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Parasız muayene 

kuponu 
Bu kupondan yedisini birik

tiren okuyucumuz KURUN dot 
toruna kendini paraaıı muayc -

ne ettirebilir. 

............ -................................ .. 

konferansta Dün Proiemizi Anlattı 
A1dınlatllması icap Emniyet iç· n e er 

eden bir nokta 8 .,, 1 d h .1 . . · h. b. 't·· I ogaz ar an arp gemı erının geçmesı ıç ı 
tırk matbuatının maksadı komitecilik halde Türkiyenin ve filosunun emniyetine 
ıihniyetinin kalkmasını temennidir karşı bir tehlike teşkil etmemelidir 

şartsız müsaade edileme 

la ltuıeııerin enerji ve ilham memba. tanda istik1aı şenukıerı yapılırken, Karadenı·ze v aJenı·z memleketlerı·nı·n mu··da~aasız kıyı'arın 
-~· tarihlerinde geçen büyük hadi. Yunanlılarla karşı karşıya harp et. ı nar Uı I ı t ı 
8'Jer~r. Her milet bu tarihi hadi. miş bir valinin. ~ru~.u· .• orada Yu. Ve ÇOk zayıf f İ/o/arınz tehlikeye koyabilecek kuvvette har 
\,:ırı ntümkün olduğu kadar önenıle nanlılarrn bu büyuk gununde herkes 
'atı aınağı milli terbiyesinin temel tararından takdir edilen bir nutuk gemilerinin girmesine kayıtsız ve 
'-ti ~Yar. Hususile büyük dünya söylemişti. (Muhaç) muharebesinin 
)'a hınden yeni tarih yapmağa başlı. yıl dönümünü Macarlarla birlikte «.: lhlUetıer için bu nokta bir kat tesit ettiğimiz hatıralardadır. Şa ha. 
>\) a ehemmiyetlidir. t daresinden le göre komşu milletlerin bu milli gün. 
-._ •ıı Türkün mesul olmadığı Os. leri birbirine düşmanlık değil sevgi 
~ ~1 hnparatorluğunun ı;;on bir asır. ve yaklaşma telkin edebilir. MeMJa 
l'tl~ as~ hayatında, yeni milli~et Macarların, Bodin kalesini s_on nefe. 
lllllJ "e ınanile kendisine karşı gel~n sine kadar müdafaa eden (A_bdurrah. 
'ebeetıere - dahili ve harici bin bir man Abdi paşa) adına bir taş dikme. 
'l dp altmda - mağlup olması )e. leri medeni terbiyenin çok asil ve ka. 
\ı 0bn millt>tlerin hiç şüphe yok ki dirşinas bir hareketi olduğu kadar 
~t~a g~rurla anacakları ve taziz e. iki mi11eti birbirine sevdirecek en mü. 

Harp tehdidi halinde Türkiye der al hususi 
nizamat tatbik etmeğe salahiyetta dır 

~ete ~.erı b:r hadisedir. Türk millE>ti, him bir amildir. 
~ııı turJij dış istinatlardan mahrum, Nitekim Bulgarlardan başka di~er 
ltıi erce müşkülat içinde milli istik . Balkan milletlerile bu hal artık te. 
"ıg~ k~rtarmış olduğu için bu hu. esstis etmiştir. Fakat yıl dönüm. 
-ek gosterilen alaka ve duygunun leri ~enlikleri aynı millete yeniden 
~tadar yerinde olduğunu herkesten :e takdir eder. rt. K. 
~n bir kaç yıl önce Yunani.q_ Sonu. Sa. 2 Sü. 4) 

Konferansın dördüncü •• •• gunu 
Dün konfera1UJta projerr.lzi izah eden 
Hariciye genel sekreteri B. Numan 

Boğazlar ve Karadenlzi çe.vfren devletler. 

.... 
...... 

\ 
~ 

l11qiliz ve Rus tezleri 
arasındaki zıtlık 

Montreu:·::~:~ğlu Konferan. Tlrkllg ... e kar,ı sa •ıı· 
sın husust celsesinde, Türkiye Dış Ba. J 

~ 

kanlığı. genel sekreteri ~e wikinci dele. sızlı'· ve dlkkatsızıı•· 
ge B. Numan Menemencıoglu tarafın. .. ııD. 
dan aşağıdaki esbabı mucibe tasrih 
edilmiştir. 

~C>tıtreux, 25 (Başmuharririmizden) arada tabii olarak Sovyet Rusyanın bo-
hıa~nt.reux konferansının ilk safhası ğazlardan Akdenize gemi çıkarmak ve 
~jt . bıtmiş sayılabilir. Çilnkü Türk Akdenizden Karadenize gemi almak sa
"'•ı •ı tiç gündenberi devam eden hu- lahiyetinin" tamamen serbest bırakılma-

~·· t~~ llzakerelerle tamamen bir kere sını istiyor. Buna sebep olarak ta Sov-

Bu izahatın ehemmiyeti. bilhassa 
Türkiye delege heyeti tarafından ve. 
rilen mukavele metninin tefsirine e
sas teşkil edecek olmasından ileri gel. 
mektedir. 

' tll geçirilmiştir. Bu müzakereler yet Rusyanın Karadenizden ba§ka Bal
~ ı:~ıı. her devletin proje hakkında. tık denizinde ve Uzak Şarkta ayrı ayn 
~tuı \re düşünüş tarzları meydana filolaları olduğundan bu muhtelif üslcı:r "Evvd emirde, memleketim hak. 
Sltır. Yalnız İngiliz delegasyonu arasında irtibat temin etmek mecburi - kında söylediği nazik sözlerden do. 
~ıt '° tt. ~usya tezine karşı tamamen yetinde bulunduğunu ileriye sürilyor. layı B. Bruce'e teşekkür ederim. A. 

"Larousse,, Liigatinde 
esefle rastladığımız 

hayret 
satırlar 

ve 

EllP &LER (-an-pa-l~ v .. a. Enfonçer. dans,ıe fon-, 
dement du supplicie 'Un pıeu. ou pal, qui traverse· 
les entrailleİ: l_~s rurcs_e~pa(~f eıM?O~e J es_crimi ... 
nets·notoires • . 

lltıı ~:1. et almakla beraber hükumetin- vusturalyalılarla Türkler, bugün ha. 
1 .. "" Türk projesi Sovyet Rusyanın bu "Laroıuse,. da bizi hayrete dÜ§Üren yan. 
"lirı.. lınat istemiştir; dün istenen bu tırlanması benim için pek kıymetli ı..~ - • 
"- -·44tı arzulanru tatmin edecek mahiyettedir. (Y 2 · • sa:vrfaRa )' 
~-b~~~n gclmeiliğine ~~rru ~~kude~~bağ~rilehlrl~m~e~ ----~~------------~~-~---ı~n-~----~ 
>11 "'1. 1 İngilizlerin bu hususta e!' mühim iti- d" 
'ijıı~t,_r kaç gün beklenecek gibi gö· ır ve buna binaen Avusturalya de. KURON'-un bu··yu·· km .. saba kası· 4 •· -"" 11;t razları Karadenize sahil olan devletler- ı k .. ~hı .edir. Belki de otuz haziran as- egesini Montreux onferansında 

ll t ıçtirnalanna kadar sürecektir. le sahil olmıyan devletler arasında bo- başkan gitrmekle hususi bir memnu. 

lııtu~lciltat halde Boğazlar meselesinde ğazlardan gemi geçirmek hakkı nokta- niyet hissetmekteyb.. 

'ıı~ - Rus tezi arasındaki bu zıtlığı sından bir fark tesis edilmiş olmasıdır. Şimdi size vermekle şeref kazan. 
~ıtllc için biraz izahat vermek l~- ASIM US dığımız :>rojenin esbabı mucibesini 
~~ dei !!undan dolayıdır ki bugün Sov- izah etmek isterim. Projeyi kısım ve 
it teb •.tasyon reisi Litvinof matbuata (Sonu Sa. 4 SU. 1) maddelerinin ihtiva ettiği taksimat 

l.._ lıf \'ermiştir. -------------- (Sonu Sa. 4 SU. 2) 

~t~~e muahedesine göre Kara- Bt rinciler ------------
~ b olmıyan her devlet bu de· ş • • k • • K 

~alc \it Ulunan en büyük filoyu aşma· U r U aya 
~tthili ere boğazlardan harp gemisi ge
l ta,tı'&i.r. Ve bu haktan İngiltere gibi 
tt ı.tif İtalya, Japonya ve sair her dev
~ta,d lde edebilir. Şu halde her devlet 
' lc0~İze Rus filosu kadar harp gemi
~ bir ~k salahiyetini kullanacak olur· 
~tt .... ~Un orada Rus kuvvetlerinin üç. 
~ ~n~i h . 
l'ılan,b. '. atta daha fazla bır kuvvet 

..... ılır 

So..., . 
(it. Yet Rus bö" 1 b" . . k ı içi ya y e ır vazıyetı en· 
tdi;-0t n bir tehdit mahiyetinde telakki 
~ ~. nu tehdit devam edecek olur-
ltı,. radenizdck" h k 1 . . •. llt ~di ı arp uvvet erını mu-

tjb Yen arttrrmagw a mecbur olacağını > ,,e • .• 
'ıt dcvıurerek Karadenin sahil olmı-
~i etler t · tı. ttçi arafından bu denıze ge· 
"7or, '11 ?tnek salahiyetinin tahdidini is-

•kat b 4cniz una mukabil Sovyetler 
e llhil olan devletlerin, bu 

' B. Sedat Bayan Rana Sabiti 

Bu yıl liselerini birincilikle bitiren 

1 gençlerimizin resimlerini neıretrnekte 
1 

devam ediyoruz. Boğaziçi ilsesindenı 
edebiyat kolunu Ran! Sabit ve fen ko

lunu 345 Sedat en iyi derece ile geç-ı 
miglerdir. Kendilerini tebrik ederiz. 

iz.mirden şeh1im1ze 
geliqor 

İzmir, 29 (A.A.) - Bir kaç gtlndilr 
şehrimizde bulunmakta olan _ :.ka
nı ve Parti Genel sekreteri B. Şükrü 
Kaya ve refakatindeki zevat bugün 
saat 16 da lzmir vapuriyle lstanbula 
hareket etmişlerdir. Pasaport önünde 
lç Bakanını muzika ile süel bir kıta, 
polis ve belediye inzibat müf reuleri 
selamlamışlardır. llbay Fazlı Güleç 
müstahkem mevki komutanı ile Şar
bay ve lzimrde buiunan sa.ylavlax, C. 
H. P. llyönkurul üyeleri ve basın de
legeleri tarafından vapura kadar git
mek suretiyle Bak~nı uğurlanmışlar
dır. 

····································--········ .... ··-···· 1 - Bu pazar nereye gidelim? Va-i 
l purlu bir yer olıun... i i - Y ann beni lokantada bekleyin, •

1
: 

• gideceğimiz yeri tayin ederiz. • 
i 1 ............ ··--·-... ·-···--... ---------·· 

Bu iki genç nereye gidecekler? Bunu bu1mak için konuştuklan söılerhl 
bazılarından birer hece alacaksınız ve aşafıda knis içindeki kellmelerd• 
birini teşldle çalışacaksınız: 

(Ada - Moda - Florya - Tartı'b1/fl - Yalowı - SQ/Jfll«!a - Şif" 
Altınkum.) 

Otuz gün sürecek bu müsabakamızı doiru halledenlere çok değerli he
diye verflecektir. Bulacağınız kelimeleri yedinci sayıfamızdaki kupoq; 
>:azarak kuponu kesiniz ve saklaJ'.IDIZı - • 
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Harp ehlikesi 
Zecri tedbirlerin kaldırılmasında mı, kaldırıJmamasında mı? 

Fransa ile lngiltere Habeşistanın fethini resmen 
tanımamağa karar verdiler 

ltalya bugün bir nota verecek - Necaşi Habeş murahhaslarına riyaset edecek 
Londra, 29 (A.A.) - İşçi partisi! 

zecri tedbirlerin kaldırılması aleyhin
de b::iyük bir miting tertip etmiştir. 

İşçi lideri Attlee "kuvvet öniinde 
ric'at harbe müncer olur,, demiştir. 

M.itingte zecri tedbirlerin kaldırıl
masını takbih eden bir karar sureti 
kabul olunmuştur. ı 

FRANSA tLE 1NG1LTERE KAT'I 
BİR NETİCEYE VARDILAR 

Paris, 29 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesi yazıyor: • 

B. Le.on Blum, B. Delboş, B. Eden 
ve Lord Stanhop diln akşam yemeğini 
beraberce yemişler ve gece yansına 

lmdar görüşmüşlerdir. Bu zevat, aşa
ğıdaki noktalarda mutabık kalmışlar
dır: 

ı - Zecri tedbt.rlerln kaldınlma
sı usulUnde anlaşma. 

2 - İtalyan fütuhatının tanmma
ması, ancak bu tamınama.zlut keyfiyeti 
nin assambleye tevdi edilecek bir ka
rar sureti projesi şeklini alıp almıyaca 
ğı belli değildir. Çünkü bu mesele, da
ha ziyade assamblenin toplanın.ağa ça-

ğmlmasmı istemiş olan Arjantini ala-ı 
kadar eder. 

3 - Fransa. ile İngiltere, bu daki
kada girişilecek bir müzakerenin dele 
gasyonlarm hiçbirisinin hoşuna gitmi
yiceğine kail olduklarından dolayı şim 
dilik İtalya ile umumi müzakereye gi
rişilmemesi. 

4 - Lokarno misa.kmı imza etmiş 
olan devletlerin yapacakları toplantı, 
yarı resm1 mahiyette olacaktır. Bu 
toplantıya iştirak edecek olanlar, Ren 
meselesini müzakere etmek için Al
man cevabını beklemek şıkkmm mü
recca.h olacağını beyan etmekle iktifa 
edeceklerdir. Kaldı ki İngilizler sürat
le cevap vermesi için Berlin hilkfune
tini sıkıştırml§lardır. Fransızlarla. İn
gilizler, tta.Jyarun i§tirak edip etmiye
ceği şüpheli olma.sına göre Lokarno
lular Jçti.ma.mm tehiri münasip olaca
ğı mütaleasındadırlar. 

5 - Milletler cem1yetinde reform 
yapılması meselesine gelince bu iş için 
bir tetkik komitesi vücuda getirmek 

• saati henüz gelmemiştir. 

İTALYA BUGÜN BİR NOTA 
VERİYOR 

Cenevre, 29 (A.A.) - Lovascopo 
bugün İtalyanın hattı hareketi hakkın 
da Fransız Dış Bakanı Delboş'a izahat 
vermiş ve hükumetinin hangi şerait 
altında Milletler cemiyeti toplantıla-
rına iştirak edeceğine dair yarın Mil
letler cemiyetine bir nota verceğini 

söylemiştir. 

HABEŞ İMPARATORU DA 
. BULUNACAK 

Cenevre, 29 (A.A.) - Necaşi, Mil
letler cemiyeti genel sekreteri B. Ave
nol'a assamblenin yarın öğleden son· 
ra yapacağı toplantıda Habeşistan de
lc~asyonuna. bizzat r::· . s( ~ '-·ek ni
yetinde olduğunu bildirmiştir. 

SCHUSCHNtGG CENEVREYE 
ÇA~IRILIYOR 

Cenevre, 29 (A.A.) - Fransız Dış 
Bakanı Delbos bugUn Avusturya mU
messiljnden Tuna meselelerinin tetki
ki için Başbakan Schuschnigg'i hali 
hazırdaki assamble esnasında Cenev
reye gelmeğe davet etmesini istemiş
tir. 

• 

Maliye Vekili Ankaraya gitti 

Bir müddettir şehrimizde bulunan Maliye bakanı Bay Fut Ağralı, düll 
yare ile Ankaraya dönmüştür. 

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

............... ·ı····· ....... .. . ··········=··· : 1:::::::::.::: 
::ı:::::::==a::: A .:::: l:r·= . .... -·····=c:. •' .. ~NKARADAN m~m~: ••••~••:••R•••• :c·::::::!!1:::1 

Talim 
Hangi 

görecek 
tarihlerde 

yarsubaylar 
çağırılacakiar? 

Ankara, 29 (Telefonla) - Milli 
Müdafaa Vek!leti tarafından alakadar· 
lara yapılan bir tamime göre. evvelce 
silah altına çağmlacağmı yazdığımız 

sınıflardan piyade yarsubaylan 1 a
ğustos - 15 eylül, süvari yarsubayları 

1 mart - 15 nisan, topçu yarsubaylar 
1 şubat - 15 mart, ölçme yarsubayla
n 1 mart - 15 nisan, istihkam yarsu
bayları 15 mart - 1 mayıs, muhabere 
yar subayları 1 şubat • 15 martta hiz
metlerine çağmlacaklardır. 

Afişaj işinde 

lunacak iaşclerinden başka kendile~ 
30 lira aylık verilecektir. • 
Cenup gümrük le1 initı 

ıslahı 
Ankara, 29 (Telefonla) - cet 

gümrüklerinin ıslahı için alınacak: 
birleri mahallinde tetkik etmek US 
cenuba gitmiş olan gümrükler uııı, 
müdürü Mahmut Nedim, bugün d6 

müştür. 1f1 
Cenupta kaçakçılığın men'i ve S"} 

rük işlerinin tanzimi için mühim 1 

birler alınacaktır. .1 

-----------------------------' 
F ransada bütün sol par
tiler bir tek parti oluyor 

Büyük harp 
kopmadan evvel 

• Dahiliye Vekaletinin 
Viyana, 29 (A.A.) - Gazetelerin Türklüğe karşı 

Buna mukabil iki de milli parti kuruldu 
Lağvedilen miJJi birlikler nümayişlere devam ediyorJar 

Roubaix, 29 (A.A.) - Mahalli sos
yalist partisi, halkçılar cephesinin mu
z:a ff eriyetini tes'it için büyük bir nü • 
mayiş tertip etmiştir. 

Bu nümayişte dahiliye nazırı Bay 
Salengro mesai nazın Bay Lebaı ve 
Roubaix belediye reisi hazır bulunmuş
lardır. 

Bay Lcbaı ile spor ınUsteşan Bay 
Lagrange'in hitabelerinden sonra Bay 
Salengro söz alarak bilhassa şöyle de
miştir: 

Biz, iktidar mevkiine gelir gelmez 
kazanmış oldukları zaferi gQya bir ku-

sur işlemiş gibi affettirmeğe uğraşmak
tan başka bir şey düşünmiyen hüku -
metleı'den değiliz. • 

Bütün gayret ve ihtimamımın, pro· 
gramımızı bir kağıt parçası addettirme

meğe, imzamızı inkar etriıemeğe ve ve
,rilmiş olan söze sadık kalmağa sarfe -
diyoruz. 

Demagojiye karşı bir cephe teşkil 
etmeğt azmetmiş ve fakat ayni zaman

da milyonlarca insanın ümitlerini boşa 
çıkarmamağa karar venni§ olan bizler 

gerek hükumete, gerek meclislerde ve 
gerek memlekette müttehit kalacağız. 

B'fJTÜN SOL PARTİLER 
BtRLEŞtYOR 

Paris, 29 (A.A.) - Sosyalist birli
ği Seine federasyonu ittifakı aradan 
dört eksiği ile kabul ettiği bir karar 
suretinde birliği teşkil eden üç parti
nin tek bir parti halinde birleşmesini 
istemektedir. 

HtlKÜMETE KARŞI PARTİLER DE 
ÇOOALIYOR 

Paris, 29 (A.A.) - Gazeteler Mos
kova aleyhtarı komünist Bay Jacques 
Doriot'un (halkçı Fransa) adında yeni 
bir parti teşkil ctmi§ olduğunu haber 
vermektedirler. 

Gazeteler, yeni bir takım şeyler ol
mağa ba~lıyor demektedir. (Halkçılar 

cephesi) gazeteleri ise (halkçı Fransa) 
partisile Bay de la Rogue'un teşkil et-

miş olduğu "Fransız sosyal,, partisi a
rasında bir rekabet husule geleceğini 
tahmin etmektedirler. 

MiLLI BiRLiKLER N'fJMA YiŞ 
YAPIYORLAR 

Paris, 29, (A.A.) - Zafer abidesin
de yapılan (meşale) merasiminden son
ra feshedilmiş olan birliklere mensup 
bulundukları tahmin edilen iki yüz ka
dar delikanlı, "Fransa, Fransızların -
dır,. diye bağırarak ve marseillaise mar
şınr söyliyerek Champs - Elysies'den 
aşağıya doğru gitmek istemişlerdir. 

Polis bunlan dağıtmış ve içlerinden 
yirmi kadarını tevkif etmiştir. 

lzmit'in kurtuluşu 
Atatürk'e minnet 
duygularile kutlandı 

lzmitt 29 (KURUN) - Bütün İz
mit, kurtuluşwıun 15 inci yıldönümU
nU, dün parlak ve heyeeaniı teza
hürat içinde kutluladı. 

Sabahleyin bütün şehir sulanmış, 
her taraf, bayraklarla ve taklarla süs 
lenmişti. 

Halkevinin tertip ettiği program 
mucibince, resmi mahafil, milli teşek
küller, askerler, mektepler ve sporcu
lar, Atatürk heykelinin bulunduğu Cu 
muriyet meydanında toplandılar ve 
Atatürk heykeline çelenk koydular. 

Bundan sonra, belediye reisi Kemal 
Öz, Nuri Turgan ve Cevdet Yakup Bay 
kal, !zmitin kurtuluşundan d1Jyulan 
hissiyatı, çok heyecanlı ve sık sık al
kI§larla keskin sözlerle ifade "?ttiler. 
Halkın sevinç ve minnet duyguları bü
yük kurtarıcımıza, hükfimete ve kahra 
man ordumuza tekrarlandı. 

Yiğit askerlerimizin geçit reami u
zun sürekli alkışlar topladı. 

Gece feneralaylan yapıldı. Bütün 
halk sokakta heyecanını ifade ..!diyor. 
her tarafta ''Ya~a Atatürk! •. sesleri 
yükseliyordu. 

ekserisi, umumt harbin başlangıcı de- "Suiistimali,, tetkik 
mek olan 28 Ha.ziran 1914 tarihinde ettiği doğru değil 
Saray Bosnada. vuku bulmuş olan sui-
kastm yıldönUm.Une bir takım maka
leler tahsis etmektedirler. Gazeteler, 
bu münasebetle Ar§idük François Fer 
dinandm siya.si faaliyetinden b:ıhset
mekte ve müteveffanın iktidar mevkii 
ne gelir gelmez imparatorluğun muh
telif milletlerine geniş bir muhtariyet 
vererek federal bir devlet ve haliha
zmia. iltizam olunmakta olan şekilde 
bir Tuna iktisadi bloku vücuda getir
mek plA.nını tatbik eylemek azminde 
bulunmuş olduğunu yazmaktadırlar. 

Habeşistan da 
Muharebeler devam 

ediyormuş 

Londra, 29 (A.A.) - Habeş sefa
rethanesi, Adisababada kalmış bir dos 
tu tarafından B. Martin'e yazılmış o
lan bir mektubun metnini neşretmek
tedir. Bu mektupta yağmurlar başlar 
başlamaz Habeşlerin tekarar mukave
mete başhyacakları bildirilmektedir. 

Mektupta Adisababanın sukutun
dan sonra şiddetli muharebeler vukua 
gelmiş olduğu ilave olunmaktadır. 

Mektuba nazaran Habeşler, hatta 
Desye §ehrini bile istirdat etmişlerse 
de İtalyanların şiddetli tayyare hü
cumları karşısında bırakmağa mecbur 
olmuşlardır. 

Yunan Halk partisi 
müzakerelerde 

Atina, 29 (KURUN) - Halk partisi 
bir başkan seçimi için müzakerelerine 
devam etmektedir. 

Diğer taraftan, Bay Sofulis Dahiliye 
Nazm Bay Mezakiden valiler listesinin 
yeniden yapılmasını istemiştir. 

Yanlış bastırılan 
lş Kanunu 
Ankara, 29 (Telefonla) - İstan • 

bulda Semih Lütfi kütüphanesinin bas
tırarak satışa çıkardığı iş kanununun 
metni çok yanlış çıktığından toplattırıl
ması hususunda iktisat vekaletince te· 
şebbUsata girişilmiştir. 

Ankara, 29 (Telefonla) - DUnkü 
"Akşam,. gazetesi Dahiliye Müsteşarı
na atfen neşreylediği bir beyanatta 
Dahiliye Vekaletinin afişaj "suiistima -
lini,. tetkik edeceğini yazmaktadır. 

Müsteşar Sabri "Akşam,, gazetesi
ne bu yolda bir beyanatta bulunmadı· 
ğınr, esasen ortada Dahiliye Vekaletine 
aksetmiş bir suiistimal olmadığım, ol -
mıyan bir şeyin tetkik edilemiyeceğini, 
yalnız, Dahiliye Vekaletinin bu işin e· 
sası hakkında tahkikat yaptığını söy-
!emiştir. 

aydınlatılması icap 
eden bir nokta 

( U styanı 1 incide) 

kin ve düşmanlık ve ona karşı yeni 
zaferler fikrini telkin edecek olursa, 
o zaman meselenin renk ve mahiyeti 
derhal değişir. O zaman buradan 
yükselen itiraz ve şikayetlere hak 
vermek kap eder. BulgarLc:;tandald 
milli hareketlerin bir çoğu ve orada. 
ki milli terbiyenin esası açık ve sarih 
bir surette Türklere yeniden düşman. 
lık telkin edecek mahiyettedir. Bu 
nokta o kadar bariz ve açıktır ki Bul. 
garistanda bizzat tetkiklerime göre, 
Türle devi'ini görmüş ve yaşamış Rıl
garlarla ye;ıi nesil ara.sındtl bu 
bakımdan fark vardır. Romantiım 

edebiyatının yarattığı 1"enç neslin 
Türk devrini yaşıyarak realiteden 
mülhem olmuş Bulgarlara nisbett-n 
düşmanlığı çok fazı~dır. Türk J,'{a1.e. 
telcrmin şikfıyet ettikleri r.ol<ta işt.

bunlardır. 

Tlirkler, her milletin tarihinde 
aziz \'e mübarek tanılan badLc;<>l - rf> 
hürmet etmeği bilirler. Türk ma tlıu 
atının maksadı, l\lilletler Sosyete~i 
nin ilham etmcğ~ çahşt1ğı yeni terbi. 
ye sistemleri içinde. Balkan milletle. 
rinin süratle inkişafına çalışmak. 

milli ve beynelmilei hayatta artık ko. 
mitecilik zihniyetin:n bir an evvel or
tadan kalkma.c;rnı temin etmektir. 

Yoksa (Laparole Bulgar) gaz~ti'. 1 sinin dediği gibi milli bayramlara 
karşı bir hareket de~ildir Ru nok. 
tanın iyk~ anlaşılmasını komşuları. 
mızdan bekleriz. 

saygısızlık ve 
dik katsizlil( ! 

Fransız dilinin en esash ıuğııl 
tabı sayılan l'e Fransanın resrt1! 
akademyctSı tarafından tertip e 

1 

Larousse Luğatinin 1935 tabındll ~ 
hayrete düşüren bir ıbareye 1 
geldik. Bir cezalıyı, eski zan1ııfl 
da olduğu gibi kazığa oturtma!\ ~ 
nasına gelen Fransızca empaJer 1 

limesinin ~arşısmda liiğat şunları 
zıyor: ~d 

ölüme mahkum edilenin nzO ·~ 
na, barsaklara geçmek üzere, ~.1, 
saplamak: Türkler büyük ccıfl' 
hald kazığa saplar!ar. ı' 

Böyle vahşi ve iptidai bir cc
1 'tatbik eden bir cemiyete Türkler ,, 

sal getirmek ve bu misalde de bılJ 
zalandırma tarzının hala )8~~ f 
ileri sörmek Türklüğün ~erefif11 

cide Pden ağır bir füihamdır. 1~ 
M~de:ıiyeti yer yüziine '~,1 

Türkün kurduğu idarelerin haflı~1 
de bu kal-il ceza görülmüş..ı;;e btl

11
d, 

bi.itün b:ışka milletlerdeki baksl~ı ~ 
önce silinmiş kalkmıştı. Şi.lp.tıe~'. 
bu kelimııye gösterilen misal, ıo~,l 
ilk tertip olunduğu yıllarda yaı~~ ~ 
tır. O zaman için d(' hu isnadTl1 • d' 
lük için rapılan menfi propag'1111 

ların tes!rile olduğu muhakka1'~1;· ~ 
Uurarla şunu dA i~aret edt>lı 

Larousse 1a Atatürkün de i~Illjr.1' ı 
cak Musttıfa H:ema! I'ı:şa ,JlafB~ rfı 
sadüf olunmakta ve Türki,·ecfe. d 
kiye Cumuriyetinin kuruJduğııfl hı 
ve bir şap'rn inkilal:ı oldu~u~dıı:ıı 
hersiı gil>1. kalpaklı bir resı~ e~ı 
~;ıında ~u kısa malumat verılfl1 
dir: .. k (, 
"1878 de Seltinikte doğmuş ftı~ ,el' 
nerali ,· 4 nkaradaki milli hiil:il11 

( . ı 
şe ı.,. . ft' 

Mekt .. plerimize kadar ırıreıt ıı•-1 
salahiyet:ı bir hiğ:ıt tanınarali ~:ı~ 
mrzda itibar gÖr'!n I.arousı-e'ı~~:jİ ~ı 
kate ve Ttirklüğe karşı göstcı ,,d 
hürmel.-;izliği \·e cJil,kn t.sizJiı!İ b~ı. 
sonraki tabılarmda jtÖrmemem 

1 
=- ·o~· 

Bir hamal milyoner ol ~ 
Paris, 29 (A.A.) - Lyon jstll~J 

hamallarından biri, dUnkü at Y~~t.ıf• 
rmda bir milyon frank kazanın 



Bir Türk anasile bir saat 

Bayan LU.tfiyenin dosya
larında neler gördüm? 

(Birinci yazı dünkü sayımı.ada çıkm11tır) 

Bayan Lfttfiye, beni yüzlerce mek
tup. reaim, ve yığın yığın defterlerle 
dolu bir dolabın önüne götürdü: 

- Burası, dedi onların hatırasile 
dolu .. 

Elime geçen defterin bir sayf asım 
lçtım, Enver paşanın imzasını Ul"ıyaa 
bir yazı: 

"Yaralılara karşı gösterilen bu ese
ti fe/kat Osmanlı kadınlığının daimi 
"'edarı iftihan olarak kaalcaktır. Bu 
~ U6 b6ft de arkad~larıma karşı 
8dİleft btı yardımdan cuilayı fevkalhad 
'-"ıtaettcır kaUltm. 

!9 Haziran 331 
Defterin sayıf alarını çevirdim. 29 

~uz 331 tarihini taşıyan ve Ahmet 
~tmir imzalı bir yazı: 

"Türk kadınını Türk bahadirlerinin 
"rtııannı sarmakla me§guZ görmek ne 
~r fayanı iftihardır. Esasen Türk 

il( ''" mil§fiktir. Lütfiye Ha.nımefen
ırkım.ızın bu temiz seciyesini belegan 

"'dbelağ Balkan harbinde hem de bu 
:;te ibraz ettikleri için. Türk kadınlı 

" ululuğunu ka::andıklan için fa-
:;:.ı febriktirler. YCJf(l8ın necip ve asil 

1c 'kadınlığı,, 
'rttzıerce yazı hep böyle .. 

"Ana,, nın hastahane haline gelen 
~ ziyaret edenlerin yazılan.. ı 
"---llektuplardan birini alıyordum. Ke 
;.;:~ yırtık bir kartpostala yapııu
-Jt bir klğıda 11u satırlar yazılı: 

.. "Kumkale .. ilk nwharebat hatıra

.... ilk Uırag harekcitından aonra dilf-:::a denize kadar ailriü~ Bu mu
"'- ebeyi mıUteakip bir <Uifman ne/e
.,.::~-~ bu1unan bu kartpoatalı 
~~lanmdan biri hediye olarak 
,,.:: vermi§ti. Vatan harbinde kahra
leıi Zarın canen ııe be(fenmı g6aterdik
o f edt.ıkdrlık kadar malen, manen 

dc?-ece büyilk'Wk göatertm ririn gibi 
~iyetmend bir hanımefendiye har
"'-la.ı""n ebedi bir hattraM olmak il
"- ttıdf gdr etmeği .,e~ addet-

.,, 
de }':·s1rda me3hur Sfenksin gölgesin
,_ bırı devesine binmiş iki arkadaşını 
~nı.._ almı, bir dütınan gnıpunu gös 
~ bir resim de elime geçti. Arka-

ıu satırlar yanlı: 

~lluAterem Ut/iye 1aammeffJftdtye 
teeı bir AatırtJ oımak ~ dilpwnt 
tı et'Jeri c:ıraatnda bulduğum ~btı kar
.., ffılcdim ederim. Fırka 6, alay 1,J m-

Sayan LUtfiye ve 7MI 

Sesi, çelik levhalann biribirine 
çarpmasından çıkıyor gibi sertti. Söz
lerine devam etti: 

- TUrk kadını hürriyetine kavuş
tu. Şuna inanıyorum, ki bir harp vu
kuunda Türk kadını harp gerillinde 
yaralı kardeşlerinin yarasını sarmak
la vazife yaptığına kani olamıyacak . 
Onda, dalına tüfeğini omuzlıyarak 
harp ahuma kotma kudreti vardır. 
Vatan uğrunda kendini 11akman TUrk 
cvlldı kendi kızım olsa bile onu"hain,, 
diye damgalanm. 

niyazı Ahmet 

Poll• haberlerl: 

Bir hadise 
Bir mektep haiemesi 

bir talebeyi yaraladı 
Evvelki gUn Ortaköyde Gazi Os

manpaşa mektebi nhtımmda mektebin 
bir hademesile bir talebe arasında bir 
hldi!e olmuş ve talebe hademe tara-

Ualversltede mlaakaşalar 
Edebiyat Fakültesinde 

okutacak Türk 
Garp Edebiyatı Tarihini 
doçent yok mu? 

Felsefe zümresinin de laGvı düşünülüyor 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Deniz Bayramı 
Yarın gündüz ve gece 
lıer taraf donanacak 
Yarm bir temmuz deniz bayramı

dır. Bu münaaebetle tören yapılacak 
ve eğlenceler tertip edilecektir. Deniz 
bayramma alt olmak üzere deniz mü
dürlüğü tarafından bir program çıka
nlmıştır. Bu programa göre o gün de
nizde bulunan bUttln gemiler, karada
ki deniz mtleıııaeseleri, resmt daireler 
bayraklarla donanacaktır. Saat tam 
on birde denizciler Taksim Abidesine 
giderek lbide;v.e çelenk koyacaklar
dır. Çelenk ko~ ve Abideye gidiş 
şöyle olacaktır: 

Saat dokuz kırk betle deniz kuman 
danlığmdan bir bölük asker önlerinde 
bando oldufu halde Kasımpaşa, Şie
hane, Tepebaşı yoliyle, Taksime gide
ceklerdir. Diğer taraftan Den.iz Tica
ret lisesinden bir bölnk, Akay, Şirketi 
hayrlye, ve liman inhisarlar idaresi
nin göndereceği zabitan ve mürettebat 
saat 9,30 da Den~ollan meydanlığın 
da toplanarak oradan alay halinde ~ 
ğazkesen Galatasaray yoliyle Taksime 
gidecekler ve evvelce giden grupla bfr
leterek Taksim Abidesi etratmda ken
dilerine aynJan yerleri alacaklardır. 

Törene tam sU.t 11 de lstiklll mar
şfle bqlanaca]t ve bayrak çekllerek 
Abideye çelenkler konacaktlr. Bayrak 
töreninden sonra gene; denizciler na
mına Ticaret okulundan deniz tecim 
filOllU namma kaptan ve makinlstl~ 
den birer zat lllSylev verecekler ve bu
gfhıkil gtlnUn ehemmiyetini anlatacak 
Iardır. Söylevlerden sonra gelen tel
graflar okunarak törene 110n verilecek 
tir. 

Bayram gllntl ve gecesi limanda bu
lunan bUtUn gemiler bayrak ve elek
triklerle donanacakbr. 

Otobüsler 

Univeraitenin türlü fakültelerinde ye- ------------.......;..,iıi 

Konservatuvar niden bazı ıilahat yapılmasına tuzum 
~örüldliğünü evvelce yazmıttık. Yeni 
ıslahatı tesbit etmek Uzere geçen haf
tadan itiba.ren her fakilltenin profesör- Plan yakında Belediye 
ler kurumu rektörün batkanlığı altın - • d ·ı 1. 
da toplanarak bugUnkU durum ve ya- gon erı ece" 
pılmaaı limn gelen yeni değişmeler et
rafında fikirlerini söylemiılerdir. 

Bu arada edebiyat fakültesinin ders 
ve prorramlarında yapılması icap e
den değişmeleri konuşmak üzere Uni
versite rektörü Bay Cemil, dekan Hak
la, profesör Ruton, Rayhenbach, Spit
zer, Riter ve Şemsettin ve Mükrimin 
Halilden mürekkep komisyon cumarte -
si günilnden arta kalan toplantısına diln 
de devam etmittir. 

DUn ayni aamanda Fen fakültesi 
profeaörleri de rekdSrUn bafkanhiı al
tında toplanarak Fen fakültesi itleri 
etrafmda da göriltmütlerdir. 

Duyduı'umuza göre, edebiyat fakül
tesinde yapılacak ıslahatı teıbit etmek 
istiyen komisyonun toplantısı oldukça 
milnakaplı olmuıtur. Garp edebiyatı 

tarihi profeaörll Spitzer lfe felaefe tari
hi prof e.arü Rayhenbach, komiıyona bi
rer rapor vererek felıefe •e edebiyat 
Branımdald denlerln tedris edilmeıl i
çin A vrupadan yeniden doçent ve pro -
feaör getirilmesine lOzum gfSltermlfler
dir. 

Fakat bu istek oldukça mUnakapla
ra sebebiyet vermit ve A vrupada tah
sil gören doçent ve profesörlerimizin 
bu işi yapabilecek kabiliyette oldukları 
ve ellerinde Avrupa tbıivenitelerindcn 

verilmit diplomalarla bunu iıbat ettik -
leri ileri ıürlllmllftUr. 

Bu durum yeni yapılacak bir toplan
tıda yeniden mevzuu bahsedilerek ka
rar verilecektir. 

Difer taraftan bazr profesörler ele e
debiyat fakültesine bağlı olan felsefe ıu 
besine lüzum olmadığını ileri sürmUtler
dir. Bugün tehrimizde 28 lise ve bu li
ıelerde felsefe öğretmenliği yapan 28 
de felsefe mezunu vardır. Onun için 
f elıefeden mezun olan yüzlerce ıence 

Konservatuvarın plln işite 
deruhte eden Alman mfman Po 
bir zehirlenme neticesinde b1dü 
haber vermiştik. 

Mimann mensup bulunduğu it bil 
rosundan belediyeye gelen bir tezle 
de plln projesinin tamam oldufıı 

yakında belediyeye gönderileceği bil 
rilmittir. 

Yalnız mimar Polzig pllnla bera 
inp itini de üzerine aldıfı için bel 
yenin takip edeceği hareket henüz 
li değildir. 

TUZ iHRACATIMIZ 
ARTIYOR 

İnhisarlar idaresinin harice yap 
tuz ihracatı son sene içinde ehemmi 
li derecede artmııtır. 

1935 seneaine kadar vasati 20, 
ton ihraç edildiği halde 1935 te bu 
tar 50,000 tona çılmıııtır. 
TORK KUSUNA YAZILAN 

ÇOGALIYOR 
Türk 1rutuna yazılan gençlerin a 

yıaı gilnden güne artmaktadır. Son 
gUn içinde yUJ:lerce yüksek tahlil 
müt genç kuruma baş vurarak 
kuıuna yazılmıılardır. 

Talebe Birliği üyelerinin Tilrk ku
ıuna yımlmaamı teıvik için yakmcll 
toplantı yapacaktır. 1nönU 
temmuzda gidilecektir. 

KALIT ARYA BELEDiYE 
HUDUDU iÇiNE ALINDI 
Şimdiye kadar belediye hudutlan 

tmda bulunan Kalitaryanm evvelce 
rilen karara göre belediye hudıllan 
çerisine alındığı tebliğ edilmiftir. 

Beledi vede 
"ekili Emınımlu A1nnet,, 

~ 8'uı1arctan başka yüzlerce mektup, 
t.a,ı .. ~ hatıra.. Bayan Ldtftye mek

...-ı a&tererek: 

fından yaralanmqtır. Sebebi bJr ban- y -1 • •b • • 
yo meselesidir. Talebeden bazılan de- arınuan ıtı ar~n genı hır 

bu branfda iş bulmak gilçtUr. 

Bu tubede den veren dört profeSö
re ayda 700 zer lira maaı verilmekte
dir. Felaefe tubeal kaldınldıktan .onra 
Univenite bUtçesinde mühim bir taaar
ruf yapdabileceil .aylenmektedir. 

Yarından ıtıbaren iş 
defteri tutuluyor 

t~ ..... Bunıar, dedi kendi tedavi ettf
"l'd ~ılarm gönderdikleri mektup
t "il'. Çofiıe UIUD zaman mektuplaş
s · lllıt beni unutmıyuılar, mektup 
"~ var. Bir köylU bir kaç yıl ön
ta .. :""Ya gelip beni aradı. Kendisini 
· ~nn: 

ita, ..... 4. dedi beni tanmıadmız mı? .. 
~ Cece baygın bir halde afır yaralı 
'1;,,l'et!nniflerdi. Sfa beni tedavi 

' llaaan dedim aen misin! 

~ Bentm ya.. Şimdiye kadar gele
b-. bedt Kusura bakma.. Si7.e köyden 
ba.._ ~Jelert getirdim.. Diyerek hey
~ bir kaç tavuk ile iki kabak 
~~: 

~ ~~· diye lllve etti. Ayıpla
'lattını. köyün hediyeaidir. Anama 

...._ ~ yaralı da bir giln bir a-
'lllrk ile kapıma geldi. 

leıtt ct.1_ lllaaı. bunlan anlabrken göz
lıQı~ftl', 1Jllarca evvel utll'&pla 
S 'rllrk evlltlarmm minnet ve 
"lı let9~ balutlarıa kendisine ku-

t..'"-.ı'llll dtltUnttyordu. 
'-~~ en acı gtlnlert g&-c!Uk
~ ... ~~ devrimine kavupn 

...... ~ .. IOrdum: 
~ ~ Tnrk kıslanm naaıl bu-
y~? 

1-. ~ t.ıı.tb çl&gilerl gerildi. Kq 
~ ~ Kollarım, ukerinl dtlt
~ libl ıı: hUcum ettiren bir kuman 

- 'rol'k vaya kaldırarak gerdi: 
ltbt hrt ~adını, dedi TUrk • rkeği 
lt ~ hiçbir fedaklrlıktan ge-

nme girmek için nhtıma gelmi'1er programla iıiigecekler 
mektep hademesinden Mehmet buna 
mani olmak iltemi,ıir. Bunun netice
sinde Tacettin adlı talebe ile hademe 
arasmda kavga çlkmI§ ve tq atılmak
la başlıyan hi.dlae hademenin çala ile 
talebeyi yaralaması gibi milessif bir 
şekilde bitmiftir. Hademe yakalanmış 
hafif yaralanan talebe de tedavi etti
rilmlye bqlanmrştır. 

Ağaçtan inerken kolu 
kesilen kız 

Befiktqta Yeni mahallede Rübap 
eokapda 15 numaralı evde B. Nee'e
tin km 12 yaemda Neriman dUn ak
.,m evin bahçesinde bir ağaca çıkmlf, 
inerken sol kolunu derince surette kes 
tirmitt.lr. Kızcağız derhal Çocuk has
tahanesine kaldınlmqtır. 

GEÇiT YERLERiNE ÇiVi 

Bir mUddet evvel bUyUk caddelerde 
yayaların geçecekleri yerleri tayin et
mek için Karaköydeki geçit yerine çi
viler çakıldığını yazmq, fikat bunlar
dan latifade edilemfyerek yeni bir şe
kil aradığını bildirmi§tik. Belediye bu 
yeni eekll te11btt edinceye kadar eski 
çivilerin yerine iylee görtıneoek dere
cede ean madeni çiviler çakılmasına 
karar vermqtlr. 

MUHTELiT GOMRVK 
GUmrtlk ve inhisarlar veklleti Bul

gar hududunda Koyukkale mevldlnde 
itleri kolaylaştırmak Usere muhtelit 
bir gUmrUk kurulınaamı muvafık Jör
mUtttır. Bu makaatla Bulgar gUmrllk 
idareaile temas edilmektedir, 

Son ı:amanlarda otobüslerin aık uk 
yapmıya ba§ladıklan kazalardan sonra 
gerek otobüs durak yerlerini tayin et
mek. gerekse lUzumauz aUratlerinin ~ 
nUne geçmek için yeniden ban karar -
lar alınmıı bulunmaktadır. 

Bu kararlara göre, otobnı itliyen 
bUtUn hatlarda yeni duraklar ibdaı e
dilmiıtir. Yarından itibaren otobüsler 
bu belli duraklarda duracaklar; dunnı
yan otobila toförlerinden ceza alına -
caktır. 

Diğer taraftan otobüslerin kalkıt aa
atleri bir sefer tarifesi ile teabit edildi· 
ii gibi, gidecekleri her hangi bir yere 
de vanı saatleri tesbit edilmiftir. 

Bu suretle lüzumsuz süratlerinln 
önüne geçileceği ilmit olunmaktadır. 

OtobUsler ayni umanda bet kilodan 
fazla da zatf yük alamıyacaklardır . 

Aynca her durak yerinde yarından 

itibaren bir zabıta memuru da buluna-
caktrr. 

SOYADI 
Soy adı almak için verilen mühlet 

önümüzdeki perıenbe gUnU bitecektir. 
Bir çok kazalarda soy adı almak için 

müracaat eden vatandatlar son günler 
içinde çoğalmııtır. 

Şimdiye kadar 800 bin vatandat 
soy adı almı1tır. 

8.PROST 
btanbulun imar pllnmı yapacak o

lan Franıız telıirciai Bay Prost buglln 
Parise hareket edecektir. 

Bay Prost ıehrimizdekl tetkiklerini 
bltlrmlt n raporunu belediyeye vermfa
tir. 

Bu yıl Edebiyat faldUteıi felaefe 
tubeai için getirtilen (800) bin liralık 
lltiııce felsefe eserlerinden de istifade 
edilemediği ve buna ıebep olarak ta 
hiç bir talebenin lltince bilmedill ileri 

ıUrillmilttUr· 
Vaziyet ikinci toplantıdan ıonra belli 

oıfcaktır. 
KOLTVR DIREKTORLOGON .. 

DE TOPLANTI 
Lise ve orta okul direktörleri dUn 

kUltür dlrekt3r1Ufilnde orta tedriaat 
direktörü Bay Aminin batkanhğı altın
da toplanarak lise ve orta okullann ye
ni derı yılı için alabilecekleri talebe 
miktan Uzerinde konupnuılardrr. 

Her okul direktörü okulunun mev
cut talebe miktan etrafmda izalnlt ver
mit ve bina durumuna göre yeni yılda 
alınabilecek en çok talebe aaymnı bil· 

dirmiıtir. 

KôPEKURLE MOCADE.LE. 
Belediye eon zamanlarda fazla mik 

tarda köpek görillmeğe başlanan Ni
pntafı ve civarında köpeklerle eıkı bir 
mücadeleye girişmiıtir. Buralarda kö
pek öldürmeğe memur olanlara aylık
lanndan başka kuyruk başına da onar 
kurut verilmektedir. Buna rajmf'!l kö
pek bolluğunun 'önüne geçilemedifi t
çln geceleri eenıerl köpeklerin av tU
f enfile vurulmam mUnuip görlllm~ 
tUr. Aynca fehfr hududu haricinde de 
k~ede mtıcadele ecUlecekti!', 

Belediyede itlerin daha iyi bir ı 
te devamını temin ve daha iyi ran 
man almak için bir it defteri ibdaı 
dileceğini yazmııtık. 

Bazı memurlar kendilerine veril 
itleri unutarak takip etmedikleri 
böyle bir tedbire lüzum hiuedil 
Haber aldığımıza göre, bu it defteri 
ri yanndan itibaren tutulmaya bat 
caktır. 

Bundan sonra her daire lmfri 
len emrin ıekil ve nevini btı def 
yazacak, ayni zamanda takib~ etrafm 
da da not verecektir. Hafta aon 
her Amir defter muhteviyatmm g8 
diği grafiği valiye bildirecek ve izaha 
ta bulunacaktır. 

EMINONO HALKEVINDE 
TOPLANTILAR 

Eminönü Halkevinde Evin Dqtwllı.: 
n arumda bir tanışma ve gö~ 
vesilesi olmak üzere her ay bir t 
Jantı yapılması kararı~. 
toplantı yarm 21,30 da yapılacaktır. 

Program ~dur: 
1- Koro, 2- birkaç saz, 3- koıı.: 

ferana (B. Selim Nüzhet tarafmdan)1 
4- Karagöz oyunu (B. Şinasi tarafJDıt 
dan). 

MUAYENE COZDANLARI 
Esnafın bugün ellerinde bulunan m 

ayene cüzdanlarının tebdili kararlaftl • 
nlmıt ve bunun için de 35 bin adet ,.. 
ni cllzdan yaptmlmqtır. 

Temmuz ıonuna kadar bOtiln emle 
fm muayeneleri yapılacak •e yeni 
ciladanlan kendilerine yeriJ.m:lt ola~ 
tır,, 



~ 4 - KURUN 30 HAZiRAN 1936 

Konferansın 
dördüncü günü Konferansta dün projemizi anlattık 

(Ü:ityanı l ın.cüteı 
İngiltere bu farkın kaldırılmasını dev
letler arasında müsavat prensibine isti
nat ederek itiyor. Mukavele projesinin 
mütekabiliyet esasına göre tadil edil
mesini müdafaa ediyor. Sözün kısası 

Sovyet Rusyanm Karadenizden Akde -
nize ve Akdenizden Karadenize ne ka
dar ve ne şekilde gemi geçirmek hakkı 
olursa İngiltereye de o kadar hak ve
rilmek lazımdır, diyor. 

işte Montreux konferansının düğüm 
noktası birbirine zıt olan bu İngiliz -
Rus tezlerini telif edecek bir formül 
bulabilmektir. İngiliz delegasyon reisi 
Lord Stanhop'un takip ettiği prensip 
malfim olmakla beraber yukarıda işaret 
edildiği veçhile husust müzakere esna
sında Boğazlar meselesinin heyeti u
mumiyesi hakkında Londradan talimat 
almağa ihtiyacı bulunduğunu söylemiş

tir. Bu suretle İngilizlerin konferansta 
kat'i ve sarih bir vaziyet almak için 
biraz daha beklemek istedikleri anlaşıl
maktadır. 

Acaba İngilizler neyi bekliyorlar? 
Bazı Fransız gazetelerinin dedikleri gi
bi otuz haziran assamble içtimaından 

sonra İtalyanların gelmesini mi bekli
yorlar? Şimdiki halde bu nokta siyasi 
bir sırdır. Fakat bu sırrın mahiyeti ne 
olursa olsun yakın bir zamanda ortaya 
çıkacaktır ve Boğazlar konferansı mut
laka imza edilmiş bir mukavele ile ni
hayet bulacağına göre İngiliz - Rus 
tezlerini telif etmek icap edecektir. 

İngilizlerin Boğazlardan harp gemi
si geçirmek rejimini müsavat prensibi
ne istinat ettirmek istemeleri bir naza
riye olarak doğrudur. Bu müsavat pren
sibinin tatbikinin Karadenize sahil 
olan memleketlerin emniyetini bozma
masmı istemekte de Sovyet Rusyanın 

hakkı açıktır. Şu halde Boğazlar mese
lesinde İngiliz - Rus tezlerinin telifi 
Karad~nize sahil olan devletlerin emni
yctile Karadenize sahil olmıyan devlet
lerin müsavat haklarını telif etmekle 
mü:nkün olabilecektir. Fakat şunu da 
ur.utmamahdır ki emniyet prensibile 
r.ı üsavat prensibi tearuz ettiği ve ara
lrı rında bir telif noktası bulınak imkan-
5•z hale geldiği zaman emniyet prensi
binin tercihi bir zaruret olur. 

Bu esastan başka olarak İngiliz, Fran
mz, hatta Sovyet Rusya delegasyon re
islerinin Türk projesinde boğazlardan 

harp gemisi geçirmek maddesi hakkın
da ileri sürdükleri müşterek bir müla
haza daha vardır. Bu da boğazlardan 

gemi geçirmek serbestisi takyit ve tah
dit edilirken bir gün Milletler Cemiyeti 
kararile Karadenize sahil olan memle
ketlerden birine yardım için mukavele
ye boğazlardan kuvvet geçirmeğe mü
tsait bir madde konmasıdır. Tevfik Rüş
'.tü Aras'ın bu türlü mlilahazalan tat
min edecek şekilde söylediği sözler bu 
türlü endişelerin bertaraf edilebileceği
ni göstermi§tir. 

Tevfik Rüştü Aras bugün Cenevre
. Ye konsey içtimama gitmiştir. Fakat 
Montreux'de konferans heyetleri duru
yor. Teknik komisyon çalışmasına de
vam ediyor. Dı§ İşleri Bakanı bundan 
sonra temmuz iptidasına kadar ( Ce
'nevre) ile (Montreux) arasında gidip 
;gelece!ktir. Bir taraftan Cenevre faali
yetlerini takip edecek, bir taraftan Bo
ğazlar konferansını idare eyliyecektir. 
Otuz hazirandan sonra İtalya konferan
sa geldiği takdirde bir kere de İtalyan 
delegasyen heyetinin sözleri dinlene
cektir. Bunun üzerine münakaşalar o
lacaktır. Nihayet Boğazlar mukavelesi
nin son şekli o zaman tesbit edilecektir. 

ASIM US 

Taksim BahçesindE ~,...ilııılııl..,..,..iilıMıiilıılııl 
HALK 

OPERFJTI 
Bu akşam 21,45 d 

TELLi TURNA 
Pek yakında 
RAHMETL! 
EFENDİ 

Masalarınızı ayırınız. Tele, un: 43703 ................................................ ........... . .. .. .. .. - .. 
§ Devamla okuyucular i! 
u ~ fi iCjin kupon : 
.. Bu kuponlar! kesip saklıya.iılar :~ 
ft "KURUN,, un açtığı müsabakalara :: 
İf iştirak hakkım kazanırlar. H .. .. .. -............ ~-------...------.----.-... .... 

(Ustyanı l incide) 

itibarile takip edeceğim. Delege he. 
yetinin arzu edebilecekleri bütün mü. 
temmim izahatı sonradan vermeye 
amade bulunacağım t.abiidir. 

Projenin muhtelif kısımlarının 
tetkikine girişmezden ön·ce bu proje. 
nin tekrar silahlan"!a meselesi hak. 
kında hiç bir kaydi ihtiva etmediğini 
hatır la tma lıyım. 

Buna binaen, projenin muhteJü 
maddelerini gözden geçirirken bu 
meseleye dönmiyeceğim. Bizi 1923 
mukavelesinde mevcut askerlikten 
tecrid hükümlerinin kaldırılmasına 
sevketmiş olan sebepler üzerinde dur. 
maklığım şüphesiz faydasızdrr. Zira, 
bu hususun kendiliğinden kabulüdür 
ki, Montreux konferaIISına toplan. 
mak imkanım vermiştir. Yalnız şu. 
nu söyliyeceğim: Projemizde 1923 
mukavelesinin askerlikten tecrid hü. 
küm1erint doğrudan doğruya veya 
bilvasıta taalluk eden her şeyi kasden 
meskut geçtik. 

Mukavele projesi beş kısımda top. 
lanmış 13 maddeden mürekkeptir .. 
Her iusım hakkında umumi izahat ve. 
receğim ve bunu her madde hakkında 
bazı izahatla t.amamlıyacağım. 

BiRiNCi MADDE UZERINDE 
Birinci kısım, hastane ve balıkçı 

gemileri de dahil olduğu halde, teC:m 
gemilerinin Boğazlardan ge~melerine 
dairdir. Bu hususta üç hal derpiş e. 
dilmektedir: 

Barış hali, Türkiye bit.araf iken 
savaş hali, Türkiye muharip iken 
savaş hali. 

B~ kısmın mümeyyiz vasfı bu üç 
halde, husust bir coğrafi duruma 
malik bulunan Karadenizin kıyıları 
arasında ve Akdenizden istifade eden 
bütün kıtalar arasında evrensel tecim 
seyriseferine en müsait şekiller dai. 
resinde tam bir geçme serbestisi te. 
minine ehemmiyet vermiştir. 
iKiNCi MADDENiN ESASLARI 

İkinci madde için Boğazlardan 
transit suretile geçme esnasında te. 
cim seyriseferine yapılan mecburi 
hizmetler hakkında Lozan mukavele
nam~sinden daha uygun bir tahrir 
şekli kabul ettik. Umumi menfaate 
hadim hizmetlerin ifasını 1923 muka
velesinde esasen derpiş edilmiş olan 
servislere kati surette hasr ve t.ahdit 
etmek istedik. Lozan mukavelesinin 
imtiyazlr şirketler t.arafından yapılan 
hizmetler}~ devlet tarafından yapılan 
hizmetler arasmda gözettiği farkı 
muhafaza etmemeyi bilhassa isted>'k. 

Ratıdarsınız ki Lozanda imtiyazlı 
şirketlerin t.aksları ipka edilmiş oldu. 
ğu halde diğer takslar ya meskut ge. 
çi1miş, ve yahut kaldırılmıştı. Sağlık, 
pilot.aj ve fener hizmetleri gibi mec. 
huri servislere hassaten müsavi lıir 

ehemmiyet verdik. Sağlık hizmetleri 
Boğazların kryılarrna taalluk ettiği 
kadar tecim gemilerinin geçmesine de 
t.aalluk etmektedir. Kıyıların bulaş
masına mani olmak mevzuu bah~oL 
duğu gibi Boğazlardan bulaşık bir 
gemiden ~onra geçen gemilerin bu. 
laşma.sına da mani olmak mevzuu 
bahistir. Türkiyer.in transit tecim 
gemilerinJen aldığı sağlrk t.aksları. 

nrn yapılan hizmetlerin karşılığını 

teşkil ettiklerini tasrih etmek kap 
eder. 

Bu t.alıslar, Türkiye hükumetinin 
son defa kendiliğinden ittihaz ettiği 
bir kararla tenzil edilmiştir. Esa.c:ıen 
Türk hükumeti rleııiz tecimine yük'e. 
nen umumi masarifi gelecekte hiç bir 
suretle ağırlaştırmak niyetinde de. 
ğildir. 

TÜRKiYE HARPTE BiTARAF 
KALIRSA 

Üçüncü madde; savaş halinde 
Türkiye bit.araf kaıdığı taktirde, tc. 
cim ve balıkçı gemilerine geçme st:r. 
hestisi tanımıştır. Fakat Milletler 
Cemiyeti oaktına göre bit.araflık vas. 
frnın t.ayiııi mes~lesi kalıyor ve biz 
paktrn bu hususta derpiş edebileceği 
icabatı evvelden kendimiz ve bu \•asıf 
için her hangi bir tarifte bulunamaz . 
dık. Buna binaen, Türkıyenin :\lillet
ler Cemiyeti azası sıfatile bu cemi, et 
paktı mucibince deruhte ettiği ,·ecibe. 
Iere işaret ettik. 

Bu hitaraflık vasfından neşet e. 
den ziyarPt hakları ve sairenin. geç. 
mtşte olduğu gibi, arazinin sahibile 
hakimiyetı hakkını haiz olan TürkL 

yeye ait kalacağı bızim için t.abii bu
lunmaktadır. 

TÜRKiYE IJJUHARIP OLDllGU 
TAKTiRDE 

Dördüncü madde; düşmana yardım 
etmemek şartr, Türkiye muharip \)1. 
duğu t.aktirdeki savaş hali için, ta. 
mamen Lozan mukavelesinden alm
mıştır ve bir yenilik teşkil eden haş. 
lıca husuaiyeti, tecim seyriseferin!n 
nefine olan ' 'e günün aydınlık kıs. 
mında serbest geçme hakkının tahdi. 
dine dair olan cihettir. Askeri ve 
müdafaa haline konulmuş olan bir 
bölgeden günün he:- saatinde ve mut. 
lak suret~e serbest geçmenin tec.m 
seyrisefe .. : için arzedeceği tehlike 
üzerınde durmayı lüzumlu görmüyo. 
rum. Her türlü karışıklığın onune 
geçmt>k için, aşikardır bi, )Olun Tür
kiye tarafından gösterileceğini ve ~e
miJerin günün aydHtlık kısmında geç. 
meleri lazım geleceğini söylemeğe 

mecbur bulunuyorduk. 
SAGLIK KONT'l?Of,U 

Btşinci madde; daha yukarda işa. 
ret etti~im ge~iş;n, sahilin her türlü 
bulaşma 1ehlikesinder> korumaya ma. 
tuf olan bati zaruretteıı bahsed~r. 
Fakat bu.ada sağlık ko.ıtrolünün te. 
cim scyriseferinde hiç bir gecikme 
vukua g<?tirmiyecek tarzda ve bunun 
için de sağlık vazi_vetlerinin transit 
suretile geçen gemilerin içerisinde 
yapılmas\ lazım geleceği hakk,ncla 
bir teahh;it ilave €tmek istedik Bu 
viziteler, J?eCe gün1iiz, her hangi bir 
surette yapılmasr icap '.!decektir. 

EMNiYET iÇiNDE SERBESTi 
Şintdi sıra harp gemilerinin seyri. 

seferine ıJair olan ikinci kısma gel. 
miştir. Bu kısmı, "emniyet i~inde 
serbesti,, kelimeler.le tarif ec!ebiliriz. 

Harp gemilerinin serbest geçme 
hakkı, Ka!·adenize giriş hususunda 
bizzat Lozan mukavelesinde de şarta 
bağlı bulundurulmuştur. Fakat mü. 
him diğer bir unsur daha vardır ki , 
Türk projesi bunu ihmal edemezdi.. 
lş Marmara denizi de dahil olduğu 
h~lde, B<J~azlar bölgesinin emniyeti 
bu bölgede yabancı harp gemilerinin 
geçmesi, hiç bir halde Türkiyenin ve 
filosunun emniyetine karşı bir teh ti
ke teşkil etmemelidir. Buna b:naen 
Boğazlara girecek kuvvetlerin tahdL 
di hususunda ilk hüküm bu suretle 
konulmuştur. 

KARADENIZIN HUSUSi VAZiYETi 
Gene mühim olan ikinci nokt.a, ka. 

radenizin hususi vaziyetine ve bu de. 
nizin kryılarında sakin memleketlerin 
emniyetine tealluk etmektedir. Bu 
denize serbest girme için yegane ihti. 
yaç, hrkesin bu deniz üzerinde butu. 
nan clost memleket limanlarına yapa. 
cağı dostluk ziyaretleri ile tarif edi. 
lebilir. Fakat, tek methali olan bu 
denize, bu denizde bulunan ve bu 
bölgede hepsini tatmin eden sakin bir 
hayat tesis etmiş bulunan memleketle. 
rin müdafaasız kıyıiarını ,.e çok zayıf 
filolarını tehlikey~ koyabilecek kuv • 
vette harp gemilerinin girmesine ka. 
yıtsız ve şartsız mü&'lade edilemez. 

GEMiLERiN DOSTLU!( 
ZiYARETLERi 

Buna Nnaen de Karaclenizden ha. 
riç memleketlerin bu denize girehile. 
cek ırnvvetlerinin yekunu için ikinci 
bir ~uvvet hududu derpiş edilmiş ve 
herkE:se Karadenizde dostluk zh-aret 
leri yapmak imkanını vermek mak...:;a 
dile, devl .. tler arasrnda miinavebe va. 
pılabilmesi ve ye!cQn tcıui:atonun bu 
denize dostluk zhar:tlerı hedef·!e 
vaki olacak girmele:-e zarar vermPme. 
si içi.t yedı gün had olar:ık konulmuş 
tur. 

Bu ikinci kısım 6. 7, 8, 9 ve 10 un. 
cu maddelerden miite;ckkildir 

Altıncı fıkra da şimdi izah ftti. 
ğim hususu tanzim etmekte ve nor. 
mal barış vaziyetine mütedair bulun. 
maktadrr. Altıncı maddenin A fıl(. 

rasr önceden ihbarı emreder. ~ 

Serbest geçiş için Türkiyenin müsaa
desini iltizam etmemek suretile iyi emel 
!erimiz hakkında yeni bir delil daha 
gösterdik. Fakat gemileri Karadenize 
girmek istiyen muhtelif devletler ara -
sında geçişi tanzim için bir ay önce ha
ber vermek usulüne riayet edilmesini 
istedik. 

B. fıkrası, boğazlar bölgesinin em
niyetine taalluk eden azami tonilato me

zarniyi tesbite mecbur eden sebepleri 
biraz evvel izah ettim. 

C. fıkrası, Karadeniz kıy:larmd<m 

olmayıp bu denize girebilecek memle -
ketlere ait azami tonilatoyu tesbit et
mektedir. Bunun sebeplerini, ikinci kıs
ma ait genel izahatımda bildirdim. 

D. fıkrası, boğazlan geçecek olan 
filonun teşekkülündeki tadilata serbesti 
vermektedir. Bir kruvazörle iki torpito· 
dan müteşekkil bir ünite derpiş ettik. 
Fakat her hangi bir devlet bu esasta 
değişiklik istediği takdirde, d. hkrasın· 
da derpiş edilen mekanizma bu husus
ta kendisini tatmine müsait bulunmak· 
tadır. 

E. fıkrası, Karadenizde kalma haddi
ni on beş gün olarak tesbit etmekte -
dir. Filhakika bu haddin ziyaretler için 
kafi olduğu kamıatindeyiz. 

F. fıkrası, geçiş esnasında harp ge
milerinin üzerinde bulunabilecek uçak· 
Iann, boğazlar bölgesine girdikten son 
ra kullanılmasını ve üçüncü kısım hü
kümlerine uygun olarak menetmekte -
dir. 

G. fıkrasiyle transitin tevakkufsuz 
yapılması istilzam edilmektedir. Bu 
cihet esasen 1923 Lozan mukavelename 
sinde mevcut hükümlerin tekrarından 

ibarettir. 

KARADENİZ DEVLETLERİNE 

GEÇiŞ MÜSAADESİ 

Nihayet h. fıkrası serbest denize çı
kacak Karadeniz devletleri filolarının 

vaziyetine dairdir. Bu h . alineasmda 
Karadenizde sahili bulunan devletler 
hakkında buna benzer hükümler mev · 
cuttur. 

Ancak, mevcut· filoları bir hayli mah 
dut olup Akdenizdeki kuvvetler hesa -
hına dahil olmıya-;ak olan bu denizden 
serbest denize çıkmak hakkı, azami 
25 bin tonilatoluk bulunan gemiler için 
mümkündür. 

Fakat, bu gemilerin evvelce Türkiye· 
den müsaade almaları ve Marmara de
nizinden emniyetin temini maksadile, 
tek başlar:na seyretmeleri lazımdır. Av
detlerinde bu gemiler Marmaradan ge· 
çiş bakımından ayni kuvvet t~hdid:ni 

ve ayni geçiş müsaadesine tabidirler. 

BİTARAF HALDE HARP GEMiLE-
RiNiU GEÇiŞt 

Yedinci maddede, Türkiyenin bita -
raf bulunduğu harp halinde harp gemi
lerinin geçmesine, b:.ından evvelki şe -
rait dahilinde mezuniyet vermekted:r. 
Bitaraflık, Türkiyenin M~lletler Cemi -
yetinde aza sıfatile kabul etmiş olduğu 
harp taahhütlerinin bir neticesi oldu
ğundan, TUrkiyenin bitaraf olduğu 
harp halinde harp gemilerinin geçişi 

hakkında da bu maddeye ayni bitaraf
lık kaydi ihtirazisi konulmuş bulunmak
tadır. 

Sekizinci madde, Türkiyenin de sefer 
her olduğu harp halinde nizamat me -
kanizma!ınm, harp halinin hakim dev· 
lete verdiği me!:buriyetlere tabi bulun· 
masmı tas:ih eder. 

HARP TEHDİDİ KARŞISINDA 

Dokuzuncu madde, harp tehdidine 
aittir. Bu hal hiç şüphesiz ki, gerek ha· 
kim devletin topraklarının emniyetini, 
ve gerekse umumiyetle sulh davasmı 

alakadar eder. 
Başl ca maksat, Türk topraklannı, 

her hangi bir yabancı devletin ani ta1r
ruzuna maruz bırakmamaktadır. Fakat 
ayni zamanda muhtemel bir mütearr z· 
yapacağı ani bir baskını başaramamc:k 

imkansızlığında bırakmak ve böylelikle 
sulh davasına hizmet etmiş olmak ge · 
rekmektedir. 

Böyle bir harp tehdidi halinde, Tür· 
kiye, derhal hususi nizamat tatbik et .. 
mek salahiyetini haizdir. Türkiyenin 

HARP GEMİLERİ HAKKINDAKİ 
NiZAMAT 

Harp gemileri hakkında alınacak sı 
hl tedbirler hakkında olan 10 uncu ma 
de Lozan mukavelenamesindeki a 
mevzua ait ahkamı aynen ihtiva etme 
tedir. 

Harp gemileri hakkındaki nizama 
1923 tenberl mevcut olan hususi bi 
komisyonun mevcudiyetini tamamile r 
zumsuz kılmaktadır. Bu itibarla Tür 
kiye, boğazlar komisyonunun lağvedi 
mesini istemiş ve bu komisyona ait a 
kamı yeni mukavele projesine ithal e 
memiştir. 

UÇAKLARIN GEÇMESİ 

Üçüncü kısrm bilumum uçaklara ait 
tir. Uçakların müstahkem bir mıntak 
üzerinde cevelan etmelerine müsaade 
dilmesi bittabi mevzuu bahsolamaz. Şi 
diki vasıtaların inkişafı, müstahkt: 
mmtakayi tehlikeye düşürebilecek u 
çaklara karşı tedbir al-nmasmı emret 
mektedir. 

Müstahkem mmtaka üzerinde uçak 
larm cevelan etmelerini meneden bi 
hükmün konulması da bir zaruret tt' 
kil etmekteydi. Maamafih uçakların J{a 

radenize girişini, veya Karadenizle A~ 
deniz arasında seyrini temin etmek isti 
yen Türkiye, bunlara kendi toprakları 
içinden geçen ve Türk hava münakala 
tı nizamatma uygun olarak çizilmiş bİ 
yol gösterecel~tir. 

NİZAMI TANIMIYANLARA KARŞt 

Dördüncü kısımda Türkiyenin, gÔ' 

rüşmelerinize arzedilmiş olan mukave· 
le projesi nizamatt haricindeki hakimi· 
yet hukukunu zikretmeyi münasip gö~· 
dük. Filhakika bazr 'ahvalde bu hakimi• 
yetin tatbik edilmesinin imkans ı oJdıl' 

ğu vakidir. Bu itibarla gemilerin geçi• 
şinin ziy;:ı nsız:a vukuu ve dostça olm3' 
sı lazrmdır. 

Serbest ge;işin boğazlar mıntaka • 
smda karışıklıklar tevlit etmesi ve ba' 
kim devletin her hangi bir şekilde mii' 
dahale edememesi şüphesiz ki varit de' 

ğildir. Bu takdirde beynelmilel ll.Li'. ~·-

l<arışıklıkları tevlit edecek gemi1ın~Jrl 
şı alınacak tedbirler hakk nda • ahkaı1' 
ihtiva etmelidir. 

MUKAVELE İMZADAN SONRA 
MUTEBER OLACAK 

Beşinci kısım, üç yeni nokta ihtİ'I~ 
etmektedir. Bu noktalardan birindslı 
mukavelenamenin irnzayi müteakip me" 

riyete geçmesine aittir. İmza eden de'I' 
Jetlerin iştirakile ve en meşru yollar • 
dan hareket ederek boğazlar mukavele" 
namesini tanzim etmek istiyen Türki)'e' 
nin bir tatbik müddetini beklemek "' 

··d· uzun veya ltısa olacak böyle bir ınu ~ 
det içinde kendisine karşı doğabil~'~ıJ 
tehlikelere maruz kalmak istemeytŞ' 
her halde kabul edersiniz. 

YENİ MUKAVELE MUVAKKA'f 
OLACAKTIR 

Bizce, Montreux karan boğazlar re' 

jimini tesbit etmelidir. , 
İkinci nokta: Yeni mukavelena~ 

muvakkat olmalıdır. Türkiye. real1., 
. - ld ~ . . kk t tıı ve samımı o ugu ıçın muva a a 

nizamnameyi düşünmekted:r. çürı1' ıı 
memleketin nizamatmdan başka 01~, 
k;:ıt'i bir nizam, Türkiyenin mutlak il , 
kimiyetine bir taarruz teşkil etmekte 
dir. 

ttçüncü nokta: Mukavelenin beŞ s:. 
nede bir tadili imkanının mevcut ol~ , 
sı. Türkiye ayni ruh ve ayni saınin11 

1' 
yet mefkuresi içinde hareket eder;#' 
hu tadil imkanını projeye ithal etrn ,., 

b'r t .. 
tir. Ancak, yapılacak her hangi 1 tıl 
dil hakim devletin tasdiki şartına ta 
olacaktır. 

siyasası, böyle meşru bir müdafaa hak- POLiS ELBiSELERi 
kının hiç bir şekilde keyfi ve yersiz ka-

rarlara müncer olam·yacağma kafi bir Polis elbiselerinin değiştirilrııe::;:. 
garanti teşkil etmektedir. dair hazırlanan talimatnameden bBf' 

Fakat, dünya efkarr umumiyesini ra yeni elbiselerin yaptmlmasına.. ttı' 
tatmin etmek istiyen Türkiye, bu niza- lanmıştır. İstanbul teşkilatltla uıbl ti"' 
mata tahdidi bir hüküm koymaya tered- murlarm elbiseleri üç aya kadaf yr•' 
düt etmiyerek. harp tehlikesi halinin mamen bitecek ve Cumuriyet ~a. ıerf 
tesbiti için milletler cemiyetine ve mu- mmda bütün memurlar yeni elb19e 
kavelenameyi imza eden devletlere mü- giymiş bulunacaklardır. 

racaat edeceğini bildirmektedir. ut/~ 
KIRKA(;AÇ KAYMAKAın 

Bu itibarla Tilrkiyenin istediği, mil- . ıtıııtı 
!etler cemiyetinden bir yardım değil, Kırkağaç kaymakamı Bay Alı el' 
fakat mevcut olup olmadığının anlaşıl- tedavi edilmek üzere dün şehrirnize. g •1 
ması i~in harp tehdidi halinin tayin ve miştir. Bay Ali Fuat şehrimizde bil' 

selesinden bahsetmek :!'..ı=a.....»...._~....._;..ı..:ı~rihidi.L,~.__---------"'-'---------~--~o&....~...._,._ıe.._ı.~.""-------~-------------~ 
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ı I ... Uzaktan • • Yakından • • • 
İfaretler 1 

:ii•avi milletlerin 
• D. N cemiyeti 

olabilir! Bir bollsir yenilince ae yapar? 

1Gezintiler1 

Can sıkıntısı 
Duvarda takvim, günleri he 

lifribkrİ ardı •ıra dizer. Sayıla 
değiıir) günün bölümleri değqrr 
fakat yüz, gene o yüzdür • 

~etler Cemiyetinin itleme Joe Louis .. ..• .. 
lllt • G bir bozukluk VaT. 8~ yu z unu 
..,_ iıtklıra kim•enin mecali yok. --------------- r 
)N:_~ i~i~ir ki, Milletler Cemi- Müthiş bir kaza 1 
-'""'lln yeniden ulalıı etrafında Fransada, tren yollarını kateden 
~ •ollu fikirler yük•eliyor. Bu otomobil yollarındaki kazalardan uzun 
e-... taneliye•i ile •o•yete yeniden zamandanberi şikayet olunmaktaydı. 
-;;:tınacak, yeniden kuvvet ala- Geçen gün bu kazaların belki en müt
fJı ue dünya •iyasetinde bir lak- hişi olmuştur: Tren hattını geçen birf 
"vr otobüse saatte 80 kilometre süratle 

olarak hüküm •Ürecektir. gelen bir tren çarptı. Otobüs bin par-
~ille~ler Cemiyetinin kuvvet· ça oldu. İçindekilerden yedisi öldü ve 
'ıi eai formülü üzerinde itiraz 19 u da afır yaralı olarak kaldırıldı. 

.. ~ kim•e yoktur. Fakat bunun Kaza, trenin geçeceği anda yolu 
·~c ile ol~aktır?. kapamıyan geçit memurunun dıkkat-

1\.. sizliği yüzünden olmuştur. 
l_. ='"Yayı u.zun zamanlar ittifak-
"tii lıatemi ve büyük kuvvetler 
'i ~ne.i ile bir topaç gibi çe
ti ~olan devletleri gene birin-

JJIQna almak Milletler Cemi
~i onlaTın ~line bırakmak, bir 
'Avrupa 14direktuvar,, idareıi 
~Qk ·stiyenler bir cephedec!ir. 
lif· mukabil milletlerin müsavi
ti 1 Pren•ipini ileri aürenler de be-

fttt.Q/ta.dır. 

~illetler Cemiyetini ıs!ôh irin 
"i ~ atılan bu formüller iki zih
~::ı•rı, :ki hayat telakkisinin, iki 
t•• .l'p g:>rü§ünün karıı karfıya 
~ ... eai:l" ır. 

• • • 

Çok karılı kocalar 
Mısır Dahiliye vekaletinin neşret

tiği bir istatistiğe göre Mısırdaki 302 
bin 682 evli erkekten 17.950 sinin iki, 
1453 sının üç ve 147 sinin de dört ka
rısı vardır. 

En fazla karısı olanlar ekseriyetle 
köylüler ve çiftçilerdir. 

Bahşiş düşmanlıP,ı! 
lngilterede bahşiş adetini kaldır

mak için bir cereyan açılmıştır: Otel
de, lokantada, kahvede garsona veri
len fazla para, berber çırağının hakkı 
sayılan beş kuruş, şoföre taksinin kay
dettiğinden fazla verilen para üstü ar
tık İngilizlerin canını sıkmağa başla
mış. Şimdi, buna itiraz edenler bahşiş 
vermemekte ısrar ediyorlar. Acaba bu 
bir moda halini alacak ve bahşiş or
tadan kalkacak mı? 

göstermemek istiyor! 
Halbuki tarih bunun içinde 

adamı batırıp çıkaran tulilı tepe 

ile f elôket uçurumu bunun ya. 
rakları ii•tündedir. Bir eudf hı 

yamet kopaa, bir gönülde zelzel 

ol•a, bir vicdanın kubbeıi dağı 
•ada, takvim duy~z. bir ıilki 

nifle yaprağını atar. Tıpkı ölm•· 
bir tüyünü fırlatan bir kuı gibi 

Ruhiyatçılar, bu karanlık ôl 

min kanunlarını anya.durıunla 

O, son güne kadar kara duvağ.n 

atmıyacalı. DÜfÜnüıe teılim vl· 
mıyacak. Takvimle bi%i ayırG.n 
dünyaları ölçemiyecek. 

M e•ela, bir •abah uyanı ne 

bütün dağlar göğ•ünüze yığılrra 

gibi büyük bir .akıntı duyar•anı 
En parlak günq, •İze i.ı: bir la 
ba aydınlığı kadcu lıcuvet verir 

Kom§unun kanarya.ı güya ötmez 

ıe•i balyoz gibi kala tannua in 
durur. 

Galiba in.anlann tCl§ıdıklc.rı 
en ağır yük vicdandır Sinirlerin 
•antralınJan bQfka bir fey ulmı
yan bu vicdan, ruhun cendere.i 

1" •• J F b. roıunu ııe oynar. ena ır rüta, 
~'erçi Milletler Cemiyetirıin 
\;,lr.ııu bakımından realiteye i•
~ e~enle~. birinci prenaipi. na
\. .l'ecıler ıkınci yolu tutacaklar
~ denebilir. Mületler Cemi ve
'919 muahede/erini ebediler
~ maksadını güttüğünü ileri 
~er bugün de bu davalarında 
~ ·~ilir!erdi. Eğer 919 Jan
~Lf ~p gıclen hayatta günler 
'ıs 1'1nin aynı ol•aydı. Fakat 
~~ arhk Milletler Cemiyeti 
,._ e~elerin ebedilqme.inin 
~~ele.; olmaktan çıkmıf, bir 
' it fikrinin, bir ileri temayü
""1illetlerin sulh ve rahatlık 
ftt Clrının bayrağı halini almıı-

Yılanı ısıran çocuk! 
Garip bir şey! Ve garip olduğu için 

Amerlkada olduğuııu söylemeğe lUzum 
yok: 

Alman boksörü Schmeling zenci 
boksör Joe Louis'i yendi, Almanyaya 
geldi. Büyük bir cogkunlukla k&.l'§ı
landı. 

fakiyet kazandığı için dillerde dola
şıyor. Fakat acaba zenci boksör ne 
yapıyor? Onun en son resmini burada 
görüyoruz: Beyaz bir şapkadan iba
ret bir yüz! Zavallı Joe Louis utan
cından belki kıpkırmızı olan • veya 

İ•tenmeden görünmÜf bir kabuı 
yüzünüzde kazmalarla iıler. H 
çizgiıinJe ayn bir lacia okunan 
buruıukluklar biriktirir. 

• 

17 aylık bir çocuk,• bahçede oynu
yor. Birden, yerde sürünen bir hayvan 
görüyor. Çocuk bu: Yılandan anlar 
mı? Hemen ilerliyor. Hayvanı tutu-

letlerin tt.ü.aviliğini ve halrlannı 
korumak için ıılah edilebilir. BQf
ka türlüsü yalandır 

Sadri Ertem 

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

Schmeling böyle bUyilk bir muvaf-

yor. Ve .. Her çocuğwı o fena huyu, ile 
alıp ağzma gött1rüyor, uınyor. son
ra ınn·11.~tairıafa 1hl§ıfyor. Anası ba
bası koşuyorlar: Yılan yerde cansız 

yatmaktadır. Bunun üzerine, §imdi A
merikada yılanlardan insanların de
ğil, insanlardan yılanların korkması 

lazım geliyor ... 

mor~an - yüzünü göstermemek i~in 
aokakla.r.da lı~p böyle gezlyormue! .. 

Diğer re~imde de Sch~eling'i maç
tan sonra görüyoruz. Yüzüne yediği 

bir yumrukla boksörün gözü kapan

mıştı. Fakat, doktorların endişeli te

davilerile göz açılabilı:r\iştir. 

Fakat takvim gene ., e•ki Jİf• 
man karınlı kağıt yığınıdır .. içi
nizdeki dert denizinin bir dam/ 
•ı onJa gXriilmez. 

Ne olurdu, gönü1ler ile o ta/ı.. 
vimler gibi geçmifin izini her ;yir
mi dört •aatte bir •ilip ye11ifon,. 
bilaeydi!. · 

S. Gezgin 

•• ~ • . ! ~-1~, ·li· . ?,~. ... ~· '" - : .. , ' .. • ...; ?l~ ~. • ..... ,. . • 1f'.": 

RllPiK AHMltT 
S E VE NQiL. :-::-::-::-::-::-::-::-::-::-::-::-:: 

~~rıkü hayal bugünün re.:ıliıe
~ ~ Nitekim Cenevrede Millet· 

' ertaiyetinin bir milletlet mü- ========= 
~'ta müa•e•e.i olman emeli na-
t.41~• elarak değil, realite olarak 

il edilmektedir. 

~illetler Cemiyetirıin bünye.i 
>t.raı rtcla hukuk alimlerinin ko
~,. ;-nda ıakladılılan formülle
~omatlara mal olmaıı bile, 
~~ : •k ıuurunun terakki.ine bir 
~dir. 

• • • • 

ıleo~Ortr1tanın ve dünyanın büyük 
~ .. ~~erinin hüküm .ürecekleri 
~ 1lletler Cemiyeti fikri in.an
,. •ekcilanna ve milletlerin 
"lt~htlerine bariz bir hakaret ol
ltri.,.. °kcıdar YCl§ıyan millet realite
~ f de uygun değildir. Çünkü 
~olte~! küçük devletlerin bir 
~ ınde toplanmalarını kcr 
4tl~fıracak bütün ıebep!eri iki 
'>tiıti erıin derinliğinde biriktir-

"· 
..\ 

ltfleru::'~a bir nevi büyük dH>-
>t... dırektuvarı,, kurmak iıti-·qeri ?'ft tii 11 kalalarında daima geç· 
~ 

0 
nler, geçmİf •eneler, asır

"'ı>l ftrdır. Bu tuırlara göre he-" Q,.,., .. .. k . l 8. 
•O~ Ytlrutme ı•ter er. ır "-· ••l'l-· ·1 l . ., k "it ~· ı ıı me erıne ragmen te 
"""- tew ,,._ l d.. L_·! • .,,. ~ .. -··mıyor ar, unRU .n-

~ foPl~kü iman değildir. Dü~ 
ı.,. ıduklarla bugünkü millet-
~7.eflaıttda fillerle kııılar kadar 
~ Dardır. 

Ulet1er Cemiyeti, ~ mil-

Sonra ehemmiyetli bir Pi' tndi ecliyonmıı gibi f 
bir vaziyetle ilave etti: 

- Genç olsaydım, hem de evli olmaaaydnn bu 
kadına mutlaka aıık olurdum! 

Çetiner ölecek ıit>i oluyordu; tek bir IÖz aöy
lemeğe, münakap edilen, lehinde aleyhinde fikir )'Ü

rütülen o mu, değil mi, batkaıı mı, iıim benzerliği mi 
diye ıonıtturmaia, anlamağa idin bulamadan has
tabakıcı oda kapııım araladı ve basta çocukların gel
diğini haber verdi; çocuk baıtalıklan müteha11111 
yqh hekim ite batlamek üzere ayağa kalkarken Çe
tİnet"e döndü: 

- Mutli.ka Ziyaretçi hemtirelerden biri de be. 
raberdir, timdi onlardan biri ile tanıtacaksınız! 

Dedi; köıedeki muıluia doğnalarak ellerini sa
bunla yıkadı, ao~ alkolle temizledi; bütün bu mu • 
ayene bazrrbklan esna11nda arka11 dönük sözlerine 
devam ediyordu: 

- lnıallab gelen Ülker abladır ••• Eier o ise ıi
zi tanrıtıraynn da balan, hakem olun, haklı mıyım, 
delil miyim? 

Muayene bazırlrfını bitiren bekim oda kapısını 
büıbütün açıp arka11na dayam•t ve Olker harikulade 
güzel endi.mı ile, bir rüya içinden geçip gider gibi 
ıiirli bir bava içinde yürüyerek odaya girmitti; ku -
cağrnch m1tıl mıtd uyuyor gibi dalgın yatan bir bekek 
vardı; bir eliyle de üç dört yaılannda kadar görü • 
nen. üıtü batı yırtık, yüzü gözü bere içinde. gözleri 
çapaklı bir kız çocuğunun bileğinde:'\ tuln'Nştu; ar • 
kasında daha irice altı yedi yatlanr:da kadar iki oğ
lan görünüyordu. 

Eıki medreseden bozma diıpa::ı::er odasının loş
luğu içinc.!e köşedeki demir iskemlenin üstünde me -

hivetini anhya:nadığı ve timdiye kadar ka.-şılaşma • 
dığı fevkalade şiddetli ve heyecanlı bir haleti ruhiye 
içinde 11pumozlar geçiren Çetiner, olduğu yerde 
küçüldükçe lrüçü'üyor, eriyor, minimini bir nokta 
huine geliyor ~ibi idi. Kapının arka11na kadar açıl -
maıı tlzerine drtardsn birden odaya dolan 1tık çal
hyanı ile sanlı Olkerin güzel endimı sanki her za -

mankinden daha ~üyük, daha hqmetli, daha ilihi { 
idi; yüzü fazlaca yorgun ve ıüzgün, fakat her za -
mankinden güzel ve manilı idi; hayab bütün facıa
lan ve ıztıraplanyle, hırslanyle kinleriyle, tamah edi
lecek teyleriyle birlikte ehemmiyetsiz. baıit, aciz bir 
küçük varlık huine getirip ayaklanmn ucuna tüylü ve 
ıüılü bir oyuncak köpek gibi oturtmıut fevkalbeter 
bir kudret, İnsan haline gelıeydi bu güzel endamı ve 
bu güzel çehreyi tatıyacakt ! 

Çocuk haıtabklan mütehaum ıülümıeyerek 
Olkere yaldatb: 

- Safa geldiniz. dedi, timdi sizden bahsediyor
duk; Topkapı ahalisinin Ziyaretçi hemtireler tetki
libndan olduğu kadar bu tetkili.trn içinde sizden de 
na11l fayda ve yardım gördüğünü ve size na11l min
netle merbut olduğunu bu efendilere anlatıyordum. 

Ulker bu sözleri duymmmf gibi yüzünde hiç bir 
yeni mina geçmeden gözleri hastalıklı çocuğun elini 
bıraktı, doktorun uzatbğr eli 11kb; sonra ayakta du
ran öteki tanıdık hekimlerle ıelimlaıblar. 

Çocuk haıtalıklan müteha11111s, Çetineri gös
tereerk: 

- Müsasde ederıeniz size yeni arkadaırmızı 

takdim edeyim, dedi, doktor Çetiner dispanserimiz· 
de fahri olarak haf tada iki gün vazife aldı. 

Çetiner, ayakta kendisini kaybedip yere düı • 
memek için sinirlerine hikinı olmağa çalrııyor, bü -
yük bir kuvvet sarfediyordu; O!ker, yüzünden yine 
hiç bir yeni mana geçmeden sadece: 

- Taruııyoruz. 

Dedi; sonra hatır bile sormadan döndü, kuca
ğın~a yan uykuda, yan ölü gibi duran bebeği ihti • ... 
yar doldora göstererek izahat vermeğe batladı: 

- Bunu anasr komtuıuna bu halde bırakıp fab
rikaya gitmiı; çocuk iki giindenberi bir türlü açıl -
mı:yonr.u§ .•. Fatma aokioru eve çağrrltlÜ; iç:n tc~a -
fonla aradım, bulamadnn ... Küçüğün hali beni pelr üz
dü; iki gün hckir.:siz ve tedbirsiz kalmak ne fena f9J'•· 

Evleri pek yakında; onun için aanp aarmaladnn, lnı· 
cağıma alıp size getirdim, vakit geçmesin diye. .. Bel-

ki henüz yetiıebiliriz. 
Yatlı doktor. bebeği maaanın üstüne yabnmft 

kundağını çözmüt, karıttırmaia batlanutb; Olker, 
ayakta duran öteki hekimlerden b:rine cöndü, kapı • 
nın yanında bıraktıiı gözleri çapaklı çocuğu göıte • 
rerek: 

- Bunun yüzünü ırk ırk pan11nıan ediyoruz, 
llacıru anneıi akta--nlan muntazam sürüyor; deriıin • 
deki yaralar iyileımeğe batladı ama timdi de göz • 
leri böyle gördüğünüz gibi olınut··· 

Dedi; ıöz hekimi Ulkeri dikkabe dinledikten 
ıonra çocuğu kolundan tutup ıtıia doğru götürdü; 
parmaklannın ucu ile ıöa. kapaklanna dokunarak 
muayeneye atladı. 

5 

Çetiner, ötedenberi Olkerin müthiı iradesi ve 
nefse hakimiyeti kartrsında küçüldüğünü biıaeder ve 
için için kızanrdı; geçmİt bir gün, Sevimle ilhanın 
düğün geceleri verilen ıuvarede Olkeri kollan ara • 
ıında tutup kendisinden geçtiği ve humma ile ynn.an 
dudaklannm boya11z, körpe, taze ve canlı ~udaklara 
titreyitlerle uzandığı geceden sonra Olkerle ilk kar
tılatbiı zaman Çetiner, sinirlerinde koıutan ihtilil 
ve ihtilaç ile ölecek ıibi olmuttu; halbuki Ulker, ,., 
çen günler hiç bir fnkalidelik taımuyormuı gibi, 
hiç bir ıey olmamrı gibi berkeale beraber Çetineria 
de elini ıükun ile ıılmut, basit ve ehemmiyetsiz a:ün
lük mevzulan heyecan11z ve Ürpertiıiz konuımakta 
devam etmiıti; o günden bugüne kadar arada geçe11 
müthit teYler, Çetinerin hayabm altüst etmitti; Ol • 
kerin de yatayrtındaki istikameti deiittirmeıi, avu• 
mak ve kendisini unubnak için türlü yollara dökül
mesi, hep ayni zalim hadiseler yüzünden değil mi 
idi? Böyle olduiu halde, hayabn sarp ~e çetin yol • 
tarnıda ~:ıl::ıo: cyr.i ema."'Ulıll tıllibia zincirine bal
lı, müıterek bir felaketin afrrlrfrm ıürüklemeğe mah
kum, yürümekte olduktan halde Ulkerin yiizündek. 
bu mülhit ıükun ve yabancılık mini11 ne idi? 

- . (Arkal& DGr) 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma komisyonu lla n ıa r• 

!STANBUL - 18. Sefonik musikl 14850 ton Lavemarin kömürü 
(pllk), 19. Haberler, 19,15. Muhtelif • ' 

Memnu mzntakalar 
• • Dürüst ve sivii bir tayyareci ıçın bir pllklar, 20. Solo. StUdyo san'atktırlan Tahmin edilen bedel: 193050 li ra olan yukarda mıktar. ve Liri 

tarafından, 20,30. Stüdyo orkcstrala- yazılı malzeme Askeri F~brikalar Umum Müdürlüğü Sat.c alma J'O' 
rı, 21,30. Son haberler. misyor.unca 23 temmu:r. 936 tarihi nde pertembe güni.i sacll 15 dt' ~· tehlike menbaı teşkil edermiş 

Boğazlar meselesi etrafında lngiliz ve 
Fransız gazetelerinde okuduklarımız 

Saat t22
1 

den sohnra Anh adodl~ ajan~ı: palı zarf ile :hale edHccektir. Şar tn:ıme dokuz lira Gf kuru' ınuk•' 
nm gaze e ere ma sus ava ıs servısı · isi 
verilecektir. bilinde Komisyondan v~rilir. Tal iplerin muvakkat teminat 0 , 

"Deyli Telgraf,, gazetesi Boğazlar 
konf cransı muhabirinin "Tayyareler
den cas-ıısltık edilmesi endi§esi,, ser
levha.sile yazdığı yazıdan: 

"TUrkiyenin Boğazları yeniden tah 
kim. hususundaki talebin tetkik i~in top 

!anan konfernns şimdilik 10 gün son
raya tallk eclilmiş bulunuyor. 

f un işaret ettiği gibi, eğer Karadeniz
de sahildar olmıyan devletlerin gemi
lerinin Boğazlardan geçmesi tahdit e
dilmezse, Rusya, Tilrkiye, Bulgaris
tan ve Romanyanın deniz silihlarını 
artırması icap edebilir.,, 

ltalya zecri tedbirlerin 
kaldırılmasını kô.f i 

bulmuyor 
TUrkiye yeni mukavele projesinde 

yalnız tayyarelerin Boğazlardan geç
mesirli menetmekle kalmıyor, ayni za-
manda tayyarelerin Türkiyeden geç- "Le Jour,, gazetesinin Roma mtı-
meslni Tilrkiyenin koyacağı nizamla- habiri bildiriyor: 
ra tabi kılmak istiyor . Tayyareler "Cenevre toplantısı kar§ısmda ttal 
Türk makamlannın göstereceği bir yo yanın vaziyeti ı;ıu şekilde görünüyor: 
lu takip edeceklerdir. ''Roma, Avrupa siyasetine elbirliği 

BORSA 
29. e. 936 

Blularuıda Jlldm tpreUJ ol&n.Lar, oze 
rtnde muamele ıöreıılercllı. Rakamlar 
uat 1% de kap&ru1 ııatıt OyatJan.ur. 

PARALAR 
• &..ondra 

• Nevyorır 
t:28 -
1~6 -

• Parlı Hl!\ -
• MUAllcı 1116 -
• Brüksel ., -
• AUna ~Hıo 

• Cenevn 818, -
• Botya ı:?b-

• Amsterdılm 8', -
• Pra« S8 -
• Stokbolm tiH -

•Viyana 
• Madr1d 
• Bertın 
• Varşova 
• Budapeeıa 
• BUkrq 
•Belgr&d 
• YokobJun• 
• Altm 
• Banlaıot 

ÇEKLER 

~·.-
16 -
80.·
\'2 -
1:!-l. -
16.-
02.-

ıı71-

24b-

İngiltere hUkftmetl namına başmu- için, zecri tedbirlerin kaldırılmasını 
rahhas Lord Stanhop, başlıca Akde- kafi bulmuyor. Cenevredeki ttalyan-
nizle Karadenizi aıı:. 1-adar eden balın" Habeş meselesinin yeni baştan müza- • Loncıra 62

B
2
b • vtyaııa '·

1
"84 

HA 1 • Nevyorls 0.797l • Madrld b.S1b0 
meselelere müteallik bir mukavelena- keresini, ngiliz donanmasının Akde- •Parla uı<•4ıı • Berll.b ı 9H 

meye bu çeşit bir madde sokulmaması nizden çekilmesini, İngiltere, Fransa, • Mııaııo 10 l.870 • varşova ~ 188b 
daha iyi olacağını ileri sürdti. Yugoslavya, Türkiye ve Yunanistan • BrükMJ '-7t ·4 • BudaP9JW ol 297tı 

'lngiliz mura.hhasının dediğine göre, arasında yapılan anlaşmaların feshini • AUna 64 •642 • BDkreı llfl.l>f> 
de istemektedı·r • Cene- ~.u2rı •Bel--" ~60000 memnu mıntakalar dürüst bir sivil tay · •·• ~·~ ' kd i 1 • Bofya 118,I 79:, • Yokohama :!.6~6 

Yareci 1çin bir mania, hatta bir tehlı'- 'A en z meselesinde talya 1ngil- • Amıterdam t .17 • Moıkova ıı• 9M>!ı 
ke menbaı teşkil eder. Onu, tahkim e- tere ile birleşmeğe razıdır ve İngilte- • Pralt uı.14 • stokhotm 11 OSlO 
dilmiş mmtaka Uzcrinden uçmasını reye kar§ı vaziyet almağı düşUnme • ıı----------
mcnetmeklc, tehlikeli bir memleket mektedir. Fakat Bpğazlarm tahkimi· E S H A M 
geçmeğe, yahut geniş deniz mesaf ele- nin neye matuf olduğunu öğrenm~k ls-
ri katetmeğe mecbur ederler. temektedir. 

Marmara denizi Çanakkale ve Is- "İWya, kendisinin iştirak etmedi-
tanbul Boğazı gibi iki methali ile Av- ği Milletler arası anlaşmaları· tanımı
rupadan Asyaya doğrudan doğruya yor: Londra deniz anlaşması, İngi
giden yol Uzerinde bulunuyor. liz - Alman deniz anlaşması, Fran-

!ngiltere, gayri askeri nuntakanın sız - Sovyet paktı, Lokarno devlet
Iağvi üzerine bütün topraklarında tam lcri crkanıharbiyclerinin müzakereleri 
hakimiyetini tekrar elde ederken Tür- · bu aradadır. 
kiyenin, bu topraklan, sivil tayyare- ''!taıya dünya emniyeti sistemine 
lerin geçmesini tamamile tahdit et- girmek Jstemiyor. Çünkü bu sistem 
mck suretile havadan casusluğa kar- zecri tedbirlerin tatbikile bozulmuştur. 
şı himaye etmeğe lüzum görmiyeceği- Ve esasen İtalya bunu doğrudan doğ• 
ni umar.,, ruya Almanyaya karşı alınmış bir ha-
SOVYETLER HARP GEM!LER!Nl reket saymaktadır. 

BALTIK DE1'.1"1ZTh"E GÖNDERİR- lngiltere nasıl bir 
LERSE... . .. d.. ?f 

ll ~kuı t080 
• Anadolu ~' 6!1 

Reji 1 60 
şır. Rayrty ırıooo 

• Merkez Banlr 61 40 
U. Sigorta .00 
Ponomotıb v 60 

ı stlkrazlar 

l'ramvay <l.W 
•Çimento o~ 

Onyon Del ) 00 
Şark Del JOO 
Balya JOO 
Şark m. ecza J 00 
Telefon l 00 

Tahviller 
• 1933 T.Bor. 1 ;fil.7ib l!:lektrlk JJ,IJ..J 

tSl,70 
lf 06 

• • • O l8,4U l'ramvay 
.. .. .. m 10.ııu Kılıum 

CaUk.Dahm lfl>W •Anadolu ı 
• Ergeııl lsUk illi, • Anadolu n 

192!( A M ıu. ı.xı A.Dadoıu m 
8. En:urum J7 7b • ,NUmdsl.l A 

Zahire satışı 

ı28U 

"Dey1i McylJJ gazetesi Montrö mu- s ıqaset gu ugor • 
" lJılADbuJ Ucaret ve &ahire t>onwuna.. dlhr 

habiri yazıyor: Le Journal,, yazıyor: 1 mwwıeıe cöreu <kilo> maddeler: 

"Sovyet Rusya ba.şmurahhası M. "Baldvin kabinesi partiyi çok gU- ı 
Litvinof, Rusyanrn herhangi zaman- zel kazandı. Bütiln muhafazakarlar Nev'i! ~ '::, ~ ~" 
da Karadenizdcki filosundan Uzak Şar kabinenin arkasında birleşerek eski 1 

ka veya Baltık denizine cüzütamlar an'anelere götüren yeni bir kalkınma 
göndermek icap edebileceğini söyliye- için çalıştılar. Hcrşeyden evvel işte 
rek yapılacak Boğazlar mukavelesin- bunu göz önUne almalı. ÇUnkU istik 
de böyle bir hadise için kayıt konul- bal buna bağlı. Bilyük Britanya şu gö-
masıru iclri sürmüştUr. rüşc tekrar döndü: Milletler cemi ye-

• • • tinin faaliyeti ancak, her hale uyar 
"DeıJli Ekspres,, gazetesinin baş· hareketlerle İngilizlerin emniyetlerinin 

makalesinden: muhafazasına yarar bir ~erçevedir. 

Buğday yumu§ak 
Buğday ıert 

Buğday kızılca 

Arpa dökme 
Mmr ıarı 
Kuşyemi dökme 
Yapak Trakya 
Yapak Bahkeıir 

6,27,5 
6 
6,15 
3,20 
5,27 

9,30 
65,20 

64 

6,5 

71,30 

"Rusya gUnUn birinde Karadeniz fi- İngilizler Ren meselesinde Fransa 
losunu Almanlara kar§ı olmak üzere ile Almanyamn, Akdeniz mcscle·" nde 1- :-------ı-•S•A•L-1 .....,.Ç•a•r-şa•m•b•alll! 
Baltık denizine götUrmek mecburiye- talyanlarla Fransızların, Rusları ka- Takvim :m Haziran ı Tenunul' 
tinde kaldığı zaman bu işi derhal ya- zanmak için de Balkan devletlerile ======ti I R. Ahir 12 R. Ahir 
pabilmek serbestisinl istiyor. Türklerin arasında oynuyorlar. Her uUn dogueu 4 29 4 29 

Eğer Almanya, Kızıl filonun Bal- yerde, he~eyden evvel, kendi kuvvet· Glln tıauoı ı 9.~9 19,40 
tık denizinde toplanacağını sezerse, lerine güveniyorlar ve bunun i~in de ~abatı namaz. :ı.ao 3 !iO 
buna karşı koymak Uzere hemen de- zaman kazanmnğa çalışıyorlar.,, ogıe nıunuı ı~ 1:1 12 ı~ 

· i t b l k ·ı lkJn.11 oamıı~ 16,1.i ln,1 ı 
nız n§aa ına aş ıyacn , gemı er ya- 1NG1L1ZLERLE İMZALANAN A.kşam oa.m11ZJ l 9,39 : 9 4 J 

pacaktır. Almanya herhangi sebep 1- tHZARt ANLAŞMA Yatsı •vımıı.&1 21 40 2! 41 
çln olursa olsun gemi intaatma haşla- "Deyli Meyi,. gazetesinde okundu- lmsaıc _ 2 15 2 ı 4 
yınca, İngiltere de böyle bir işe girişe- ğuna göre "Brassert ve şürekası .. :sim Yılın ge.;en guoıen 180 181 

k t . d A ·k J d Yılın knınn gtlnler1 184 l 8J ce , ne ıce e merı a ve aponya a li !ngiliz çelik müessesesi mümcssille- .._ __________ ._ ___ _ 

donanmasını arttıracaktır.,, ri Türkiye için demir ve çelik inşaatın BEYOGLU HALKEV.JNDE 
EGER BOGAZLARDAN GEÇlŞ da bulunmak Uzere Ankarada ihzarl KON SER 

10902 lira 50 kurutu havi teklif m eklupıarmı mezkur gür.dt· •"' 
14 e ..cad:ır Komisyona vermeleı i ve kendilerinin de 2490 aıum''0 

kanunun 2 ve 3 madd~lc:?tindeki v eaaikle mezkur gün ve saatt~ f'O' 
misyona müracaatları. (3475 ) 

1750 ton Lavemarin kömürü 
T nhmin edilen bed~li 22750 li ra olan yukarda miktuı ve cİ 

yazılı malzeme Askeri f'abrika1ar Umum Müdürlüğü Sabnalma ~ 
misyonunca 23 temmuz 936 tarihinde perıembe günü saat 16 d• ~· 
palı zarf ile :hale edilecektir. Şart name parasız olarak komisyoııd• 
veriliı . Taliplerin muvakkat teminat olan 1706 lira 25 kurufU tv 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 15 e kadar Komiıyona -.;ıf' 
meleri ve kendilerinin de 2490 nu maraH kanunun 2 ve 3 madde!' 
rindeki vesaikle mezkiir gün ve sa atte Komisyona müracaatları. 

(3479) 

1255 ton Kriple kömürü . ~ 
Tahmin edilen bedeli 17570 lira olan yukarda miktarı ve cır. 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalms ~ 
misyonunca 21 temmuz 936 tarihinde salı günü saat 15 de k•P' 
zarf ile ihale edilecektir Şartna me }!araıJız olarak Komisyond' 

veriliı. Taliplerin muvakkat teminat olan 1317 lira 75 kuruşu h·~ 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Konıiayona ·~ 
meler; ve kendilerinin de 2490 nu mara.ı kanunun 2 ve 3 madde 
rindeki vesaikle mezkur gün ve sa atte Komisyona 

(3477) 

2000 ton Jeneratör kömürü 
Tahmin edilen bedeli 26000 lira oJan yukarda mikt.uı ve ciıf 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalın• fJ 
misyonunca 22 temmuL 936 tarihi nde ~ıuşamba aünü saat 15 de V 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şart name bir lira 30 kuru§ mukabili 

de Komisyondan verifü. Talip~er İn muvakkat teminat olan 1950 ~ 
rayı havi tek1if mektuplarını mez kur günde ıaat 14 e kadar J<oll' 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 fi 

maddelerindeki vesaikie mezklh gün ve saatte Komisyona oıuı' 
caatları. (3476) 

Evvelce 9 temmuz 936 tarihinde kapalı zarfla aatınalınacağı ilan ed~ 
1750 ton Lavemarjn kömürü: 21 temmuz 936 tarihinde kapalı ıı~ 

satın alınacağı ilan edilen 1255 ton Kriple kömürü, 22 temmuı 
tarihir.de kapalı zarfla satm alına cağı ilan edilen 2000 ten Jenc~ 
kömürü ve 23 temmuz 936 tarihjn de kapalı zarfla satın alın• ,

1 
ilan edilen 14850 ton Lavemarin kömfüleri şartnamelerinde tadı 
dolay11ile hükümsüz bırakılmııtar. (3478). 

1 Deniz levazım Satına/ma Ko"'.i'::fonu ilô.n/oT1 

Cinsi tahmin Bd. M. teminat eksiltme tarihi 

Lira K Li ra K. 
14 

JI 
50 ton Benzol- 19500 00 1462 50 1 temmuı 936 

iü benzin 14 ~ 40 ton benzin 14200 00 1065 00 1 temmuz 936 ~ 

Yukarda yazılı iki kalem benzin kcıpal. zarf 4uretiyle 1 -r;, 
muz 936 tarihine rastlıyan çartam ba günü hizalarında yazılı saşl i~ 
de almacakhr. Şattnamclerini görmek istiyt:nler her gün ve elı',9 
me için yazılı saatten birer ıaat ev ve}. teminat makba.l veya r11e1<tv 

lariyl~ teklif ve kanuni belgeleri muht~vi mazrufları Kasaıııp•t'ııı 
bulunan komisyon başkanlığına vermeleri B~nzolJü ben~in t•~ı 
mesi 97,5 kurut mukabilinde satılır. (3Z: 

Cinsi Miktarı 
Ton 

~ 
Tahmin bedeli Muvak. Te~ EksiJtrııe ~: 

Beyoğlu Hallcev~ndcn: Tüvenan kö- 2000 
Seyahat dolayısıle şehrimizde bu- .. .. 

TAHD!T ED!LMEZSE.. bir anlaşma imzalamışlardır. 
~wiyu~ Kronik,, gazetesi Montrö Bu inşaat 2,000,000 yahut ~ mll-

Lira liı a Kr. ve ••' ı' 
9"6 21000 1575 00 6 temmuı: ;; 

mtthabirinin yazısından: yon sterlin tutacak ve Uç sene sliTecek 
"Sovyet Dış komiseri, M. Litvlno- tir.,, 

Ereğli kömür havzası sağhk 
başkanlığından: teşkilatı 

Havza sağlık teıkilatının eczayı tıbbiye ihtiyacı 17000 lir~ mu· 
hammen bedel üzerinden kapalı zarf uaulile cksiltmeyt: kona..uş 
ise de tekiif edilen bedeller haddi layıkmda görülmediğinden 15 gün 

müddetle tekrar eksiltmeye konm U§tur 
Eksiltme 30 haziran 936 salı günii taat 14 de yapılacağından 

iıteklilerin mezkur güne kadar Haçların müfredatı kuruşlnndırılmı~ 

liıte •e teklif mektuplarını 1275 liralık ilk teminatlıumı Zonguldak. 
ta sağlık tetkilitı bafkanlığma göndernıeler~ lazımdır . 

Şartname ve ecza listeleri htanbulda 4 üncü Vakıf hanında 3 iin· 

cü katta İktisat V ~kaleti maden jrtibat memurluğundan Zongul-

dakta °Komiıyon Baıkanhğından parasıı alınır. (3305) 

lunan İtalya Ruvayal akademisinden muru 36 1 

mükafat almış ve tanınmış Klavso- Rekompoze ,, 2000 23000 1725 00 6 temmu.ı 9 1,~ 
nist Bayan Corradina Mola tarafından Cinsi, miktarı ve tahmin edi!en bedellerile muvakkat tenıil1şt , 
30 Haziran 936 sah günü saat 21 de yukarıda yazılı iki kalem kömür hizaltt' ında göıterılen gün .,e '' 
Evimiz salonlarında verilecek olan kon j d k l f t'l l 'k tı 

E 
. . U 

1 
• • bU .. er e apa ı zar sure L e a ınaca r. 

sere vımız ye erını ve tun yurt- . .. . . . 
taşları çağırırız. Şartnameıı her gun Komıayondan aıınabılır. ( 

·fi ~~ 
ve t~1' lı JJ Çağırı kartları Evimiz direktörün- lıteklilerin 2490 .ayılı kanunda yazılı vesikalan 

Kas.P1P 
,,, 

den alınır. olan mazrufları belli gün ve saatten birer saat evvel 
VAPUR GEZiNTiLER/ bulunan Komisyon Başkanhğına vermeleri. (3316) 

tfıe• 
Tahmin edilen bedeli (51975) lira olan (462000) kilo e:şf" 

Eğe lisesinden yetişenler kurumu 
dün Yalovaya bir vapur gezintisi ter -
tip etmişlerdir. Gezi sabah saat 8 den 
akşam 22 ye kadar sürmüş ve çok eğ
lenceli oJmuştur. 

Diğer taraftan Dadişşafaka lisesin
den yetişenler kurumu da 8 ağustosta 
büyük bir deniz gezisi tertip etmiştir. 

Ge?.inin gUzcl olması i«sin bir çok sUr
prizter de hazırlanmıştır. 

6 temmuz 936 gününe rastlıyan pazartesi günü saat 16 da , 
zarf suretile alınacaktır. . (ı6° 

Muvakkat teminatı (3898) lira (13) kuruş olup şartnaıneıı . 

kuru§ mukabiiinde Komİiyündım he1 gün -ıiınabilir. . . b'f 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla tektıfı]uı'J~ 

mazrufları belli gün ve saatten bir saat evvel Kasımpaıada b\J 
Komisyon Batkanlığına vermeleri. (3338) 



l'Jl----•Dii.n fle tarın neşrıgatı -----

Ç i ÇER ON 
Esiri Roma tarıhinde hıtabet ıtibarile en ileri ıitmiı bir 

tabaiyettir Zamanlna en yakın ve en yüksek bir tarihçb: olan 
PIUlı.rk tarafından yazı!an tercUmei hali Haydar Rifat tara· 
tından tercüme ~dilmiıtir Tarih ve h!ta~t ile alakadar olan· 
lara harareti~ tavsiye ed•rız. Flatı 40 kuruıtur 

Tevzi merlteai-- - VAK.iT 1'ütlıphaı1eıi: t.tanbul. 

Heybeliada Deniz Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Bu yıl Deniz Liıeıinin 9 ve 10 sınıflarına aıaiıdaki ı~rtları taıı
Ab okuraar alınacaktır 

1 - Türkiye Cumhuriyeti teb' ası olmak 
2 - Orta okul me:aaanu olmak, Çolt iyi ve iyi derecede olanlar 

'-cih olunur. ~'ikmale kalanlar ahnma:a ,, 
3 - Vücudu zinde ve sıhhat; yerinde olmak ''dilde reklketi 

oa-nıu alınma:a.,, 

1_ 4 - Liıe 9. aımf için 15 : l7 y:ııı araıında olmak ve 18 yatına 
._.rnacıı bulunm-lı. 

Liae 10 ımıf için 16 : 19 J~tı araıında olmak ve yirmi yaıına 
._.ın•m11 -bulunmak. 
L... S Yapılacak ıı,hhi muayenede ve müsabaka imtihanında 
""Z olmak. 

8 - Okul gece yatalı ve mecc anidir. Mektebe girdikten sonra 
~ siyim, kitap okul tarafından parasıı: temin olunur. 

Getirilmesi mecburi olan kağıt la.r. 
1 - Nüfuı cüzdanı. 
2 - Mektep ıahadetnameıi yeya ıınıf ceçme derecesini ı&ıterir 

'-adOJn.me. 
3 - Askerlik öğretmeninin m alirem raporu. 
4 - Atı kağıdı. 
S - ~tı adet veıika fotoğrafı. 
6 - Dilekçe ve buna mümasil diler kl~ıtlar okul tarafınaan ve

~elrtb-. Kayıt muamelesi 1 temmu:a 938 baı~narak 1 afuıtoı 936 
'-tibinde bitecek ve bundan ıonra müracaat edenlerin kalıtları alın· 
~ktır. (3636) 

Senelik 
muhammen Muvakkat 

kiruı teminatı 

~oflunda kamerhatun mahalleı inin Çukur ıo-
._lnıda 47 N. lı ev. 180 
ij-lıadada Yalı mahallesinde deniz banyo yeri. 35 
.__'kapanında Haracci Kara Meb met mah&Ueıin-

1350 .. 
2,63 

._ Fener caddeıinde 42 . 44 . 46 N. lı 208 metre 
~bu ana. 800 ,_ 45 
tıL lukanda semti senelik muhammen kiraları ve teminatları yazılı 
~ ınaballer 937 veya 938 - 9!9 aeneleri mayııı ıonuna kadar ay
" •nı kit aya verilmek üzere psz arlığa korıulmuttur. Şartnameleri 
~~aım müdilrlUIUnde 16rülilr. lı tekliler hl:aalannda söıterilen mu
-~t teminat makbuz veya mek tubile beraber 7 temmuz 938 sair 
~S de daimi encümende bnlunmalıdır. (8.) (3453) 

Lanıa A7i 1 odori Kili.esi V alı lınJan: 

"-ı.aıı..ı Solıalt N. Mulıam111en l"aı 
~ -8 
~ imrahor 10 on lira 

tl. 8-l&da muharrer emlik..bir ıe ne için kiraya verileceiinden talip 
~lann pey akçeleJile S - 7 - 936 t:ırihinde lıtanbul Evkaf bai 
~tlyetinde ihale komlıyonuna müracaat eylemeleri. 
'------------------------------~~~~~~~------
Güze I San'atlar Akademisi 

Direktörlüğünden: 
Cuaeı Sanatlar Akademisinin mimari, reıim, heykel, frak, 
~ afiı, mobilya> Şark tezyini aanat ıubelerinin büyük yıl· 
le leraisi 4 temmuz cumartesi ~~ kadar her gün Mat .. 10 dan 
L_ e bdar açıktır. Rehberler ııtıyenlere eserler hakkında luıma• 
"'il llaa16matı nreceklerdir. Dülıuliye aerbetttir. (3440) 

~----------------------------------------~----
Selimi g • Aakeri Satına ima Komisyonu ilanları 
1 - Haydarpqa hastahan..ainin üç aylık ihtiyacı it-in 1380 ta· 
~ 920 piliciD ..rlname1e UJIUll olarak açık ekoiltme auretiıe 
....._ - ı İçin Selimiye Askeri Satınalma Komi11onunca 3--7-936 
-~ alinU aaat 15 de ibalai 7apılacaktır. 
~ - Taftiwı bedeli mubammeni 89'1 liradır. % 7,5 teminat 
,•i 86 lir~ 27,5 kuruıtur. Pilicin bedeli muhammen; 322 lira 

,._ 7.a teminat fikçeei 24 lira 15 kuruttur. 
~ - Teminat akçesinin münakasa saatinden bh ıaat ~vvel Tü 

lllubuebeıi ve:ı.neıine yabrılmıı olması lazımdır 
,• - Münakuaya iftirak edeceklerin bu iıle alikadar o1dukla· -lr reaml veaaik ibraz etmeleri 9arltlr. 

a - Sartname her ıün Komiı)'Onda 18rillebillr. (3372) 

lstanbul Harici Askeri 1 
Kıtaatı ilanları I iKTiDARSIZLIK 

VAKiTSiZ iHTiY4RLIK Aakeri liıe ve orta mekteplere l 
öğretmen ve Kırıkkale ıanat liıe
ıine tedrisat müdürü aranıyor: BiTKi .NLi K. ... 

1 - lıtanbul ve Buraadaki Al· 
keri liselerle Kırıkkaledeki askeri 
sanat liıeaine aylık ücretle tarih, 
riyaa:ye, fiaik. 

Eraincan, Konya, Ankarada
ki orta mekteplere Tarih Cofraf
ya, fen bilıiai, A&manca, Fran• 
sızca, lnıllizce öjretmeni ve ıa· 
nat liaeaine tedrisat müdürü alına
caktır. 

2 - Lise öfretmenlili i.Çin Hıe 
ıijretmeni ehliyeti orta mektep 
için orta mektep öfretmenlik eh· 
liyeti gerektir. 

3 - lıtekli olanlarm dil11k ki· 
jıtlatmı ataiıda aıralanmaı evrak
la Ankarada Milli Müdafaa Veki· 
leli Aıkeri Liaeler Müfettitliiine 
ıöndermeleri lazımdır. 

a) Taadildi fotojraflı fit 
b) Yüksek tahıil tahadetname

ıi Yeya tudildi benzeri. 
c) OniYenitecle imtihan Yere

rek f'hli1etname almıpa ehll1et
nam" tudikli bemeri. 

d) Nüfus tezkeresi tasdikli ben· 
zeri 

4 - Durumu U)'IWI aörOlen• 

i STEKSiZ Li K 
BELGEVSEKLiGi 

.....~YORGUMLU~ 

Devlet Dı·1111rynll.ırı rıe l.~imanları işletme 
Umum iduresi ilanları · 

MuhÜnmen bedeli 375 lira ola ~ 5000 metre harici çift teıef 
kabloau için açılan ekıiltmeye itti rak eden olmadıiından ihaleıi y 
pılamamıfbr • 

2 inci açık ekailtmeai 2 - 7 - 938 perıembe rünü aaat 10 
Haydarpapda pr binası dahilind eki l inci itletme komisyonun 
yapılacaktır. 

Bu ite ainnek iatiyenlerin 2815 kurutluk muvakkat teminat v 
meleri ve kanunun tayin ettili Ye ıikalarla eksiltme ıün\ aaatine 
dar komlıyona mllracaatlan lbım dır. Bu ite ait prtnameler kom· 
yondan paraaıa olarak dairlmakta dır. (3650) 

)erden atatıda yazılı evrak ıonra Yenidofan ve Esenlcent istasyon binaları 
iıtenecektil'. inıaabnın eksiltmesi 

a) Hüanühal ilmühaberi 
b) Tam tetkilltlı ukeri bu- Ha7c:larpqa - Ankara hattm ın 804 + 490 ve 535 + 920 in 

taneden alınmq •allık raporu kilometrelerincleld Y enidotan •• Eaenkent iıtuyon binalarımn i 
c) Teabhüt ıenedi (noterlik· f&ll kapalı sarf uaulile ekailtmeye konm"flur. 

ten) 1 - Ba ikl bina inpatnım keıif bedeli 24372,88 liradır. 
5 - Ocretler. 2 - .lataldUer ha ite ait prtn ame, proje ve aair evrakı Devi 
1 b ld DemirJ'ollanmiı Ankara Ye u .. ,cla rpqa veznelerinden 122 kurut m atan u aki aıkert liaeleT Ri· ~~ 

yuiye, Fizik derslerine 108 : 126 kabilinde alabilirler. 
tarih dersine 98 : 108 liraya ka· 3 - Eluiltme 9 ammu 1938 tarihinde pertembe 
d nü saat 15 ele Ankarada Dnlet D emlryolları lıletme Uq.unı Müdü ar. 

Bursa liıea~ ve Kmkkale aanat lüğü yol dairesi bina11nda toplanacak merkez birinci komiıyonunc. 
lise&! Riyaziye, Fizik derslerine yapıl1ıcaktır · 
108 : 128 tarih derıine 98 1 108 4 - Eksiltmeye girebilmek iç in isteklilerin aıaiıda yazılı temi 
liraya kadar. Orta Mektep den· nat _ve •eaaiki a~ı sün saat 14 e kad&T komisyon reiıliline teıl" 
Jerine 108 liraya kadar aylık Uc- ebnıf olmaları lazrmdu. 
ret Terilecektir. A - 2.490 Hyılı kanunun 18 ve 17 inci maddelerine uygun 18 

8 - Kırıkkale aanat lisesine liralık mU"Yakkat teminat 
almacak tedrisat müdürü için liıe B - Kanunun tayın ettiii ve ~ikalar. . • 
öiretmenlik tartlarını tatımak ve C - Kanunun 4 üncü maddea ı mucibınce ekııltmeye 
ı"kı· den ·· · d ·h·=·-A 1 ak bir mani bulunmadıiına dair imz alan tahtında bir mektup zumresın e ı -.-..ı o m 

kt. O ti 165 l" d D - Nafia Veklletinden muı addak ehliyet Yeıika11. gere ır. ere ıra ır. 

7- lıteklilerin 1 e lül 938 Ü· 5 - Teklif mektupları ihalı gilnü ıaat 14 e kadar makbuz m 
nüne kad ürac yt tm li . kabilir.de komisyon reiıliğiııe veri !ecektir. Posta Ue ıöııderilec 

ar m aa e e erı 1_1·~ . l • d ı· hh" 1. l .h b k 
d·ı i" · t• ·ı • 1 b. bak teK n mektup arının ıa e ı tea üt iı o ınaıı ve nı ayet u saate ı e ı yerme ge ırı mıyen er ır . 

1• t" 1 (9) • (3073) dar komııyona ıelmiı bulunmuı lazımdır. 
a ıyemu er. B h . h k • . D D y 1 

• • • u it akkmda fazla 1za at alma ıstı yenler . . ol arı y 
daireıine müracaat etmeleri. (1428) (3470) 

t - 938 - 937 den aeneıi için ------------------------------1 
Kuleli, Maltepe ve Bursa liseleri· lerin imtihan yapılacak 1ere ka

dar ıitmek ve İmtihanı kazanma
yınca geri dönmek için yapacak
ları masraflar tamamen iıteklive 

le Kmkkaledeki Atker.i San'at fi. 
aeıine ve Konya, Erzincan AS. 
Orta mekteplerine talebe alına· 
cakbr. 

2 - Kabul prtl~n AS. liıe ve 
orta mektepler talimatmda yazı· 
lıdır. Bu talimat aıkerl mektep· 
lerde ve askerlik ıubelerinde gö· 
rülebilir. 

3 - tıteklil•rio ataiıcla J&ZJ· 

lı huıuıları da ıöz önünde bulun· 
durmaları llzımdır. 

A - Bütün mekteplerde kay
dı kabul 1 T emmuı 936 da baı· 
lar ve 1 O Atmtoı 938 da biter. 
Müıabaka imt~hanı da 15 Ağuı
toıla 21 Ağualoı .araıında yapılır. 

B - Mekteplerin bulundukla
n yerler haricindeki mevkilerde 
oturan isteklilerin 10 haziran 936 

fen memuru yetııtirilmek üzer 
A.-.cn.paya tahsile gönderilir. 

(18) (3244) 

aittir. Bunun için d~ şridit ve dö· • • • 
nllt murafmı beraber ıötürmeıi Her birine biçil~n ederi 8 
lazımdır l'Uf olan iki milyon tane makar 

E - tstekli mektebe kabul • deiitik renk ve cinıte olmak üz 
dilmediiı takdirde hiç bir ~ak hl· re kapalı zarfla almacaktır. Şa 
dia ~demez ve bir ıene terki tah· nameai alb liray& almak Ye örnek 
sili olan.ar da mektebe alınmaz. lerini ı&rmek iıtiyenlerirı her afi 
lar. ölleden IODr& komisyona geJm 

4 - Mektepler le1lt ve mecca- leri. Ekailtmeıineo sirecekleri 
nldir Talebenin iaıeainden bqluı kanwıan 2, 3 ti~il maddelnind 
giydirilmesi, techizab ve kitapfa· ,.alı belıelerle 7250 lirabL il 
rı mektebe ait olduiu ıibi aynca teminatlarını tekli( mektuplaril 
her ay bir miktar maq da ftl'ilir. birlikte ihale ıünll olan 23 - 7 

5 - Askeri liseleri m11Y&ffakı· 936 Fertembe ,Unil aaat 15 de 
yetle bitirenlerden ana edenler en az bir aaat enel A.nkarad 
müıabaka imtihanma airerek ka· M. M. V. Sabnalma Komisyonun 

dan 31 Temmuz 936 tarihine ka· ---------------------------' 
dar bulundukları yerlerin aıker· lıımıııııııınıııııuııııııııııııııuıııııııın ntııııııııııf 
lik ıubeıerine müracaat etmiı oı- § KURUN mu .. ~abakası .· 4 

zandıkları takdirde milhendiı ve vermeleri. (8) (3072) 

maları lazımdır. 

1

, _, 
C - Kabul ıartlartnı taııyan § 

iıtekliler evrakını tamamlatbrılıp J Bilmecenin halli: 
ukerlik tubeleri vasıtuiJe mekte- ~ 

. be ıöndcırmeleri ve mekteplerden i 
davet vaki olmadan biç bir iıtek- j 
li mektebe aitmeznelidir. 5 = D - Müsabaka imtihanına ~ 

Hal/edenin atlı: 

Adrer. 

ıirmek için davet edilen iıtakli- '-8.jllllll"""1t--ılll ......................... ,,. ...... . 



ABONE ŞARTLARI 

McmlokeUm.lzde 
Yab:UM:ı yerıen 

Posta b!rllğlne ı 

glrmlyen yerlere { 

Yıllık 

750 
13~ 

1~0 

tı aylık 

,20 
72:1 

950 

s aylık 

•OO 

Aylık 

110 
150 

lPO 

I'Orkfyenı.n ber posta merkeztııde KUKUN'a abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latanbul. Ankara Caddul. ( v AKn yurdu) 

jldare: 24370 
Telefon lYazı lflert: 2uı3 

Telgra.1 adresi: KURUN htanbul 

Posta kutun N~ 48 

111111111111111111111111 ıı 11111111ııııı 111111ımıı11" 11ııııııı11111 ıııııı111111 ınııı11111 ııııııı11111 ıınııııı1 uıuılıııııııııımıı111ıııtııııuuııııırıııı111ıınıııu1111ıııııı11111ııı11ııu11ıııı11ıı111111ııın11111ııı1111111111ıı•mııı111ıınnı11111~nıı111nrrnn11111""'1•~.m1f!lllJlı11111ıııııı1111nııııı ııı111 ırııııııııırıınııııuırıllııtııııırı•t•ııınırıı•"'"ırurıı11111ııııuı rıııı1111ıı ı 1 ıııı1111ıııı 111111 

ZAYİ 

z AKSI Galatada İthalat gümrUğünUn 3503 
numaralı ve 25/ 6/ 36 tarihli beyanna
meyi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım 
dan eskisinin hUkmU olmadığını ilan 
ederim. 

Cumhuriyet şapka. mağazası 
(V. No. 16928) 

YorguAli..ığunuzu giderir, dimağınızı dinlendirir, 
her yerde bulunur 45 derecelik en nefis rakıdır. 

. --... ~ ·. · -~ ~ . . .. 

Zi 

Zavalll kadın 
Son gUn!erdekl havaların bazen yajlmu iLİ ve az·an açık 
gitme inden ha•talandı, mUthlf baf •Arılarına dayana-.. . . 
r.uyordu. Fakat biran . z 1 N 
gibi kıymetli bir llAcı dU,Ond ve er al a eh. 

Be, d'4klka sonra hiçbir· aOr1 va sızısı kalmadı. 
Mfden:zı bozmamak va kalbinizi . yormamak için sizde dalma 

ye yalnız EVR kullanınız 

lstanbul Jevazım amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları ._ _____________________ _ 

Davutpafa askeri fırın için 150 
bin idlo fırın odunu 6 temmuz'936 
pazartesi günü saat 15 de Topha
ned~ Satınalma Komisyonunda ft:~ 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tah- - , 
min bedeli 1380 liradır. ilk temi- -:; 
nah 103 lira 50 kurutlur. Şartna· ~ 
mesi Komisyonda görülebilir. Is- ;:
teklilerin kanuni veıikalarile belli -· 
ıaatte Komisyona gelmeleri. 

(22) (3441) 

• • • 
Tophane Askeri Fırını için 500 

bin kilo fırın odunu 6 temmuz 936 
pazaıtesi günü ıaat 14.-30 da Top· 
hanede Satınalma Komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tah· 
min bedeli 4400 liradır. ilk temi- ~ 
natı 330 liradır. Şartnameıi Ko- ~ 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 1 
belli saatte kanuni vesikalarile 
beraber Komisyonda bulunma
lan, (23) (3442) 

VBkiUar ikinci Sulh Hukuk Mahke
me.rinden: 

UskUdarda Rumt Mehmet pqa ma
hallesinde Eşraf saat ,Sokağında 22 nu
ma.ra.lı hanede mukim Rüştü oğlu Ab· 
dülhalime ayni adreste oturan kız kar
deşi Servet mahkememizin 22/ 6/936 
tarihli kararile vasi tayin edilmiş oldu 
ğundan bu hususta itirazı olanların on -
gUn içinde mahkemeye mUracaatlan : 
ilAn olunur: 

• 

KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para. biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

ZAYl 

(V. No. 16943) 
= Taliinizi de denenıiş 

olursunuz. 
.. - .. Em-• Dün ve Yarın neşriyatı --... --ı• 

933 ders yılmd& 28 inci ilk mektep
ten aldığım şahadetnamenıi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 

bulunan bütUıi _k.uriıbara sahlplerlQe 50 kitap koca bir kütüphane 
teşkil eder 

B-.J mühim eserleri 8 lira peşin "'/ermek ve her ay 3 lira öce· 
meld~ elde etmek mümkil!ldGr. tik ıerilere abone olanlar ye
ni çıkaJlan da bedellerini. taksitle. ödiyerek alabilirler. 

lıtanbal - Ankara Cadde&i - VAKiT Kütüphaneıine 

IHOLANTSE BANK üNi ~: 
K~~...,cıı..ı.<Ö.....,,.- P;O...L..A..S 

• 

hUkm.U yoktur. -·- . . 
318 Fikret 

"(V. No. 16926) 

KURUN _ 
Gazetemize sOndertleıı )'&Zllar, ga.zeı. 

ye prmek lçln t.ee. a.rtmm klS§eatne (~ 
zete> kellmeai yazılmalıdır. 

Karıılık l.st1yen okurlar, mektuplarına 
ıo kunıtluk puJ koymalıdrrlar. 

Ba.sılmıyaıı yazılan gert sOndermekten, 
IUyınetalz yollaıım.ıe mektuplarm lçtne 
konutao paraıarm kaybOlmaamdan, O&n 
olarak cıkan yazılardan dolayı. dlrektOr • 
ıuk, Uııtüne ıoru eorgu almu. 

Giinü geçmİf aayılar 5 karuıtur 

Adre.: :m dctıtt1rezı aboneler 25 kurut 

öderler. 

Gaze~mlzde çıkan yazılarla realmtertıı 

ber hakkı salt kendisi içindir. 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki haıtaneai dahiliye 

mütehauıaı 

senede 7 ·d~f~ k~ur'a çekerek. 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 

- çekilerek verilmekted;r. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 l'ra, şu şekilde tevzi edilmektedir. 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 ,, 

--= 10 kişiye 100 yüzer liradan 1000 ,, 
= 20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 

175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, 

Ceman 207 kjşiye 5000 ,, 

.ikişer bin liralıklar : 
Uleli LQtüf apartımaru saat 4 - 7 e '"'Diğer beş keşidenin her birinde ya•-

kadar telefon: 22459 . nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. S&J 
~ keşideler her sene Şubat. Hazirar1ı 

Satılık Ev ~Temmuz. Eylül ve birinci Kanun aY"" 
Kocamustafapaşa Silivri kapı cad· ~ larının ilk günleri yapılmakt:adır• 

desinde 51 numaralı üç buçuk odalı ~ 
iki hela, bir mutbah, miktarı ki- '1llııı®nı~ııımıoomuıımıımııımıımmmımıııııımınmmıııııı ııımı~ııınıııırnıımııooırnıınımnıın~mıımımınıı~ooııııııııııııooııııımıııoo~Dl.L 
fi bahçeyi havi ahşap hane satı- p·ı········-··:::··-;·•·::a:ı·:::ı:.-ınıınu--, 
lacaktır. Taliplerin bitişik hane. n ·o······-M·· .. b - · .. A-J·~ .. 
ye müracaatları Görüşmek isti. :! r. e met 1 . .: . 

1 
ye~lerin d~ Kad:köJ Kurbağahdere il Bevliye mütehassısı i~ 
Şaır Sururı sokagı 9 numara.da Bay iLK·· ··b E · .. ü h T ı 2191·== 
Rıza'yı bulmaları. ,!;!~-~:~ınon; =an e : :i _ ..... _.. . 

Sahibi: ASIM US - VAKlT :Mıtb',,. 

Ne§riyat Direktörü: Refik A. Se"'eııı' 


