
Eclen'le Necaşi 
görüıtüler 

Lonclra, 23 (A.A.) - Neeqi'lfıı 
~lebl kıeri.ae B. Eden kendisini 
~hal etmlftlr. Bu ziyaretin sebe-
111 belll deflldir. 
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Konferansta ileri atılan bir adım 
1ürk Projesi Müzakerelere Esas 

Umumi müzakerelere başlandı. On üç, 
maddenin beşi müzakere edildi 1 

~n ehemmiyetli madde bugün müzakere ediliyor 

Konferans yarın tatil edilecek 
K,·:malist 
Tür ki yenin 
bir zaferi 

• 
yenı 

üç komlsyon 
çalışmalara 

devam edecek 
(Yanaı Sinci aayıfada) 

24 Temmuz 1923 de Lozanda imza 
Olunan Boğazlar m uka ve lesinin yerini ..............-ııu1111111J111111i1111111111'lll' zıı'l'111111111ı 
tutacak yeni Boğazlar mukavelesini Montreux, 23 (Başmuharriri · 
t&ııziın edecek konferans küçük lsviç- mizden telsiztelgrafla) - Boğaz· 
l'eııin güzel Montreux şehrinde top- l k 'f d b .. T"' k 
labcıı. !:onferanam, çiçeklerile, ve ner· ar . ~n ~:ansın a ugun ur 
~ bayramlarile neş'e ve şetaret yu- proJesı muzakerelere esas olarak 
"'81 olarak mqhur kasabanın umumi kabul edildi. Bu, ileri doğru atı • 
bavuma uygun bir tarzda, karşılıklı lan bir adımdıır. Fakat, proje üze
llnıimıyet ve dostluk duygulan için· rindeki asıl ehemmiyetli münaka· 
~-açılmıı pek ~ühim bir hAdisedir. şalar yann (bugün) olacaktır. 
-ıç bir beynelmilel konferansta, rey-
lerin, maksat etrafmda bu kadar bir· A&IM US 
lttıniı olduju ull görülmemiştir. Bu IUlft111111lllllll ... llll•• ... 111111111111•--
llilea'ut neticeyi, kuvvetli Kamalist -------------
'l'Urkiyenin, her iıte olduğu gib1, ha· 
l1c:ıl tolit1kamuia. .da. takip ettiği dU
ltlat ve •mimi sulh polltikuma borç-
~ 

Romanya, muahedelerin tadili aley 
lıhıdedir; fakat, arazi değiştirilmesine 
dokunmadığmdan Türk talebine ta
l'Utardır. 

Sovyetler Boğaz) a 
serbesti mi isti yor lar? 

Birinciler 

Olarak Kabul Edildi 
t1ı11111ıı•111ı111111ıııııı111111ııııı11111ıfll•ııtıı11ı11ıııı111ıı11ııııı111nıııııııııııııı•"''''"'"''""'""""*' ır .. wızn SSUll' 

Vekiller l-leyeti 
kurulunda 

Parti Genyön
toplandı 

Parti başkanı valiler 
Büyük Şefe minnet ve tazimlerini 

arzettiler 
An~ra. 23 (A.A.) - Kenuilerine Parti bafkanlıfı tevdi edilen va. 

lilerden Ankaraya davet edi'en 28 l bugün saat 15 te Bakanlar ve 
Genyönkurul üyeleri hazır bulunduklan halde Başbakan ve ParU 
Umumi Reis vekili ismet lnönünün ba§kanlıfı altında Parti karatıD
da toplanmışlardır. 

Başbakan, son alınan kararın mucip seoeplerl hakkında bir lllyln 
vermiş valilere yeni ödevlerir.in ehemmiyetini hatırlatmıı ve kendile. 
rine başarılar diliverek Bakanlarla toplantıdan aynlmıtlardır. 

MU~takiben iç Bakanı ve Genel Sekreter Ş. Kayamn bqkanJı. 
ğında iki saat dnam eden toplantıda Pal ti işleri ve vill.yetin genel 
hizmetleri görülüşmüş ve toplantı sonunda valiler kendilerine verilen 
yeni ödevden ve şayan görill•lilklerl itim:ıddan dolayı minnet ve ta. 
zimlerinin Büyük Şefe arzını iç Bakan ve GHel Sekreter Ş. KaYL. 
dan ı ica etmişlerdir. 

Ete bölgesindeki a vnı toplantıya batkanhk etmek Usere I~ Bakaaı 
\'e Genel Sekreter Şükrü Kaya Genyinkaral üyelerinden yecli zat 
ile Mraber 7,t5 treni ile Jzmfre hareket etmitlerdir. 

C. H. PARTiSi GENEL SEKRETERiNiN SEYAHATi 

Ankara, 2.1 (Telt>fonla) - Parti itlerini görüımek Uzere hnllre 
çağmlan valiler; Aydın, Mutia, Antalya, lsparta, Burdur, De
nizli, Manisa, Balıkesir valilridir. 

Toplantının perşembe giinU yapılması ve Parti Geael Sekreterlllla 
refıbUaclfkl lffttla tym rtln fataRbtl tirildi• Trak,.,. brebt 
etm•i ~e se,._hatten d6n01Unde Danaya ufnyarak Anbraya pi. 
meal muhtemeldir. 

Parti Genel Sekreterinin bu seyahati on gün kadar stlrecektlr. 

Bilyii.k Britanya, silahsızlanma te
lebbUıılerinin muvaffakiyetsizliği ve 
llınuını vaziyeti ağırlaştıran muahe
delerin tek taraflı ihlali karşısında 
'rnrk talebini hüsnü niyetle k:ı~:la-

Londra, 23 (A.)\.) - Havas bildi
riyor: Sovyetlerln har1J halinde Bo
ğa'Zlardan Askerlerı içil' geçme ser. 
bestliğl istemekte olduklanna dair 

Cenevred.en verile~ bir haber Londra Ticarette tag"' şişin men'i ve ihracah 
diplomatık mahafılınde sansasyonel 

lbıttır. 
Jl'raft31Z murahhası, sulhpervP.r bir 

llauın, tek taraflı ihlallere tercih ey
~i llÖylemiş ve bu meselenin hal
!_~in bütün uzlaşma zihniyetini ge
~ğinl temin etmiştir. 

Baytık dostumuz 'Ve komşumuz 
~et Ruaya Hariciye komiseri, TUr
~~ yukandanberi ehemmiyet ver 
~ beynelmilel münasebetlerde
ld aulh politikasını tebarüz ettirmiş 
"e 'l'llrk talebini, iyi telakki ettiğini 
~leınıttir. 

B. O. 
(Sonu: Sa. 2 Sü. 4) 

Fenden Fehmi 
Yücel 

Edebiyattan ll'aria 

Bu yıl liseleri en iyi derecelerle bi
tirmiye muvaffak olan gençleri tamt
mıya devam ediyoruz. Yukarıda fo
toğraflannı gördUğUnüz B. Fehmi ile 
Faris DarUşşafaka lisesini birincilikle 
bitirmiye muvaffak olm111lardır. Ken
dilerini tebrik ederiz. 

bir tesir ,apmıştır. •• k b • k kanun 
Eter bu haber doğru ise, böyle mUf3 3 eSI Ve OrUDm8SJ 

bir talep. tamamen yenl bir vazi}et 1 "k d J bJ• v d•td• 
ihdas edecek ve pek muhtemel olarak a a a ar ara te ıg e 1 1 
Akdenizdeki mUvaı.ene üzerinde bü
yük bir tesir icra eyliyetektir. Ee.&

sen Lond.-a siyasi mahafili TDrk ta. 
leplerinde yalnız Akdeniz münakale. 
sinden bahsedilerek Karadeniz mü. 
nakalAtının mevzuu bahsedilmem~
sinden dolayı şimdiden bazı sürpr;z. 
ler görmektedirler. 

Aynı mahafil, şimdi bu unutma
nın esasında, Sovyet teşebbüsünün 
daha evvelden Ankara :1e Moskova 
arasında bllmUzakere kararlaştırıl-.. 
mıı bulunması keyfiyetinin mevcut 
olup olma:dıtını soruıturmaktadırlar. 

(Sonu Sa.. ! Sa. .) 

Yüzlerce hediye 
Bütün okuyucularımızın iştirak edebilecekleri 

resimli, güzel eğlen,eli bir müsabaka 

Cumartesi günü başlıyor 

ANda elvanntla gapılan Tcazılarda IJç bin ,,.ı ev~le alt olauldan ltlllllan tleğerli mozal/lklar bulunmuıtur~ Soldan-fİlc Ud lotoi..rfl/ttf. _ bulan oirll~,.,_., 
B-.uar Alcatlemlalnde diba •an urgitle alllllJllftlr. Bu bahislere dair ll'Ullar ~ 1411Jfalt1Ttladır. 
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Konferansta ileri atılan bir adım Babeşlstaada isyan 
Türk projesi müzakerelere esas olarak kabul edildi lngiJtere Habeşistanın 1 tal ya ya ilhakı 

tanımıyacağını resmen bildiriyor Montreux, 23 (Hususi muhabiri-) 
mizden) - Boğazlar konferansının 1 
ilk iki hususi celsesi, bu sabah ve öğle. 
den sonra aktedilmiştir. Türkiye Ha-I 
riciye Vekft.leti umum! k!tibi, Türki
ye tarafından tanzim edilmiş olan pro 
Je hakkında izahat vermiş ve projenin 
müzakeresine hemen başlanılmı§tır. 

lki celsede projenin ancak 5 mad
desi görüşlilebilmiştir. Sekiz madde
nin müzakeresi yarma kalmıştır. 

Projede en fazla 6 mcı maddeye e
hemmiyet verilmektedir. Harp gemi
lerinin harp ve sulh zamanlarında Bo
g zlardan ne şartlar altında geçeceği
ne dair olan bu madde yarınki (bu
günkü) müzakerelerde münakaşa olu
nacaktır. 

Bugfir.kü mifzakerelerde Lord 
Stanlıope, hükumeti namına Boğazla. 
rın tekrar askeri bir hale ifrağ pren. 
sipinl kabul ettiğini, şu şartla ki di
fer bUtltn bakımlardan mucibi mem. 
nuniyet bir mukavele akdinin müm. 
kün olm88J JAıım geldiğini söylemis. 
tir. Mumaileyh, proje maddelerinin 
müzakeresi sırasmda tevdi edeceği 
bazı tadilatı kaydi ihtirazisile Türk 
projesinin müzakereye esas olarak 
kabul edilmesi hakkında reisin yap. 
tığı t~klife iltihak eylemiştir. 

Sato, Türk projesini müzakere e. 
aası olarak kabul etmiş ve fakat hü. 
kumetlnin mütemmim talimatına in. 
tizaren proje)i tetkik etmek hakkını 
muhafaza eylemiştir. Mumaileyh, za. 
manı geldiği ,·akit projenin dokuzun. 
cu maddesi hakkında kuyudu ihtira. 
ziy c dermeyan eyliyeceğini bildirmiş. 
tir. 

SOVYETUR BIRLIGI lJlURAH. 
HASININ SÖZLERi 

Litvinof, Karadenizin husus! ma. 
etinden ve bu deniz sahillerinde 

ulunan devletlerin menfaatlerine 
iıteallik bazı mütalealar kaydi ihti. 

raıisile Türk hükumetinin projesini 
kabul ettiğini söylemiştir. Mumaileyh 
proj"n İn kati tahririnde Sovyet Rus. 
yanı:t hususi nziyetinin göz önünde 
bu'l ndhrulacağı ümidini izhar eyle. 
m· "e So,·yet Rusya bir denizden di. 

e dcnizl<>rc deniz kuvvetlerini nak. 
letmeye mezun kılınmalıdır, demiş. 
1ir. Mumaileyh, l\lilletler Cemi}eti 
k rarlnrmı tatbik için icap ettiği tak. 

ı·de harp gemilerinin serbestçe geç. 
n1~ inin derpiş edilmesi lüzumunu 
k } d ) )emiştir. 

FRANS4NIN NOKTA/ NAZARI 

Boncour, ilerde müzakere edi!e. 
c k olan bazı mühim naktalar kaydi 
ıh irazisile Fransa hükOmetinin 192.1 

tıkaveles!Je istihdaf olunan maksat. 
J a cevap nren Türk projesini mil. 

kere esası olarak kabul ettiğini söy. 
lemiş ve Milletler Cemiyeti paktının 

lrl ğu gibi bu kadro içınde aktedil. 
mi~ olan mıntakavi paktların tatbiki 
z mnrnda derpiş edılmesi icap eden 
ahkam hakkında Litvinof tarafından 
eerdedilmesi icap eden ahkam hak. 
erdolunan mütalealarm ehemmiyetL 

•I kaydetmiştir. 

KO?\TFERANS YARIN TATİL 
EDİLECEK 

Konleransm müzakereleri 25 hazi
rana kadar devam edecektir. Pcrşem
l>e gttnkU (yarmki) toplantıdan son
ra, 26 haziranda Milletler cemiyeti 
toplanacağı için, bir tatil yapılacak-

ilJr. 
Fakat bu müddet zarfında. konf e
sta hukuki, bahri ve hava işlerile 

meşgul olacak ayn ayrı komisyonlar 
HÇilecektir. Bu komııyonlar Mlllet

cemiyeti konf eransmm toplandı
gUnlerde çalıprak Boğazlara dair 

,eni rejim projesini müzakere edecek, 
e Milletler cemiyeti toplantısmda.n 

ra da umumi bir toJ'la.ntı yapacak
ır. 

ROMANYA DIŞ BAKANININ 
SÖZLERİ 

M.ontreux, 23 (A.A.) - Anadolu a
mın hususi muhabiri bildiriyor: 

DUn Dıg bakanımız Dr. Tevfik RUş 
Araa'tan sonra söz alan B. T.tüles
ap.ğıdakl nutku irat etmiııtir: 
Muhterem Türkiye Dıı bakanı Tev
R.tlfttt Aru, elmdi eöyledift nut

~· bu konf eransm meşgul olacağı 
:meselenin Tllrkiyenin ve Karadenizln 

emniyeti meselesi olduğunu söyledi l 
Dağıtılan proje met:!nlerini görecek 
ve bunları ihtimamla tetkik edeceğiz. 
Fakat konferansın eşiğinde şu beyana
tı yapmıya lilzum görüyorum: 

Türkiyenin emniyeine temas eden 
herşey ayni zamanda Romanyanın em
niyetine temas eder ve Karadenizi &· 

lakada.r eden herşey memleketimi de 
ehemmiyetli surette alakadar eder. 
Zira serbest denize olan yegane mah
recimiz Karadenizden ve Boğazlardan 
dır. 

Muhterem Türkiye Dış bakanı, nut 
kunda, Boğazların Türkiyenin üzerin
de bUyük bir hassasiyetle durduğu 

noktalardan biri olduğunu, bunu mü
dafaa onun hakkı ve kendisine müza
heret de diğerlerinin vazifesi bulun
duğunu söylemekte haklı idi. Ben di
yeceğim ki, Boğazlar Türkiyenin biz
zat kalbidir. Fakat ayni zamanda Ro
manyanın ciğeridir. Bir bölge, coğra
fi vaziyeti dolayısile, bir milletin kal
bi ve diğer bir milletin de ciğeri olun
ca, en iptidai kiyaset bu iki ulusa bir
leşmelerini ve bir kül teşkil etmelerini 
emreder. İ§te Romanya ve Türkiye 
bunu anlamışlardır. İki memleket, Bal 
kan paktı ile, mukadderatlarmı Yu
nanistan ve Yugoslavyanınkile birlik
te, biribirinc bağlamışlardır. Karşı

lıklı menfaatlerini anlatmakta ve böl
genin emniyetini her birinin hayati 
menfaatlerinden nisbetle üstün tut
makta olan Balkan antantı memleket
lerinin tesantidünü ilan için hiç bir 
fırsatı kaçırmamak lUzumuna inan
maktayım. 

TüRK1YEN1N LEHİNDE B1R 
NOKTA 

Baylar, Türk'iyenin tama.men lehi
ne olan bir nokta daha vardır ki bunu 
sükütle geçmek haksızlık olur: 

Beynelmilel taahhütlere riayetin 
nadir bir hal aldığı ve o nisbetle de 
kıymetli olduğu §U zamanda, Türkiye, 
beynelmilel kanunlara. sadık olarak, 
vakıalar ihdas edebilen ve fakat hiç 
bir zaman bir hak taıammun edeml
yen bir taraflı muahede ihlallerinden 
kaçınmak ve buna karşılıklı muvaf a
ka ti istilzam eden kanuni yolu tercih 
etmek gibi büyük bir liyakat göster
miştir. 

İnsan şunu demek heveeine düşe
bilir: İşte bir diğerine yol açabilecek 
tehlikeli bir misal. Ben, kanaatini a
çıkça söylemesi beynelmilel oöhretine 
daha ziyade zarar vermiyecek derece
de fazla tanınmıı bir tadil aleyhtarı

yım. Türk talebinde, asil arazi tadili 
mevzuu bahis değildir. Buna binaen 
burada bu hususta hiç bir §ey söyle
mekliğime lüzum yoktur. Fakat arazi· 
ye taalluk etmiyen tadil faslını Tilrkl
yenin açmamış olduğunu hatırlatmak 
lığıma müsaadenizi rica ederim. Uzun 
tamirat tarihi, barış muahedeleri fa
sıllarının fasıluız ve müaalemetperve 
ranc bir tadili tarihi değil de nedir? 
Ekseriya müşkül ve kanuni, sonradan 
artık mevcut değil f arzetmek için tat
bik etmem. Demekten ibaret olan u
sule daima pahalıya mal olan bu uzun 
müzakereler ne kadar tercihe layık 

idi. 
TORKlYENtN KAZANDICI HAK 

Türkiye tarafından kullanılan ve 
başka hiç bir kımseye zarar vermek
ten uzak olan usul, mukavelelere iU
madı kuvvetlendirmiştir. Ve bu hu
susta Türkiye minnettarlığımıza hak 
kazanmıııtır. 

Fakat Türkiyenin hattı hareketi 
bir mükifatı da istilzam eder: Her 
birimiz kendi menfaatlerimizi tetkik 
edelim, herblrimiz bu konferansta mil· 
li icaplanmızı enerji ile müdafaa ede
lim. Ancak unutmıyalım ki, Avrupa· 
da gimdiki toprak nizamına ve bunu 
temin eden vasıtalara riayet etmiı 

olan bir memleket aradığı anlayıgı 

bulamazsa, kanunlann kar§ılıklı mu
vafakat yolu ile usul ve icaplara uy
durulması ueulilne olan itimade milt· 
hiı bir darbe indirm.i§ olacaktır. 

Romanya hükumeti, bu konferan
sın başlangıcında dost ve müttefik 
Türkiye hakkında. şu temeımbılnl iz. 
har eder: 

Adaletin muvaff aklyetl. 
KARADENİZ BÖLGESİNDE BARIŞ 

Montreux, 23 - DünkU toplantıda 

söz alanlar araaında Sovyetler Birliği 
milme111ili B. Litvinot ,ayle demi§ tir: 

Lausanne nwkaveluinin tadili me- Londra 24 - Diln Avam Kamara. 
selesi, bu konferansa i§tirak edenlerin sında beyanatta bulunan B. Eden. / 
iyi niyetleri. saye.rinde, bütün Karade- Habeşistanın henüz yarısmın ltah a. 
niz devletlerinin menfaatleri korun- nın askeri hakimiyeti altına geçtiğini 
makla beraber, Tiirkiymıin haklı olan söylemiş ,e şunları ilA.ve etmiştir: 
talepleri temin edilmek -'Uretile haUe- "Me\·suk membalardan alınan ha. 
dtlebileceğini zannetmekteyim. Ayni berlec: göre, Galla kabile."'li İtalyan . 
zamanda Karadeniz bölgesinde barış lara karşı ayaklanarak her tarafta 
temin ve takviye edilmiş bulunacak- tecavüz ve müdafaaya gt!çmiştir. Bu. 
tır ki, bu da dünya barışının kuvvet- gün Kahfreye gelen Habe~ kumantfa. 
lenmeaine hizmet edecektir. m Ras Makunnen bu haberleri te, H 

Sovyet delegeler heyeti bu konfe- ederE:k, Gallalar namına imparatoru 
ransta diğer delegeler heyetile bu. ruh Habeşistnna davet ed<'re~ini söyle. 
dairesinde te§riki mesai etmekle bah- miştir. 

tiyar ol.acaktır. Diğer taraftan Cib:ıtiden gelen 

yahut bu.ıa muvafakat eylemek ni> 
tinde olmadığını bildirmiştir. 
HABEŞISTAı'lIN ILHAKINi TA 
NlMAK iÇiN BıR KOMiSYON 
Londr.1, 2.'l (A.A.) - Dün Carltt 

da B. De Madariaınnın şerefine 
Eden, B. Halifax, ve n. Cranbour 
taraflarından verilmiş olan ziyaf 
esnasında Mi:letler Cemiyeti taraf 
dan 1\1.ansuri ile Ha be:. istanın reji 
lerinı tetkik edecek ,.e he topraklar 
ilhakını :>il fiil kabul eden bir f orıt1 
hulmağa ~alışacak husu i bir Jrntrıi 
teşkil ediinıesine taraftar olduğun 
söylemiştir. 

Bu komitenin l\t:JJetler Cemi)e 
asamble inin eylül içtima de,·resin 
müzakere edilmek üzere bir plan ts 

Japon murahhası, B. Sato, Japon haberlere göre ltalyanlar Habeşista. 
hükumetinin TUrk tekliflerine karşı nın dahilinde de henüz >'aziyete ha. 
büyük sempati bealediğini ve Milletler kim değillerdir. HattA Adisababıda 
cemiyetinden çekilmiş olmasına rağ- bile her gün silah patlamaktadır .. 
men müzakereleri intaç için elinden Italyan motörlü kollarına karşı se --------------ı 
geleni yapacağını aöylemlgtir. her tarafta taarruzlar yapılmakta. Fransanın harici 

zim ~deceği söylenmektedir. 

Bundan sonra dost ve müttefik dır. Bu hadiseler yüzünden Mare~I 
Yunan hilkflmeti namına B. Politis ve Graziani örfi idare ilan etr.ıiş bulun. Sİyaselİ 
Yugoslavya hUkfuneU namına da B. maktadır. Paris, 23 (KURUN) - B. BI 
Subutiç, hUkQmetlerinin Türk tezine /ı"GILTERE HABEŞ/.c:oTA.Vf."' 

:T ·" .T bugün ayan meclisindt! harici siy 
ietiraklerini bildirdikten sonra, Bul· ILHAKINI TAN~·ııJ'ACAK rn hakkında beyanatta bulunarak Fr 
gar murahhası B. Nikolayif ayni mU· Londra, 23 (A.A.) - B. Edt!n, sanın zecri tedbirlerin kaldırılması 
taleada bulunm111 ve bunu müteakip Avam Kamarasında, "' ·ıı·ı1etler Cemı·. k b l ~ i n a u etmekte oldugunu söylemişt r. 
intihabata geçilmittir. yetinin önümüzdeki asa1t1ble toplantı. Başvekil, Almanya meselesine 

B. TitWeako söz alarak. konferanl sında İngiliz hükumetinin katiyyen, çerek Hitler hükumetinden 1ngilız ıı 
bqkanlıfma Avuaturalya murahhası Italya tarafından Habeşistanın illta. tasına anlaşmıya müsait bir cevap U 
B. Bnıce•tın, ikinci bqkanlıfa B. Po- kı keyfiyetine muvafakati teklif ve mit ettiğini bildirmiştir. 
Htialn genel aekreterllfe de Milletler --------------------------. 
eemlyetl li!lhlızlanma 1Ubeai mUdUrtl 
B. Agnide'nln geçllmealııl teklif t:tmlt 
ve bu teklif allnflarla kabul edilmlttir. 

Umumi hava Wnamen Tllrldyenin 
lehindedir. 

ROMANYA. VE TORK1YE DOST· 

Zecri tedbirler 
kaldırıldıktan sonr 

LUCU 
Romanya harlclJe namı B. Tlttt· 

leako nutkunu ~yledlkten IOnr& P· 
setecllere verdifl kıla bir beyanatta: 

ltalya nasıl hareket edecek? 

"- Beni Bofazlar meaeleSinde 
Tllrklye aleyhtan sananlar gl>rsUn!,, 
demiştir. 

1T ALYA KONFERANSA İŞTİRAK 
EDEcıt!'.'~ BlLD1RD1 

Montreux, 23 - İtalyanın Boğaz
lar konf eransma şimdiye kadar işti
rak etmediği halde bir müşahit gön-

Franaızca Oeuvre gazetesi yazı.. 
11or: 

Bir çok Fransızların kendi kendi. 
lerinE: sormakta oldukları başlıca su.. 
al, ltalyanın sanksiyonlar kaldırıldık
tan sonra alacağı vaziyetin ne şekil. 
de olacağıdır. Bu suretle Ducenin 
orta Avrupa politikasına uyması te. 
min edilecek midir?. Fransızlar kar. 

dereceği haber almmıftır. --------------
Diğer taraftan, taıya. ze~rt tedbir- Sovyetler serbesti 

ler kaldmlır kaldmlmaz Bogazlar kon 
f eransma iltlrak edeceğini Türkiye • t • ) 
hUkUmetine resmen bildirmiştir. JS 1 Y Ol ar 

KONFERANSIN TEBLtCt (Vat yanı 1 inetde) 

M.ontreux, 23 (A.A.) - Anadolu 
ajanaınm huauat muhabirinden: 

Boğalar konferansı bugUn aşağı
daki tebliği neşretmiştir: 

Yı:>ntreux konferansı ikinci toplan
tısını sa.at 10.30 da akdetmigtir. MU
zakereler hususi olmuştur. Konferans 
reisi Bnıce intihabından dolayı kon
feransa ve laviçre makamatı tarafın 

dan konferansa gösterilen mlsaf irper

Italyan noktaı nazarı, SoYyet ta
lebinin müzakerelerin en ehemmiyet. 
li unsuru olarak telakki edilmesi la. 
zım geldiği merkezindedir. Oğrenil
diltne ıöre, Roma bu .talebe muhalif. 
tir. 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 
Aldkadar ve emln bir membadan rıl. 

tlılımız haberlere göre bu havadisin 
asıl ve naıı yoktur. 

verlikten dolayı da İsviçre makama·•---------------

tına te,ekkUr etlikten sonra Boğadır Kamalist 
rejiminin tadillni elde etmek için 
Tllrldyenln kullandıtı uıuıu metih ve Türkiyenin 
sena eylemt,tlı". 

• 
yenı 

Bruce, bir çok Avuıturalyalının öl - bir zaferi 
dükleri Boğazlar mıntakasınrn Avustu
ralya için arzettiği manevt alikayı ve 
bu ölUlere ait mezaların beıeriyete har· 
bin nasıl bir cinayet olduğunu hatırlat
ması lbım geldiğini kaydetmiştir. 

Müteakiben konferans İtalyan hU • 
kOmeti tarafından Türkiye hariciye ve
kiline gönderilen mektuba ittila kesbet
mittir. İtalyan hükumeti bu mektubun· 
da konf eranıın baıka bir zamana tehi
rini telkin etmeye kendisini ıevkeden 
sebepleri hatırlatmaktadır. 

ITALYANkN NOTASI 
NEŞREDiLMEDi 

Montreux 23 (A.A.) - Havu bil. . , 
diriyor: Konferans koridorlarında 
kaydedildiğine lire, Ttirk heyeti mu. 
rahhuuı Romadan dün aldıtı telıra. 
tı henUI neıretmemlotlr. Bunun se. 
bebl ise, RUttU Aru, ltalyanın bu 
telırafı ıerl alacağını veya hiç olma:&-
1& mtleddumı tahfif edecelini ümit 
eylemeldedlr. Mamafih Romadan ıe
len haberl.r İtalyanın tadil aleyhtan 
hattı hareketinde dnam etmemesi 
muhtemel olmadığını isbat etmekte 
dir. 

(Üst yanı 1 incide) 
Japonya., Ymıanistan ve Yugoslav

ya murahhasları da, memnuniyetbahş 
bir neticeye varmak için geniş bir uz
laşma zihniyetile hareket edecekleri
ni temin etml~lerdir. 

Açılış nutuklarında, Türk davası 
lehindeki bu kuvvetli sözler, konfe
ransın pek ku:a bir zamanda işini mu
vaffakiyetle b'tireceğinde şüphe bı

rakmıyor. 

Türk talebi, esasen, hiç bir mem
leketi tehdit edecek mahiyette değil· 
dir. O, aadece, umumi vaziyet dolayı
ıile, mUdaf aası ve emniyeti haleldar 
olan bir TUrk rnıntakası hakkında ev· 
velce konan ve kıymet ve kuvvetten 
dil'en bir mukaveleyi deği§tirmek is
tiyor. hem de alakadarların muvafa
katini alarak ... 

Montreux konferansının açılışı ve 
ilk nutuklar, tereddUtaUz TUrk tezi· 
nin tam bir zaferi olarak kabul oluna
blllr. Bu parlak yeni zafer, BUyUk Ön· 
der Atatürk'iln ve onun bUyük fikir
lerinin, Tilrk inkılabının yeni bir za
feridir: Yasasın Atatürk! 

şılıklı iş görmeyi severler. Bun 
içindir ki italyanın Yugosluya ile 
umumiyetıe Akdeniz teşriki mesa' 
ile barış yolunda bir harf'kette bulu 
mamasmı muvafık bulmazlar. 

Eter Fransa sankstyonları kaldır· 
mak teşebbüsünde bulunsa idi §ÜPh,. 
siz daha şimdiden bu meselenin haili 
için İtalyanlar ile Fransızlar arasıll' 
da müzal\erclere başlanmı§ olurdllo' 
~""akal işJerin bu şekilde cereyan et
mediği görUlil)'Or. Teşebhüs lngilt" 
re canibinden vuku bulmaktadır. Jll' 
i;{ilizler sanksiyonların kaldırılması 
işinde pazarlık yapılmaması fikrini' 
her zamanda :ı ziyade bugün taraftı&• 
rı bulunuyorlar. 

Mesela Londra mahafili istfübal· 
de yapılacak bir Akdeniz paktı mes&' 
lesinın c~nencdc .sanksiyonlarrn k:ıl· 
dırılma.~ı hakkında yapılacak maıll' 
kerelere karıştırılmasına katiyyen ta
raftar bulunmıvorlar ,.e bö,·le bir ,ı\Jc• 
deniz paktının. tahakkukunun Millet
ler Cemiyeti reformu ve mıntakafl 
paktlar işi ile birlikte } iirüme~lnl "" 
tiyorlar. 

Diğer cih~tten (ngillzlerln Cenef• 
re kurumı..nun islahr pro~inl tatb~ 
husu!lunda d::ha f u.la ge('İkmeme• 
istedikle:-l görülüyor. Zira lnglJiıltt 
nazarında bugünlerde Delbos ile 6· 

den aralarmda cereyan edecek herhall
gi bir konuşmada, Orta Avrupada t•· 
giliı noktai nazarına uygun düşec~ 
bir sulhü:ı yeniden tesis me8eleslll 
nazan dikkate almak mecburiyetill' 
dediı ler. 

Bu planın hazırlanması i~in L011' 

drada hararetle çal•şılmnktadır H3~ 
ta eğer bı.ı plfmın tanzim ve tnhar";" 
Jeri Cenevre toplantısından evYel t" 
terse dahu şimdiden münakaşa edil• 
mesin.n imkan ız bir şey olmadığı t~ 
min f'dilmektedir. fi 

Bu plln ilk bakışta zannedtld ~ 
tinden daha karışıktır. PIA.nın f!lt 
nat .-decetl esaslardan 1>lrinln, ırıt',' 
zil ih ilAflnr ile Milletler Cemhet1

• 

nin ,r.erk1tzl otoritesi arasında nı'"; 
taku-ı paktlar sistemini dahil ciıt'e f 
olduğu an taşılıyor. Bu mıntalu•"' 

11 nnktların Küı;lik Antan• ve nail<~ 
1 

Antantı uc:•kküllerı ayarında olııt" 
ve her hangi bir ihtllAfta evveli bıJ 
mıntaka vi paktların mekanlzmasın1"1 f'lll .. 
harekete ıetmesl lcabetmektedir 

1 
f 

buki şlmd: bugün anlaşmamaıltk ' 
doğrudan doğruya Cenevreyc aızO• 
1 unmak tadır. 



Arastada • eserler bulundu yenı 

Tefrika: 8 

Bir balo qecesinde 
Kıymetli mozayıklardan başka 3000 senelik 

çömlekler de var çanak ve 

ık ve hiyanet biribirile çarpışıyor! 
Jak nefes nefese : - Sen, dedi, 
ıu lıaJde sen bir casussun demek? .. 

~ Caaua olup olmadığı anlqılmı;; detti. Belki de yalnız o dakika için. 
' IOnra benim muhakemem esna· bunda samimi idi de ...• belki yalnız 
~&kkında daha fazla mal\ımat o dakika için • Herşeyi yapmağa hazır 
' iZ Alman kızı meselesi aslın· görünüyordu. Ve bu sırada sesime öy
"1ıtı.o kadar mühim. değildi. Fakat be- le bir eda verdim, yüzüme öyle bir ifa
l!A .. 1~erhal tatbik etmek istediğim de takıştırdım 'ki benim oyun mu yap
~a bUyük yardımı olabilirdi. tığımı, yoksa gerçekten samimi olarak 
~ '1iianlımın arkadaeı Jak'm da mı konuştuğumu zerrece anhyamazdı. 
~ liddetıe &şık olduğunu ve para· Ve bu halde iken kendisine, isterse 
~ Yana biraz sıkıntı çektiğini bildi· bir küçük gizli vesika vermek suretile 

0 zamanlarda... bir senelik parasını alabileceğini söy-
)lrJJtk'ın eline, ancak geçinmesine ledim. Bu imkandan işte yu1<arda an-

la.cak kadar bir para geçiyordu. !attığım tarz ve edada bahsetmi~tim. 
....._~'ı &fk vidile elde etmeğe karar Jak'ın birdenbire rengi kül gibi 
~:~Aşk, yahut para.. Yahut her oldu. tıkanacaktı sanki... Gözleri bU· 
~ birden vldedecektim. yUdU. Ve nefee nefese: 
1tr 8üYilk bir balo akpnu bütiln bun- - Lidya ! dedi. Neler söylüy.:>rsun 
) lçbı fil'Ba.Uar hazırlamıı bulunu- Allah aşkına? Korkarım ki sen bir 
Otdu. casuasun ! Sen Fransaya hiyanet edi· 
lıu baloya hemen limandaki büttın yorsun. Bittin mahvoldun... Seni der

~bitıer gelecekti. Filhakika öyle ol- ı · hal haber vereceğim .. 
ıı~!,~t netice itibarile salonlarda (Devam edecek) 
ııa ~'lllll ctlzel fiatanlarından ziyade -------------1 
~ üniformalar görülüyordu. Poll• haHrlerl: 
~~ kadın muhitinin pek uıalıdut 
..._~u aöyleJP.iıt;im. Ve bu arada H ) b• 
~ Yaııi o saman herkesin gözünde eyecan 1 ır 

Sultanahmette Arasta ıokağmda 
yapılmakta olan eski eserler arqtır

muı son günlerde oldukça ilerlemiş 
ve büyük bir ehemmiyet kespetmiş

tir. Hafriyatı yapan profesör Bakster 
kendisile görüşen bir arkadaşımıza 
yeni çalı§maları etrafında dün şu iza.. 
batı vermi.ftir: 

"'- Bu yıl hafriyata hepiniz bili
yorsunuz ki on haftadanberi deoom 
ediyoruz. Bu seneki hafnyat bu on haf 
tadan başka daha on haf ta kadar de
vam 6deccktir. 

Şimdi bu yılki hafriyatın ortasında· 
yız, geçen yıl tatbik ettiğimiz usul 
hafriyata bir cepheden yürümekti. Bu 
§ekil güç ve oUiukça u...--un zamana bağ 
Ztdtr. Onun için bu yıl ka.ıdacak aa-
1ıayı birkaç k1BmtJ ayırdık. Şimdiye 
kadar yaptığım arQftırmalardan çok 
memnunum.. iyi ve güzel neticeler al
dım. Geçen yıl bulunan mozayıktan 
itibaren ilmiye kadar 150 metre mu· 
rabbaı yeni bir takım mozayıklar da· 
ha bulduk. Bunlar yol şeklinde Sulta
na1t?Mt camiinin arka tarafına ktıdar 
iler'lemektedirler. Yeni bulunan moza· 
yıklann baaa yerlerinde kınklar t10r· 
dır. Bu kınkların giderilmesi iç4n mit· 
tehasst3 bir ~çiyi bunlann üzerinde 
iiç sene çalı§tırmıya karar verdik. Ça-

Bulunan kıymdli mozaiklerden 
lışma sonunda bu kınklann tamir e
dileceği umulmaktadır. 

EııııeW mozayıklarsn resimli olan 
kısımlannı tamir ediyoruz. Sonra tab· 
lo kısmını çıkarmak için üzerlerine 
tutkallı veya zamklı bir bezi bir halı 
gibi ya']ltyoruz. Bir müddet aonra bu 

bezi kal.dırdığımıız zaman mozayı1c! 

şeklinin okluğu gibi beze çıkmış oklu
ğu görülüyor. Bu suretl6 mozayıkıt1 
bir tablosu vücuda getiriliyor ııe mo
zayıkın bof yerleri burada g6rl.ilere1c 
prof~&r taraftrıdan doZdvruluyor. 

B. kı.!mı, yani Araata ao'l«lğa "4/ri
yat yeri olan hrada da BiaıM Mnlr
Zannın duvarlanna teaadü,f edUm4§t4r. 

Burada ayni aram.anda bir çok go. 
Mk ç(Smlek gibi eaki eserlere de teaa
düf ettik. Hafriyat bu aa1t4da ol
dukça g6ni§lemektedir. 

Aygır deposu ksamtnda yaptlGta 
hafriyatta da Roma de11rine ait ball 
duvarlar buZunmUffsır. Bıırada 'Mfri
yata deoom edUmekf edir. Btiift bl& 
yerlerde daha kolay kazı yapabame1' 
i{ı(n buralann iatimldk edQm~u tAff. 
yaç vardır. Bunsı halletmek içi• bele
diyeye bat wrduk verilecek cet1Gk 
g&re hareket edeceğiz., 

Profesör bundan sonra gazetecileri 
hafriyat yapıldığı sahada dolaştırmıt 
ve bulunan eserleri göstererek f zahat 
vermiştir. Hafriyat yerinde bulunan 
kemikler (1300) sene evvelki insanla
ra aittir. Çanak ve çömleklerin Uzerin 
de yapılan tetkikler neticesinde de 
bunların (3000) sene evveline ait ol· 
duğu anlaşılmıttır. 

Şişhane faciasının duruşması başladı 
~ tfım gibi Kontes dö Foravil'in • b v 

~ı~~~~:::;::u:~z;:~ oguşma Davacılar ,şirketi de dava ettiklerini ileri sür-
!~!;.~= ,,ı;;ı:, c:;".;;; Ayaklarından qalcalanan düler. Şirkete celp çıkarılması kararlaşllrlldı 
~nını ... Etrafıma toplanan zabitler, h11 sızın başına teneke _ t 
ıc tnle dans etmek için adeta biribir- teneke su döküldü T k • h IA l 
~~kabet derecesindeydiler. .. Evvelki gece uat ikiye dotfu Sir • a Sim e!!l arı 

teldi J yet sıra Jak'la d~tmege kecide Ebussuut caddesinde garip ve me 
'~ ~~:·~_Benilım az aonrab.kurban,. raklı bir hırsızlık vak'ası geçmittir. Megdandakı çırkin köşe 

,,. •·a.oarladı m genç za ıt.. .. b dd ıL ı. ku, . •W • Yaptığımız tahkikata gore u ca e '" 1ealdırılıqor 
~ 'k\l ~dil~ği ~ güç olına- zerinde 36 numaralı evde oturan Stc-
hir bakçUk bir g~ ~g... Parl~k fan isimli bir gençle Froso adındaki an-
ı...... ış ve onu muteakip hemen goz . . 
~ öne d · · Ark dan eli . nesi yattıktan ıkı saat kadar sonra ha· 
tit..... evına... asm mı 1 b' 
"q b" hald b' b'tin li · · fif bir gürültü ile uyanmrı ar ve ır de ır e ıraz za ı e ıçın-

1 
k .. 

0 
bırakıe ... Bütün bunlar çok hassas adarrun pencered~n dışarıya at ama u-
~ bu delikanlıyı bUyilk bir zere olduğunu gorerek derhal bacakla-

Taksim meydanında ve en göze gö· 
rUnür bir yerde bulunan helilann ora· 
dan sür'atle kaldınlmasına dair bir mild 

det evvel yaptığımız neıriyat etrafında 
belediyenin harekete &eldiğini iıittik. 

Burada bulunan belilann hakikaten lt ~ dalgası içerisine salıvermeğe rına yaprşnuılar~. 
ltı gelmişti. Fakat asıl hidıse bundan sonra geç- çirkin manzarasını teslim eden beledi· 

hıı.,!> da. alabildiğine gözlerimin içine miıtir. Yakalanan hırsız olanca ~vv~ - ye, İstanbul tarafındaki diğer helllar 
~~or, buhranlar iri rdu. Ta- tile bu kapandan kurtulmak ıstemış, gibi bu belAlan da yer altında inşa et • 
~t eUınüı aıtU:~ırlıft belliydi. gürültüyü işiten evin üst kat kiracıla· meğc karar vermit ve ilk it olarak su• 
t 1~~. dana bitip de beraberce o- rı uyanmı§lar, daha bir kaç komıu da tar idaresinin kar!lamda münaıip bir 
~uz arkadan Jan'a toplanmıı ve Stefanın annesi feryat e • yer bularak oradaki dükkinlan istim • 
oı._ zaman, ~· . i d • • . B 

Geçen kış Şişhane yokuşunda bo· f 
zuk frenli bir tramvay arabasının yol KUltllr ı,ıerl 
dan çıkarak devrildiği, içinde bulunan 
yolculardan bir çoğunun hafif ve ağır Köy öğretmenleri 
yaralandığı, bunlardan bir kaçının da 
öldüğü, daha hatırlarda olsa gerektir. Ç kl B k I L 
Bu feci vak'aya ait davanın duruşma OCU arının Q an l,.; 

sına İstanbul ağırceza hakyerinde dUn farafindan okutulmasını 
sabah saat onda başlandı. istiyorlar 

Hakyeri Ahmet Suat SingUralm 
başkanlığında Kemal Kafsano ve Ab-

durrahman Şeref Uzalla kurulmuştu. 
Genel savam.anlık yerinde yar Kişif 
Kumral bulunuyordu. 

Vatman Fahrettin, alıkonulmuş o
larak, tramvay deposu muayene 'işyar-

lan Hasan oğlu Ha.san'la lsmail oğlu 
İbrahim, ahkonulmamı§ olarak, haıt
yeri karşısına çıktılar. 

Köy öğretmenleri kendi çocuklan
nm yüksek tahsil yapabilmelerini te
min için Kfiltilr Bakanlığından bazı 

dileklerde bulunacaklardJr. 
Bugün köy okulları üç amıflı oldu· 

ğu için bir köy öğretmeni çocufunu 
Uç yıl köyde tahsil ettirdikten sonra 

111' ladakatini de unuttu. Ve kendi- derek bekçıden m at ıstemııttr. u - lake baılanuıtır. Bu dükkanlar yıkılır 
kaybederek bana dedi ki: nunla beraber bUtUn komıutar hıraıı:m yıkılmaz derhal bir asri hela inta edi - Şahsi davacı yerine de, Selim'in 

11~-;-- Seıılnle beraber kaçalım, sevgi- bıçak çekmesi~den kforkktuklan i~~:. od. lecek ve Taksim meydanındakiler de vekili Refik, Kadriye ile Özdemir'in 

gehirdeki yüksek okullardan· birine 
göndererek tahsil ettirmek mecburi
yetini duymaktadır. Şehirde yatılı hu· 
susi ilk okullar olsa bile hocalar maıt 
vaziyetleri yü.zilnden çocuklanm bu 
okullara da gönderememektedirler. · daya &irememııter, a at ev sa ı ı e buradan kaldınlarak bulundukları yer vekili Adnan geldiler. Bu davacılar 

iL Garnyo vazı ti' Ben hırsızı bırakmadığı için yukanki pen- meydana ilave olunacaktır. 
dııce terecı~u~=uz öeterdk. "008 cereden hırsızın bapna teneke te~ek~ 
ı.~u öyle örUn:Um. Şimdi yapı- su dölnnUtlerdir. Nihayet hırsız ıçerı 
~ bir g dı ~ &iterdi w • girmeğe mecbur kalmıt ve Stcfanla 
~~a!Uıre, ~~:;: kar§llık ~nim d~ kurtulmak için boğuıurken belediye 
d~~ makul bir sebeple izah e- memuru Sıtkı ile Alemdar bekçilerin • 
~U idi. ÖyJe ki onun hırsı daha den biri yetiımittir. Hırsız ~erhal ka • 
t~ l!taın. Ve ~ mabatlarını rakola götUrü~mUştUr. Tahkıkat de -'daha ntUaait, ve hergeyi göze ala- vam etmektedır. • 

Oıık bir hale girsin. Bir Ermeni kızı kardeşıne 
~ ~ he)'ee&nb ve Nnkten renğe sarkıntılık edeni aardu 

1'izllntı aeyrederek: 
'1~ ~at, dedim. Ben lüks hayata 
' bir kadmun. Birdenbire ma
~ ILbhnak bana zor gelir. Sonra 
~ iatlraııatimizi ne yolda temin 
~ Ya!nu buaelerle ve kuru ek
~e Y&eıyabilmek cesaretini ben 

l!J. ~ bulamıyorum. 
\', beUllznn Jak, buhran geçiriyordu. 
~~or: '-talıklı manevramda devam 
~le bir \Un, Nihayet konuımalanmız 
il-. cc~kil aldı ki mUIAzım Jak, ba· 
'<iyıecu venııeğe,, hazır olduğunu 

t . 
ttai: bu, manevramızm en had nok
~'Pıp 1• Burada birdenbire bir dönüş 
ıtın; geriden dofru bir daha vurmak 

dı. 

'>J?ı~nını mı verinin, dedim. Ca· 
"tı~ ~ k, Ben benim ;<:in mesleğini 

Jaıc ~fe nzt olamazsın. 
tereddiltsUzce bu ittihamı red-

Kocamustafapapda oturan dökmeci 
çıraiı 16 yatında Minas yoldan geçen 
Zaruhi isminde bir kıza sarkıntılıkta 
bulunmuıtur. 

Zaruhinin kardeJi Haygazar bunu 
görünce Minasın Uzerine atılmıı. bıçak· 
la ba!lndan yaralamııtır. Hayguar ya
kalanmıJ, Minas hastaneye kaldın\ • 
mııtır. 

YEDi EVl SOY ANLAR - Davut· 
paıa civarında yedi ev soyan İsmail ile 
Abbasın daha bazı evleri de soyduktan 
antaııtmııtır. Bunlar da Cibalide Bayan 
Ulviyenin, Şehremininde belediye mu· 
hasebe memurlanndan Bay Halilin, Sa
matyada Bayan Annanın yine Samat -
yada cambaz sokafmda bayan Fatm • 
nın evleridir. Bu d6rt evden çalınan er 
yatar da meydana çıkarılmıştır. 

AôAÇTAN DUŞTU - Tophanede 
Ktlıçaltpaıa camii mUenini Niyazi ca· 

mi avlusundaki ağaçtan ıhlamur kopa· 
rırken düımüı. yaralanarak baataneye 
kaldmlmııtır. 

SOKAOA BAKARKEN - Arna • 
vutköyde kilise sokağında oturan Hü • 
ıeyinin iki yaıındaki kın Gülten evle • 
rinin ikinci kat penceresinden sokafa 
bakarktn düpnii§, yaralanmıı, Beyoğ • 
lu baatanesine kaldınlmııtır. 

SUYA ATLARKEN BAYILMIŞ 

- Nipntapnda tngiliz mektebi tale • 
besinden Nbmı ile Ercüment Suadiy~ 
de denize atlarlarken Nazımm karnı 

suya ıiddetle çarpmıf, bayılmııtır. Na
zım tedavi altına alınmqtır. 

SUDAN YANDILAR - Fenerde 
Haydardı Araplar sokağmda oturan 
polis Cemilin karııı ile kızı Bahriye ça· 
maırr yıkanmak üzere kaynatılan ka • 
zanı ocaktan indirirlerken kazan dev • 
rilmit. ikisinin de vücuttan muhtelif 
yerlerinden yanmııtır. 

KADIN YOZUNDEN - Kasım • 
paıada birinci sokakta oturan çöpçü 
Reıitle arkadaıı Mehmet Ali bir ka • 
dın yüzünden kavga etmiıler, Reıit 

bıçakla Mehmet Aliyi iki yerinden vur· 
muıtur. Yaralı hastaneye kaldınlmıı • 
tır. 

namına, tramvay ıirketinden otuz be· 
ger bin lira tazminat isteniliyordu. 

Davacı yerinde bunlardan başka kim· 
se yoKtu. 

Davacı avukatlan, tarafların ku
rulması için mal sahibi sıfatile tram

vay şirket'inin hakyeri huzuruna çağı
nlması gerek olduğunu, maldan mes-

ut olan ılrkeU ~e dava ettiklerini ileri 
atlrdWer. 

Bunun berine, firkete celp çıkanl· 
muma ve durupnanm devammm 11 
temmuz aabahı eaat ona bırakılması· 
na karar verildi. 

Dünkü _yağmur 
Şebrmmde Uç dört ıün evvel baı

byan 11cak hava dün öfleden sonra 
birdenbire baıhyan tiddctli bir yaf • 
mur neticeıi bir hayli ıerinlemiıtir. 

Yafmur Uç aaat kadar hemen hemen 
arabk11s sUrmUt ve cece bava yeni • 
den açmqtır. 

ŞARK DEMIRYOLLARINDA 

Şark demiryolları kumpanyası nez
dindeki bUkCimet mllfetti§i Salahaddin 
depolar ıefile birlikte dün sabah Trak· 
yaya gitmitlerdir. Seyahatin, hlikômetl 
tarafındın ahnuıası dil§Unülen hat it • 
lerl ile allkalı oldufu söylenmektedir. 

Onun için öğretmenler Bakanlık· 

tan çocuklannm §ahirdeki köy okulUB 
dan yüksek olan okullarda Bakanlık 

taraf'ından tahsil ettirilmesinin temi
nini istemişlerdir. Bu dilek KWtllr Ba
kanlığı tarafından ehemmiyetle tl!t. 
kik edilecektir. 

Telebe ve kam" 
KWtUr Bakanlığı bütün ille ve or

ta okullara kamp itleri etrafında ye
ni bir tamim yollamıştır. Bu tamime 
göre her talebe bill istisna kampa lf
tirak etmek mecburiyetindedir. Sıh· 
ht sebepler ancak askeri tıb heyetleri 
tarafından muvafık görUldUğU takdir
de kabul edilecektir. Tıb heyetleri ta
rafından verilmiyen mUeueseler dik· 
kate almmıyacaktır. 

Difer taraftan her talebe ancak ken 
dl olqalunun yaptığı kampa iştirak ede 
cek, diğer kamplara iştirak edemtye
cektir. Talebenin askeri denlerdea 
ımıf geçme durumu da ancak kamp 
sonunda belli olacaktır. 

Mısırlı talebeler 
TemmUz ayı içinde Mısırdan 80 ki· 

şilik bir talebe kafilesi gehrlmizf gez
meğe gelecektir. Bu kafilenin başında 
profesörler de bulunacaklardır. Tale
beler şehrimizde on bes Jrl1n kadar ka
lacaklardır. 
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s p o R 

''Kahve renkli bombar
dıman tayyaresi!,, 

yenildikten sonra .. 
"Şmeling yüz buldu ama 
ben ona göstereceğimJ,, 

Louis ile Şmelling'in yaptıkları maça ait Nevyorhtan telgrafla verilen 
resimlerden: ilk devrelerde Şmelling yerde bir tehlike atlatıyor . 

Şam sergisinde Kimler lbracat ta 
llğl yapabilir 1 Paviyonumuz acıklı 

bir vaziyette mi 
bulunuyor? Ticarette tağşişin 

Bir müddet evvel Şamda açılmış o- mürakabesi 
men'i ve ihr 
korunması k 
tebliğ edildi 

ve 
alakadarlara 

Ticarette tağş:şin men'i ve ihraca -
tın mürakabesi ve korunması hakkın -
daki kan.un vilaket, belediye ve tica -
ret odalarına bildirilmi§tir. ihracatı -
mızın İnkİ§afına büyük yardır.tları ola -
cak bu kanunun maddelerini yazıyoruz: 

Madde: 1 - ihracat ticaretile meş ~ 
gul olmak istiyen tacirler iktısat ve -
kfiletinden ruhsatname almaya mecbur
durlar. Bu ruhsatnameler üç sene müd
detle muteber olup müddet bitince ye
nilenmeleri lazımdır. İktısat vekaleti -
nin teklifi ve icra vekilleri heyetinin 
kararı ile bazı mıntakalarda ihracat mad 
delerinden bazıları bu hükümden istisna 
edilebilir. 

Madde: 2 - Ruhsatname almak 

lan Şam sergisinde Türk' paviyonunun 
çok iyi tertip edildiğine dair yapılan 
neşriyata rağmen, son posta ile gelen 
türkçe Vahdet gazetesine göre pavi • 
yonumuz hiç de iyi tertip edilmemiş ve 
bilhassa fakirliği itiba,rile fena bir tesir 
bırakmıştır. Yine gazetenin yazdığına 
göre kocaman bir salon içerisinde dar 
raflar üzerine gelişi güzel atılmı§ bir 
kaç üzüm ve incir sandığı ile, üç beş 
konserve kutusu, inhisar idaresinin bir 
kaç şişe likörü ve beş on kutu sigara • 
dan başka bir şey bulunmamaktaym:ş 1 
Gazete sergi hakkında verdiği malfi -
mata şunu da ilave etmektedir: Suri • 
yede açdan sergilere ilk defa iştirak e
den dost ve kardeş Türkiye hükfimeti • 
nin büyük makamları, Şamda dost ve 
yabancıya karşı teşhir edilen Türk pa
viyonunun bu acıklı vaziyetinden ha • 
berdar mıdır?. Avrupaya bile parmak için: 
ısırtan Türk inkılabı endüstrisinin e - A - Ticaret kanununun dördüncü 

serleri yalnız bir kaç deri parçasile üç 
beş likörden mi ibarettir? 

Alakalı makamların Şam sergisinde
ki vaziyetle yakından alakadar olmala
rım temenni eder ve bu neşriyatı ay • 
dınlatmalanm bekleriz 1 

maddesi mucibince ticaret yapabilmek 
ehliyetini haiz bulunmak; 

B - Türk ceza kanununun üçüncü 

kabahatleri işlemeyi yahut 
hariçteki taahhütlerini fena 
rine getirmemeyi itiyat et 
cirler hakkında 1705 umar 
ceza hükümleri tatbik olun 

Ruhsatname müddeti iç· 
daki fıkrada yazılı kabahati 
fa işlenmesi veya taahhüt 
müddet içinde üç defa yerin 
mesi itiyat sayılır. 

Madde: 10 - 9 uncu ma 
re cezalandırılan veya bu k 
ci maddesindeki vasıfların ta 
ya bir kısmını kaybedenleri 
meleri geri alınır. 

Madde: 11 - Makbul bir 
maksızın ihraç mallarının k 
iç ve dış pazarlarında düşü 
tırmak suretile normal piya 
na tesir yapanlar 1705 num 
nun 6 ve 7 nci maddelerine 
landırılırlar. 

Yeneceklerine ikisi de emindiler. , 
Şüphesiz, ikisi de galip gelemezlerdi. 
Nitekim, birisi yendi, öteki yenildi. 

Fakat, bütün boksörler de dahil 
olmak üzere, herkes zenci boksörün 
galip geleceğini zannediyordu: Umit. 
!eri mahvoldu. 

Ringte bir yıldırım hattı gibidir. 
Pek keskin olan beyni harikulade bir 
çabuklukla işler. Fakat döğüşme:IL 
ği zamanlar zekası da donmuşa ben
zer. Sözleri ve hareketleri. ağırlaşır. 

_EoNFERANSLAR 
JAPON iKLiMi, ADETLERi 

VE HARSI 

1 

babmm birinci, ikinci ve üçüncü, altın -
cı babının birinci üçüncü ve beşinci ve 
onuncu babının birinci ve dördüncü fa. 
sılları ve adı geçen kanunun 503, 504 ve 
505 inci maddeleri ile ticaret kanunu -
nun 64 üncü ve 1705 numaralı kanu -
nun hükümlerine göre mahkO.m edil -
memiş olmak; 

C - ihraç edeceği mallar ve ibra -
cm icap ettireceği muamele hakkında 
vukuf sahibi olduğu veya vukuf sahibi 
şerik veya müstahdemi bulunduğu men 
sup olduğu ticaret odasınca tasdik e • 
dilmiş bulunmak; 

Bu maddenin tatbikini i 
şartların mevcut olduğuna 
büyük ntülkiye amirinin vey 
deceği idare şubeleri amirle 
zatın reisliği altında tktısat 

nin memur edeceği bir zat ile 
dalan ve bulunmıyan yerlerd 
daimi encümenlerince kendi 
rasmdan seçilecek bir zattan 
heyet tarafından karar verilirı 
rar üzerine cumuriyet müdd 
liğince takip yapılır. Mahvolan bir ümit daha var: J oe 

Louis'in ümitleri. Zira, zenci boksör 
muhakkak galip geleceğini söylüyor, 
,ıe "kazanırsam,, diye hayaller kuru
yordu. Bakm neler düşünüyordu: 

''i-façı kazanırsam elime bir miL 
yon dolar geçecek. Bu para bilhassa 
l enim i~in çok büyük bir şeydir. Çün. 
k ti bir iki sene evvel yüz dolarım o. 
bcak diye bile düşiinemezdim. 

f "'' Schmding'i yerıdikten sonra sıra 
Brnddock'a 'gelecek. Onunla da ey. 
lülde kar::;rlaşacağım ve yeneceğim .. 
Onu da yeneceğime eminim: Çünkü 
Sclımeling-: yendikten sonra onu yen
mek i~Ü!n bile değildir.,, 

JJ1 AÇTAN EVVEL 
Zenci boksör J oe Louis'in maçtan 

bir kaç saat enelki halini Daily Ex. 
pressin N evyorktald spor muhabiri 
de şöyle anlatıyordu: 

''Joe Louis'e uğradım. Bu (kahve
rengi bombardıman tayyaresi) nin 
Aiman boksörü Schmeling ite döğiiŞ
mek üzere ringa çıkmasına bir iki sa
at kalmıştı. Kendisini otelinde mah. 
zun mahzun ağız armoniği çalarken 
gördüm. 

Çok S(;Vdiği yatağından tam on 
iki saat uykuyu müteakip henüz ka1k
rnrştı. Fakat bana bir haftadanberi 
hiç uyumamış bir adam kadar uyku. 
lu görünüyordu. 

Lakin bu hal, bu renkli çocuğun 
başlıca hususiyetlerinden biridir. 

Bugün Schmelingin yegane ekzer. 
sizi de sokaklarda tembel tembel do. 
laşmaktan ibaret olmuştur.,, 

MAÇTAN SONRA 

Burayf. kadar maçtan evvelki saf
halar. Şimdi maça ait tafsilatı ve 
maçtan sonra söylenenleri dinliyeHm. 
Neticesi bütün dünyayı şaşırtan ma. 
çm işte kısa bir hulasası: 

Birinci ravundda Joe rakibinin ü. 
zerine önce sol yumruğu ile hüctım 

ediyor, sonra sağ yumruğunu işleL 
rneğe başlıyor. 

İkinci ravundda Schrneling, zr:ıciye 
doğru ilerlemek istiyor. Fakat gene 
gerilemeğe m~cbur oluyor. 

Üçüncü ravundda Schrneling stırt 
bir kroşe vurarak Joeyi geriletiyor. 

Dördü11cü ravund: Schrneling gc. 
ne kroşelerine devam ediyor. Joe ye. 
re yuvarlanıyor, fakat kalkıyor Ye 
çarpışmağa başlıyor. Bununla bera. 
ber galip vaziyette olan Alman bok
sördür. 

Beşinci ve altmcı ravundlar da 
Schmelingln galibiyetile bitiyor. 

Yedilıc:i. ravundaa Joe rakibine 
)>irden üstün bir vaziyete giriyor. Fa. 
kat sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve 
on birinci ravundda hep Schmeling 
faiktiı'. On ikinci ravundda da gonk 
vurur vurmaz, rakibinin üzerine atıL 
makta büyük bir rnahant gösteriyor: 
Öteki henüz hazırlanmamış vaziyet. 
tedir. Bunun için, Schmeling, sağ 

yumruğu ile vurduğu bir kroşe ile 

Yunan milli basketbol takımile 
ilk karşllaşma bu akşam 

Diin &ehrimize gelen Yunan 

Şehrimizde iki müsabaka yaparak 
ofan Yunan basketbol takımı dün 
Romanya vapuru ile · şehrimize gel. 
mi:;tir. tık karşılaşma bu akşam 
Türk - Yunan milli takımları ara. 

milli basketbol takımı. 

sında yapılacaktır. 

İkinci karşılaşma da cuma a'c~~l 
mı Atina - İstanbul takımları ara. 
::undadır. l\rnsabakalar Beyoğlu Halk. 1 

evinde saat yirmi birde başlıyacaktır. I 

Eminönü Halkevinden: 

26-6-935 cuma günü saat US.30 
da evimizin Cağaloğlundaki merkez sa
lonunda Tokyo İslam - Türk ensti • 
tüsü direktörü profesör Koji Okuba ta· 
rafından (Japon iklimi, adetleri ve har
sı) hakkında türkçe bir konferans ve • 
rilecek, plaklarla Japon havaları çalı • 
nacak ve projeksiyonla resimler gös • 
terilecektir. Bu konferans için davetiye 
yoktur. Her isteyen gelebilir. 

zenci boksörü sırt üstü yer~ seriyor. 
Joe Louis ancak beş dakika sonra 
kendine gelebiliyor l. 

BU GALIBIYETN SEBEBi NE? 
NEDiR? 

Stadyomu dolduran yetmiş bin 
kişi bu işe hayrandır. Çünkü hemen 
hepsinin galip göreceklerine inandık. 
ları Joe Louis hakemin on saymasını 
uykusunda dinlemektedir. 

Boksörler, Schmelingin bu galibi
yetine sebep olarak hem iyi ve hem 
sert oynamasını gösteriyorlar. Al
man boksörün, esasen, zenciye daha 
teknik oynıyacağı biliniyordu. Fakat 
Joenin sert yumruklarından korkulu. 
yordu. Schmeling sert davranarak 
bu tehlikeyi yenmişti. 

Maçtan sonra. Max Schmeling: 

"Kazar.acağımı hiç zannetmiyor
dum. Kazandım: Ne saadet?., de. 
mfştir. 

Karısı Anny Ondra da: 
"Ben şimdi dünyanın en mesut 

kadınıyım!" demiştir. 

Joe Louise gelince: 
"Ne yapalım! Diye kendini tesel

li ediyor: Nakavut hepimizin başma 
gelecek bir şeydir. Demek sıra be. 
nimmiş!,, 

Schmeling ile c;arp:şa~k olan 
dünya boks şampiyonu Braddock ise: 

"Schmeling yüz buldu ama, de
mektedir, ben ona göstereceğim!,. 

Bu, agır bir tehdit ve aynı zaman. 
da büyük bir söz. Bakalım Braddock 
da Joc gibi kendine faz:a güvenme
nin cezasmı çekecek mi?. 

tıLJf AN GÜREŞÇiLER BUGVN 
GELiYORLAR 

Güreş-;ilerirnizle karşılaşmaya da. 
vet edil~n Alman güreşçileri bu -,a_ 
hah trenlt şehrimizi' geleceklerdir .• 
Takım yedi güreşçi ve i.ı!r idarecic!en 
mürekkeptir. tık harşılaşma yarın 1 

akşarr. Taksim stadyomunda olacak. 
tir. İkinci mü~abak:'l 26, üçüncü mü. 
sabaka 29 ha:iranrladrr. Dördi.incü 
bir karşrlaşma:·:ı. üç mü-,atıakadan 
alınacak nt>ticelerden sonra karar ve. 
rilecektir. 

D - Hileli veya taksiratlı olarak if
las etmemiş veya konkordato yapma • 
mış olmak şarttır (adi iflasta itibarı ye
rine gelenler bu kayıttan müstesnadır.) 

Ruhsatname almak istiyen hükmi 
şahıslarda idare meclisi reisi ve a -
zalarile bunları imzalarile ilzam eden -
lerin B ve D bentlerinde yazılı şartları 
haiz bulunmaları şarttır. 

Madde: 3 - Ruhsatname almak isti· 
yenler, hangi malların ihracile meşgul 
olacaklarını iktısat vekaletine verecek
leri istida ile bildirirler. ikinci madde -
de yazılı şartları haiz bulunduklarına 

dair icap eden vesikaları da bu istida -

ya raptederler. 
Madde: 4 - Verilecek ruhsatname-

de tacirin hangi malların ihracile meş

gul olacağı gösterilir. • 
ihracat tacirleri, ruhsatnamelerin 

de yazılı olmıyan malların ihraç tica

retini yapamazlar. 
Ruhsatnamelerde yazılı olanlardan 

başka mal ihraç etmek istiyen tacirler 
ellerindeki ruhsatnamelere bu malların 
da ilavesini talep edebilirler. 

Madde: 5 - Ruhsatneme alan ta -
cirler, firmalarının yazılı olduğu bütün 
ticari kağıtlanna ruhsatname numara· 
smı koymaya mecburdurlar. 

Madde: 6 - Birinci maddenin son 
fıkrasında yazıh istisnai hükümler mah 
fuz kalmak üzere, ruhsatneme göster • 
miyen tüccarların malları gümrükler -
den memleket dışına çıkarılmaz. 

Madde: 7 - Hükfimet, lüzum gör-
düğü mıntakalarda muayyen malların 
ihracile meşgul ruhsatnemeli tacirlerin 
birlikler kurmalarını emredebilir. 

Her ruhsatnameli tacir, mıntakasın-

daki birliğe aza olabilir. 
Bu birliklerin teşkilat ve idare tarz -

larile murakabe usullerini gösteren sta· 
tüler, alakadarların mütaleasr alındık
tan sonra tktrsat Vekaletince tanzim ve 
icra vekilleri heyetince tasdik olunur. 

Statülerde azaların birlikten çıka -
rılmasını icap ettiren sebepler de gös -

terilir. 
Birliğe girmiyen tacirler, birliğin iş-

tigal mevzuu olan malları ihraç ede -

mezler. 
Madde: 8 - 1705 numaralı kanun

la bu kanuna göre çıkarılmış nizam -
name ve alınmış kararlara teknik b:ık·m 
dan aykırı fiillerden, ayr·ca ceza tehdi -
di altına alınmamış bulunanlnrı işliyen
ler hakkında sulh mahkemelerince vir
mi liraya kadar hafif par:ı cezası hük -

molunur. 
Madde: 9 - 8 inci maddede yazılı 

Madde: 12 - 1705 numa 
nunla bu kanunda yazılı suçl 
ruşmalarında mahkeme İktısaı 
liği tarafından memur edilec 
hassısın mütaleasını dinler. 

8 inci maddede yazılı ceza 
binde bu madde hükmü tatb 
maz. 

Madde: 13 - ikinci madd 
bendinde yazıtı suçlardan do 
9 uncu maddeye göre mahku 
tacirler hakkındaki hükümler 
tikten sonra bunların birer suı 
muriyet müddeiumumi!iklerin 
rudan doğruya ikusat vekaleti 

derilir. 
]\ıf~dde: 14 - Hükmi şahısı 

numaralı kanunla bu kanun h 
rine aykırı hareketlerinden do 
zai takipler, bunların alakalı 
lerile imza salahiyetini haiz m 
hakkında icra edilir. 

Mümessil ve memurların bu 
leri başkalarına menfaat temin 
veya mensup oldukları hükmi 
ra zarar vermek maksdile yp 
tertip edilecek ceza bir misli 
arttırılabilir. 

Madde: 15 - 1705 numara 
ile işbu kanun hükümleri_ dahi 
pılacak nizamnamelerle tayi 
murakabe masrafı iktısat veka 
çesinden temin edilir. 

Madde: 16 - İhracat ticare 
rakabesinde kullanılacak memu 
az lise veya bu derecedeki ticar 
tehi mezunlarından olması ve ik 
kaletince açdacak ihtisas kurs 
ehliyetname almış bulunmaları 

Mumakkat madde: A - 1 
sani 1936 tarihinden önce ibra 
ri olarak teessüs etmiş olup da 
nunun neşri tarihine kadar ihr 
caretile meşgul oldukları kayıt 
dukları ticaret odalarınca tasdi 
ler bu kanunun ne~rinden itiba 
ay içinde iktısat vekaletine mtir 
derlerse ikinci maddede yazılı 
şartlar aranmaksızın kendilerine 
satname verilir. 

B - Bu kanunun istilzam ett 
raflar 1936 mali yılı iktısat 

bütçesinin 7 52 inci Türkofis v 
ticaret mümessillikleri teşkilat " 
sarifi umumiyesi faslından verili 

Madde: 17 - Bu kanunun 5 
ncı maddeleri kanunun neşrind 
ay sonra ve diğer maddeleri ne§ 
rihinden muteberdir. 

Madde: 18 - Bu kanun hÜ 

ni icraya icra vekilleri heyeti ııı 
dur i 



r-~-e_z_i ;ti 1 er 1 
Yeni zaferlerimiz 

"M ontreux,, de Türk tarihinin 
~elti bir ıerele kavuıtuğu müjdeıi 
ue • 

nt f<ı§trtmadı. Bu, beklenen bir 
fe)', daha doğrum önce kılıçla, 
10nra medeni üstünlüklerle kaza
tıılrnlf bir haktı. 

Bütün dünyada en çapraşık 
olrıtlar çalkanır, en azgın iıtahla
~Q büyijk lokmalar pe~keı çekilir
ken, Türkün kenbi boğazlarını 
endi toplarile korumak istemesi-

rıe kim: 

-Hayır! 

Diyeb:lir? 
B. "L l . ız ozan,, a da ak alın a 

tıtrni§tik. Orada inıanlığın en 
~itsek imtihanını veren bir mü
be·~ varlığı ile yükselmi~; Fakat 
, 
0biirlenmemiı tik. Geçmiıi za
er dolu bir ıoya da zaten bu ya-
~Of·rdı. O vakitler, yer yüzünde 
Gha bugünkü sert fırtınalar eı-

1'1 .. 
l ege bCJ§lamamııtı. Ak yakal~k-
dar. uzun ömürlü muahedeler 
~GPtıklarına inanıyorlardı. Bo
!Gıların ıilahıızlığı, bu §artlar 
l • 
~•nde o kadar korkunç ıayıla-

1'1Clzct (, 

Fakat sonra rejimler deği.(lti, r .• ~ 

l eıırnler devrüdi. Öyle kasırga-
~r koptu, öyle beklenmez feyler 

clu ki, eski inan ve giivenlerin 
~rlerinde yeller eımeğe başladı. 

rtada temeli sarsılmayan, çattsı 
~Qhrdamıyan hiç bir varlık kal
~a~ı. Bu karışıklıkta herkeı: 
1. kı el bir baş içindir!.,, diyerek 
1tallundı. 

1 
Ellerini, kılıçlarının ıapma, tü

eklerinin tetiğine atanlar, kendi 
rii~lerinden, kendi yüreklerinden 
~ok karııdakilerin güçsüzlükleri
'~~ .. güv;niyorlardı. Elin derdi, 

' ~~~ Ülkelerin karıııklığı fırsat 
k ilındi; ansızın kalkınmalar, bas
ına benzer atılmalar yapıldı. 

b Yalnız biz:. bu ifte de ağır 
<ıtlılığımızı, imzamıza ıaygımı

:tı koruduk. Para borcumuz isin 
de böyle yapmııtık. Önümüzde 
Yekunlara sünger çeken acı ör
llekl er yok değildi. Fakat onuru-
1>1rıı; bizi bu çukura düıürmedi. 
lı Şimcli insanlığın karıısında 
Qkkımızı istiyoruz. Dün ğelen 

~elgraflar, bütün devletlerin Türk 

Olzel saa'atlar 
Akademinin güzel eserlerle dolu 

yıllık sergisi dün açıldı 
Güzel Sanatlar Akademisinin se.. 

nelik sergisi dün Direktör Bay Bur
han toprağın bir söylevi ile açılmış. 
tır. 

Bay Burhan Toprak, Akademiııin 
güzel bir tar!hsesini yaptıktan sonra 
asıl maksada geçti. Güzel Sanatlar 
Akademi;;;inin esas itibarile elli sene. 
yi mütecaviz bir mazisi \'arsa da, ha
kiki iaaliyeti son beş altı sene içinde 
başlamıştır denebilir. Her yıl sezi. 
lir dereceile artan talebesi ve mezun. 
larile memleketin sanat hayatına ~n 
elverişli ihtisas sahipler.ni vermekte. 
dir. Hundan başka mektebin yetişti. 
rici elemanları da son yıllar içinde 
kuvvet bulmuştur. Avrupanın en ta. 
nınmış, en ~hliyetli profesörleri ge. 
tirilerek her ihtisas şubesinde kendi. 
terinden büyük istifadel~r görülmüŞ
tür. 

Geçenlerde ölümile Akademi mu. 
hitinde derin bir tees.ı;;iır uyandırar. 

yeni prof~sör B. folzikin yerine de 
aynı kudrc!t ve ehliyettı> biri getirile. 
cektir. 

Ilu yıl mimari şubesinden 15 mi. 
mar mezun olmuştur. Tezyinat ,.e 
resim şubtlerinden çıkan talebenin 
sayısı 4 ise de bu miktann gelecek 
yıllarda hatırı sayılır bir yekunu bu. 
Jacağı muhakkak görülüyor. 

Direktör Bay Burhan Toprak, 
söyl~vini bitirdikten sonra davetlileri 
sergiyi görmcğe davet etti. 

Talebe, güze çarpar bir intizamla 
serginin muhtelif şubeleri hakkında 
ziyaret~il~re izahat veriyordu. 

Bundan başka resim, mimari tez. 
yinat, seramik, Şark tezyinatı ilah. 
gibi kısımların her birinin pro. 
f esörleri de ait oldukları dairelerde 
ziyaretçileri ayrıca tenvir ediyordu. 

Bu sırada profesör Bay Çallı lb. 
rahim, tezyinat profesör\! Bay Ah. 
met Mit.at, ~ramik profesörü genç 
"e değerli sanatkarlarımızdan Bay 
İsmail Hakkr, hele Şark tezyinatı 

profesörü tezhip ve hat üstadı diğer 
Bay İsmail Hakkının ve profesör 
Edibin izahları herkesi pek tenvir et. 
miş ,.e seyretmekte oldukları sanat 
mevzularına gerçekten bağlamıştır. 

Ostad Çallı lbrahimın "Atatür
kün ı:ortresi., ni gösteren tablosu re. 
sim salonunun en büyük kıymet ,.e 
screfini teşkil etmekteyd!. 

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

Akademi Direktörü 
B. Burhan Toprak 

Dünkü davetliler arasında, saylav. 
larımızdan Bayan Fakihe General 
Hakkı Şinasi, Sovyet baş 'konsolosu 
B. Haykis ve konsolosluk başkatibi 

B. Kemal Kitabof \'e bir çok gazeteci. 
Jer ve şehrimizin tanınmış mü tef ek. 
kir ve sanatkar bayanları bulunuyor. 
du .. 

Sergi mevsimin tam yerli ve ha. 
kiki muvaffakiyetini teşkil etmiştir. 

FESTiVAL HAZIRLIKLARI 
DEVAM EDiYOR 

Ağustosta başlıyacak festival ha
zırlıkları ilerliyor. Romanyadan 25 
çocuktan mürekkep bir koronun geti
rilmesine karar verilmiştir. Bunlardan 
başka Londradaki festivale giden Ro
men heyeti de !stanbula gelecektir. 

BURSA YOLU 
Denizyollan idaresinin Mudanya se

ferleri Yalova yolile Bursaya giden 
yolcuları çok azaltmıştır. Akay idaresi 
bu vaziyet karşısında yeni tedbirler 
almaya mecbur kalmış ve kaybettiği 
yolcuları temin için 48 ~aat muteber ol
mak ilzeFe ıidif dönil§ biletleri ihdas 
etmiştir. Bursaya giden yolcuları da -
ha ziyade ticaret erbabı teşkil ettiğin
den yeni biletlerin iyi karşılanacağı ü
mit edilmektedir. Akay idaresi ayrıca 
bavul ve sepetlerden alman S ile 25 ku
ruş arasındaki navlun ücretini de kal
dırmıştır. 

5 - KURUN 24 HAZiRAN 1936 ~_.. 

l t;KONOMi 
Yumurtalarımız 

Kontrol ,stasyonlarının 
faydaları görüJmeğe 

baş!adı 
İktisat Vekaleti tarafından teşkil 

edilen yumurta kontrolü istsyonları

nın faydalrı gün geçtikçe artmakta
dır. Kirli yumurtaların ihraçtan men'i 
hakkındaki talimatnameden sonra ec
nebi piyasalarına sevkedilen yumur
talarımız daha ziyade rağbet görme
ğe başlamıştır. Alakadar bir zat bu 
hususta şunları söylemiştir: 

- Kabuklarının bir kısmı kirli o
larak ihraç edilen yumurtalar ecnebi 
piyasalarında daima çok fena bir te
sir yapar, bu arada, çamurlu ve rutu
bet dolayısile sararmış, üzerinde kan 
lekeleri silinmemiş yumurtalar da ay
ni tesiri yapmaktan geri kalmaz. Ve
kaletin yeni talimatnamesi bu yumur
taların ihracını menettiği için faydası 
derhal görülmüştür. 

Bunula beraber itiracatımızın art
masını beklemek bugün için doğru ol· 
maz. Maksat ecnebi piyasalarında 

Türk malının her hususta üstünlüğü
nü göstermektir. Buna da muvaffak 
oluyoruz. 

Buğday mahsulümüz iqi 
Bundan bir müddet evvel buğday 

fiyatlannm birdenbire arttığı yazıl
mıştı. Son günlerde gelen haberlere 
göre bu yıl on senedenberi görülme
miş derecede bol buğday mahsulü alı
nacaktır. Bunun sebebi yağan yağmur
ların buğday mahsulünü çok fayda
landırmasıdır. Bazı mıntakalarda buğ 
day fidanlarının boyu 1,70 e kadar 
yükselmiştir. 

Son haftanın piyasası 
Son hafta içinde muhtelif firmalar 

memleketimizden mal almak isteğinde 
bulunmuşlardır. Selanikte bulunan 
bir firma, mühim miktarda kürklü av 
derileri, Nevyorktan bir firma, simli 
kurşun, civa, tutya, manganez, krom, 
antimuan, arsenik; Budapeştcden bir 
firma krom; lsviçreden bir firma sı
ğır ve koyun barsakları, tsveçten bir 
:irma biralık arpa istemiştir. Bu is
tekler, Türkofis ve Ticaret odası ta
rafından alakadar tacirlere bildiril
miştir. 

Liman işleri 
Liman genel direktörü bay Raufi 

rr=[ Sa§hk konuşmhlare J 
KURUN 

Hekiminin 
cevapları 
Çommdan 1 ve ! işaretiyle '!Ora,. 

ok"U1fllCllmuza: 

Şimdiye kadar çektiğiniz hastalık
lar ve bünyeniz hakkında mufassal 
mektup yazar ve 6 kuruşluk pul da 
ilave ederseniz hemen cevap veririz. 

O. T. ô. imzalı okuyucumuza: 
Bulunduğunuz yerde hastane var

sa dahiliye mütehassısına baş vuru
nuz. Mütehassıs icap ederse röntken 
ve sair muayenelerinizi yaptırır. Daha 
fazla tafsilat isterseniz 6 kuruşluk 

pulla düşüncelerinizi bildiriniz, hl•men 
cevap veririz. 

Kunrn Hekimi 

ZA Y1 ŞAHADETNAME 
Oğlum Rüatm Beyoğlu 22 inci ilk 

okulundan 1933 yılında aldığı şaha

detnameyi kaybettiğinden yenidtn bir 
örneği alınacaktır. Eskisinin hükmü 
olmıyacağı ilan olunur. 

Valdesi: Maviş 

Manyas henüz Ankaradan dönmemiş
tir. Öğrendiğimize göre İzmir liman 
işleri direktörü Bay Haşmet de An
karada bulunmaktadır. Liman işleri 

umum müdürlüklerinin ve gümrük an
trepolannın !ktisat Vekaletine devri 
hakkındaki kanun Kamutayca kabul 
edilmiş olduğundan yapılacak Y<'ni 
kadro Ankarada tesbit edilmek iizere
dir. Mevsukan öğrendiğimize göre 
temmuz ayından itibaren yeni kadro 
tatbik edilecek ve hazıralnm:ş olan 
proje üzerinden ıslahata başlanacak

tır. 

ithalat ve ihracatımız 
İstatistik umum müdürlüğü tarafm 

dan hazırlanan bir istatistiğe göre 
mart ayı içinde 6 ,514,974 liralık itha
lat, 7,361,183 liralık ihracat yapılmış
tır. Geçen sene ayni ay içinde ithala
tımız 5,802,976, ihracatımız 4,429,567 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu yıl son üç ay içindeki ithallt 
ve ihracatımız da şu suretle tesbit 
edilmiştir: !kinci kanun ayında 6 mil
yon 422,000 liralık · ithalata mukabil 
9,126,000 liralık ihracat, şubat ayı 

içinde 7,418.000 liralık ithalata muka
bil 5,520,000 liralık ihracat, mart ayın 
da 4,515,000 liralık ithalata mukabil 
7,391,000 liralık ihracat. 

'•te .. ' • k 'l k '- kl .ı .. H•nı ço aıı ve pe na ı gör- =======::::= T t k " e r. a : 
rıklerini bildirdiler. Çanakkale Topkapı sarayında eski Türk eserleri müze-

;Qfen orada yarattığımız harika- sinde başkatiptir; fakat bu vazifeyi üç bet kurut 
Qrfa bizim olmu~tu. Süleyman maaıından ziyade Türk sanat ve medeniyetinin ince 

PQ§a, Hamzabey kıyılarından kur- eserleriyle başbaıa yaf&DMlk zevkini devam ettirmek 
fıya Qfmı§tı. Anafartalar orada için bırakmadığını onu yakından tanıyan herkes bi
c l lir. Senelerdenberi beraber çalıftığı maiyetindeki 
•• <ın ı yıldırımlarını gürletmi~ti .• r S" eski memurlar, yanına ön1erini ilikliyerek girerler, 

roua., bir mauıl, "Aıil,, bir ku- kartıaında elpençe divan dururlar ve ona "Baıefen-
~~ntu olabilir. Fakat ''Seddülba- di,, diye hitap ederler; Enderundan yetiımiı, Top-

·r,, den Kanlı sırta. Akbaştan kapı sarayında okumuı, Topkapı ıarayında büyü
k.-rırnkaleye kadar her karıf top- müı, Topkapı sarayında memurluk etmiı, eyyam 
rcıı. H ,. ·d ... d go"rmu··,., edep erkan bilir·, bilha11a Osmanlı Türkle-

lf, omer ın çağıı attıgı esta- " 
rtı, bir tarih gerçeği olarak yaşat- ri tarihini en küçük tafıilatına kadar, bütün teferrü

at vak'alan ve bilhaua köşede bucakta kalnuş yazma 
1>1Qkta:lır. ı kitaplardaki hikayeleriyle, hatıra any)e, tuhaf fık-

B oğazl=:-ı bizim yapan sayısız ralanyle bilir. 

•ebeplerrlen biri de işte budur. 
Kendisinden sarayda Bafefendi, ıokakta Bey-

S. Gezgin efendi, konakta Büyük efendi diye bahsedilir. So -

~NI NEŞRiYAT: 

Bir ses 
s·· Değerli §nir ve hatip Meliha Avni 

0zen, "Bir Ses,, ismile bir kitap neş
r~.lti. İlk bakışta kabının fevkalade 
8'Uzelliği, baskısının temizliğile gözü 
0k§ıyan bu kitap, genç san'atkarın 
~n altı yıl içinde türlü vesilelerle mil· 

nıevzular etrafında Türkocağmda, 
lialkevinde, lstanbul radyosunda vef:' Şehrin muhtelif yerlerindeki halk 

Plantllannda söylediği heyecanlı hi
tabelerin ve okuduğu şiirlerin bir ara
h toplannıasfle vücuda getirilmiştir. 
. . "Bir Ses,, , edebiyat kütüphanemiz 
;çın ehenunlyctli bir kazançtır, okur-
IU-ınuza. tavsive ederiz. 

kak k?yafeti temiz, zariftir, fakat umumi kılıktan 

farklı değildir; giyinişinin, oturup kalkııının herke
sinkinden farklı olmarr.asına ve göze batmamasına 

bilhassa dikkat eder; fakat ev hali bambaıkadır, pek 
hususidir; çünkü bir Türkün evi kalesidir, kimsenin 
kantaınıyacağı, ne göz, ne dil uzatamıyacağı mahre
miyetidir, ~amimiyetidir. 

Büyük efendi konağa gelir gelmez derhal so
yunup dökünür, ev elbisesini giyer, !uşlan ~amur 

kürkünü arkaıına ah~. mev,im y?. •t?. işlemeli Şam 

kum.atından haydari biçimi, kııa kollu, ince bir ya
rım elbiseyi sırtına giyer; eğer kütli::ıhaneıinde de • 
ğilse bahçesinde çiçek1eri arasındadır. Emekle, mas
raf1a, göz nuru dökerek, bizzat bahçıvanın başında 

durup emirler vererek, ge1ip gidip yabancı otlardan, 
fazla yapraklardan temizliyerek yet:,tirdiği çiçekleri 
Li\tifi Beyefendinin hastalık derecesine vardırdığı 

bir iptila<ıdır. Sarmaşıklar ve hannne11eriyle örtülü 
duvarların araaındaki bahçede kenarlarda çeıit çeşit 

güller, karanfiller renklerinin güzelliğiyle gözleri 
okşar; yaıeminlerden dağılan bayıltıcı koku ile baıı
nız döner, lale tarhları size Damat lbrahim Paşanın 
devrini yaııyoraunuz zannını verir; Latifi Beyefen
di, bu bahçede Damat tbrahim Paşa devri htanbu
lunun sekiz yüz otuz dokuz çeşit lalesini toplayıp 

yetiştiremediğine hakikaten mütee11irdir, fakat bun
ların başlıcalannı renk, yaprak, şekil farklanndaki 
inceliklerle burada görmek mümkündür ve Büyük 
efendi, bunlann her birinin başında durarak fevva
rei bahar, reyhani, zerefıan, tacı kayser, san kız, 

ıürhünahit gibi adlar verdiği lalelerin ayn ayn i
ıimlerini, huıusiyetlerini, değiıikliklerini aayıp ~Ö

ker; bir lalede bütün bir Nedim divanını, bir nergi
sin mahmur bakışında bütün divan edebiyabnı kok
layıp zevk alır gib:dir. 

Çetiner, konağa ilk ıittiği zaman burasının da da
ha kapıdan itibaren - Latifi Beyefendinin baıkatip
liğini yaptığı T opkapı ıarayı müzeıi gibi, yalnız ta
bii küçük ölçüde - insana bir mazi ıeyahati, bir 
mazi ziyareti hissi veren, fevkalade zengin, sanatla, 
zevkle döşenmiş, eıki ve kıymetli eserleri~ süslen
miı bir yer olduğunu görmüıtü. 

Latifi Beyefendi, kehribar ağızlı, bir metre u
zunluğunda yasemin bir çubukla toprak lüle içinde 
tütün içiyordu; önündeki sedef kakmalı yer iskem
lesinin üstünde hendesi !ekillerle süslü bir bakır 

tepsi duruyor, Büyükefendi, arada sırada zarif bir el 
hareketiyle saJlad ığr çubuğundan saçılan külleri bu 
tepsinin içine döküyordu. 

Çetiner, bu eski Türk evinde maziyi teneffüs 
ederek dolaşmaktan zevk alıyor; Latifi Beyefendi
nin ahbaplan fıkralar, nükteler, beyitler, kahkaha
larla sohbet ederken içindeki geçmiı zamanlar nos
taljisinin diner gibi olduğunu hi11eden Çetiner, ha
yaline geniılik veriyor: Sanki Latifi Beyefendi es-

ki bir Türk pafasıdır, ıu kapılann arkaaında selim 
ağası ve kapıcılar kethüdası misafir!eri birbir ku • 
tılayıp içeriye almak için bekliyorlar; misafirlere 
giderken hediyelerini verecek olan kaftan ağası on
ların yanında duruyor; hazinedar, mühürdar, çuha • 
dar ağa, iç oğlanlarının batçavuıu ve çamaşır ağ .. 
)an yan odalarda bir küçük arzuyu, bir emri yerine 
getirmek için bekleıiyorlar; vekilharç, anahtar ağa
ıı, sancaktar, tuğcuba~ı, ibriktar ağa, kile:rcibatr. 
macun ağa::ı, sofracıbaşt, seccadecibaıı, mirahor 
peşkir ağaıı, kahvec:başı konağm türlü dairelerind« 
üçer yarnaklarayle b'.rlikte hizmet baıındadırlar; ka
vas1ar, posla tatar1an, seyisler, meşa1eciler, atçılar' 

hademeler dairesinin kovuılannı doldurmaktadırlar. 
Çetiner, bu haya] enginliği içinde kaç defa kendi
!İnden geçerek neredeyse hazırlanıp vezir odaamıa 
önüne gelecek olan mehter takmunın: 

"Vakti safa, tabJzenbaıı, hey, hey! .. .,, naruıy

la batlayıp nöbet vurmaıını bekledi. 

Latifi Beyefend'.nin toplantıları:ıda Şiraz1ı f~İl' 

Hafızın: "Saki, içk:nin pan!tısıyle kadehimizi ay ... 
dınlat; ey çalgıcı, sen de şarkı1arına dünyanın iti 
bizim dileğimize göre gidiyor diyen mısralar kat:
Biz kadehte sevgiJinin yüzünün aksini görürüz; eJ! 
bizim daima içtiğimiz şeyin lezzetinden haberi ol 
mryan! .•• ,, teklinde rrusra!an okunur, bir ke1imeni 
mi.nası verilirken bin türlü incelilı ve söz sana 
ortaya dökülür; sonra şairin hayatına ve aşkları 

dair hikayeler anlatılır; "O Şiraz1ı Türk güzeli ıö 
lümüze e1 verecek o1urn onun yanağındaki ıiy 

ben için ben bütün Seır.erkandi ve Buharayı bedi 
ederim!,, mısralannı söyleten sevgili hakkında tah 
min1ere 1+·i~:ı:r; hemen her alcıam usulü, ede~ v 
erk[\nr ,J-l-.\linde lem ahn11' ve hazan da ıaz alemo: • 
leri yapılır . 

(Arkaaı var) 



Vilayetlerde 
teşkilat 

• 
yenı 

Yeniden 9 kaza kuruldu,· 
beşinci sınıf valilikler 

kaldırıldı 
Yeniden dokuz kaza teşkiline ve 

kadrolarda bazı deği§iklikler yapıl

masına dair kanun vllAyete gelmiştir. 
Bu kazalar Ankara vil!yetinde Çan 

kaya, Antalyada Gündoğmuş, Balıke
sircle Manyas, Burdurda. Yeşilova, ts
tanbulda Eyüp, Kastamonuda. Kargı, 

Kocaelide Gölcük, Çanakkalede Yeni
ce, Orduda Gölköydür. 

Bu kanunla yeniden bir vilayette 
idare heyeti kurulmuş, beş vilayette 
vali muavinliği ve yirmi beş maiyet 
menurluğu ihdas olunmuştur. 

Bundan başka beşinci sınıf valiler 
kaldırılmış, dördüncü sınıf valilerin 
sayısı 32 ye çıkarılmıştır. 

VILA.YET iDARE KANUNUNDA 
DA DECIŞIKLIKLER YAPILDI 

Vilayet idaresi kanununun ikinci ve 
71 inci maddelerini değiştiren kanun 
dün vilayete tebliğ olunmuştur. De. 
ğiştirilen 2 inci madde şudur: 

"Vilayet teşkili veya mevcut viHL 
yetlerden birinin kaldmlması ve ya. 
hut villyet merkezinin veya adır.ın 
değiştirilmesi Devlet Şurasının mUta. 
leası alınarak kanunla yapılır. 

Kaza ~m, kaldırılması nya bir 
kaunm. bir '\ilayetten başka bir vi. 
Jiyete bağlanması vilayet idare heye. 

Nohut/arımız Mısırda 
beğeniliyor 

Mısırda yapılmakta olan nohut rıer-

iyatı ihtiyaca ki.fi gelmediğinden Türk Mikdarları, muhammen bedelleri ve eksiltme 0 Ün ve saatleri il' 
nohutıarı Mısır piyasalarında iyi rağ- • 
bet görmektedir. Allkadarlarm söy- İSTANBUL - 18. Oda musikisi, ğıda yazılı malzeme kapah zarf usulil~ Ankarada idare binasın 
lediklerine göre 1928 den 1933 yılına 19. Haberler, 19,H5. Muhtelif plA.klar, satın alınacaklardır. 
kad.!r oldukça mühim miktarda no- 20. Konfe an.ıs, 20,30. Stüdyo orkestra- Bu i!lere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvcakkal t 
hut ihracatı Yapılmıcı ve 1933 yılında lan, 21,30. Son haberler. • .1 k . . .... 'k I R i t ·0 1 

"" Saat 22 den sonra Anadolu aJ'ansı- mınatıarı ı e anunun tayın ett .. ıgı vesı a.ar.ı esm. gaze enı. atrı 
M.Jsırda her ülkeden fazla TUrk nohu- ı 
du satılmıştır. nm gazetelere mahsus havadis semsi 5 - 936 g. ve 3297 No. lu nu•hasında ıntı~ar etmış olan ta un 

Türkofis Filistin ve Suriye nohut- verilecektir. me dairesinde alrnmı§ vesika ve tekliflerin: basküller ile Gamlar 
larmdan çok üstün bir kalitede bulu-ı.-------~-------. tesviye şifeleri ve aynalar için eksiltme günü saat (14,30) a ve 
nan Türk nohutlarının ihracını temin B Q f"l S A namometreler için de keza eksiltme günü aa~t {15) e kadar k011

"' 

için tetkikat yapmaktadır. 1933 yılın- yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartı.ameler parasız. olarak H~ 
da Mısır Türkiyeden 1971 Mısır lirası 23. e • 936 1 darpaıada Tesellüm ve Sevk tefli ğinde Ankara da Malzeme ds• 
kıymetinde 1311553 kilo nohut almış- lllzalarmda 711c1m lfareW o1an1u ım ) 
t rinde muaınele sörenlerdlr. Bak:mtai sinde dağıtılmaktadır. (3420 
rr. eaa.t 12 de kapa.D.11 eatıt f1J'atlanı111. Malzemenin ismi Muhammen Muvakkat 

Muhtelif cb'atta ve ) 
miktarda camlar, su ) 
tesviye §işeleri , ) 
aynalar ve cam bo· ) 
rular. ) 

bedeli teminab 

14877 Lira 11 15, 77 Lira 

5304 Ura 397,80 Lira 

Eksiltme gü 
ve saati 

20 -7- 9 
i)azartesi 

saat 15,30 

21 - 7 _ !j36 

salı 

saat 15.30 d 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
11 BankM 10.~ l'ramY&J ıl,00 

ESHAM 

Sat.ınalma. komisyonu ilanları . Anadolu ~'-w Çlmentet D 8b 
Reji 1 80 Onyon Del O 00 
~· Ba~ 16.00> ~k Del J 00 

Merk• BanJr 67 7fJ Balya J 00 
U. Blıorta .00 IS&rk m. ecsa >. 00 960 ton adi kok kömürü 

• Ponomonb 9.60 Telefon 0.00 
Tahmin edilen bedeli (23040) lira olan yukarıda mikdarı ve ı--------------

ıatlkrazlar cinai yazılı malzeme Askeri Fahri kalar Umum Müdürlüğü Satınal
ma Komisyonunca 27 temmuz 936 tarihinde pazarte!i günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komis· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1728) lirayı ha· 
vi teklif mektuplarını mezkur gün de se.at 14 e kadar Komiıyona 
vermeleri ve kendileriniıı de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 madde
le i deki veaaiklc mezkUr gün ve aaatta Komisyona müracaatları. 

(3308) 

Denizli ili Daimi Encümeninden: 

Tahvlller 
• ıeaa T.sor. ı w.ın l:lelltrlk l.AJ.00 

• • • • a 19,tıO 'l'ramT&J dt.70 
• . .. m 19.00 RıbbID ıı.oo 

lstUt.Dahllf u&OO Anadolu J 48 2C> 
• JCrgud Iatlk llC>, Anadolu D i8.2:ı 
1928 A .. 10.00 A..a&dolu m t7~ 
a. J:nururo lıl79b MUmeRll A tı1 tıO 

Takvim 
Çar.-mba Perıembe 
~4 Huiran 25 Haziran 
5 R. Ahir 6 R. Ahir 

GllD dotUfU 4 29 4 29 
GllD batıp 19,39 l 9,40 

Denizlide Uçancıbaıı mahallesinde Hususi idareye ait "Banda- 8abab oam~ !l,SO 3,SO Yenidoğan ve Esenkent istasyon binaJan 
zoplus fabrika11,, demekle tamnmıt fabrika ve imalathane binaıı ve ::din::'zı !~3~ ~~:~~ inşaatının eksiltmesi 
imalathanede bulunan nevileri ve ne işte kullanıldığı kaimeye ilİ!ik Akpm namuı ı 9,39 ı 9 40 • 
cizelgcde yazılı makine ve atelye birlikte 4158 metre murabbaı ye- Yataı na.mu 2r 40 21 .41 Haydarpaıa - Ankara hattın ın 504 + 490 ve 535 + 920 jpc:ı 
rin mülkiyetini almağa kapalı zarf u~ufüe istekli çıkmadığından 8 tmaak 2.14 2 IJ kilometrelerindeki Yenidoğan ve Esenkent istasyon binalarınm iıı• 
temmuz 936 tarihine kadar 21 gün müddetle açık arttırmaya konul- ~:===~ ~~~ ~~~ tası kapalı zarf usulile ekıiltmeye konmuftur. 
muftur. 1 - Bu iki bina inıaatınm ke şif bedeli 24372,68 liradır. 

7ahı"re satışı 2 - istekliler bu i9e ait ıartn ame, proJ· e ve sair evrakı Devlet 1 - Muhammen bedeli 15000 lira olup ilk teminat akçesi 1125 ~ı 
liradır. 11---------------1 Demiryollarının Ankara ve Hayda rpaıa veznelerinden 122 kurut pı\l' 

2 - Şartname bedelsiz olarak Denizli Encümen kalemı'nden • .. e- btubal Uca.ret •• &ahJn boruamda db kabilinde alabilirler. 
muamele ıörea tkllo> mac1deterı Ek l h ü· darik edilir. 3 - si tme 9 temmuz 936 tari inden itiba!'en perşembe g 

3 - ihale 8 temmuz 936 çarf amba günü saat 15 de Deniıli Nev't: ~ ~ :!" ~. nü ıaat 15 de Ankarada Devlet D emiryolları l~letme Umum Müdiir-
Yilayeti Daimi Encümeninden yapılacaktır. Buiday (JUJnu!ak) 6,37,5 7,12,s lüğu yol dairesi binasında toplana cak merkez birinci komisyonun'' 

4 - İhale 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale hakkındaki ka· " (sert) 6,20 6,25 yapılacaktır. 
Duna göredir. " (kızılca) 6,27,5 6,35 4 - Eksiltmeye girebilmek iç in isteklilerin a,ağıda yazılı teıııi· 

5 _ ihale bedeli üç denk taksitledir. Yılı içinde ödenecektir. Afyon ince yeni 350 nat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğintı teslitı' 
6 - tlan ücretile pul ve sair masraflı:ırı alana aittir. (3502) Arpa 

4 etmiş olmı:ıları lazımdır. 

1 Deniz Levazım Satınalma Komi::fonu illin/arı 
Cinai Miktarı Tahmin Bd. Muvakkat teminat Eksiltme ıünü 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. ve saati 
Süt 10000 1000 00 75 00 30 haziran 936 1] 
Yoğurt 10000 : 

Faıulye (Horoz) 15 A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci mac;ldelerine.uy_gun 1828 

,. (Çalı) 9.20 liralık muvakkat teminat 
,, (Ufak) 7,30 B K 

Mııır (aan) S,32,5 6 - anunun tayın ettiği ve sikalar. 
Tiftik (mal) 100 100,20 C - Kanunun 4 üncü maddes i mucibince elcsi1tm~ve girJ11e~' 
Peynir (beyaz) 35 40 bir mani bulunmadığına dail' imz aları tahtmde b~r mektup. :.--------....,...----__..J D - Nafia Vekaletinden mus addak ehHyet veıikası 

HALK 
OPERETi 

Süt 20000 3700 00 277 50 30 hazirar. 936 14 Ta.ksim Bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de Deniz talebe ve er'atı için yukarda 1azılı üç kalem gıda maddesi 

hizalarında yazılı gün ve saatlerde açık eksiltme aur.?tile alınacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihal~ günü saat 14 e kadar makbu:ı ıııu
kabilir.de komisyon reisliğiııe veri ?ecektir. Posta i:e gönderilec~1' 
teklif mektuplarının iadeli teahhü tlü olması ve nihayet bu saate k•• 
dar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. I 

Şartnameleri her gün komisyondan parasız verilir 
İsteklilerin, yazılı muvakkat teminatlarını lstanbul Vilayeti mu

nasebeciliğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya banka 
teminat mektupları ile ve belli gün ve saatlerde bulunan komisyonu· 

uza müracaatlar1. (3284) 

Heybeliadada bulunan Deniz Harp mektebi ıçın tahmin edilen 
bedel! 5175 lira olan 46000 kilo ekmek 30 haziran 936 tarihine rast· 

yan ~alı giinü aaat 16 da kapalı zarf suretile alınacaktır 
Şaı tnamesi her gün Komisyondan parasız verilir Muvakkat te· 

minat 388 lira 13 kuruıtur. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle. teklifi muhte· 
ri Ji1azruflan belli gün ve saatten bir st-al evvel Kasımpa;ada bulu· 
ııan Komisyon başkanlığına vermeleri. - (3287) 

BAY BAYAN 

Yazan: 
Mahmut Yesari, 
Necdet RUttU 

Muzik Sezai Asaf, Seyfettin Asaf. 
Pek yakında yeni operet: RAHMET 

EFENDİ Telefon: 43703 

l~tanbul Yedinci icra memurl11ğun
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen Mecidiye kö
yünde Sakız afacı mahallesinde Em-
14.ki milliye &raz1si üzerinde kılimen 
haciz edilen ve duvarlarının bazı yer
leri bağdadi siz ve sıva.sız önünde uf ak 
balkonlu dıoarısı klmilcn ah§a.p evin 
8.7.936 gününe gelen cuma günü 8aa.t 

B~ iş hakkında fazla izahat al mak istiyen}er D D. Y ollar1 yo 
dairesine müracaat etmeleri. (1428) (3470) 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 

Güzel Sanatlar Akademisinin mimari, resim, heykel fı es1'r 
ıeramik, afif, mobilya, Şark tezyini ıanat ıubelerinin büyük yıl
lık sergisi 4 temmuz cumartesi ak §amma kadar her gün sıı.e.t 1 O d•fl 
12 ye kadar açıktır. Rehberler is tiyenlere eserler hakkında la:.ı:rrrıt"' 
len malumatı vereceklerdir. Düh uliye serbesttir. (344Ô~ 
10-11 kadar ihale bedeli muhammen 
kıymetin %75 ni bulmadığı takdirde 
11.7.936 gününe gelen cumartesi günü 
ayni saatte ikinci artırma ile satJlaca· 

e· 
ğmdan mahallinde hazır bulunan ırı·ıe 
mur tarafından açık artırma surctı 
satılacağı ılı\n olunur. 

(V. No. 16823) 



ARA DESTEKTiR 
• 

11 asının kumbara arını almakla, 
1alnız para blrllltlrmlt otmaz. 

nı samandaı 

il nızı de denemiş 
oı ursunuz. 

yG.er , ....... 

Mühen • Mektebi arttır 
e Komisyonuddan: 

JUie ikile 
~bj l(lati 

1118/931 il 

lstanbul Hari skeri lstanbul 4 üncü icra mem urluğundaa: 
Kıtaatı iliıdar1 Etbemia Emniyet Sandıiına birinci derecede ipotek!I olup ehli 

ı _ 931-937 dva aeneai için vukuf tarafından tamamına (2656) lira k1J111et talulir edilen Kartal· 
da, Oakiidar cadd•inde eaki 94/68 yeni 1208, 1209, 81, 83 mükv. 

Kaleli, Maltepe Ye Bana liıeleri• rer numaralı aaiı aahibi aenet dükkinlan, solu Ermeni kiliaeai anan, 
le Kmkkaledeki Aakert San'at Ji • 

..,_, ___ •a arkuı p~ua yolu, önü çarp caddeai ile mahdat Kartal SU'fllmda 
ıeliu •• K.cmJa. ro.n- Ao1Je olaa il -..lı dlldrlnm ~ni çinko iaJor kepenkli Ye camekan· 
Orta mekteplerine talebe alma· lı, tanm tahta olup arkasındaki 83 numaralı clikkla• resllmek üzere 
cMbr. Mr ...... ftl'dlr. Pi,... yolana nazır olu Ye o yoldan pnlen 83 

! - Kaltiıl tartları AS. HM w ••ıalr dfddılma •-ini çimento iator kepenkli Ye cephe ve ortum
.ırıa mektepler ..._.tmda JUi· iki ca_..aı nnhr. Her iki clUkklnda el.artrik teeilatı m8YCUttur. 
W... Bu ..U..t •kert •ald•P- Umllll meuhaıı 35 metre 84 cleıimetre lllUJ"llbbaında olan mezktr 
.... •• ukwlk ıubeleriatle ı&- ....... iki dükkinuı tamamı acık artbnDaia Yuedilmiı oldulalMlaa1 
rGI l»Ulr. a - 7 - U8 tarllüne mU..clif ıab aünü saat 14 ı.n 16 ya Wat 

e • clairecle WrhıiCi aıttumuı icra edilecektir. Arttırma bedeli laJmeti 
3 - iıteklılerla apiıda Y~ muh•...-oln %71 ni bulduiu takclirde müfteriai üzeııbMle boa• 
il~ ala ----....... .......... AW ..Wirde en IOD artbranm tealıhüdü t.ld kal.at 
clutma 11mnt1ır· üzere arttırma t!S slin müdde1e temdit edDenk 12 - 8 - 938 

A - Biittln ••kteltlne kaF· tarihine arihadif tlll'fGDha pınü aaat 14 •a 18,. bclar keaa ••· 
4ı blRıl 1Temmuı916 da bat- m.izde ~apılacak ikinci açık art~rmtmada.. arttama l>ecleli kıJ'ı-ti 
lar ve 10 Aiuıtoı 938 da biter. m.ıhanuneneııin 1a.75 ni bulmadıjı takdirde aatıı zıao No. lw ıc.... 
Müaabaka imtihanı da 15 Alua- ıWmına tevfikan ıeri bırakılır. Sabf petln6. Arttuma,.. iftin.k 
tosla il Ahttoe .arumcla ,apı..... -.k iıtiyen!erin kıymeti mahammeneaia 10 7,5 alal..aL1cle Pft ... 

B - Mekteplerin bulundulda- çeai yeya milli bir bankanm teminat mektullaım ....... MIR.•11&11'f. 
n ,.tler haricindeld mnkilerde lbımdır. Haklan tapu ıiciDt !le aabit olmıJan ipotekli alacakİiink 
oluraD i•lileria lO ..... 931 diler allkadaranm Ye irtifak •kin aalüplerinin ba haklarma •• w 
elan Sl Temmas 931 tarihine n. ..U. fam Ye mı tarife daU. olan iddialannı ewakı miiabitel • 
clar baluuduklan yerleriD uker· birlikte illn tarihinden iti&aren niha,ret 20 IÜD arfmda ltirlilde 
lik ıabeleriae mil' t tm• I· iremiu hi!dirmeleri lizımd1r. Akıi takdirde hakları tapa ıicilll i 

lan liaımd acaa e 
11 0 

aabit olauJanlar aabt bedelinin paylaımaımclaa ~ kalırlar. Mit~ 
ma ır • raJrim yerfl; tıaYhlJe, tamifi,.de n müteft!lit lleWiJ8< ıilumu • 

C - Kabul tartlarmı tat.,an Yalaf İcareli ve 20 ıeoetik ftlnf icaresi tatisi be.leli mflza,ed 
u~liltr e""'"1ı tf•"8l•ı,ıntıv teaail .oluaur. Oaha fam malGmat almalı iltl7eal• 1 - 7 -
~-1~ ıuLeleri •aııtu1İe mekte- tarihinden itil.ren herkeain alreb ilmeai içia dairede açık l..ıanda 
be ........ eler.i .,.. 111tkt1Plnllen lacalc uttıruaa prtnameai ile Dl/227& No. la doe,.ap .._.tJ• 
~ ftki ...... lü.ç JMr ..... • .... k ....,.. meYCUt YH•i1d ıörebiJecelderi illa oiamr. ( .. ) 
li mutehe ıitmemetiCttr. 

o - Mii•e\ak• imıihuama Devlet unevi Direktörlüğünden• 
ıirmek için daYet edllea iatekli· 
ı · imtihan lacak ka 8uaün Dnlet BuımeYinde a at 15 de açık arttırmuı ,.apılac:-.k 
ena Japı. ,.. • elan lmpmb kiiıt ihaleaiM itteldi ı 'm aa.zr"*' 

dar si~" imtihanı banma· ihale 8 - 7 - 938 pazartnl .aut 11 e blmqbr. lateldi • 
naca ıen :'6Dlltflk ... o ..... ~1199 aatinden '6nce ~ 7,5 pey akçe9i Glaıa 41 lh 23 
lan maara ar tamamen letekliJe nlfU • ....,~ J&ın.ıt bulunmalan lbımdır. 
aittir. Bunan lçla ~ • Apiyat tefliiindea alınabilir. 
nlit p1aırafım beraı.,t ~ 

(3524) 

lazımdır. 

lar. 

4 - Mektepler leylf ft mecca
at81r, Talebenin iqeainden hqb 
ai1dirllmeai, techizab ve kitapla· 
n mektebe ait oldap sibi aynca 
he ay bir mi.._maq da Y9ilir. 

S - Askeri liıeleri munffakı· 
Jetle bitirenlerd• arzu ednler 
müaabaka imtihanına sirerek ka· 
andıklan takdirde miihendiı Ye 

fen memuru yetiıtirilmek lizere 
A.....,.,e taWle ıeactentw. 

(IS) (3244) 

• • • 
4.-..s u .. " otta mılctepl.,. 

lln&men ft ICınkbte 1aat lite
ıine tedrisat lllldürü ~r: 

l - lıtallbül Ye Buraadaki Jt.. 
kert liaelerle Kmkkaledekt a eıt 
lallat • ._i_ ., ......... -tarih, 
rWaJ,., ,... 

En'ncq, Koap, ~ 
Jci -- .._., T.vila c.p.ı. 
Ja, fen bilıiai, Aamanca, ,_,... 
..... a..Pliwlif"llmı•iM.
nat li ... ine tedriaat müdiirii alma-

~-

ıi veya tudikli benzeri. machtından ba yapı itleri 'I 
c) OniYenitede imtihan vere- den ltapalı sufla ekailtaieJe 

rek f'hli7etname almlfla ehliyet• nalnnqtur. Bu İDfUbn k .. if 
..... tucllldl ...... i. deli 487 hin 514 lira 15 kurai 

4) Rıfat...._... tudiklt •·ı ilk iDanc paruı 2-1 bin 851 lft 
zeri dır. 8u intaata ait ketifDUI• 

4 - Duruma 111sun ıMlen
lerdttn ap,.lıda yazılı enai aonn 
iıtenecektlr. 

aJ HliınUhal ilmühaberi 
b) Tam tetlril&tlı ukerl hu

taneclen alrnmıı ~tlık rapora 
c) T eahlatlt MDedi (noterlik

ten) 

5 - Ocretler. 
l1ta11bulclaki ukt!ıl Hael• Ri. 

JUIJe, Fisllr denleriae 108: 128 
tarih ....._ IS ı 108 liraya ka· ., 

sm.a r .... ! " Kmrdrale .anat 
liau1 Riyaziye, Fizik denlerine 
108 : 121 tarih elenme 98 : 108 

liıaJ& .bclar. Orta ıııaektep den· 
ı..m. ı• ~ kadar ., .... 
ret •.necektlr. 
s-~ auatJiMaiae 

aluaacak ı.clriaa• mlcliri içia lite 

je idari ve fenni prtname ft 

ir nrakı Z5 llraJa M. M V 
4L. KO. daa alınır. Ebilıtıatı..ı 
sirecelderi• 2480 .. ,.b DllQelll[I! 

2 " 3 macldel..mde ıualı 
ı ... ıe BaJmdırlık Babnhtm 
alm•cak fenni elaU,.mam 
itia :laale lfhatbltlen aelda ala 
Yel mak8r 8eb..1hta 
edilerek alıaacak belte ile 1t 
te idari prtnamede lat••n 'f• 
bemehal verilmeli mechart 
••ilralarla birlikte teklif •• 
minat mektaplannı ihale 
dea en ıeç hir aaat ·~.U. 
dar Aabracla M. M., Vek&ldl 
tmtbaı JtomilJOllllU ftll•!IRI 

lhaleai 30 lauiraa .. •it 
Di aut 11 tedir. (14) 

• • • 

10 : 438 75 24 2 - U..'5iretmtallll .... ............. pıtJaraa ....... k .. 
iki an a1911iıiMe-ilall ... olma• ....,~&--... lid ,. 418 21 24 ,, ilretmeni ehliyeti orta mektep 

~~-..._-117 Mll•i ma711 taiha,.tin~ kadar-,U.mfa chnl ,.anlı fçib orta meltiip 1 ........... • 
_....... .... ..,,ile wtı..re koaalmaut'-• Ebiltme hinla· 1119t1 1.atır. 

lh •• ... t1erde Güm~cla Dl ... tilklmln4 3 - lltüli olanların dilek ki· 
·-':111!1·•-lea•"• yapılac:akbr. lıtelıslilerba M80 ........ıı arttır tıt'lanm •lada uralU1111tt enak· 

• DnUllllDqn 2, 3, 4 iiDcil maclde~e 1qılı prtla la Anbrada Milli Müdafaa Vekl· 
-lıiıD" llllRllMll~ •• 1- maddelerde aiUedlleıa ••Ucalai.• '"'° e$ -.-....... -.1m. Zarflar hiulanncla sltterilen saatlerde ~acaiıa- leti A,akert Liteter MüfettitUiine 

~lllr·~••aaa 33 Uiacü .maddui hükmüae ı&re Jarnarın bir sBnclermel...ı l&z11ndır. 
KomLi1on Reiıliline tndii zaruridir, Şartn...teri ıör- a) T .. clildi foto~dı fit 

"-' mektehe miracaat eclilebillr. (3180) b) Ym... e.hail ........... 

,.... Oaeti MI ll.-dır. 
,,.... ...... uı.u.ı.,ı ............... ,.. ..... et 

nuae laiAr iıillWt etmelnl di at 11;38 da NINede ,.._.. 
leli yerfoe ıedriWJnter hir ha• alma IComiayommda ppınacı~ 
iıtiyemezler. (9l (3073) lateldller te)Eltf mektaplanaı 

· leden bir aaat eYYel mülNa 
• • • kaltilinde Komıyon Dat!Dldlllll'I 

Kuı..hJaM J&ptıriİM:Ak J&PI· Yermİf bulunmalan. 
lar içbı BaJSDclırbk Babnhtın· her IÜD 1'.omiayonda Pdll« 
elan fenni ~ ftlikalan alm- Ve par4UJI e ... Mlir. (11) 



~BONE ŞARTLARI 

MemlekeUm!sde 
Yabancı yerlere 
Poata birliğine l 
gtrmlyen yerlere f 

Yıllık 

7!50 
1350 

180 

8 aylık 

•20 
725 

a aylık 
23~ 

tOO 

Aylık 

110 
lGO 

180 

TUrklyenln her posta merkez1nde KUBUN'a abone yazıl.tr. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lsta.nbW. Ankara Caddeaf. ( v A&r.ı yurdU) 

a'elefon 
jldare: 24S70 
lYazı ıııerh ııfll 

Telgraf adresi: KURUN ı.tantıUI 

Poata kutuau No. te 
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KEllPETEN GiBb , 
SiKER ~ 
ATA.il-

llfllll""""'""'tt""""""'llll"""""'"tııt!ltfıtttı111111A'""""-ı 

landokratin 
DE~EK 

Fiyatı her yerde 15 kuruştur. 
. . 

\ ~ ' . ·. . . . . . .. ·.... . . . ' \ .· . . . ·. .• ' • ... • • • . .... • • * 

. ' 

Z RA r-·· ' Ademi iktidarın 
devası 'demektir. • Su içirmez, bulantı yapmaz, baş ..... 

agrısı vermez· 
Profesör Steinach ve Brown S~

quardm mesailerile elde edilen 
mühim bir keşiftir. 

En yüksek derecelik rakıdır. 

Her eczahanıede bulunur. 

~ll"""""""'""""""""'"ıtflnHtutıııMPltn 

Crolog Operat:ör 
Doktor 

Süreyya 
Atam al 

Muayenehane: Beyoğlu • Parma.ıca 
k tramvay durağı, Roma oteli 

SiRKECi 
İstasyon kar§ısınd~il e -Bahçesi 

Her aksam 12 ~isilik 

ULUSAL MÜZiK 
ve Bayan HAYAT lftlrak etmektedir. 

Taze ve nefis öğle ve akıam yemekleri, mütenevvi mezeler. 
Birinci sınıf aervia. 

nmda 121 birinci kat 3-8 f 
1 

r gün 15 - 20 ye kadar. 

~~~m•=----~---------------------
Sultanahmct Birinci Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: 

Bekir ile Hasanın mUştereken mu
tasrırrıf oldukları İstanbul limanına 

mensup ve Hasır iskelesine bağlı İh
san nam motörün izalei şuyuu zimnın
da furuhtı takarrur ederek müzaye
deye vazolunmuştur. Kıymeti muham
mcncsi (7100) yedi bin yüz liradır. 

Birinci açık arttırması 2717 /1936 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat on 
dörtten on altıya kadar icra edilecek

Sahası M. 

Aksaray yangın yerinde Yakup ağa 
mahallesinin Boyacı sokağında 46 
ıncı adada yüzsüz arsa. 

murabbaı 

84.50 

30 

Bir metro-
sunun 
Kıymeti 

1.50 

4 

Muvakkat 
teminatı 

9 51 

9 
lshakpaşa yangın yerinde 2S ada 
üç harita N. da yüzsüz arsa. 
Cihangir yangın yerinde Havyar 
sokağında 31 inci adada yüzsüz tir. Kıymeti muhammenesinin yüzde 

yctniş becıini bulduğu takdirde o gün arsa. 24.64 5 9.24 

i lıalci katiycsi yapılacaktır. Bulmadı- Yukarda semti sahası ve bir metrosımun kıymeti yazıh olan arsa-
ğı takdirde en son arttıranm taahhü- ~ .. k 
dil b k . k 1 k u beş .. üd lar alakadarlar arasında satılmak uzere açık arttırmaya onulmuş.· a ı a ma zere on gun m -
a etle temdit edilerek §kinci acık art- ihale gününde giren bulunmadığır.dan arttırma 29 haziran 936 

:< 

tırması 11/&'936 tarihine müsadif sa- tarihine uzatılmııtır. Şartnamesi levazım :nüdürlüğünde görülür. 
lı günü saat on dörtten on altıya ka- İstekli olanlar hiza!arır.da gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 
dar icra kılınacak ve en çok arttıra- mektubile beraber yukarda yazılı günde saat IS de daimi encümende 
na ihale olunacaktır. bulunmalıdır. (B.) (353S) 

lpotek sahibi alacaklılarla diğer - ---- ----------------------
alfıkadarların işbu motör üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evraki musbite
lerile yirmi gün içinde bildirmeleri 
lfızımdır. Aksi halde hakları liman ka
yıtlarile sabit olmadıkça satı3 bedeli
nin payla.smasmdan hariç kalacaklar-
dır. 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - 936 senesinde ~ahıta me murlanna yaptırılacak elbiseler 
için azı 12969,30 çoğu 13081:50 metre kumaı 20 gün müddetle ve 
l:apalı zarf usulile eksiltmeye kon ulmuıtur. 

2 - Kumatın rengi koyu kürt uni olacak beher metresinin bede-
Bilumum liman rusum vergiler li muhammeni 500 kuruıtur. 

hissedarlara ve dellaliye müşteriye 
aittir. Arttırma fl8rtnamesi işbu ilan 3 - Kumatlarm ihalesi 13 - 7 - 936 pazartesi günü saat IS 
tarihinden itibaren mahkeme divan- de Aııkarada Emniyet İtleri Um um Müdürlüğünde te,ekkül eden 
htı.nesine talik kılınmıştır. Talip olan- komisyon huzurunda yapılacaktrr . . 
lann kıymeti muhammenesinin yüzde . . . 

• • 

DAKI K.ZARIF 

İS-VİÇRE 

MAMULATI 
HE11 l'Enot AllAYıNız 

FİATI ucuz 

yedi buçuğu nisbctinde e ak asını 4 - Eksıltmeye gırecekler: K umaıların muhammen bedelı olan 
hamilen yevm ve saati r!e:kurla İs- 65,407 lira 50 kuruş üzerinden yüzde yedi buçuk hesabile 4905 lira T Ü r k E 1 b 1 s e 
tanbulda Eminönünde Gülbenkiyan 55 kuruşluk muvakkat teminat l!lektubu veya makbuzu ile ve 2490 ~-·•••ı 
hanında Sultanahmct Birinci Sulh sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir- e pos u n d a F 1 rs at 
Hukuk mahkemesi başkitabetine likte teklif mektuplarını ihale vak-tinden bir saat evvel Komisyona 
936112 numara ile müracaatlart ilan vermeleri. Bahçekapı Şekerci Hacıbekir karıısmda 86 numaralı elbi-4' 
olunur. deposunda istediğiniz her nevi yerli ve ecnebi kuma9larla haıır 

(V. No. 16822) 5 - Kumaşların ihalesine ait ;artname Emniyet itleri Umum ve ısmarlama elbiseleri bulacaksınız. Fiat rekabet kabul etıııeı 

\
Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan alımr. Fazla izahat almak derecede ehvendir. Bir defa ziyaret kafidir. Fırsatı kaçırır.•· 

Sahibi: ASIM us _ VAKIT Matbaası ve şart~a.?1eyi gör~ek _i~tiye~l~~in . mezkur Komisyona müracaatları. yınız. Taksitle muamele yapılır. 
NcıriY.at Direktörü: Refik A. Scvcngil (1458) (3S30). 


