar! kesip saklıyanlar ;~ 
i= "KURUN., un açtığı müsabakalara H d iştirak hakkını kazanırlar. n 
- n ----······...... ···························-· 

yakın bir üslup ihtiyar edilmittir. 

Genç pir, muhakkak hasmından da
ha insafsız; o kadar ki Nazım Hikmetin 
bazı yazılarına. (Orhan Selim) diye bir 
iğreti ad koymas:nı bile, bakınız nasıl 

suç sayıyor: 

Hani bir hüma gibi 
Gölgeni bile çiğnetmiyordun kimseye, 
Maskesiz yaşıyordun hani1 
Ya şu "Orhan Selim,, kim1 
Gülme .•. Gülme acı acı, 
Koca palavracı! 

* UYANIŞ - "Uyanış - 5ervetı -
fünun,, mecmuasının bu haftaki sayısı, 
Gavsi Halit Ozansoyun yazmağa yeni 
giriştiği "Haftada Bir" sütununda "'Ki
tap okunmuyor!,, serlevhalı bir fıkrası 

ve iki kitabı gözden geçiriş yazısı. Fik
ret Menemencinin "Mum.. şiiri, Latif 
Evrenselin "Dalgıç,, hikayesi, "Yaz gün 
leri için .. ,, scrlcvh&ılı "Kedi Pençesi". 
Maksim Gorkiye, aktüaliteye dair yazı 
ve resimlerle çıktı. 

LiMANIMIZDAN BiR ROMEV 
GAMBOTU iLE DENIZALTi 

GEM1 Si GEÇT I 
Evvelki gün limanımızdan bir Ro

men ganbotu ile denizaltı gemisi ge
çerek Karadenize gitmiştir. 

Bilenlerin söylediğine göre bu de
nizaltı gemisi Romanya tarafından ye
ni ısmarlanmış bir gemidir. 

TENiS TURNUVASINA 
iŞTiRAK iÇiN 

4 Temmuzda Dağcılık klübUnde 
b~lıyacak olan tenis turnuvalarına iş 
tirak etmek Uzere tzmirden jira ve 
Aliyatlardan mürekkep üçerki§ilik iki 
grup yakında şehrimize geleceklerdir. 

Bunlar diğer klüplerin de iştirak 

edeceği tenis turnuvalarını 12 temmu
za kadar takip edeceklerdir. 

Turnuvaların başlangıcı günU olan 
4 temmuz ak3amı ltli.U>te bir eğlence 
yapılacaktır. 

Kalede Cihat bazı tutuşlari!e beğe-• 
nildi. Bununla beraber bazı teknik 
hatalan da görüldü. 

BUGUN 

Macarlara karşı bugün namzetler
den mürekkep başka bir takım çı:<a
rılacak, dünkü ve hugünkü takımlar 
da muvaffak olanlardan tertip edile
cek oir takım da çarşamba günü son 
maçı yapacaktır. 

Bugün ayni zamanda Sipahi oca
ğında binicilik müsabakaları yap•.a
caktır. Yalnız bu milsahl'kalar 14 te 
başlayıp 17 de bitirileceği için spor 
meraklıları bu müsabakaları da gör
mek için ferah ferah vakit hulab:ıe
ceklerdir. 

Bu· gece de Almanlarla son güre§ 
müs:bakahn yapılac11ktır. 

Atına millt takımı çok iyi &nlafl3~ 
ve daha ziyade sayı yapmıya P GI' 
ediyordu. Fazla heyecana kapılaD _,_... 
latasaraylılar çok müsait sayı-

bile kaçırıyorlardı. 6 tık on dakika istirahatte 11__.j 
Atına ta:kmımın galibiyetile bitti-

lkinci haftayımda GalatasaraY ~ 
kımı daı., seri oynamap başladı ; 
bir kaç sayı çıkarmağa muvaffa.1' "
du. Buna rağmen Atinalılar ilk ırı8 iı' 
rmdan kat kat üstün oynuyor ve 
liste sayı yapıyorlardı. ~ 

Netice 27 ye karşı 19 sayı ile 
na takımı galip geldi. .. Alll
BASKETBOL TAKIMIMIZ otJJıtr 

YADA GİDİYOR 

öğrendiğimize göre Türk ~ 
bol takımının olimpiyada git.JJl~ 
karar vcrihniştir. Türk milli takJJ1S # 
gösterdiği Ustun oyun, olimpiyat~~ 
bir derece alacağı kanaatini ~j 
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Mutahassıs 
yetiştirmek 

Boğazlar konferansı ve yabancı gazeteler 

Koaleraas Tirklyeala tekili· 
lerial reddederse ••• 

:s- KURUN 28 HAZiRAN 1936 ~ 

1Gezintiler1 

Kazaistanda mıyız? 

}' abancı müteha ... uların lüzum· 
~:l"iundan bahsedecek değilim. 
c1 rtlQra bugün her :u:mankinden Türkiye de uygun gelmiyen muahedenin 
t Q/tQ ~ok ihtiyacımız vardır. Alet- b d Al hükümlerini 

olacaktır 

Dünkü gazeteleTin ilk yaprak
ları ıaVCJ§ alanlarını andırıyordu. 

Alınları kanlı sargılarla ıiıkin ya
ralılaT, kolları askıda zavallılar, 
yaattkta kendinden geçmi§, süz
gün, bitkin yüzler &ıra &ıra diz;li· 
yor. Bir köıede de demir barsak
ları dııarıya lırlamq, tekerler/eri 
dağılmıı, camları tuz buz olmuf 
bir otobüs yatıyor . 

t' makineye, bir medeniyetten bozacak, un an manya memnun 
1'ı'!k:t bir medeniyete geçerken "Le Jour" gazetesi de konferansta 
llft:haıaıı tek yıldızdır. Türkiye lehine görülen havayı kaydet-

. Br.ı yıldızı, karartmağa kimıe· tikten sonra şöyle diyor: 

tinden bir de ruhsatname almak sureti
le tamamlanabileceğini şart koşmak 

mecburiyetinde kalıyoruz. 

niz ve Akdeniz donanmalarının hare -
katını tam manasile mütekabiliyet csa
SI üzerine takyid etmeği iltizam eden -
lerle beraber olacaktır. 111~ hakkı yoktur. Fakat yabancı "Buradaki fikirler hep şu merkezde-

1'ıllteh,.. b . .. v k-' . v dir: Ankara hükumetinin vüracaat et -

Dışarıda, İngilterenin günün birinde 
siyasetini değiştirip silah ihracatını ta
mamile yasak edebileceği endişesi var -
dır.,, 

Boğazlarda tam surette serbestii ha· 
rekatı tervice hazırlanmı~ olan İngil
tere dahi bu nokai nazarı biraz değiş -
tirmiş bulunuyor. Yazıhan anlaşıldığına 
göre, İngiltere, iki deniz arasında (ya
ni Karadeniz le Akdeniz beyninde) ge -
milerin tam bir mütekabiliyet esası üze
rine hareket etmelerini temin hususunda 
kuvvetle ısrar edecektir. 

Bir halta önce, Büyükdere yo

lunun bilmem hangi noktasında, 
eveli gün bir tiren durağında da 
gene böyle kazalar olmuf, yurt
tCJ§lar yaralanmıftı. Bütün araba
ların sıkı bir )'oklama sağanağına 
tutulduğu bir halta içinde bunlar 
naııl oldu: bi.lmem. Fakat gerçe
ğin kendisi pek acı. 

-sıs ır goge t.:ı umlf ıg
ref b. tiği kanuni yol Alman yanın kullandığı 
ıle~· ır kandilden bCJ§ka bir fey muahedeleri tek taraflı bozmak usulün

gı/dir. Bu yıldız ufkumuzda bir den daha tesirli bir netice vermezse ya -

~~·~· bir sönen yıldızlar hep bu zık olur. 
iretı aydınlıklardır. "Bunun için konferanstaki hükt1 • 

MONTREUX'DE DELEGELER 
NE DOŞONOYOR? 

"Daily Telegraph,, gazetesinin Mon
treux'ye gitmiş olan diplomatik muha· 
birinin yazısından: 

Çiinkü .. h l T .. k• 1

' metler Türkiyeyi memnun etmeği ahla-
mute aHıı arın ur ıye- kA b' b ·b· 1 ç·· k .. k )e Q k ı ır orç gı ı sayıyor ar. un u on -

l Ya bcuışlarının yiizüncü yı- ferans Ankara kühumetinin taleplerini 
'~el,, 6i!ançomuzda göstereceği- reddedecek olursa Türkiye hükumeti 

"Türk projesinin mühim noktası şu
radadır ki, bu porje Karadeniz devlet -
terinin donanmalarile Akdeniz memle -
ketlerinin donanmalarının sahip bulu • 
nacağı hakları calibi dikkat surette tef· 
rik etmektedir. 

"lnebolu,, vapurunun mahke
mesi hala sürüyor. Kurbanları

nın kemikleri çürüdü. Dikkatsiz· 
liklerin adamı ne korkunç uçıı
rumlara aarkıttığı aylarca söylen
di. Cezalar mç kadar keskin in
di. Fakat uslanan gene yok. G e
ne sağda patlamı§ bir ıolör kala
sı, solda bir yığın suçsuz yolcu
dan dökülmüı kanla kar§tlaııyo
ruz. 

1'lıı - .. b h h .. ·••Us et esap enuz nam~v- de Almanya gibi, kendisine uygun gel -
~lftır. miyen muahedenin hükümlerini boza • 

Fransa ise, diğer bir teze müzahe -
ret etmek taraflısıdır. Fransa, gerek Mil 
letler Cemiyeti kararlarını yerine getir
mek, gerek Fransız - Sovyet misakı 

taahhütlerini icra edebilmek için Rus 
donanmasının Karadenizden çıkabilme· 
sini temin eylemeği pek istiyor. 

• • • 
11

• l'iiz yıllık mütehaaııılar tarihi-
r 

1~ 1 ürkiyede müsbet izler bı· 
bQ ::Q.tı pek tabii olmalıydı. Hal
.}ı ıı bu tabiiliğin yerini her gün 
c e~i gelmi§ yahut yen&den gele
t~ 've ardında iz bırakmıyan ih-
11~ havası kaplamaktadır 

il Qbahat mütehaasıılar da mı? 
lfttu h' . • d 

1 
ıç ıanmıyorum ıyı a nm 

QJtnesini bildikten ıonra seçil.on 
Qrn/ar:Jan ıikayet etmek mar.a· 

tıı olur. 

b· lVitekim memleketimize gelen 
~; ~.0~ mütehaaıLslar gerçekten 

4 erının ehli olan insanlardır. Fa-
Qt 0 nl b · l ·b • k • • l ar ır se gı ı a ıp gıtti· 

.}ıer, bir nehir gibi ne yataklarını 
t~tılar ne de ardlarından akıp 

1 e,, bir cereyan bıraktılar. 
b ller. mütehassıs daha öncekinin 
ırQht .. . . 

ıgr ı§e yenden başladı 

t 
Bence bunun sebebi. mütehar , .. h 

~ " 1 azır bir elbise, dokunmuı bir 
I QS metre kuma§ larzetmemizdir. 
•tC<[• ... • 

t ıguıız kadar hazır elbise sa-
~~ Qlınız, bununla hiç bir zaman 

11 terz' t' · · · D ku ~ ı ye ı§tiremezsınız. o n-

1.1 ·~f bir kumQf aala bir tezgah 
llıllcr.ıda getirmenin ıebebi ola-

Q;z, 

hQfrliitehaagıatan böylece gündelik 
/:' Q~Qtr.rnızda istila.de edebiliriz. 
ihı· at bı:ınu bir millete mal etmek, 
le ~•aıı bir milletin ilerleme ham· 
c1~'rıe deıtek yapmak vazilemiz
t~'" 8tını:ı yabancı zekadan bü
~ 11 

.. hiiınü niyete rağmen bekle-
•eg h 

€ ak kımız yoktur. 
lttiiteha t d v. . . . 

ıQr/ • ssıı an e ecP.gımız ısti-

llıQzvı mütehassıs olmaya b~la
cl, Stıretile tamamlamak lazım· 

'· t.f"'t h 'lıerh u e a11ıı getirtmek birinci 
Qııl Qf e, müteha1aıs yetiıtirmfk 

ra~edir. 

............_ Satiri Ertem 

ş ------------
4RT< DEMIRYOLLARINDA . 

tı. .... Şark d . l . , ~ emıryo ları hıssedar1arı 3 
toıııan~tda şehrimizde f evkaHide bir 
~ir1tet· 1 Yapacaklardır. Bu toplantıda 

ın h "k~· 8eiesi h u umetimize satılması me-

11_ akkında karar verilecektir. 
11;fnc· 

~lt~ti ' olan bu toplantıda da gene 
~tira{et olmazsa on beş gün sonra 
t't!Jt k t•eden hissedarlar kafi görüle
~arar verilecektir. 

ÖLÜM 
~~~~birlerimizden Ragıp Kemal 
ltUıt l{ Un ağabeyi Hakkı Cantilr
~i ~n~~ Aksaraymda vefat eyledi
dliıııa.ın~surıe duyduk ; Bay Hakkı Ab
beıa.ya ıt zamanında magduren Ker
tıl?\a ka~efyedilerek meşrutiyetin ila
"er h ar orada kalmıştır; hayır se
d .. _' erk · 

cak ve bu hareketten ancak Almanya 
memnun olacaktır. ,, 

T AHKIMA TA 80 MiL YON STERLiN 
GiDECEKMiŞ 

Daily Express gazetesi endüstri mu
habiri yazıyor: 

" Başlıca İngiliz sil!h fabrikaları mü
messillerinin söylediklerine göre, Ça -
nakkale boğazının tahkimi hususunda 
yapılan siparişlerden herhangi bir kıs -
mını İngiliz firmalarının, Üzerlerine al· 
maları memCil değildir. 

Ankarada tahmin edildiğine nazaran 
bütün tahkimat planı takriben 80 ,000,000 

sterlin tutacaktır. 
Firmalar, İngilterenin tahkim işin -

de payı olamıyacağı kanaatine şu iki se
bepten varmaktadırlar: 

1) Türk hükumeti tarafından meş -
hur Alman teslihat grupu olan Krupp 
larla gayri resmi surette görüşmeler ya· 
pılmıştır. Bununla beraber Almanlardan 
belli başlı bir sipariş yapıld ığına dair 
mahafilimizde bir malumat yoktur. 

2) ingilterenin ruhsatname ile silah 
ihracatı yapılmasına müsaade etmek si
yaseti, ya hancı piyasalarda İngilizlerin 
rekabete girişmesine şiddetle mani ol -

maktadır. 

Bir fabrikatör bu hususta bana de -

diki: 
"Bir ticari teklifte bulunduğu • 

muz zaman bu siparişin ticaret nezare-

Türkiye teklifleri, Karadenizin bil
kuvve bir Türk - Rus gölü haline gel
mesini intaç edebilir. Ve burada Rusya 
arzu ettiği takdirde en ideal şeraitte 
büyük bir deniz kuvveti vücude getire
bilir. 

Endüstri merkezleri mUnasip şekil -
de tesis edilmiş olduğu halde Rusya. 
bütiln bahri inşaatını başka devletler ta
rafından müdahale edilmek endişesin -
den vareste olarak rahatça, Karadeniz 

• limanlarında teksif edebilir. Ve 14.000 
tonu geçmiyen cüzütamlardan ilanihaye 
azami tonaja kadar bahriyesini Akde • 
nize geçirebilir. 

Rusyanın Okyanoslara çıkacak yolu 
garpta Alman bahriyesi ile kapalıdır ... 
Burada Rusyamn Almanya ile müsavat 
hakkı istiyeceğine kaniim. Şarkta Ja -
ponyan:n bahri faikiyetini hesaba kat -
mak zaruretindedir. Karadeniz tersane • 
leri ve tabiyeri, başka bir maksada 

kullanılmasa, uzak şarkın tedarikatım 

temin için mükemmel bir zemin olur. 
Karadenizdeki küçük devletler ise, 

meseleyi başka türlü mülahaza etmek -
tedirler. Karadenizde bilkuvve pek kud
retli bir devletle hükmen kapalı kal -
mak ihtimali onları endişeye düşü~il -

yor. 
J apon delegesi açıktan açığa Karade-

Konferansta isbatı vücut etmiyen, İ
talya, şimdiki halde meçhul bir amil -
dir. İtalyanın Ccnevredeki daimi dele -
gesi Senyor Bova Skopa Türkiye dış 

bakanı doktor Aras ile birlikte yemek 
yemeğe geldi. Bununla beraber İtalyan 
delegesi konferansta müşahit olarak kal
mıyor . ., 

Ayni gazetenin muhabiri, projemi -
zin, münaka~a edilen dokuzuncu mad -
desi üzerinde, İngilterenin "harp zama 
mnda herhangi devletin kendi hükmünü 
kendisi vermek hakkına sahip olması,, 

noktai· nazarını terviç etmesini muhte
mel görüyor. 
GENE BEYNELMiLEL BiR KOMiS

YON LAZIMMIŞ 
Daily Herald" gazetesinin Montreux

ye hususi surette gönderdiği muhabi -
ri yazıyor: 

"İngiliz başmurahhası Lord Stan
top Çanakkale boğazının beynelmilel biı 
deniz yolu olması dolayısile, beynelmi
lel kontrol altında bulunması lazım gel
diğini söylemiştir. 

İngiliz başmurahhası, 1923 muka
velenamesile kurulmuş olan boğazlar 
komisyonuna benzer bir komisyon se • 

(Sonu: Sa. 6 Sii. 4) 

Bir kaç yıl evvel çoğalan ka
zalar dikkati çekmi§ ve şolör:er 
elekten geçirilmişti. Bunların 

hastalan, lena alışmalara, zel:ir
li dadanma/ara kurban olanları 
ayıklandı. Dümenler sarsak el
lerden dclgın başlardan kurtarıl· 
dı. 

Evet, bütün bunlar ,1apıldı Fa
kat bir türlü kazaların ıonu gel· 
medi. Sokaklarda arabalar koç 
gibi karşılCJ§maktan vaz geçmedi
ler. Canları varmıf; birbirlerini 
görünce köpürüyMlarna&f ır:l,i he
men kala kalaya çarpl§ıyorlar •• 
T ranway otomobilin, araba oto
büsün adeta düfmanı. Şimdi bir 
yere geç kalan adam düşünüyor. 

S. Qezgin 

( l.ütlen .sayı/ayı çevirin:z) 

Sokakta toz toprak içinde mikroplara bulana -
rak yqıyan ve dilinin söz aöylemeğe henüz alrıtrğı 
aylarda manisrnı bilmediği küfürleri de ekmek, 
su, anne gibi kelimelerle birlikte heceliyen çocuklar 
ilk görüıte Olkere mnıyorlar; genç kadın kiminin 
yüzünü temizlediği, kimisinin saçını ördüğü, kimisi -
nin yarasına beresine pansunaıı yapbğı bu yavruları 
tekrar görmek için geldiği zamanlar, ekseriya onla -
nn hepsini bir arada, mahallede, çeşme başında veya 
cami avluıunda oyun yerinde tam olarak bulamıyor; 
soruyor, öğreniyor ki filanca küçük daha bir hafta 
evvel ıurada çamurlann birikintisindeki suyu avuç
larına doldurup içerken ve neş'eli neş'eli oynarken 
birden hastalanıvennİf, anası akşam geç vakit eve 
gelince bilinmez bir sebeple ateşler içinde dalgın ya
t.an küçüğün dal gibi incecik boynunu hüzünle bük
tüğünü görmüt ve iki gün sonra da cennet kuşu yav
ru, gözlerini bir daha açmamak üzere kaparnııtır. 

nı dönüp içlerindeki ateti söndürmek üzere kilisenin 
serin ve lot kubbeleri altına kapandıklarına dair tür
lü hikayeler dinlemişti; maceraları dit:ere destan 
olan bu kadınların facıalan kendisininkinden daha 
büyük ve daha başka türlü mü idi, bunu bilmiyor; 
fakat en ummadığı sırada hayatı orta yerinden kın
larak ümit ve net'eye acı bir surette veda ettikten 
sonra sükün ve huzunı ferdiyetinin karanlık duvar -
farı arasına çekilmekte değil, bilakis o zamana kadar 
nasılsa uzak kaldığı asıl büyük trajedinin sahnesi ve 
kahramanı olan cemiyetin içine girmekte aramıştı; 
gönlünün kendisini getirdiği bu yolda her gün bir acı 
ile karşılaşırken kütlenin derdi ona kendi derdini u -
nutturur gibi oluyordu; genç kadın kalabalığın ız -
tırab:na <!okundukça, baıkalannın yası ile yaslan -
dıkça içinde kanamakta olan yaranın günden güne 
kabuk tuttuğunu, acısın!n hafiflediğini sanıyordu. 

ka ile meıgul olmak için dinlenme zamanlarından 

vakit ayırıyorlardı. 

Türkiyenin sıkı bir nüfus siyaseti kullanmağa 
hazırlandığı sıralarda bakımsızlıktan ölen çocukların 
sayııını bir kalemde yarıya ve belki daha aza indir -
mek için yapılacak ilk iş, çalışan kadınlann çocuk -
lanna bakacak yerler açmaktır. Ülker bu mutlak ve 
acele lüzuma günden güne artan bir imanla İnannuş
tır ve §İmdi mensup olduğu teşkilatın büyüklerine 
raporlar yazıp veriyor, önüne gelen alakalılara yana 
yakıla dert anlatrr.ağa ç:ıl •şıyor, giydiremeden göm -
düğü küçük çıplakların ıayı.sını azaltmağa uğraıı -
yor. 

3 

Olkerin gecesını gündüzüne katarak çalıthğı 
Ziyaretçi hemşireler teşkil&tında kadın hekimler var, 
mekteplerin yaz tatilinden istifade ederek boş vakit
lerini içtimai yardım işlerinde kulla:ıan kadın hoca -
lar var, üniversiteli genç kızlar var. 

Ziyaretçi hemşireler teşkilatında çalışmanın ver
diği yorg\lnluk gitgide sıhhati için belki de tehlike -
li bir hal alacaktı; fakat Olkerin buna mukabil bu it -
teki kaznncı sadece kendisini unubnak ve büyük ke
derini avutmak yolundaki tetebbüsünden aldığı iyi 
neticet~en ibaret değildi; sağında, solunda, kendisiy
le bldik ve hazan kendisinden daha müsbet, !Uurlu 
ve planlı çalııan yeni arkadaılarının şahıiyetlerinde 

takdirle takip edilecek örnekler bulmuştu. Bu genç 
hekimler, bu taze kadın muallimler, üniversiteli genç 
kızlar, yeni Türkiyenin içtimai işlere sıkı bir alaka 
duyarak yetiıen yeni nesli idi ki Olker bunların ara -
aında kendisini bir çok sahalarda memleket davasının 
utanılacak bir ~ekilde yabancı gibi görüyor, beJJi et -
memeğe çalışıyor ve kendi kendisine üzülÜ}'Ordu. 

Üniversite talebesi gençler arasında da hatta 
okuma masrafını çıkarmak için küçük ücretli işler .. 
de çalııanlar ve buna rağmen yine cemiyet işleriyle 
uğraşmağa iır..kan bulanlar vardı. 

Olker, bu yeni dostlarla dÜ§ÜP kalktıkça az za. 
manda farkına vardı ki inkılap Türkiyesinde gün -
den güne yeni bir ahlak abidesinin temeli perçinlen
mektedir; yeni Türkiyenin yeni neslinde hatta ~uur
dan itiyada geçmeğe baıhyan bu yeni ahlakın bz.ılı • 
ca tezahürleri kar§ılıklı yardım, tahsi fedakarlık ve 
içtimai adalet duygularıdır; kütleye faydalı olmak, 
kütlenin içinde erimek ve kütle için bütün haksızlık
lan reddetmek ... 

Ulker cemiyetçiliğin tadı ve heyecanı ile gönlü
nün kanatlarını ıiıirmeğe baıladı başlıyalı dar var -
lığının hendesesinden sıyrılıp çıkmış gibidir! Türk 
htanbulda bilhassa üniversite ve yüksek tahsil mu -
hitinde, okuyan ve çalııan gençlerin devam ettikleri 
klüplerde yeni İnsanlarla tanııdıkıa, yeni mevzulan 
dinledikçe ve yeni inaruı!ann tatbikattaki sağlam, 
temiz, iyi verimlerini ziyaretçi hemşireler teşhilatı 

münaseb~tiyl~ gördükçe gitgide kendisinin de r.ıazi-
5inden soyunup temizlenip yepyeni bir insan olarak 
ortaya çıktığını hissediyor. 

4 

~dı· CSın kalbini kazanmış bir a-
~ kederli ailesine taziyetlerimizi, 

• 
Ulker, çocukluk yıUarını geçirdiği katolik mek

tebinde bir çok bedbaht kadınlann hayata arkalan -

Bir nokta, b:Ihasaa ehemmiyetli surette dikka -
tine çarpmıştı; başkaları için imkan, emek, zaman 
sarf eden bu insanların içinde hemen hemen belli baş
lı göze görünür zenginlikte hiç k imse yoktu; gün -
tük nafakalannı Ç!karma.k içi:ı nabızları çatlayıncaya 

kadar çalışan insanlar, cemiyet işlerile de kendi ka -
zanç iılerine gösterdikleri itina derecesinde bir ala-

Doktor Çetinerin Topkapı 'belediye dispanseri• 
de çalışan bir hekim arkadaıı, ona uzun bir aynlrk • 
tan sonra sokakta rastgelip de hoş bet ec!erke~ iaf 
arasında fakir htanbulla alakadar olmak is~:;ğini öğ .. 
renince bir klin=k günü kendisini diıt;:.ansere çağır -
mrştı; bu ziyaretten sonra da Ç~üne:-in haftnda ilci 
r;ün bura da bedava clarak hastalara bakması karal"" 
laştırıldı. 

( Arkaaı var) 
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(U styanı 1 incide ) 1 
lşte bundan dolayi konf eransrn 

birinci günü çok samimi bir iş baş

langıcı oldu. 
İkinci günü hususi içtimalar baş

lar başlamaz bazı yabancı memlelcet 
gazetelerinin tahmin ettiği gibi kon
ferans derhal bal ayından zehir ayı
na geçmemiştir. iyi geçimli aileler a
rasında zaman zaman çıkabile<."ek 

tarzda olsa bile gene ahenksizlik gö
rülmemiştir. Muhtelif devletlerin 
Türk>.ye tarafından verilen yeni mn
kavele proj<-Sini müzakere esası ola
rak kabul etmiş olmaları konferans
ta umum ahengin devamına matldi 
bir delil olarak gösterilebilir. Her 
delegenin kendi mt!mleketine ait mü
lahazalar dolayısiJa rpojenin bazı 

maddeleri hakkında ihtirazi kayıtlar 
ileri sürmesini de tabii bulmak la
zımdır. Zira Boğazlar rejiminin de. 
ğişmesilc Karadeniz ve Akdeniz d~v
letleri arasında istikbale ait bir ta
kım mülfthazalarJa az çok menfıuıt 

ve hissiyat karşılaşması zaruridir. 
Ac.ıba bu türlü menfaat ve hi~i

yat karşılaşmaları bazı Fransız ga
zetelerinin dediği gibi bir Rus fili -
İngiliz balinası düellosu şeklini ala
cak mıdır? Buna ihtimal verilemez. 
Çünkü Lausanne muahedesinin imı.a
sı srrasındaki arsıulusal ahval ve 
şerait o kadar değişmiştir ki Boğaz
lar meselesi karşısında böyle bir 
Rus - Jogiliz rekabetinin manisı 

da kalmamıştır. Bugiln gerek Sovyet 
Rusya, gerek İngiltere gerçekten· sıkı 
bir sulhseverlik siyasası takip ettiği 
cihetle bu devletlerin müşterek dostu 
olan Türkiyenin Boğazl:ır üzerinde
ki bekçiliği her iki tarafT tatmin ede
bilir. 

Fransaya gelince, bu devletin en 
mühim endişesi Milletler Cemiyeti 
ahkamı dahilinde olarak bir taraftan 
Sov.ret Rusya, öbür taraftan Rom:m
ya i1t: aktetmiş bulundufu muahede
lerin yeni Boğazlar mukavelesile tat
bik edilemez bir hale düşmemesi ol
duğu an1aşrlıyor. Her halde Türkiye 
BolSoazl :ır rPjiminin değişmesi üzerine 
~ Ii11etlcr Cemiyetinin bir uzvu sıJ'a

tile umumi sulhun muhafaza<;ı vazi
fesinden uzaklaşmak niyetinde olma
dığına, sonra hem Sovyet Rusya, hem 
de R<•manya ile arasında sıkı dostluk 
bağları mevcut bulunduğuna göre 
Bofrazların emniyetini çerçevesi it:in
de Fransaoın bu endişelerini izale 
edebilecek bir formül bulunacaktrr. 

Itaı~ anın Montreux konferansı
na iştirak etmiyeceği daha evvelden 
belliydi. Yalnız Romadan Montrex'ye 
mü,ahit olarak bir delege geleceği 

söyleniyordu. Konferansta bekleııen 

bu müşahit aza gelmemişti. Onun 
yerine Roma hükumetinin Tevfik 
Rüştü Arasa bir nota gönderdiği •şi
tildi. Bu notadan İtalyanın Bo~az· 
Jar konferansına iştirak edebilmE>si 
için Milletler Cemiyeti assamblesinin 

tik,, batlıklı ilin HABER arkadaş:nnı- ;:::::::::::ı ........... , ·····-····--·--------== .. - ...... _ ___.. 
otuz haziran toplantısını bekledlği za aittir. 
anlaşılıyor. Onun için Türkiye Dış İiiiiiiiiiiiiiJ!i!i 
İşleri Bakanı bu notayı İtalyarıın 
konferansa muhtemel iştirakini mem
nuni ıetle kaydederek karşılamıştır. 

Hakikat halde Boğazlar konferansı 

nm mevzuu ile MHletler Ccmi}'eti 

Bir domuzun yaptıklar 
tarla işçileri Bigadiç'te 

avcılar 
korkup ka 
fakat ... arasında hiç bir münasebet olmad k- İSTANBUL _ 12.30 muhtelif plak-

tan başka konferansı teşkil eden dev- lar ve halk misikisi 19 dans musikisi ----------------• 

yetiştiler, 

Jetler de ltalyaya karşı cephe almış (plak) 19 haberler. 19,15 muhtelif pl§k T 't Bigadiçte bazı işçiler bir 
sabahleyin çalışırlarken ansızın 

değillerdiı-. Bilakis Boğazlar rejimi- Iar veya retransmisyon. 20 sololar plak. ar SUS a 
nin arsıulusal sulhu koruyacak şe- 20.30 stüdyo orkestraları. 21,30 son ha· 
kilde tanzimi Akdeniz emniyetinin herler. Saat 22 den sonra Aanadolu a -
bir parçası olduğundan yarın muhte- jansınm gazetelere mahsus havadis ser

bir domuzun hücumuna uğr 
dır. Gizlendiği otların arasındall 
başlamış, tarladaki çoluk çocuk, 
olarak fırlıyan domuz etrafa ııuc 
erkek neye uğradıklarını anlıys111 · 
rak bağrışıp kaçışmağa başla 

me! Akdeniz paktrrun aktini kohy· 
visi verilecektir. 

laşhracaktır. Onun için Montrex·de :~--------------.1 
toplanmış olan yüzlerce delegenin 
boşu boşuna otuz haziranı beklemele· 
rini teklif edecek yerde İtalyanın 

BORSA 
27. a - 936 

kendi delegesini göndermesi ve şavet •--Hlzalarm----cla-yıl_dnı_ lpretU olanlar, ttze. 

konferansta ileri sürecefti bazı lhti- rtnde muamele görenlerdlr. Rakamlar 
razi kayıtlar varsa bunları müzakere ıvuıı 12 de kaparuo eatrı fl.Yatlanıur. 

esnasında delegesi ağzından söyle
mesi daha makuldü. 

l\fontrex konferansı toplanırken 

takip edilecek mesai şekli şu suretle 
tarif ediliyordu: Konferans umumi 
bir içtimala açıldıktan sonra birbiri
ni müteakip iki gün hususi müzake
reler olacııktı. Her devletin proje 
hakkındaki fikirleri münakaşa olu
nacaktı. Sonra haziranın yirmi alttn
cı günü Cenevrede iptida konsey tup-
Jantısı, sonra otuz haziranda assam-
ble toplantısı olacağı için Montrex'de 
yalnız komisyonlar çalışacaktı. Tem
muz içinde assamble içtimaıncfan 
sonra da konferansın ikinci ve ni~ai 
safhası başlıyacakh. Kısa bir zaman
da yeni mukavele imza olunacaktı. 

Halbuki şimdi konferans mesais!ni 
hiç bir suretle tatile uğratmamak ar
zusundad:r. 

Konferans yirmi hazirana kadar 
olduğu gibi yirmi yedi, yirmi ~etiz, 

yirmi dokuz haziranlarda da çalr~
caktır. Sözün kısası mümkün olo.u
ğu kadar devamlı bir çahşma ile kon
feransın sonu alınmasına gayret edi
lecektir. Ru suretle devamlı bir mesai 
şekli kabul edilmesi de gene Boğaz

lar kon!eıansmm akibeti bakımından 
hayırlr bir alamettir. 

Konferansın faaliyeti içinde en 
büyük zorluk olsa olsa mukavele 
proje.sinin harp ge'Ilileri hakkmclaki 
altıncı maddesi müzakere edilirk«'n 
çıkacaktır Bu da yarınki içtimada 

p ARALAR 
• Londra öBO,·- •Viyana .ı!4,-

•Nevyork L2i - • Madrld 16-
•Parla 166 - •Ber!Jn W.-
• Mflbo lU6- • V&r1'ova ~s.-

•Brüksel ~4. - •Budape§W ~. -

•Atına l!lJbO • B1lkret 16. -
•Cenevre 820.- . •Belgrad 62,-
•Sofya l!r'.'>,- •Yokobama K4 -
•Amsten!am 84,- •Altm 1176 -
•Prat 88- • Ba.ııkııot Ub-
•Stokholm ıIB-
ı-~~-~--~--~·-~-~-ıı 

ÇEKLER 
• Loodra 629.bU •Viyana 4.1\*87 
•Nevyorlı o.79fil • Madrld 6.8200 
•Parla L20ô • Berlin t.9797 
• wıa.no t0.1H40 • Varoova ~ ımn 

•Brüksel t:.72 2 • Budapefte t.OOı?!'> 

• Atlna 84.72 • Bttkreı w168ö 
•Cenevre lU42L * Belgraa ;ıoor>2ö 

• Sotya ölJ,1582 • Yokohamıı ~ 6890 
•Amsterdam 1.1746 •Moskovıı lH9~H 

•Prağ ııı.ı~ •Stokbolm H.OS:i' 

ESHAM 

Lt Sanka.sı to.Stı rramva, 11,W 
Anadolu ~4.70 *Çimento 965 
Reji 180 Onyon Del JOO 
Ştr. Hayrty lôCXXJ Şark Del JOO 

*Merkez Banlr 67 2ô Balya >OO 
U. Sigorta ,l.() Şark aı. ecza ıoo 
Ponomoııtı \160 Telefon ı (X) 

stlkrazlar Tahvlller 
• 1938 T.Bor. 1 ~0. 77o l!:lektrık -A.1.W 

• . . D 18,fü l'ramva1 IU,70 
.. .. .. m ıow fübtım L4.0ö 

lstlk.Dab11' . lfö 00 Anadolu J ıın~o 

• Ergeıt.I tstlk Hö, Anadolu D 4S.2J 
192R A M lO 110 >\..Da.dolu m l1 il> 
8 . Erzurum .17 7ô * MUm.,ıosll A o1 ıJr:> 

olacaktır. Onun için bu mektup Is-j::::.:::====:::;::::=;ı 
tanbula varıp daha r,azete sütunhrr-
na geçmeden vaziyet aydınlanmış o
lacaktır. Yalnız şimdiden şu kadarı 

söylenebilir: Boğazlar konferamn 
bugün Türk projesini müzakere esa
sı olarak kabul etmekle neticeye doğ
ru en kat'i bir adım atmıştır. Bunclan 
sonra çıkacak zorluklar konferan~ın 
sonunu uzatabilir. Fakat konferan
sın muvaffakıyetsizliği asla me,·zuu 
bahis değildir. 

ASIM US 

Takvim 
PAZAR Pazl\rtesi 

!B Haziran ~q Haziran 
======I 9 R. Ahir l O R. Ahir 

Gün doğufu 
Gün batışı 
Sabah namazı 

Oğle namazı 

[kindi namaz> 
A.kp.m oamazı 
'l ataı oa.mav 
lmsak 

Yıl.m geçen gUnlen 
Yılm kalan gUnJer1 

429 4 29 
t 9,;i9 19,40 
:l.30 3 30 

1213 1213 
1 6, J;i 1 b. I.i 
19,39 19 40 
21 40 21 41 

2.14 2,1.s 
179 180 
ı 86 185 

Ha/riqatfan mühim 
neticeler alındı 

Tarsusun Gözlü kule diye anılan 
tarihi bir tepesinde müze direktörü 
Yalman Yalgının komserliği altında 
Amerikalı bir heyet tarafından yapı
lan hafriyatın ikinci yıl faaliyeti a~ 
sonunda bitecektir. 

Bu yılki hafriyatın son günleri o
lan bu hafta içinde çok mühim ve bü
yük neticeler alınmıştır. 

Bilhassa ayın on dokuzuncu günü 
bir ev döşemesi altında gizli bir kuyu 
meydana çıkarılmış ve kuyunun için
de topraktan yapılmış 45 kadar tablet 
ve mühür bulunmuştur. 

Bunların üzerinde Hitit Hiyeroglif
lerile yazılar vardır. 

Bu son eserlere hafriyat heyeti çok 
ehemmiyet vermektedir. Hatta hafri
yatta çalışan ameleye böyle bir neti
ce elde ettikleri için bir ziyafet ver
mişlerdir. 

Çıkarılan eserler vaktiyle az piş

miş oldukları ıçın hafriyat ye
rinde hususi oalrak haztrlanan tab
let furununda tekrar pişirilecek ve 
ondan sonra üzerlerindeki yazıları o
kumak mümkün olabilecektir. 

Bunlardan başka son günlerde mi
mari kıymeti olan yapılarla tunç dev
ri içinde bakrr devri kılavuzlarına da 
raslanmıştır. Bunlara bakılırsa Tar
sus tarihten önce bakır devri hatta 
belki de taş devrinde yaşamış ihtiyar 
bir yurt parçası olarak tanınacak şe
hirlerimizden birisi olacaktır. 

Gözlli kule kazısı bu yıl geçen yıl
dan daha müsbet bir netice vermiştir1 

dır. 

Domuz yetişebildiği bir kaÇ 
leye çarparak yere yıkmıştır. 

Bigadiçten Servi mahallesinden 
mail bu hadiseyi görmüş ve atııJI 
muzun üzerine sürerek takibe 
mıştır. 

İsmail oralardan eline geçi 
kuvvetli bir sopa ile domuzla bit 
kadar dövüşmüş ve nihayet ba 
yere yıkın.ağa muvaffak otnı 
Bundan cesaret alan ameleler de ~ 
ret alarak yaralı domuzu taşla~· 
ile öldürmeğe muvaffak olmuşl d 

Bu sıralarda Bigadiçte de bit f. 
muzun amelelere hücum ettiği d~Q 
muş ve bunu fırsat bilen Bigll 
namlı avcılarından Halil yanınll 
grup avcı toplamıştır. ı 

Avcılar çiftelerini güzelce do 
rarak domuzu öldürmek üzere A 
koyulmuşlar ve çok geçmeden b 
yerine gelmişlerdir. ts 

Fakat, domuz bu sırada aı:nele ~ 
rafından öldürülmüş olduğu için 8 

larm gayreti boşa gitmiş ve. koll9d51 
sallıyarak müteessirane gerıye 
milşlerdir. 

~ 

--------------------.~. ~ şüphesiz ki bu neticelerile tarıhıtı J) 

ranlık köşelerinden bir kısmı dah11 

dınlanacaktır. tJ1u 
Amerikalı hafriyat heyeti teııı <' 

içinde memleketlerine dönecekle~ 
önümüzdeki şubatta tekrar. ge 
hafriyata devam edeceklerdir.__.../ 

Boğazlar konferansı .,, 
gilterenin Akdeniz kuvvetlerini erıı~~ ı 
altına alıyorlar. Fakat bu muahede 

1
1 

giliz - İtalyan gerginliği üzerine ~ıf 
pılınıştı. Zecri tedbirler kaldırılınca i 
ahedenin hükmü ortadan kalkrn.aı ısı~ 
İngiltere kalkmaz diyor. Fransa ıle. pf 

tefikleri de bu muahede yerine ye111 el' 
Akdeniz anlaşması yapmanın sırası ~rf 
diğine kanidirler. Bu anlaşmaya g d( 
karşılıklı yardım yalnız İngiltereye 11,
ğil, bütün Akdeniz devletlerine yaP 

(Be§ inciden devam) 
çilmesini ve yapılan herhangi anlaşma
nın tatbikine bu komisyonun nezaret et
mesini teklif etmiştir. 

Buradaki Türk mahafili, bu mütalea
ya şiddele muhalif bulunuyor. Diyorlar 
ki: 

- Eğer Türkiyenin talepleri tam 
manasile is'af edilecekse, boğazların ye 
niden askerileşmesi şarta muallik olma-
malrdır.,, 

MESELE KiMiN MENF AA TiNE 
HALLOLUNACAK? 

"L'İntransigeant" gazetesinin siyasi 
muharriri boğazlar meselesinden bahse
derek şöyle diyor: 

caktır.,. ı>t 
BOGAZLAR KONFERANSI AN 

MA iLE BiTECEK 
11

1 

"Le Journal" gazetesinin siyasi ısı~ 
h · · S · B · ' 'K f· ı devletle arrırı aınt - rıce e ı ıcoıı' 

Partinin Beyoğlu merkezinde 
Zahire satışı 

btanbuJ Ucarel ve ıa.blre bonıaaıncıa dua 
muıwıele &'ÖreJJ (kUO) ııuu:ldelı>rı 

"Artık mesele Türkiyenin sulhçu 
siyasetine bir mükafat alıp alarruyaca· 
ğı değil, Ankara hük(lmetine verilecek 
haklardan hangi devletin - veya han
gi blokun - istifade edeceğidir. 

aldıkları müsait tavırlara bakılırsa 1,r 
ferans bir anlaşma ile bitecek,, ~aŞr: 
altında yazdrğı makalede şöyle ~ıyoibİı 

"Evvelden de ümit edildigı ~~ 
Montreux konferansı dost bir hava 

1 tıi1' 
de başladı. Muahedelere karşı oıarıcflİ' 
metinden dolayı Türkiye tebrik e 

1 
f' 

yor. Bütün bunlar konferansın rııu::.,. 
fakiyetle biteceğine bizi inan~ 

(Uat yanı 1 incide) 

Bay Hikmet, ulusaıl önder Atatür
kün ve onun yaratıcı dehasına bağlan 
mış İnönil'nUn imzalamış oldukları 

fotoğrafların saygı ile yerlerine asıla
cağını haber verdikten sonra demiştir 
ki: 

"Kamal Atatürk, yolumuzu göste
ren en kuvvetli ışık ve kuvvet kayna
ğıdır. O, eskiden olduğu gibi muzaf
fer ve meşhur bir kumandan, ayni za
manda teceddüt ve medeniyet savaşı
nın da yüksek bir kahramanıdır. 

Kamil Atatürk! Sen yalnız harp 

Vaktinde yetişemeyip ayıplanma
ia katlanmağı, bir folöre canını 
emanet etmekten daha ucuz bulu-,, 
yor. 

Bu iıi kökünJ en kenp atacak 
çareler yok mu? Yollarımızda mı, 
halkımızda mı, arabalarımızda 

mı, tolörlerimizde mi suç kimde?. 
Artık yeter canım, lıtanbulun her 
.,,kağını bir muharebe meydanı 
olmaktan kurtaralım. · 

S. Gezgin 

meydanlarının değil, mucizevi bir inkı 
labm da kahramanısm ! Sen büyükle
rin hepsinin mecmuusun! Satvetli de
hanla memleketi efsane ve hlirafeler
den kurtaran ve semalardan alınmış 
bayrağımızı gene yerine götüren sen
sin. Varol, ey büyük Atatürk!,, 

KD· P. 
Nev't: En aı 

Kş P. 
En çok 

Buğday (yumupk) 6,36 6,37,5 
" (sert) 6 6,15 
Yapak 53 58 

Peynir (beyaz) 24,4 28,9 
,, (katar) 34 41 

Bu söylevin bitiş anında herkes '---------------
"Vnrolsun,, diye yürekten haykırmış 
ve sonra toplantı odasına geçilerek re
sim !er yerlerine asılmıştır. 

Ulu Önderimizin fotoğrafını Be
yoğlu ilc;ebayı Bay Dahiş ve General 
İsmet İnönü'nünkini Bay Mekki Hik
met, yerlerine asmışlardır. 

Müteakiben hep bir ağızdan Cumu
riyet onuncu yıl marşı söylenmiş vel 
Cumuriyet gençler mahfeli tarafından 
güzel bir mUsamere verilmiştir. 

Fotoğrafların altında "Partimizin 
Beyoğlu ilçesi yönkurluğu başkanlı
ğma,, cümlesi yazılı bulunuyordu. 

ZAY! 

2779 numaralı şoförlük vesikamı 
zayi ettim yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Keresteciler - Eyüp otobüslerinde 

toför Nuri ı 
(V. No. 16913) 

Taksim Bahçesinde ~Mi-.. ... lıAiiw.;~ 
HALK 

OPERETi 
Bu akşam 21,45 d 
Matina: 1 7 ,30 da 
TELLi TURNA 

Pek yakında 
RAHMETLİ 
EFENDİ 

Telefon: 43703 

İstanbul Dördüncü icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı haczedilip para
ya çevrilmesine karar verilen 1920 lira
lık mübadil bonosu İstanbul Borsasın
da ikinci arttırma suretiyle 30 haziran 
1936 salı günü saat ondan itibaren sa
tılacağından isteklilerin yerinde bulu
nacak memuruna baş vurmaları ilan o
lunur. 

(V. No. 1691 

" .•. İngiltere hükOmeti 1935 teşrini • 
evvelinde yapılan muahedeyi ileri sürü· 
yor, bu muahedeye göre bütün Akde -
niz devletleri - yani Türkiye de - İn-

-----•Dün ve Yarın neşril}atı ___ _, ...... 

ç i ç ERON 
Eski Roma tarihinde hitabet ılibarile en ileri gitmit ı,ir 

!lahsiyettir. Zaman.na en yakın ve en yüksek bir tarihçi·ı. ol.Jfl 
Plülark tarafından yazılan tercümei hali Haydar Rifat tar" 
fından tercüme .:!dilmittir. Tarih ve hitabet ile alakadar oh~.J1· 
lara hararetle tavsiye eder1z. Fiatı 40 kuruftur 

Tevzi merkezi - VAKiT Kütüpharteıi: l!tanbul 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisqonu i/lin/oT1 .____________________________ ·~,Jr 

Tahmin edilen bedeli 14500 lira olan 200 ton dizel mayı jll' 
ruku 29 Haziran 36 pazartesi günü saat 14 de kapal1 suretile aılı 
caktır. ;· 

Şartnamesini 3örmek için her gün komisyona müracaat ol~ 
bilir. Eksiltme için yazılı saatten bir saat evvei 1087 lira 50 )ıdi ~ 
tan ibaret M teminat ır.akbuz veya mektuplarile kanuni belgeler~ 
teklif mektubunu muhtevi mazruf un Kaıımpaıadaki komiıyoıı 



Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satına.ima komisyonu ilAnla.rı 1 
14850 ton Lavemarin kömürü 

Tahmin edilen bedel: 193050 lira olan yukarda mıktM. ve cimıi 
YaııJı malzeme Askeri F~brikalar Umum Müdürlüğü Satır.alma Ko
llliayonunca 23 temmuz 936 tarihinde per§embe günü saat IS de ka
~~ı zarf ile ihale edHccektir Şartname dokuz lira 66 kunıt muka-
ılınde Komisyondan verilir Tal iplerin muvakk3t teminat olan 

l0902 lira SO kuru§u havi tek!if mektupıarım :nezkur gür.de: st\at 
~ e ıtad3.r Komisyona veı meleı: ve kendilerinin de 2490 11umaralı 

nun1ı1n 2 ve 3 maddelerir.deki vesaikle mezkur gün ve saatte Ko· 
laıiayona müracaatları. (3475) 

1750 ton Lavemarin kömürü 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 - 936 - 937 ders senesi için 

Kuleli, Maltepe ve Bursa liseleri· 
le Krrıkkaledeki Askeri San'at Ji. 

sesine ve Konya, 

Orta mekteplerine 
caktır. 

Erzincan AS. 

talebe alına-

2 - Kabul tartları AS. lise ve 

Türk Hava Ku,-umu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3. cü keşide 111 emmuz 936 dadır. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
orta mektepler talimatında yazı- Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
lıdır. Bu talimat askeri mektep· 

lerdc ve askerlik şubelerinde gö- (20.000) liralık bir mükafat vardır. 

~~il~ ~~~=======~~~~~~~~=======~ı 
3 - isteklilerin aıağıda yazı· ! · 1· 

lıhwm~ndaghhünde~~~ ===========~~~~~--~--~~---
durmaları lazımdır. 

"" d ·k · · B k I d k 1 No. dan 180 No. kadar 29 Haziran 936 Pa:tartesi ı nhmin edilen bed~li 22750 lira olan yukar a mı tarı ve cıası A - ütün me tep er e ay-
}a.ıı11 malzeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Ko- dı kabul 1 Temmuz 936 da bat· 181 ,, 360 ,, ,, 30 ,, " Salı 
~· 361 550 1 Temmuz 936 Çarıamba 1

'Yonunca 23 temmu~ 936 tarihinde per§embe günü saat 16 da ka- lar ve 10 Ağustos 936 da biter. " " :> 
2 

Perıembe 
l>a.Iı zarf ile :hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan Müsabaka imtihanı da 15 Ağus· S51 ,, 720 ,. ,, " '' 
'°er-iliı , Taliplerin muvakkat terni nat olan 1706 lira 25 kuruıu havı tosla 21 Ağustos «trasrnda yapılır. 721 ,, 800 ,, ,, 3 " ° Cuma 
lek}'f K Belediyeden aylık alan emek ti ve öksüzlerin haziran 936 üç ı tnektuplarmı mezkur günde saat IS e kadar omis)ona ve:r- B - Mekteplerin bulundukla-

1 
d k' d' 

~el 2 3 dd hk maaıları yukarıda yazılı günlerde aylık cüzdan arın a ı le r . erı ve kendilerjnin de 2490 nu marat& kanunun ve ma e!e l h · · d k" k"I d ay 1 
t rı yer er arıcın e ı mev ı er e sıra sayılarına uöre Zira.at Ban kasından verilecektir. Ay ık '!a· •ndel,,j vesaikle mezkUr eün ve saatte Komisyona müracaatları. · kl'l - 10 h · 936 ye ~ ) 

oturan ıste ı erın azıran h'plerinin numaraiarın;\ göre müracaatlan ilan olunur (B) (3625 
<3479) ' dan 31 Temmuz 936 tarihine ka· 1 

1255 K 1 ko•• mu·· ru•• dar bulundukları yerlerin asker· Hepsine 400 lira bedel t•.hmin olunan Fatih ~arıamba~a Ko· 
ton rİp e lik ıubelerine müracaat etmif ol- vacı Dede mahallesinde Lokmacı sokağında 14 yem No. 1: evın :ın· 

Tahmin edilen bed~li 17570 lira olan yukarda miktarı ve cir.sı maları lazımdır. kazı satılmak üzere pıuarlığa konulmuştur. Şartnames; levazım 
~a.ıılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko- C - Kabul ıartlarmı taııyan müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 30 liralık muvakk~t t.~~.inat 
tlliıyonunca 21 temmuz 936 tarihinde salı günü tıaat 15 de kapalı istekliler evrakını tamamlatbrıhp makbuz veya mektubile beraber • 29 haziran 936 pazartesı gunu :,a
~tf ile ihale edilecektir Şartname paraınz olarak Komisyondan askerlik §Ubeleri vasıtasile mekte· at lS de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (3192) 
le~Ji~ Taliplerin muv~kkat teminat ol~n 1317 lira 75 ku~şu havi'· begBndc~deri ve mekteplerden~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
teklif mektuplarını me?kur günde saat 14 e kadar Komisyona ver· davet vaki olmadan hiç bir istek- rek ~hliyetname almıtsa ehliyet-
~eleri ve kendilerinin de 2490 nu mara.ı kanunun 2 ve 3 maddt-le- li mektebe gitmemelidir. namı'! tasdikli benzeri. 
tındel~ vesaikle mezkur gün ve ıa atte Komfoycna müracaatları . D - Müsabaka imtihanına d) Nüfus tezkeresi tasdik1' ben-

- _ <
3477

> girmek için davet edilen istekli- zeri. 

2000 ton Jeneratör kömürü 

vesikaları göstermeleri lazımdır. 
Teklif mektupları 8 Temmu2 936 
saat 15 şe kadar Satınalma Ko
misyonuna verilmi~ olacaktır. 

(21) (3269) 

• • • 

' 
i 

1 
1 
1 
l 

Ta!nnin edilen bedeli 26000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
hıılr malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Ko· 
tnisyonunca 22 temmu.t 936 tarihinde ~ar§amba günü saat 15 de ka· 
,,lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname bir lira 30 kunıt mukabilin· 
le I<oınisyondan veriliı. TaHp~erin muvakkat teminat olan 1950 Ji. 
li'Yı liavi teklif mektuplarını mez kUr günde saat 14 e kadar Komıs· 
·::lna vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
:'rıaddelerindeki vesaikle mezkur gün ve ıaatte Komisyona müra-
t:a.a.tları. (3476) 

E.vvel::e 9 temmuz 936 tarihinde kapalı zarfla satmalınacağı ilin edilen 
17

50 ton Lavemarin kömürü. 21 temmuz 936 tarihinde kapalı zarfla 
•atın alınacağı ilan edilen İ255 ton Kriple kömürü, 22 temmuz 936 
~~hirıde kapalı zarfla satın alma cağı ilin edilen 2000 ton Jeneratör 
.
1
?rnürü ve 23 temmuz 936 tarihin de kapalı zarfla satın alınacağJ 

~an edilen 148SO ton Lavemarin kömürleri şartnamelerinde tadilat 
olayısile hükümsüz hirakılmı~hr. (3478) 
.......___-----~~~~~--~~~----~~~----~~~~~----

Bafra Malmüdürlüğünden: 

terin imtihan yapılacak yere ka- 4 -:- Durumu uygun görülen
dar gitmek ve imtihanı kazanma· lerden atağıda yazılı evrak aonra 
yınca geri dönmek için yapacak- istenecektir. 
ları masraflar tamamen istekliye a) Hüsnühal ilmühaberi 

aittir. Bunun için de gidit ve dö- b) Tam teşkilatlı askeri has-
1 

nüş masrafını beraber götürmesi taneden alınmıt ~ağlık raporu 1 
lazımdır. c) Teahhüt senedi (noterlik· 

E - istekli mektebe kabule- ten) 
dilmediği takdirde hiç bir hak id- 5 - Ücretler. 

dia ~demez ve bir sene terki tah- lstanbuldaki askeri liseler Ri

sili olan;ar da mektebe alınmaz. yaziye, Fizik derslerine 108 : 126 

lar. tarih dersine 98 : 108 liraya ka· 

4 - Mektepler leyli ve mecca- dar. 
Bursa lises: ve Kırıkkale sanat nidir, Tal ebenin iaıesinden batka 

lise.s! Riyaziye, Fizik derslerine giydirilmesi, techizatı ve kitapla· 
108 : 126 tarih dersine 98 : 108 rı mektebe ait olduğu gibi ayrıca 
liraya kndar. Orta J'llektep ders· her ay bir miktar maa, da verilir. 

S - Askeri liseleri muvaffakı- (erine 108 lira.ıa kadar ~yhk Üt· 

ret '•erilecektir. yetle bitirenlerden arzu edenler 

Bur~a Garnizonu için 24250 1 
Mudnnya için 8900 ve Bandırma 
için de 8900 kilo olmak üzere 
42050 kilo sade yağı satın alına
caktır. Tahmin edilen bedeli 
37845 iiradır. istekli çıkarsa 
muhtelif Garnizonlara ait sade 
yağlar ayrı ayrı taliplere ihale e

dilebilir . Şartnameler Bursa Sa· 
tınalma Komisyonunda olup ha- 1 

riçten istiyenlere posta ile gönde· 

rilebilir. Eksiltme 9 temmuz 936 
perte~be günü saat 16 da Bursa· 
da Aske .. i Satmalma komisyonun
da olacaktır. Eksi!tme kapalı zarf 

usuliyle olacaktır. llk teminat 
2838 lira 38 kuruştur. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 

1 - Hafra kazasında vaki .dafra gölünün denizıe iltisak ettiği 
:?lttan kadar olan kısmında aaydolumlcak balıkların has:latt sav· 
.'Ye riiaumu maa resmi miri balık avlama hakkı 31 - 5 ·- 936 ta· 
~•hinden batlamak ve 31 - 5 - 939 tarihi;:ıde hitam bulmak üzere t! •ene müddetle kiraya verHmek üzere a~ık arttırmaya konulmuş· 

r-. 

müsabaka imtihanına girerek ka· 
zandıkları takdirde mühendis ve 

fen memuru yetiıtirilmek üzere 

Avrupaye. tahsile gönderilir. 

(18) (3244) 

• • • 
2 - Muhammen bedeli 12000 on iki bin iiradır. Askeri lise ve orta mekteplere 

:\) 3 - To.lipler arttırmaya ittirak için tahmin olunan bedelin % 7. öğretmen ve Kmkkale sanat li!e· 

5 - Kırıkkale sanat lisesine 

alın:.ıcak tedrisat müdürü içi.a lise 

öğretmenlik tartiarmı ttı~ımak ve 
iki ders 7.Ümresinde ihtisası olma~ 

gerektir. Ücreti 165 :iradır. 
7 - lsteklileran 1 eylül 936 gü 

nüne kadar müracaat etmeleri di 
leği yerine getiriimiyenleı bir hale 
istiy~mezler. (9) (3073) ~Suğu olan dokuz yüz lira muvakkat teminat vereceklerdir. Mu sine tedrisat müdürü aranıyor: 

d ~t teminat nakit veya naki~ yerine banka mektubu istikr3z1 • 1 - lstanbul ve Bursadaki As- Bursa ve Mudanya Garnizon-
La ılt, Ergani ve bunların evsafındaki Devlet tahvilleri 2490 sayılı keri liselerle Kırıkkaledeki askeri k l k . 

"' "' :t-

q ları için 60000 i o oyun eh sa-
nunun 17 inci mıaddeıi mucibince kabul olunacaktır. sanat lisesine aylık ücretle tarih', tın alınacaktır. Tahmin edilen 

t • 
4 

- Bedel haddi liyık görüldüğü t11kdiı de 6 - 7 - 936 pazar· rıyaz:ye, fizik. bedeli 24000 liradır. Şartnamesi 
lta~ ıünü saat 16 da yapılacak ihale keyfiyeti Maliye Vekaleti Cf"li· Erzincan, Konya, Ankarada· Bursa Satmalma Komisyonunda • 
tıınden istihzan olunacaktır. ki orta mekteplere Tarih Coğraf- dır. Eksiltme 8 Temmuz 936 çar-

t. 
5 

- Şartnamenin bir sureti Samsun Defterdarlıgwmda ve bir sure· ya, ı·en bı'lgisi, A~manca, Fran-
16 

d B A 
ı d tamba günü saat a ursa s-

e latanbul Av Vergileri Müdürlüğünde vardır. sızca, İngilizce öğretmeni ve ,a- keri Satınalma Komisyonunda o-
li.i'"·~ - isteklilerin 6 - 7 - 936 pazartesi günü Bafra Malmüdür- nal lisesine tedrisat müdürü alına- lacaktır. Eksiltme kapalı zarf u
~ ~eıekkül edecek Komisyona müracaatları ilin olunur (3565) caktır. iuliyle olacaktır. tık teminatı 

2 3 maddelerindekı vesikaları 1 

göstermc!eri lazımdu. Teklif mek 
tupları 3-7-936 saat 15 şe ka
dar sntınalma komisyonuna veril· 
mit olacaktır. (22) (3271) 

• • • 
Tümenin merkezdeki kıt'ab 

için kaparı zarfla münakasaya ko
nular. 80700 kilo sığır etine veri· 
len fiat ı;.ahalı görüidüğünden pa· 
zarhkla münakasası yapılaca!ttır. 
Şartname her gün Tümen Satın. 
alma Komisyonunda görülebilir. 
Münakasası 4 temmuz 936 cumar· 
tesi güni• saat 10 da Manisa Tü
men Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Muham.;nen bedeli 
13 kuruş 85 santimdi. Ve ilk te· 
minatı 1211 liradır. Eksiltmeve 
girecekler 2490 sayılı kanumn- 2 
madclesindeki vesaiki teminat!arr 
nı b!rlikte bulundurması. 

(30) (3388) 
J) 2 - Lise öğretmenliği için lise 1800 liradır. isteklilerin 2490 sa· 

evlet Basımevi Direktörlüğünden: öğretmeni ehliyeti orta mektep yılı kanunun 2, 3 maddesindeki 
~17 5 ~~o~m~~öğrclm~likeh·---------------------------~ 

' nıuvakkat tahmiıı bedeli Cinai liyeti gerektir. 1l!ııııııııııııııııııı 1111111ııııııııııııoııııııtllllllllıımııııııııııhıııııııııııınHttıhıııtınıııın~ıtınHlffll"flllınınıfflllrnnıııımr""ııınııııııııııı1' 
teminat Lira 3 _ istekli olanların dilek ka- E K u R U N • • b k 2 § 

l60ira gwıtlarını a•ağıda sıralanmıf evrak- ğ_~_~_§ mu sa a ası : ) 
800 Motör ve tulumba. s- _. 

la Ankarada Milli Müdafaa Veka- § h [ \S. 
t Devlet Basım evinde mevcut yangın söndürme tesisatına fenni 
ltlnaınesi mucibince bir motör ve tulumba konacaktır. 
il Açık eksiltme lS-7-936 çar,amba günü saat 15 de Devlet 
aaırnevinde idare komisyonu huzurunda y3pılacaktır. 

ı· İateklilerin 0 gün saat 14 de kadar % 7,5 pey akçesi olan 60 
~1 Baııınevimiz nezdine yatırarak eksiltmeye iıtirak edebilirler. 

llaıne direktörlükten alınab'lir. (3629) 

§ Bilmecenin al i: 9 leti Askeri Liseler Müfettişliğine § • 

göndermeleri lazımdır. ~-=--------= RAadl
1

1eesd:enin adı: ı __ ""' 
a) Tasdikli fotoğraflı fit ! 
b) Yüksek tahsil şahadetname- ~ ~ 

ıi veya tasdikli benzeri. E. § 

c) On iv ersi te de im ti han vere- ~ıııııııııuuıııuınııı lllJllı ıuı 11ıııııınıu111ı!flMltltl!tıtı.!ll!HllH1tluıtflllllMllttıuııtnll llllHtlHınlll!Hllfll11Jtwu!llH1nıımı lMIJllHlll~ 



--------- ıwrır 6 aylık 
lltanbul. Ankara caddesi, ( VAJU'I yurdu) 

MemlekeUl!llzde 
Yab:ıncı yerlere 
Posta birliğine l 
gtrmlyen yerlere{ 

760 f20 
1350 

1130 

110 
coo ıro 

180 

TürkJyenln ber poata merkezinde KURUN'a abone y&Zilır. 

jlda.re: 2•S7t 
Telefon }Yazı lflerl: 2ını 

TelgT&f adreal: KUB'ON bt&nbul 

Poeta lırutusu N ~ '9 
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GAZOZ, UNU VE MADEN SUYUNU 
HER YERDE TERCiH EDiNiZ 
GALATA ARABOC'.'>LU N!> 6 1 

AKISI 
iki çekilmiş ve filitreden geçmiş bol anasonlu su içlrmez, baş 

aQnsı ve bulantı yapmaz 45 derecelik en nefis rakıdır. 
~ - ... ..- .. • •• , •• • • ...#' ,. 

• ' ' • 1 .~ • ''-• .. • 

il Enmınımm ımıııımnımnırnını• ifilnıııımıııı 
KOÇCJK 

i tanbulun en 
Kibar Aile 

yuvasıdır 

Her akşam 
mükemmel 

ÇiFTLiK PA 
Sahibinin Sesi 
kıymetli artist
lerinden Bayan 

i 

1 

1 
1 
~ 

KUMBARA DE STEKTIR 

ince sa:z 

Istanbul levazım amirliği 
Satmalma Komisyonu Jlanları .._ _____________________ _ 

F kriye'yi· 
her akşam 
dinleyiniz 

Bayan Sa İye 
PANORAMA tdarel~ri tstanbul levazım amir

liğine bağlı kıt'at hayvanatı için 
881 ton kuru otun kapalı zarfla 

ek~l~e~3bm~z936~magünü~~~~~~~~mB~~~.H~Ç~E~S~i•N~•D~E~;~~~~~~ 
1 sad1~30daTopanedeSatın~ma~~~~~---~~~---~~-~~-~~~~-

I 
Komisyonunda kapalı zarfla ek- D v •----- ün ve ı arın neşriyatı _____ .. 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin be- ...-

deli 24668 liradır. llk ~eminatı 50 kitap koca bir kütüphane 
1850 lira 10 kuruıtur. Şartnamesi 
Komiayonda iörülebilir. latekli- teşkil eder 

= lerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin- Bu mühim eserleri 8 lira peıin vermek ve her ay 3 lira öc:e· 

İ B k k b J 1 ki den bir saat evvel Komisyona ver- mekle elde etmek mümkündür. ilk serilere abone olanlar ye· 
ş an asının um ara arını a ma a, ili meleri. (19) (3350) ni çıkanları da bedellerini taksitle ödiyerek alabilirler. 

1 yalnız para biriktirmiş olmaz, 1....--= l11tanbul - Ankara Caddesi - VAKiT Kütüphane.ine 

§ aynı zamanda : ~!!111-ıııııııım--ı .... -----mıl!l•ı-------am müracaat ediniz i! Drolog Operatör 

i
l§ Taliinizi de denemiş ~- Doktor .-SiRKEc·1 

1 Süreyya Atamal o ursunuz. Muayenehane: Beyoğlu. Parmak- A·ı 
kapı tramvay durağı, Roma oteli istasyon karşısında. ı e • 

iş &ani< ası asgari 25 lira mevduatı yanında 121 birinci kat 3-8 
ahçesi 

buiunan biitilo kumbara sahiplerine ı- .._.H.er•g•ü•n•1•5-2•0•y•e•k•ad•a·r·-.: 

senede 7 defa kur'a çekerek 
latanbul Asliye Altıncı Hukuk Mah

kemesinden: 

Her ak~am 12 tlisilik 
ULUSAL- ·MÜZi.K 

va Bayan HAYAT lftlrak aımekıaaır. 
Taze ve nefis öğle ve akıam yemekleri, mütenevvi mezeler. 20,000. Li ükifat Fikriye tarafından Unkapanı Hay- ... ______ _ Bi .. inci sınıf servis. 

veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
1 r~isan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir. 

dar mahallesi Demirhun sokak rum Ka- ------------------------

KOZMiN 

Birinciye 1000 Liram 
ikinciye 250 ,, 1 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 " m 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, IJ 

L~ 

175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, R:! 

Çeman 207 kişiye 5000 ,, 

tina evinde iken halen ikanietgahı meç· 
hul olan kocası Hüseyin aleyhine açı

lan boşanma davasının tahkikatında: 
Tebligata rağmen mahkemeye gelme
diğinden hakkında gıyap kararı ittiha· 
zile beş gün içinde ve on beş gün müd· 
detle ilanen tebliğine ve tahkikatın 

23-9-936 çarşamba günü saat 10 taliki· 
ne karar verilmiş ve gıyap kararının 
bir nüshası da mahkeme divanhanesine 
asdmı~ bulunduğundan be§ gün içinde 
itiraz etmediği ve muayyen gün ve sa
atte İstanbul Asliye Altıncı Hukuk da· 
iresinde bulunmadığı takdirde gıyabın
da yapilan muamelelerin muteber tutu
lacağı tebliğ yerinde olmak üzere il~n 
olunur. 

(V. No. 16917) 

iki şer bin lir alıklar : g dan~iıH nahiye•i Nüfu• mennnluğun-
D iğer beş keşiden in her birinde yal- ~ . Pangaltıda Surp Agop apartımamn· 
nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. Bu Ji da ikamet eden ve Şişli Pangaltı ma
keşideler her sene Şubat, Haziran,15 halleai Katolik ftaof. Sokak. 58·52 de 

Temmuz, Eylül ve birinci Kanun ay-§ kayıth bulunan Dim.itri km Kalyopi 
larının ilk günleri yapılmaktadır. ~ nin ismi İstanbul beşinci hukuk M. 11. 

6.936 tarih 936-782 N. Hamile Pinelopi 

-ımm !Jllilll ııımııı ır ırn ıımıılli~Jilllllllllill~l~llillllil~l•mıı•~ınrn]ırıillıl~OOIV olarak tashih edilmiş olduğu illin olu· 

diş 

Lang:ı Ayi Todori Kiliıeıi vakfın dan: 

macunu 
Güzelliğile mal 

rur bir kadının dj' 

ima şen ve güler 
.. l" J I pel yuz u o mas I· 

tabiidir. Fakat Y~»ıt 
• nız yüz güzcJlıl!'' 

değil dişlerind' 
fevkalade güzel ~ 
parlak olması ~tt 

tır. 

KOZMİ1' 
diş macınıile }lef 
gün iki defa dişle~· 
nizi yıkarsanız ~ 
de böyle güzel 
rer dizi inciye ror 
lik olursunuz~ 

Mahallesi Sokağı No Muhammen icar 

ZAYİ 
(V. No. 16912) Langa imrahor 8 10 on lira 

nur. 

ettim hükmU yoktur. 
Dört, ile beş arasında Paşabahçe ile 

Çµbu~ arasında 37 lira para ile ica
bete .mahsus ikamet tezkeremi zayi 

Çakmakçılar yoh.i~nda Valide ha
tunda ! tıumarada Çuvalca 

Veli oğlu Kuli 

B IA d h IAk b" 1 • • k. . ·ı .... d *' ,, a a a mu arrer em a ır sene ıçın ıraya verı ecegın e~ .I 

Sahibi: ASIM us _ VA KIT Matbaası lip olanların pey .ıkçelerile 6-7- 936 tarihinde İstanbul Evkaf 11" 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevcngh müdüriyet!nde ihale komisyonuna müracaat eylemeleri. 


