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Son haberler üçünrü 
sayf amızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Montr6 konleransı din açıldı 
Giintlelik 

UO(;AZLAR KONFERANSI 

lsviçre'nin Montrö kasabasında 
Boğazlar konferansı açılmıştır. 
On küsur yıldan beri _tür~ ~ostlu
ğu ve cumuriyet Türkıyesını? s~r
sılmaz barışçılığı tecrübe edılmıf
tir. Herkes boğazlar davasının ı:ı~
t:len ortaya atılmış olduğunu bıh
yor: Yakın şarkın dünya sulhun
daki ehemiyeti meydandadır. Bo
ğazlar emniyeti ise, yakın şarkta 
barış nizamının başlıca dayançla
rmdan birini teşkil eder. 

Bu emniyeti temin etti_ği . z~n 
olunan muahede garantılermın, 
fili bir taarruz karşısında ne ka
dar işe yaradığı sabit olmuştur. 
Boğazların zorlanmasından zarar 
görecek kimler varsa, onlar, bu -
gün boğazların emniyette 01?1a
dığını bilmektedirler. Bu emnıyet 
Türkiye'nin ve yakın şark sulh~
nun güvenliği için zaruret ~ldu~~ 
nasıl bir hakikat ise onun, §tmdıkı 
halde ancak, Türkiye milli mü~a
f aa kuvvetleri ile temin olunabıle
ceği de o kadar doğrudur. 

Boğazlar davasının, Avrupa~ın 
diğer muahede münakaıaları. _ ıle 
l<arııtmlmamasına bilhas~. at~na 
göstermek lazım gelir. Turkı>:e 
Lozan muahedesini mağlUp bır 

devlet olarak imza etmİf değildir: 
Binaenaleyh Türkiye, o zaman, 
boğazlar hakkında bazı kayıdlar 
ka.hul etmİ! ise, bunu, yeni d_evle
tin ancak bir sulh müeısesesı ola
rak kurulmakta olduğuna düny:a -
yı inandırmak için ya~ını!tı.r. Bu 
kaY.ıdların, kendi emnıy~tını .~e~
likede bırakmak ihtimalı T ur~ı
yenin hayalinden bile geçıne?'•.t· 
tir. İmdi, muahede garantilerının 
faydasız olduğunu durup durur
ken iddia ederek boğazlar mese
leaini açan biz değiliz. Koskoca 
bir devletin istiklaline mal olan 
hazin tecrübe, en kudretli o!a-?ları 
bile kendi baılarımn çaresını ye-

" d d .... nmek mevkiinde bırak-
nı en UfU r~· 
mrştır. Her tarafta milli güven ıgı? 
henüz tek yolu, her mille~in kendı 
müdafaa kabiliyetinden ıbaret ol
duğu ilin edilmittir. Her tarafta 
yeni bir harbın tehlik~ ç9:n~arı ça-

l ·• r Dü"nya emnıyetını kur-
ınmırı • . . 

k · atiyenlerin ilk vazıf e~ı, taar-
ma J I k ··d f zları imkansız kı aca mu a aa 
::dbirleri almak olduğu anlatıl
mııtır. Sulhu kati olarak müdafaa 
edebilecek kudrete malik olanlar-.. 
dır ki taarruz harblarına hazır
larun;kta olanların ümidlerini kı
racak ve onları mü§terek emniyet 
davasını güdenlerin safına gir
:rneğe mecbur edecektir. 

Lozan muahedesinin boğazlar 
faslının ruhu, boğazların her taar
ruza kartı açık olmaaı değil, her 
taarruz kartı11nda herkes için em
niyette olmaaı idt: lıte biz !:>u em

niyeti hayali olmaktan çıkarıp ha
kiki kılmak istiyoruz. Türkiyl. ile 
'doatluk edenle :in menfa.ati, 
lciyenin emniyet ve kuvveti oldu
funa göre, onlar, meselenin müza
keresinde, bu yüksek menfau.tin 
feablarına göre hareket edecek
lerdir. 

Falih Ralkı AT AY 

l~inan.. Bakanımız 

döndü 
Finans Bakanı B. Fuad Ağralı dün 

aabah şehrimize dc>nmiişti.ir. 

Dış Bakanımız, talebimizin dayandığı noktaları anlattı 
Hazır bulunan diğer dele14eler de talebimiz lel1inde söz söylediler 

'· 
« •• Türkiyenin en hassus · 

noktası boğazlardır. Bunu 
korumak Türkiyenin lıak
kıdır. Nitekim herkesin 
vazifesi de, Türk iyede n 
kollektif emniyet sahasın
da i ş b i r l i ğ i n i ancak bu 
hakka hürmet ve ltntta 
müzakere ederek bekle-
mektedir • • )) Dr. Ara 'm ııutkınulan 

• 

Montrö, 22 (A.A.) - Bugün öğleden sonra, boğazlar 

konferansı, Büyük Britanya, Fransa, Sovyctler Birliği, 

Japonya, Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Bulgaristan delegelerinin iştirakiyle ve İsviçre Dıs İşleri 
Dairesi Şefi B. Motta'nın başkanlığında toplanmıştır. İtal
ya, umumi sıyasa scbebleri dolayısiyle konferansa delege
lerini göndermemişti, fakat Cenevre toplantılarından son
ra bu konferansa da iştirak eyliyecektir. Montrö korıferanstnı bir nutukla açan lsviçre Cumur R•isi B. Motta ve Leman gölünden bir görünaı 

B. Motta'nın açılış nutkundan son- ı 
ra Türkiye Dış İşleri Bakanı Doktor 
Tevfik Rüftü Aras, tlirk talebini izah 
etmiştir. 

B. Titülesko, Balkan antantına men
sub iki devletin tesanüdünü ve Roman
ya ile Türkiyenin boğazlar meselesin
deki hususi menfaatlerini izah ve an
laşmaların değiştirilmesi alcytarı Ro
manyanın , arazi değiştirilmesine taal
lfık etmiyen ve esasen bircok emsali bu
lunan türk talebini makul bulmakta ol
duğunu bildirmistir. 

Büyiik Britanya delegesi Lord Stan· 
hop, silahsızlanma konferansının mu
vaffakıvetsizliği rlolayısiyle türk tale
bini tabii bulduğunu söylemiş ve umu
mi vaziyeti hiç de ivileştirmiyen tek ta
raflı ihlalleri takbih ettikten sonra, 
"bilakis Tiirkivenin talebini iyi niyet
lerle karşılamak lazımdır" demiştir. 

Bir köyde açılan 
yatı nıektehi 

Kalecik kazasının Konur nahiyesine 
baglı sulak yurdda yeni bir yatı mekte
bi açılmıştır. 

Türkiyedc benzeri olmıyan bu mek
tebin binasına aid malzemeyi ve içinde
ki eşyayı köylü vermiştir. Sulak yurd 
ve civarındaki on köy halkı mektebin 
bütün ihtiyaçlarını da temin etmişler
dir. Bundan başka 40 dönüm tarla hibe 
edilmiştir. Tarlanın tapuları mekteb na· 
mına çıkarılmak üzeredir. 

Bu mektebte, talebeye ilk mekteb 
bilgileri ile beraber müstahsil olmak fi
kirleri de verilecekti!'. Bunun için tar. 
ladan istifade edilecektir. 

Mektdıe şimdilik 38 talebe alınmış
tır. Bunların yatakhaneleri, yemek ve 
ders odaları basit fakat çok temiz eşya
larla döşenmiştir. 

Külttır direktörü B. Rahmi Vidinel 
ve Bakanlık ·ube direktörlerinden B. 
Hifzur.rahman Öymen yanlarında mü
fettif B. Salahaddin olduğu halde Su
lakyurd'a giderek iki gece kalmışlar ve 
mektebi teftiş etmi~lerdir. 

Fransız delegesi B. PoJ Bonkur da, 
sulhçu bir usulü tek taraflı ihlallere 
tercih cyfodilini ui;dirrni9 ve "Fransa 
bu meselenin ha11ine bütün uz! ma ıih
niyetini getirecektiı,. diyerek sözUnü 
bitirmiştir. 

Konferanstaki Başdelegenıiz Dış /§ler 
Bakam Dr. Tevfik Rüştü Arcıs 

,- --p p-am--,-wv '-- - - V %.. Ot' &s:%:RiJO 

Bııgün 
İKİNCİ SAYFADA: 

Makaim Coı·ki - Ereğli Şirketi
nin satın alınması i,i - Tapu ve 
Kadaatronun yeni le§kilatı etra
fında hazırlıklar. 

ÜÇÜNCÜ SAYFADA : 
Pariı grevi bitti - Paria·te yenı 
hadiseler oldu - Filiatinde arab
ların yeni bir auikaati - Dı., ha
berleı·. 

DÖRDÜNCÜ SAYFADA: 
Y ab.ncı gazetelerde okudukla
rnnız - Dünyada neler oluyor? 

BEŞİNCİ SAYFADA: 
Hazineden rum malı alanlar 
borçlarmı naarl ödiyecekler? _ 

"Evlilik ve Öteai'' tefrikamıı -
Haberler. 

ALTINCI SAYFADA: 

Hükümetimizin Montrö konte-

.. . r re. 

Sulakyurd yatı mektebine, vilayet 
büdcesinden hiç tahsisat verilmemekte. 
dir. Tamamiyle köylümüzün olan bu 
mektebin açılışını bu sebcblc iyi bir 
eser olarak memnuniyetle haber veri
yor ve müteşebbisl~rini tebrik ediyo-
ruı. 

rawına teklif ettiği bogw a:da 1 
Junı mukavelenarnesinin • • W'KL- _ _ _ _ _ proJesı. 

- -• s a sa u a vcccca wroa 

Sovyetler Birliği delegesi B. Litvi· 
nof ise milletlerarası münasebetlerde 
Türkiyenin sulhsever vaziyetini tebarüz 
ettirmiş ve türk talebini çok iyi niyet
lerle telakki eylediğini bildirmiştir. 

Japonya, Yunanistan ve Yugoslav 
delegeleri de geniş bir anlaşma zihni
yeti ile hoşnudluk verici bir hal sureti
ne varmak için aynı arzuyu ızhar eyle
mişlerdir. 

OIŞ HAKANIMIZIN NUTKU 
Montrö, 22 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi surette giden muhabirin
den: 

Türkiye Dış İşleri Bakanı Doktor 
Tevfik Rüştü Aras, Montrö boğazlar 

konferansının bugünkü açılış celsesinde 
aşağıdaki nutku söylemiştir: 

''- Türk heyeti murahhasasının bu 
celse bidayetinde boğazlara aid olarak 
takdim eylediği mukavelename projesi
nin doğuş şeraitini sizlere izah eyle· 
mek üzere söı ahrken, bu fırsattan bil
istifade, her şeyden evci, bugünkü top
lantımıza 'haskanlık etmeği kabul buyu
ran federal müşavir B. Motta'ya hara
retle teşekkiir eylemek İsterim. 

Yüksek ~ahsivetini uzun zamandan· 
beri tantrlı ;;ımrı fsvicre siyasi dairesi

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Valilerimiz geldiler 
C. H. P. Merkezinde bugün 
parti işlerini görüşecekler 

Parti işleri etrafında görüımek 
üzere bugün iç Bakam ve C. H. P. 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya'nın 
reisliğinde toplanacak olan valileri -
mizin hepsi şehrimize gelmişlerdir. 

Valiler dün grup grup B. Şükrü 
Kayayı ziyaret ederek görüşmü§ler, 
ayrıca Vekalet Müsteşarı B. Sabri 
Çıtak'la temas etmişlerdir. 

Toplantı bugün saat on Qeşte Par 
ti binasında yapılacaktır. 

Bay Şükrü Kayanın bu akşam u
mumi idare heyetinden birkaç aza ile 
lzmire hareket edeceği haber alın
mıştır. Perşembe günü lzmirde; lz
mir Antalya, Isparta, Burdur, Deniz
li, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, 
valilerinin iştirakiyle bir toplantı ya
pılacak ve B. Şükrü Kaya ile ref aka
tindekiler lzmirden Edirne'ye gide
rek Trakya valilerinin toplantısında 
bulunacaklardır. Bu arada Bursa'ya 
da ayrıca uğranılacağı öğrenilmiştir. 

Balkan Basın Birliği 
Haziranın 11 inele Bükref'te toplanan Balkan Basın Ko I 

ransı taralınelan bir "Balkan Baıın Birliği'' kurularak · n e-
• ı. 1 al el v k nızamna-me•ı Ra eme ın ıgını yazmı§tı • Türk Romen y _, 

Y ı. l · el ·ı . b' ' ' ugoıKatJ oe unan neyet erın en seçı mı§ ırer murahhaıt .. kk b • 
komiteele görütülerek kati §eklini alan bu . an mure e bar 
rana umumi heyetince kııa bir müzak d nızamname, konle
miıtir. Balkan memleketleri ani m ered en ıo~ra ~abul edil. 
ıqkil eden bu mühim tJeıikantn aşt ~ın ? renı bır merhale 

ercumennı neıredi 
Rfrinci kısmı: - Tarif dirmek ve d . 1 . .YOruzt 

erın eştınnek dö 
Madde ı - (Balkan Basın Birliği) ketin muhtelif umu • • • rt rneınle .. 

Yunanistan, Romanya, Türkiye ve Yu: arasında tesirli bir ~l faa:ı~et şu~elerl 
goslavya basınının bir ittihadıd mek. ış birlı~ı tanzını t'' 

ır. , 

ikinci kısım: - ltlaksad b) Posta, telgraf, telefon rad ha 
v t 1 • Yo, -

Madde 2 - (Balkan Basın Birliği) t~~ ea arı ~asıtalarını nıükemrnelletı 
~opl~ h_~reket ve en iyi vasıtalarla §~ m lg k ehemıyet vermek suretiyle dör( 
ışlerı gorecektir: em e. et basınını alakadar edecek ha. 

a) Geniş ölçüde karc:.ılıklı ta berlerın teatisini süratlendirmeğe .. _.. 
d"' ~ nışma ve lıc:.mak. ~ 

ort memleket arasında sık b" Y • aynı zamanda dört memleketin 
· . ı ır yaklaş- b 

ma ıçın çalışmak, Yunanistan R asın sahasındaki i' birliğini kolaylq· 
T'" ki ı omanya ur ye ve Yugoslavya • ttrmak için Balkan antantı memleketle-

d 
arasında mev . . 

cu dostluk rnünasebetı . • • tının merkezlerine ve baflrca ıehirleri-
erını kuvvetlen- Savfayı çeviriniz 



"'S YFA 2 

Fıkra 

Maksim 
Hüzünlü eserlerindeki sefil kah

ramanlann hayaletleri, fırtınalı bir 
gecede Makaim Gorki' nin etrafını 
kuptarak soruyorlar: 

.. - Bizi niçin yarattın)" 
Büyük sanatkar Gorki §U cevabı 

veriyor : 
"- Scfa1etleri, ve ihtiz.arları tas· 

vir ederken ben, bir başkaamda rik
kat ve insaniyet hisleri uyandırmak
tan ba§ka bir dii§ünce beslemedim. 
Ben, heyhat, ekseriya kuru ve kapalı 
olan yürekleri rakikleştirmeğe çalışı· 
nm. .. 

Haya1etler hep birden gülü§Ü· 
yorlar ve tekrar soruyorlar : 

•• - Sefil hakikat, insanların rik· 
katine dokunmuyor, ruhlarını incit· 
miyor da bu adamların vicdanını se
nin kuruntulann senin hulyalann mi 
tenvir edecek) Sen kendini buna mu
'taffak oldum mu sanıyorsun) Sen
de bu Wnid mi var)" 

Gorki, öJeceii güne kadar hafyet
le anac:ağmı aöylediği bu kibuau an-

ne bGyUk psetelerin muhabirlerinin 
a&Mterilmninl temin etmek: 

c) Dkt memleket pntecileri ara
unda meslek temulumı ln1dpf ettir
mek. her memlekete girme ve ilı:amet 
~ sadelettirmelı:, demiryolu, de
~ nehir, hava nakil vasıtalarında ko
laylıklar göstermek ıuretiyle kollektif 
ftJa m&nferid tetlı:ik seyahatleri tertib 
etmek " bu suretle dört memlekete ait 
bilgileri derinlqtirmek: 

Her memleket hakkında kitablar, 
rtbberler nqrederek, konferanslar ve• 
rerek, konferansçılar teati ederek, aer
~ileri, konserleri, her tilrlü lı:Wtilr te
zahürlerini ve ıpor toplantılarını hiına
ye ederek dört memleket araamda ede
bi. fennf, artiıtlk ve turistik rabıtalan 

inkipf ettirmek. 

• e) Her memlekettelı:i Balkan ittiha
dı te§ekküllerine yardım etmek; 

f) Dört memleketin Universite ve 
yüksek tahsil gençliğine Balkan antan
ünın her memleketinde en iyi prtlar 
attmda tahsil ve tetkik imkinlarmı ver
mek; 

g) Dört memleket devlet ve bükü· 

met şefleri aleyhinde hakaretamiz yazı· 

ların çıkmasına mani olmak, Balkan an· 

tantı devletleri arasına nifak sokacak 

mahiyette ve dört devletin emniyet ve 
menfaatine halel verecek §Ckildeld yan
ı., ve yalan haberlerin intişarmı önle
mek, ve bunun için de haberleri balkan 
antantı memleketlerinin kendi kaynak
tanndan atmak ; 

h) Balkcın antantına dahil olmıyan 

memleketlerin basın veya herhangi ne· 

tir vasıtasiyle vaki olacak haksız hücum 

ve bozucu neşriyatına kartı karşılık 

h yardımda ve İcab ederse müşterek ka· 
rarlarla müdafaada bulunmak; 

Madde 3 - Balkan Basın Birliği 

millt komitelerinin, milletlerarası basın 

te§Ckkülleri müzakerelerine girişmeden 

evel kendi aralarında ve takib edilecek 

yol üzerinde mutabık kalmaları tavsiye
ye pyandır. 

Madde 4 - Milletler Cemiyeti nez

dinde Balkan Basın Birliği gazetecile· 

rinin müşterek temsili arzuya pyandrr. 

Vçiincü kıaım: -Tetkilaı 
Madde S - Balkan Basın Birliği un

ıurları şunlardır: 

a) Dört milli komite; 

b) Balkan Basın Birliği merkez ko
nıitesi 

c) Balkan Basın Birliği senelik kon
feransL 

6 - Balkan Basın Birliğini her 
memlekette miııt komite temsil eder. 
Bu komite altı profesiyonel gazeteci bir 
resmi balın idaresi mümessili, basın a· 
tatelerl ve her devletin birer ajans mil
meuilinden te§ekkül eder. Milli komi
telerin intibah §ekilteri her memleketin 
kendi basını ile resmi basın makamları
na bırakılmı,tır: Bu komitelerin, reis· 
ilk, ikinci reislik ve kitiblik vazifeleri· 
nln profesiyonel gazeteciler tarafından 

Gorki 
latırken bize itiraf etmiı oluyor lc.i; 
heyecanlarmm asıl kaynağı insan is
tırabıdır. Ve bu istıraba sanatın 
yüksek ifadesini vermek için, ruhu -
nu sonsuz bir azab kavurmaktadır. 

Ruhu insanlığın istirabiyle yanan 
bir adamın ölümü; şüphesiz, en bü· 
yük acıyı, -en insani inkılibm sıcak 
hamleleri tapn bir memlekette yara· 
tır. 

Başta lnönü, devlet adamlanmız, 
dost memleketin büyük acısına katı· 
lırken, halkçı Türkiye'nin büyük bir 
halk dostunu kaybetmekten duydu· 
ğu teessürü de ifade etmiş oldular. 

Maksim Gorki; hayatının son yıl· 
larında, yalnız memleketinde değil 
kendi inkilibını yapan memleketler· 
de de halk saadetine içten çalışıldığı. 
nı gördü. Ve belki bu onun istirabla 
geçen ömrünün eon tc-clli.i oldu. Bu 
tC8elliyi, büyük ölü önünde biz de 
duyarsak yerinde olmaz mı) 

Kemal ONAL 

lfuı taniye edilir. Nizamnamenin tat• 
bik ihtiyaçlarına ıöre milU komitelere 
ihtıau balihnlerl ilbe olunabilir. 

Bükrq'te 11-13 haziran 1936 da top
lanmıı olan delege heyetleri asıl komi· 
telerin intihabına kadar muvaklı:at mil
H komite halinde vazife g6rilrler .. Mil· 
H komitelerin intihabı iti 31 ilklı:lnun 
1936 tarihine lı:adar yapıhmt olmalıdır. 

Madde 7 - Merkez lı:omitesi, millf 
komitelerin dört reisinden, dört kitibin
den, her memleketin resmi baam idare
sinin birer mümeuilinden teteklı:iil eder 
ve Balkan Buın Birliğini alikadar e
den bütfhı itlerle mefgul olur. Merkez 
komitesi, ihtiyaç görüldükçe reia tara
fından toplantıya çafrılır. Merkes ko
miteli reisliğini. Balkan antantı daimi 
konseyi riyasetinin butunduiu memle
ketin milli komite reisi ifa eder. Milll 
komitelerin te§ekkülüne kadar merkez 
komitesi vazifesini muvakkat Romen 
komitesi görür. 

Madde 8 - Balkan Baam Birliği se
nelik konferanaı, Balkan antantı daimi 
konseyi konferansının yapıldığı memle
kette ve aynı tarihte, o memleketin mil
li komite reisinin reisliği altmda davet 
ile toplanır. Konferansta her millt ko
mite delegeleri sayısı bir reis veya ikin
ci reis, bir kltib, en az bi~ komft~ azası 
ve bir resmi basın mümessili olmak üze. 
re dört kişiden apğı olmıyacaktır. 

Konferansta temsil edilen her komi
tenin bir reyi vardır. Kararlar ittifakta 
verilecektir. 

Senelik konferans, ruznamede yazı

lı meselelerle meşgul olur. Konferans 

esnasında delegeler tarafından müzake

resi istenecek ruzname harici meseleler, 

dört komitenin reisleri tarafından ka

bul edildiği takdirde müzakere edilir. 

Dör'düncii kı31m: - Bmın Bir-

Jiğinin miiddeti ve nizamnamede 
yapılacak değişiklikler 

Madde 9 - Balkan Basın Birliğinin 

müddeti tahdid edilmemiştir. Ancak bir 

sene önceden merkez komitesine ve di

ğer üç mim komiteye haber verilmek 

auretiyle bozulabilir. 

Madde 10 - Senelik konferansın bir

lik nizamnamesini değittirmeğe salihi· 

yeti vardır. Nizamnamede bir milli ko

mite tarafından istenecek değişiklik se

nelik konferansın toplantısından en az 

üç ay evel diğer üç milli komiteye bil
dirilecektir. 

Dört milli komite birden nizamname

nin tekrar tetkikini istiyecek olurlarsa 
merkez komitesi fevkalade olarak kon
feransı toplantıya davet edebilir. 

Befinci kuım: - Birliiin 
genif lemeıi 

Madde 11 - Balkan antantını te,kil 
eden bugünkü devletlerden bafka bir 
Balkan devleti, antanta girecek olursa 
bu devletin basını da birliğe dahil ola
bilir. Ve bu halde birlik fevkallde top
lantıya çağrılır. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

Ayasofya müzesi tamir 
ediliyor 

latanöul, 22 - Ayaaofya miUesi ya· 
kmda esaslı surette tamir edilecektir 

Sultanahmet'teki 
hafriyat 

İstanbul, 22 - Sultanah.mette eski 
Bizans eserlerini ara,tırmak fü:ere haf. 
riyat yapan İngiliz profesörü Bakster 
yarm gazetecilere hafriyatın neticeleri 
hakkında mühim izahla.r verecektir. 

Bir günde dört facia 
İstanbul, 22 - Bugün tehrimi.zde 

dört facia oldu. Bmılardan biri bir tram
ny b.zalı, biri bir bogulma vakası, öte· 
1ı:i itiai de biri pencereden, öteki ağaç
tan olmak üzere ilı:i tane suk(it vakuı· 
dır. 

Y'Unan milli basketbol 
talmnı geliyor 

fltanbul, 22 - Yarın buraya Yuna· 
niatamn millt basketbol takımı gelecek 
ve türk milH buketbol takmıiyle temas
lar yapacaktır. Bu,milli takımımızın 

yapacağı ilk milletleraruı teması ola· 
caktır. 

Alrnari güreşçileri 
gelecek 

latanbal, 22 - Çarşamba günil Is· 
tanbuJa bir alman güre' takımının gel
mesi belı:Jenmektedir. Gelecek olan ta
lı:nn, Almanyanm mühim takmıların· 

dandır. 

işletici kuvveti 
Beş beygirden fazla olan 
müesseselerin muamele . . 

vergısı 

işletici kuvveti beş beygirden fazla 
iken bilahare bu mikclarclan a§Sğı 
düıürmüş olan sınai müeaseealerde 
evveke yapılmış bulunan maddeler -
den muamele vergisi alınıp ahnmı
yacağı etrafında tereddüd edildiği an
lapldığın<lan Finans Bakanlığı bu 
hususta al8kalılara bir tamim yap
ml§br. Bakanhğm yaptığı bu tamime 
göre: 

Müesseselerde muharrik kuvveti
ni bq beygirden 8f8ğı düıürenler mu
harrik kuvveti bq beygire düfiirdük
leri tarihten aonra muafiyeti iktisab 
edecekler ve daha evvel imal etmİf 
olduklan mevad için muamele vergi
sine tabi olacaklardir. Bu kabil mü• 
esseseler beygir kuvvetini beften a
pğı düfiirdüklaini alikah malme
muruna bildirecekler ve o tarihte 
mevcud mallannm cins ve mikJarını 
tesbit ettinneğe mecbur olacaklanhr. 
caklardır. 

Müesseııe sahipleri, vergiye tabi 
olduğu teabit edilen bu kabil rnevad • 
dm satıldığı veya satılmak üz~ıe ko. 
müsyoncuya gönderildiği tarihi ta
kip eden ayın 15 inci günü akpmma 
kadar nevi ve mikdanru ve satış fia
tını ve bunlardan tenzili lazım gelen. 
iptidai maddeler var ise kıymet ve 
mikdannı kanunun sekizinci madde· 
si mucibince bir beyanname ile bil -
dirmek ve vergisini usulü daires:.ıde 
tesviye etmekle mükellef olacaklar· 
dır. 

Halkevinde 
Öil, Tarih ve edebiyat pı.besi 

üyeleri toplanacaklar 
HALKEVI BAŞKANLICINDAN: 

Evimiz Dil, Tarih ve Edebiyat fU· 
besi üyeleri yann saat 18 de 19.36, 
193 7 yılı çall§ma programı hakkın
da görüımek üzere toplanacaklann
dan bu ıubcye yazılı üyelerin o saat· 
te Halkevine gelmeleri rica olunur. 

~3 IIAZi.R 

İKİ TARAF ARASINDA UYUŞMAK OLURSA 

Hükümet ~rP.ğli ~irketini ilkteşrinde 
satın almış olacak 

Ereğli kömür firketinin devletçe 
satın alınması için Ekonomi Bakan
lığında dün ikinci umumi toplantı 
yapılmııtır. Devam edecek gÖrÜ§
melcre csaa olmal üzere iki tarafça 
seçilecek ikİ§er mühendisin şimdi 
mevcut tesisatı bugünkü kiymetleri· 
ne göre yerinde ve müıterek bir ko -
misyon. halinde tesbit etmeleri karar
laıtırılmııtır. Bu çalıımalara takri· 

ben 1 S temmuzda baflaruıcaktır. Sa:· 
Iahiyetli mahfillerden öğrenildiğine 
göre bu şirketin anlaşma ı cticesinde 
devlete geçmesinden sonra da kadro. 
aunda çalı§8nlar i§lerindc alıkonula • 
caklardır. iki tarafın uyu§ffiaSI takdi· 
rinde satmalma İfİ kad olarak önü· 
müzdeki ilkteşrin a.YJDda bitirilecek· 
tir. (A.A.) ----- - ---

Tapu ve Kadastronun 
Yeni teşkilat etrafındaki hazırlıklari 

Tapu ve Kadaatro Umum Direktörlü
ğü yeni tetkilat kanununun tatbiki etra
fmda hazırlıklarına devam etmektedir. 
Umum Direktörlük ilk defa olarak üc
retten maap ıeçen kadastro ve tapu 
tahrir direktör ve azalarını tayin etmit· 
tir. Tapu sicil direktörlüğü yeni te,ki
Jatr ile merkez tepilitı üzerinde çalıt· 
maktadır. 

Yeni tayin olunan kadastro ve tapu 
tahrir direktörü ve azalarmı yazıyoruz: 

Ankara birinci mıntaka kadastro di
rektörlüğüne BB. eski direktör Talat, 

tapu azalığına eski azalardan Hamdi, 
ikinci mmtaka kadastro direktörlüğüne 
Manisa direktörü Kemal, tapu azalığı
na tapu posta memurlarmdan Zeki. 

İstanbul birinci mmtaka lı:adutro 
direktörlüfüne eaki direktör Faik, ta· 
pu azalığına Beyoğlu tapu azası Şev

ket, fen amirliğine eski fen amiri Nec
meddin, İıtanbul ikinci mıntaka kadaa. 
tro direktörlüğüne eslı:i direktör Emin, 
tapu azahğma eski aza niyazi, İstanbul 
3 üncü mmtaka kadastro direktörlilğil
ne eski direktör Şerif, tapu azalığına 

İstanbul birinci mıntaka tapu posta 
memurlarından Vasfi, Beyoğlu kadas
tro direktörlüğüne direktör vekili Ri-

Türkiye - Finlandiya 
ticaret ve kliring 

anlaşması imzalandı 
Türkiye • Finlandiya ticaret ve kli· 

ring anlagmasının müddeti bir temmuz
da biteceğinden, yenisi hazırlanmak ü
zere, b~r müddettenberi Ankara'da iki 
taraf delegeleri arasında müzakereler 
yapılmakta idi. 

Bu konuşmalar bitmi' ve iki mem· 
leketin yüksek menfaatlerine uygun 
ve umumi prensiplerimiz dahilinde ye· 
ni bir ticaret ve kliring anlapası cu· 
martesi günil imzalanmıttır. 

Ay bafmdan itibaren meri olacak 
olan ve lehimize gümrük konsültasyon
ları temin eden yeni antapnaya, iki tis· 
te merbuttur. Bu listelerden birisi ser· 
best ithalat, değeri kontenjan içindir. 

Ticaret ve sanayi müzesi 
Ankaraya geliyor 

Ekonomi Bakanlığı fstanbulda bu· 

lunan ticaret ve sanayi müzesinin An· 

karaya taşınmasına karar vermiştir. 

Etyadan bir kısmı, İstanbul yüksek 

ticaret ve iktnad mektebinin emtia 

dersi tatbikatında istifade edilmek Ü· 

zere, mekebe bırakılacaktır. Buraya ge· 

tirllecek eıyaların noksanları ikmal e

dilecek ve müze mükemmel bir hale ge
tirilecektir. 

Edremitte sıtma savaşı 
Edremit, 22 (A.A.) - Edremit ve 

çevresinde 11tma savaşı devam etmekte· 

dir. Bugün halkın i§tirakiyle ve bütün 
mülki ve süel erkin hazır olduklan haJ. 
de şehir çayı yatağının temizlenmesi ve 
tanzimi i§ine batlanmıttır. J 

fat, tapu azalığına tapu posta memur· 
!arından Cemal. fen amirliiine eski fen 
amiri Nevzad, İzmir kadastro direktör
lüğüne eski direktör Ziya Ferid, tapu 
azalıfına Ankara uau Fuad, fen amir· 
lifine eski fen amiri Refik Halid, 

Bursa kadastro direktfüliiğüne eskf 

direktör Halid, tapu azalığına eaki aza 
Seyfi, Malatya tapu azabima Manisa 

tapu azası Osman, Seyhan bdaatro di

rektörlüğüne eaki direktASr Seyfi, tapu 

azalığına eski kadutro hakimJerinden 
Cevdet, Manisa kadastro direkt8rlüğll
ne Konya direktörü Haaan, tapu azalı
ğına İstanbul 3 ilncU mıntalı:a azası Ha
di, fen amirliğine f-en memurlarından 
Zeki Haydar, Çorum tapu tahrir direk· 
törlUfüne eski direkt8r Rifat. tapu a• 
zahğına tapu başkatibi Said, Artvin ta• 
pu tahrir azalığına eski ua lsmail Hali· 
kı, Iğdır tapu tahrir direktörlilğUne e .. 
ki tapu azası İbrahim, Telı:irdağ tap" 
tahrir direktörlüğüne ealı:i direktör 
Mustafa, fen amirlijine ealı:i fen amiri 
Celal, Kırklareli tapu tahrir direktör• 
lüğilne eski direktör Şükrü, fen amirli• 
ğine eski fen amiri Hakkı tayin oJun
mutlardır. 

Afyonda at muayenesi 
Afyon, 22 (A.A.) - Son llı:i ayda f. 

limilzin 125 köy ve kasabasında 8619 
at muayene edilmit ve hotnudluk verici 
bir sonuca vanlmıştır. Bunlardan yalnız 
iki at nıamlı çıkımı ve sahiblerine taz
minat verilmek suretiyle hemen öldlirül· 
mll§tür. 

DiL KÖŞESİ 

GGMtelerimime fU e•lıi "cem'i mü. 
ennea'' cleoam edip 6idiyor. lleaela 
bir yerele lterlt,.,..1 6ir tören 70pılı· 

yor. Banan b"flıiı biaim •a-teı.rd• 
pı ltali alır: ''Şu ltôJiN teaalaiiratla 
lıatlanclı''. 

Niçin te:zahürat? Eier teaolaiir ite· 
lime•İn• ihtiyacımı:.& oaraa 1tiç o1m~. 
acı bile bunu ayrıca ara6 lcaideaiyle 
rİeden cemileıtiriyoru "T ualai:irler' 
deHlı elimll& mi, yaltat lıolernimiı& mi 
apnır1 

''Ecnebi memlelretlere wiJecelr mu· 
raltltaalann yevmiyeleri ••• " 

Okurlar aruında 6ir anlcet yapı· 
nuı/ baJıolım, ye111niyeyi lıa~ lrifi, o
nan palim türlı~ai olan •PnJ•· 
lik,. i kaç lıifi anlar. 

Bir 6a:.&efede bir yasıcı "pi en· 
damlı,...,.. boyla tiirlı 1n.,n llG laitab. 
ediyor: 

"Soyan, sopun tarilai ıoeloel.,,e ile• 
ren, ulan yavrularına Nfnndc em· 
airmİf, bairuula büyÜlmSflÜr." 

Ba cümleden ne aalıyor~? 
''Tarilai veloeleye uneri' ne demelıtirl 
"Velveı.ye oermelr" ıa..,....:.s .ar;;ı. 
tü, yok yere şamata pltarmalc mana
amadır. 

Onclan sonra bütün bir cümle, ltem 
de edeı.iyat yapmak pyretiyle yapıl
dığı an10J1lan bir cümı., iter pvden 
önce 1'ir naana fGfUrtalı defil midir? 

A kara Birası Mevsimin En Güzel ickisidir 
' 
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SON DAKiK~4.: 
1 

1\ ontrö konferansı ün açıldı 
Dıs bakanınıız, talebimizin dayandığı 

_, noktaları izahetti 
(Başı 1. inci s.ayfada) 

nin mümtaz şefi, beynelmilel siyaset a· 
!anında tebarüz etmiş yüksek bir dev
let adamıdır. Hepimiz, muhakkak su
rette, bizlere geniş bir misafirperverlik 
göstermekle kalmayıp aynr . ~amanda 
kendisine has asırdide ananesının yarat
tığı sükfın havası ile beyn~lm~lel müza
kereleri kolaylaştıran lsvıçre ye med

yunu §Ükran bulunmaktayız. 
Bugünkü konferansımızı~ to~l~~

ması dolayısiyle gösterdiklerı buyuk 
kolayhklardan dolayı Vaud Kantonunu 

M t .. komüniinü de selamlamayı ve on ro . 
ve bunlara teşekkür eylemeği de kendı· 
me bir vazife bilirim. 

"Baylar, 
~ürkiye Cumuriyeti Hükümet~, ken

disinin davetine icabet buyurdugu.~u.:
dan dolayı sizlere teşekkür eder. Huku-

. . . ··. t rmı'ş oldukları anla-
metlerınızın go~ e 

"h • t" Montrö konferansının 
yış zı nıye ı, 

· · .. ku'' n kılmıştır toplanabilmesını mum · 

Talebimiz yapılırken gÖ% önünde 
tııtulan noktalar 

. t' de Türkiyenin kendi hak-
Hattı za ın .. . 

kı hakimiyetini tebarüz ettiren r.~ıımı 
sizinle birlikte tanzim eylemek uzere 

. . ld v uınuz mukavele• 
vücuda getınnış o ug 

. . . 1 takdim ederken, 
name projesını sız ere . .. 

· · h'kmetı vucu• 
1923 mukavelenamesının 1 

• 

d
. v. • e bunun bızzat 

dün~ kaybeyle ıgını v . 
. ticesınde tat-

esasını değiştiren şeraıt ne .. h 
bik edilmez bir hale geldiğini ~u~a. a-

. bo~azıar rejmttnın 
de ettıkten sonra, g . 

1
. v. ti 

. b' · bır ıgı v • 
tanziminde beynelmılel ·ır ış 
cude getirmek istedik. Bu rejimi~ ~anı -

kkül" dolayısıy e 
ziminde coğraft teşe u . 

' 1 Karadenız 
hususi bir vaziyette bu unan 

.. · tl menfa· kıydarı ile olan dunya tıcare . 
atlerini kabil olduğu kadar en geniş bıt 

d. kkatte tuttuk. 
surette bilhassa nazarı 1 

Seyrisefaitı serbestisi 
. . de ticari seyrisefa-

Baylar, pro1emız . t dik ve 
foe tam bir serbesti vermek ıs e .. k' 
bu maksadla, harb halinde ve Tur ·11yei 

. . f ticaret gemı eı 
harbta iken dahı bıtara k 

.. uhafaza eyleme 
için serbest mururu m f t 
istemekle, hatta milli müdafaa menda=. 
lerini bir mikdar ihmale kadar var ~ .'. 

Fakat bundan sonra hall~dll°?e u
. d Türkıyenın em 

zere, sureti husuıı;ıye e d . sa 
1 k Kare enıze • 

niyetini ve fazla o ara . i . ı·kadar 
hil memeketlerin eronıyet nı a.; .. 

t kadan harb gemı erının 
eden bu rnm a 
ne tarzda geçecekleri kalıyordu .. 

Boğazların gayruıskeriliği 
• askeri biı 

Türkiye, boğazların gayrı . n 
.. mevcut şeraıtte 

'hale ifragmı, bugun . . k bul 
't dahilınde a 

tamamen ayrı şeraı . · 
ınukavelcnamesının 

eylemiştir. Lozan . ı 
- . dd inde nazarı dıkkate a ı· 

18 ıncı ma es . 
takavi garanti ile takvıye et· 

nan ınm . 
. ·ımı·,. kollektif emniyet, hakıkatte 

tlrl T .. • • 

bogazla~ rejiminin ~ütün .. bunyesının 
d . 'd' Halbukı bugun bu mesne· mesne ı ı ı. • ' 

d . kendisine muhavvel vazifeyi ifadan 
ın .. 

aciz bulunduğu tebeyyün eylemıştı.r. 
Bu takdirde, bu emniyetlerle mukayyet 
bulunan ve gayri ~am bir tarzda mukay-

t olan bir gayri askerilik, artık devam 
ye . ·ı mez ÇUnkü böyle vaziyet, her 
ettırı e · 
devletin kendi arazisini müdafaa etmek 
hususundaki en basit hakkiyle tezat ha
lindedir. Daha varılmamış olan, fakat 
herkes, tarafından varılmak istenen ide· 
al için, beynelmilel kollektivitenin, di· 
ğerlerinin emniyetine hürmet eden, fa
kat hususi vaziyetleri her zaman yar· 
dımcılık icabatına tevafuk etmiyen aza
larına dayanmağa ihtiyacı vardır. Her 
memleket koHektif emniyete, asgari bir 
kuvvetle iştirak mecburiyetindedir. Tür

kiyenin en hassas noktası boğazlardır. 

Bunu korumak Türkiyenin h,akkıdır, ne· 
tekim herkesin vazifesi de, Türkiyeden 
kollektif emniyet sahasmda iş birliğini, 
ancak bu hakka hürmet ve hatta müza
kere ederek, beklemektir. 

Harb t.ıemileri hal.·kında kayulla,. 
" . 

Gayri askerilik kayrdlarının kaldı
rılmasını icabettiren emniyet esbabının, 
mantıki surette türk topraklarının em· 
niyetini gayri askerilik kadar tehlike
ye koyabilecek mahiyette hakiki sabih 
istihkamlar teşkil eden harb gemilerinin 
geçmesinin menini de icabettirmesi lazım 
gelmekte idi. Halbuki Türkiyenin, proje
sinde kabul ettiği, bu basit sureti hal de· 
ğildir. Türkiye, hatta barb gemilerine de, 
Marmara ve Karadeniz havzaları emni
yetinin elzem mecburiyetleri çerçivesi 
içinde, geçiş serbestisini temin eylemek 

is temiştiı:. 

Tiirk teklifi 

Baylar, 

Sizlere, ticari seyrisefainin tam ser· 

bestisini nazan dikkate alan ve harb 

seyrisefainine Türkiyenin, Marmara iç 

denizinin ve hususi vaziyeti bulunan 

Karadenizin umumi ve hususi emniyet 

ihtiyaçları ile mukayyet surette serbes

tl temin eden bir nizam teklif ediyoruz. 

Kemalist Türkiyesinin güddüğü si

yasetin, realist planda bir sulh ve salah 

siyaseti telakki edilmesi için kafi de

recede bürhanlar vermiş olduğundan 

eminim. Projemiz mütehalli olduğu

nuz ıamimi iş birliği arzusunu bir ker· 

re daha isbat edecektir. Bu yeni muka

velename için, sizlerden anlayış zihni

yeti talebederiz. 

Baylar, projemizi kabul etmekle, 

nerde ise iki asxrdanberi harb ve neta

yici zaviyesinden görülen bu bogazları 

bir vifak geçidi ve medeni milletler a

rasında bir sulh hattxvasılx haline 

getireceksiniz ve bu milletler muhak

kak bundan dolayı sizlere medvunu sük

ran olacaklardır.,,. 

( H ii:kii melimizin teklif etti
ği mukavele projesinin sureti 6 
uıcı sayfanıızdadı.r.) 

'·Türkiye·nin Loğazlar lıakkm
claki istekleri bilknvve kabul 

edilmiş demektir'' 

ve akit taraflara, üç ay evvelinden ha

ransmrn bugün yapdacak açılışından bah
seden Eko dö Pari diyor ki: 

" Moskova, Ankara, Bükreş, Atina 

ve Belgrad Hükümetleri anla~ışlardu. 
Türkiyenin boğazlar hakkındaki, istek
leri bilkuvve kabul edilmiş demektir. 
Bu işte Fransanın faal bir rolü yoktur. 
Binaenaleyh Türkiye tekrar Karadeniz 
kapılarının bekçisi olmaktadır.,, 

Popüler gazetesi de bu münasebetle 
Pol Bonkur'un Montrö'de R:.iştü Aras 
ve Titülesko ve Litvınof ile Akdeniz 
meseleleri, karşılıklı yardım ve bundan 
dogacak muhtemel neticeler hakkında 

uzun uzadıya görüşecektir. Bu arada 
Milletler Cemiyeti paktının islahı işi 

de görüşülecektir. 

Bir madende patlama 
Sevilla, 22 (A.A) - Bir madende 

patlama olmuştur 12 ölü, dört yarah 

vardtr. 
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R. PEKER~in 

ı b 1 O · 't lerı'n..Je verdig-i inkilab R. Pekerti.n Ankara ve atan u nıversı e "' 

derslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildikten sonra, ULUS 

Basımevince kitap halinde basılmıştır. 

124 sayfa tutan eser, yalnız baskı masrafınm karıılığı olarak her 

yerde ON KURUŞA satılmaktadır. 

BİR POLONYA GAZETESİNE Gö.RE 

Küçülc Antantın l{ar~ılaştığı güçlül{ler 
Varşova, 22 (A.A.) - Küçük ant· 

antın son görüşmelerini bahis mevzuu 
eden yan resmi "İnformation Politique 
Polonaise,, gazetesinin kanaatine göre, 
bu milletlerarası grupun rastladığı güç
lüklerin başlıca sebebi bundan üç sene 
önce fazla geniş bir hareket programı 

çizmi§ olmasından ileri gelmektedir. 
Bu gazete diyor ki: 

"Kuruluşu sırasında küçük antant, 
umumi harb tehlikesine karşı bir ko· 
runma ittifaki idi. 1933 Cenevre konfe
ransı bu ittifakı, üç devletlik bir blok ha

line getirmiştir. Bu blokun maksad ve 
hareket tarzı gerek harb ve gerek sulh 
halinde birdir. Halbuki, küçük antanta 

mensub her memleket ayrı ayrı meseleler

de alakalı bulunmaktadır. Bu bakımdan 

küçük antant devletlerinin biribirlerinc 

karşı olan şimdiki teahhüdleri büyük ka

yıdlarla çevrilmiş olup nisbeten şüpheli 
ve müphem bir mahiyet taştmaktadır. 

Avusturya problemi gibi. bu iic dev
leti en fazla alakalandıran bir pr~l.ılem 

Bersaglier· k.ıtala-
•• •• •• 

rının yuzuncu 
yıldönümü 

B. Musolini bir nutuk 
söyledi 

Roma, 22 (A.A.) - Kuruluşlarının 

yüzüncü yıldönümünü kutlamakta olan 
bersaglier'lilere hitaben Venedik sara
yının balkonundan bir nutuk söyliyen 
B. Musolini, şöyle demiştir : 

"- Yüz sene içinde tali size sevimli 
çehresini göstermiş ve bu yüzünc:.i yıl
dön ümünü yalnız sizlere borçlu olduğu
muz bir zaferin ertesinde kutlamak 
müsaadekarlığmda bulunmuştur. 

İki yüzüncü yıldönümünii7:iin daha 
şerefli olmasını istermisiniz. ?., 

Bersaglier'liler, "Evet" diye nıuka· 
bele etmişlerdir. 

Japon hava filosu 
Dünyanm en ktn·n·tH 

filosu olacak 
Tokyo, 22 (A.A.) - Harlı hi\kanı 

gelecek kabine toplan tısına tayyare · 
liğin -~üthiş bir tarLda inki~afı ic,i,.. bir 
proje verecektir. Bu projeye göre. be§ 
sene içinde japon hava filosu <lünyanın 
en kuvvetlisi olacaktır. 

bile, küçük antant devletleri tarafından 
tek taraflı bir şekilde gözden geçirilme
mekte ve bu problemin halli, bu devlet
lerin her birinin menfaatlerini başka şe
killerde müteessir etmektedir. 

Küçük antant devletlerinin ihtiyaç ve 
vazifelerinin tetkiki göstermektedir ki, 
bu devletlerin görüşlerinin üç sene ön
ce tesbit edilmiş o1an daire içinde top
lanması pek kolay bir şey olmıyacaktır.,, 

Polonya Amerikaya 
borcunu ödemek imkanını 

araştırıyor 

Varsova, :l2 (A.A.) - Finans bakanlı
ğının Lehistan'ın Amerika'ya olan harb 
borçlarının iki senelik taksidini ödemek 
imkanlarını araştırmakta olduğu söylen
mektedir. Bununla beraber leh büküme
tı, bu taksitleri altın veya dolar olarak ö
demek iktidarında olmadtğından bu te· 
diyeyi toprak ürünleri ile aynen ödemek 
tasavvnında bulunmaktadır. 

Bül{re~te hadiseler 
Talebelerle gazete mü

rettiblerfi arasında 
çamışmalar oldu 

Bükres, 22 (A.A.) - Irkcı talebeler, 

demokrat gazeteleri boykot etmişlerdir. 
Sokaklarda talebeler ile mürettibler ara
sında çarp?şmalar olmuş, bir mürettib 
ölmüş vr üç talebe ağır surette yaralan
mıştır. Bir polis müfettişi de kolundan 

yar:ılanmzştır. 

V-ımlan tevkifler yüzü geçmistir. 

Danzig sena tosu reisinin 
beyanatı 

Danzıg, 22 (A.A.) - Danzig senato
su reisi B. Graser, umumi bir toplantıda 

şu sözleri söylemiştir: 
"- Danzig'deki vaziyet, yakında o 

kadar iyik"?ecek ki kimsenin muhtelif 
cezai mercilerle niza vesilesi bulunması

na imkan kalmıvacaktır.,, 
Bu sföler hakkında fikir yürüten Kur

jcr Varsavski gazetesi bu beyanatın se· 
natr> meclisinin serbest şehrin statüsünü 

ihl;lJ ed1>r"k onu Almnyaya bağlamak 
ta.,:ıvvurlı nnı bt>slemekte olduğunu iş
r;ıh ,.tmPkte hııhındui{unu yazmaktadır. 

L:ıvp>:İO' ;ılrnan kruvazörünün bura· 
v;ı P-elmesi beklenilmektedir. 

Paris Grevi Bitti 
Büyük mağazaların işçileri de dün işe başladılar 

Paris, 22 (A. 
A.) - İç işle,r ba- ı 
kanınm hakemli
ği sayesinde b!i
ytik mağazalarm 

direktörleri ile 
işçilerinin dele
geleri a r a s ı n -
d a bir anlaşma 

yapılmış o 1 d u -
ğ un d an grev, 
sona ermiştir. 

Büyük mağa

zalar, ö ğ l e -
d e n sonra bo
şaltılmıştır. 2ti 

bin kişi, bugün 

tekrar işe başlıya
caktır. 

lUarsilyada da 
30.000 işt;i ça
lışnıağa başladı 

Marsilya, 22 
(A.A.) - Otuz 
binden fazla işçi, 
sabah gazeteleri

nin ve bu meyan

da "Pöti Marsey· ,, 
' ye gazetesinin 

davetine icabet 
. ederek bu sabah 

tekrar işa başlamışlardl!l". 

Pari.ste yeni hadiseler 
Sağ partilere mensup bir 

çok kimseler tevkif 
edildi 

Paris, 22 (A.A.) - Dün akşam şan
zelize'de meçhul askerin mezarı yakı· 

nında da bir hadise olmuştur. 
Feshedilmiş milli kurumlara men

sub bulunan bir takım gençler. "yaşa
sın albay Larok" diye bağırmışlar ve 
iiç ren~di bayrakları dalgalandırnıışıu

drr. 

Bu uelikan l ılarchın IJ,ızı 1 rı. ,.:e.ce 
vakti gürlilti.i çıkarmak töhmetiyle po· 
1is merlcezine göti.irlilmiişlerse de ı.:taz 
sonI";ı ı erl·cst bırakılmı$1a ı dır. 

Paris, 22 (A. A.) - Entransijan ga· 
zetcsi tarafından askeıi mı ıka1ar fes
tivali tcrtib edilmiştir. 

Yeni hadiselere sahne olan Paris't& 
Etual meydanı v~ zafer takı 

MrzxkaJar, Konkord meydanından 

Envalid'e gitmişler ve orada bir konser 

vermişlerdir. 

Binlerce ki~i ''Fransa, fransızların· 

dır" diye bağırmışlardır. Birçok kims~· 
ler, tevkif edilmiştir. Envalid'de bin· 
lt!rce kişi bulunuyordu. Birçok delikan· 
lrlarr taşıyan dört taksi otomobili En· 
valid'den geçmiş ve içindekiler "Fran· 
sa. fransızlarındır. Kahrolsun Sovyet
ler, kahrolsun yahudiler" diye bağır· 

mışlardır. Dört kişi. yollarına gitme~ 
için verilen emri dinlemediklerinden 

dolayı tevkif edilmişlerdir. 

Bunlardan biri: ''Kahrols•ın Blufl\ 
yaşasrn kıral", diye bağrrmrştır. 

Biraz sonra polis, şiddetle işe karı
şarak on beş kişiyi tevkif etmiştir. Bıı 

esnada yüzlerce kişi ''yaşasm Larok" 
diye bağırıyordu. 

Aksiyon Fransez gazetesi ile Urna• 
nite gazetesinin okurları arasında Vau• 
jirar mahallesinde birçok hadiseler ol· 
muş ve ateş haç ile halkçxlar cephesi 

mensublan arasında arbedeler çıkmıı· 

tır. 

Polis, nihayet s:ikunu yeniden kul' 
muştur. 

--------· ------
Amerika da 

Cumur reisi seçimine 
hazırlık ilerliyor 

. N evyork, ~2 (A.A.) - Çok tarunı:ru:ı 
bır çok amenkan şahsiyetleri demokrat 

partisi azalarına bir beyanname neşrede. 
rek gelecek cumurreisi seçiminde R 
velt'in, bir tarafa bırakılarak yerine ~ 
fers~n un namzed gösterilmesini istem:._ 
lerdır. ..,.. 

Slı günü Filadilfiyada toplanacak °" 
1.~n .. deınokrat kongresinde bu talebin g6.1 

onune alınacağı sanılmıyor. Gene R 
velt se · ·· d tar 

. çım muca ele reisliğine scçileccllt 
tır. 

Filistin arabları 
Bir çocuk bakımevine 
ateş vermek istediler 
K d" u ust 22 (A.A.) - Arab halk, ya, 

hudi çocukları bakım evine ateş vermeğ• 
teşebbüs etmişlerdir. Askerler, yang:ı:w 

söndürmeğe ve bu suretle yilzlen:e ço
cuğu muhakkak bir ölümden kurtarma~ 
ifa muvaffak o1tnu<\lartlır. 
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FİLİSTİN ve GELMEKTE OLAN HAR.B 
Filistin' deki hadiseler ltaly an - Habeş harbmın sona erdiği gündenberi bütün dünyanın 
alakasını üzerine çeken mücadele merkezlerinden biri olmuş ıur. lngilıerenin aldığı bii
tün tedbirlere ve yahudi mu haceretinin 'durmasına rağmen huzur ve sükuna kavuşamı
yan bu diinya kijşesinde h{ı diseler biribirini kovalarken; in gilterenin eski hazine ve 
harb bakanı B. Vinston Çur çil yalnız Filistin için değil; bii tün dünya için devamlı bir 
!fulhun nasıl kurıılabileceği ni anlauın ehemiyetli bir yazı yaz mı§tır. 
Realite ile fikir arasındaki farkların bir izalıı olan bu hadiseleri bir arada okurlarımıza 
sunuyoruz. 

Gelmelite olan harh 
Yazan: Vinston Çurçil 

lngilterenin eski hazine ve harb 
bakarız 

Bugünkü günde insanlık için en ehe
miyetli mesele, yeni bir harbm önüne 
nasıl geçilebileceği meselesidir. Geri 
kalan ne kadar mesele varsa, hepsi de, 
bunun yanında pek adi sayılır. 

Hemen hemen bütün memleketler ve 
'dünya yüzündeki milletlerin çoğu, ye
ni bir harbın önüne geçmek temenni
sinden başka gözetledikleri bir şey yok
tur. Bundan daha yerinde bir temenni 
de olamaz 1 Çünkü, bir avuç azgın harb 
romantikçisi yahut harb madrabazı bir 
yana bırakılacak olursa, harb, kendisi
nin felaketine uğrayan bütün tnemle· 
ketlerin milletlerine ıstırab, harabeler, 
yas ve şehidliklerden başka bir şey te
min etmemektedir. Bu böyle olunca, 
neden milletler, bu korktu~ları felake
te kendi kendilerini sürüklesinler? Na-

...atl oluyor da barba nihayet vermek için, 
bu milletlerin hala, ne insafları ve ne 
de enerjilai vardır? 

Bugün, demokrasi ile idare edilen 
bütün memleketlerde, poletik iktidar, 
yığınların elindedir; hatta diktatörler
le idare edilenler bile, buna varabilmiş
lerdir. Buna rağmen bugünkü dünya 
ne kadar şaşılacak bir görünüştedir 1 
Hemen herkesin en büyük temennisi, 
harbın önüne geçmek olduğu halde, 
harb, hiç acı sızı duymadan, merhamet· 
sizce, her gün bir parça daha bize doğ· 
ru yaklaşmaktadır. Yanyana giden bu 
iki şey, gelecek nesillerin, vakalar ara
sında ve belki de, devrimizin harabele
ri altında rastlıyacaklan bir bilmece o
lacaktır. 

İlerde gelecek olan tarihçiler "nasıl 
olmuşta, bu münevver, yetişmiş ve ge
nel bakımdan, çalışkan olan büyük sos
yeteler, naçar kalarak kendi ilerilikle
rinin kurbanı olmuşlar, en çok nefret 
ettikleri harbla mahvolup gitmişlerdir?" 
diye soracaklardır. 

Bunun cevabı şu olacaktır: 44Millet
Jerin müşterek bir planlan yoktu. Muh
telif memleketlerdeki düşünen insanlar, 
plan etrafında anlaşamıyorlardı; diğer
leri ise, kendilerini yutuncıya kadar, 
ağızlarını açıp seyirci kaldılar, yahut 
yaklaşan tehlike hakkında, lafla konuş
malarla vakit geçirdiler!" 

Bulunduğumuz meyilli yer, bizi da
ha şimdiden uçuruma yaklaştırdı. Biz
leri bu uçurumdan, yalnız kati ve ener· 
jik tedbirler kurtarabilir. Üzerinde dur
duğumuz topraklar, şimdiden çatlayıp 
ayrılmaktadrr. 

Bizler, kayış halindeyiz. Var kuv
vetle gayrete gelmek zarureti vardır; 

bu anın istediği şey, pratik tedbirler
dir 1 Duyguları ifadeye kalkışmanın de
ğeri yoktur 1 hele güzel nutuklar söyle-

mek daha kötüdür 1 kısa görüşlü opti
mistlik bir felakettir! hiç bir şey ifade 
etmiyen ninniler söylemek ise, bir ci· 
nayettir ! 

Bu son dakikada, sulh yalnız bir ted
birle güven altına alınabilir: bu da, ce
bir araçlarını emre hazır bulunduran ve 
icabında, sulhun korunması için cebir 
kullanmak azmini harekete geçiren bir 
tedbir olmalıdır! 

Öbür memleektler yahut öbür mem
leketlerin önderleri felaketten fayda
lanmaktan başka bir şey beklemeyince, 
milletlerin teker teker ve sırf pasif ola
rak harb aleyhtarlığı etmeleri, bu fela
keti yalnız hızlandırmağa yanyacaktır 1 

Sulh için mücadele etmeğe amade 
olan pasifist'e gülümsemek çok kolay
'dır 1 ancak, bu gülümsemek, bugünkü 
günde, pasifist milletlerin, mutlak üs
tiln!~~ü olan silahlarla techiz edilmiş 

ve şimdiye kadar harbçı ruhun mümes
silleri sayılanlar gibi, fedalrarlık ve a
zim göstremeğe hazır bir halde bir ara· 
ya gelmeleriyle dünya sulhunun koru
nabileceği realitesini değistiremez ! kı
lıçsız bir adalet terazisi hiç bir iş gö
remez. Bugünkü gibi, tehJ: keye gireıiş 
.1lan sulhun bekçiye ihtiy.ı~ı vardır. 

İşin asıl özüne varmak için, kim o· 
Jursa olsun, muhtemel her saldırana 

karşı sulhu müdafaa etmeğe hazır olın, 
tekmil milletlerden kurulmuş bir büyük 
ittifaka lüzum vardır. Bunun için, her 
şeyden önce, bırakın bu büyük ittifakı 
kuralım 1 bırakın bütün milletleri ''lıiri
mize dokunan hepimizle uğraşır!" pren
si pini kabul etme[ e davet edelim. 

İçimizden birine saldıran, hepimizin 
mukavemeti ile karşılaşacaktır; bu mu
kavemet öyle bir enerjik, kudret~i. o 
derece dostça ve fedakarca bir muka
vemet olacaktır ki, böyle t~hlikeli bir 
mukavemetin görünüşü bile, saldıracak 
olanları kendi niyetleri önünde iirküt
meğe yetecektir! 

Hiç şüphesiz ki, bu yol dünya sul· 
hunu kurtaracak olan biricik yoldur. 
Fakat bu düşünce nasıl gerçekleştirile· 
'bilir? İşte bütün zorluk işin bu nokta
sındadır! 

Andlaşmaların mukaddes olduğunu 
ileri süren, kendisiyle andlaşmalar yap~ 
mış olan hükümetlerin sadakatlerine 
güvenen habeş imparatorunun vaziyeti 
ne oldu? Onun trajik mukadderatı bize 
nasıl bir ahlak telkininde bulunuyor? 

Bu hadiselerin, milletlerarası yar
dım prensipinin yanlış olduğuna dela
let etmediği bedihidir. Ancak, bu hadi
seler, yardım azminin mevr.ud olmadı· 
ğını ispat etmektedir. 

Filistin yatısar.ali mı? 
Kudüs'ten Taymis gazetesine bildi

riliyor: 

Haziranın altısmda Kudüs müftisi 
Hacı Emin efendi Elhüseyni ile Kudüs 
belediye reisi doktor Halidi'nin de da
hil olduğu yüksek arab komitesi ile Ma
verai Erden hükümdarı arasında Filis
tin kargaşalıkları için bir sulh formülü 
bulmak ve ingiliz komitesi ile bu uğur
da konuşmalara girişmek zeminini ha. 
zırlamak için konuşmalara başlanmış

tır. 

Öğrendiğimize göre Maverai Erden 
emiri bu heyete muayyen bir takım su
allar sormuştur. Bunlardan birincisi şu 
olmuştur: 

Yüksek arab komitesi, bugün Filis
tinde vuku bulmakta olan kanunsuz ha
reketlerle kargaşalıkları hemen durdu
rabilmek kudretini haiz midir? 

Komite, bu suale karşı en aşağı, İn
giliz komitesinin tahkikat yapacağı 

müddet içinde yahudi muhaceretini 
durdurmak kabilinden bir vaidde bu
lunmadıkça arabları durdurmanın im
kansız olacağı cevabını vermiştir. Çün
kü arablar bu maksada erebilmek için 
derhal faaliyete geçmişler ve bu uğur
da varlıklarını tehlikeye bile koymuş
lardır. Onun için kendilerini bu husus
ta az, çok tatmin edecek bir vaid yap
maksızın onları durdurmağa çalışmak 

beyhude bir işten başka bir şey değildir. 
Fakat bu yolda herhangi bir inanca 

verilecek olursa yüksek komite arabları 
yatıştırmak için bir beyanname neşre
deceklerlni ve bu uğurda şahsi nüfuz. 
larını kutlanacaklarını hükümdara va
detmişlerdir. 

Hükümdarın bu cevabı, ingiliz yük
sek komiserine bildirdiği haber veril· 
mektedir. 

. Arab mahfillerinde bu toplantı, gay
rı resmi olarak milzakereye başlanması 
ve kargaşalıkların yatışmasının bir ha§-

langıcı olarak telakki edilmektedir. 
Yalnız arab heyeti. 1921 ve 1929 yıl

larında olduğu gibi, tahkik heyetinin 
çalıştığı esnada yahudi muhaceretinin 
durdurulması hususunda ısrar etmekte
dir. 

Hiç şüphe yok ki, Filistinde nizam
sızlığın ortadan kaldırılabilmesi için 
ilk şart grevin bitirilmesidir. Bu grev 
hareketi bugün başlıca genç unsurların 
elindedir. Bunlar grevin devamından 

hiç bir vechile zarar görmemekte, bir 
şey kaybetmemektedirler. Onun için 
bunlar tahrikat yapmakta ve yüksek a· 
rab komitesinin üzerinde müessir ol
maktadırlar. 

Yahudi ültimatomu 
Fölki§er Beobahter'den: 

Büyük Britanya, Filistindeki kuv
vetli arab mukavemeti yüzünden çok 
güç meselelerle karşılaşmaktadır. İng-il· 
t~renin bugüne kadaı güttüğü politi1<a, 
kabil olduğu kaılc.r, gerek yahudilcr" 
gerekse a.rablarla hoş geçinerek Filistini 
idare etmek politikası idi. 

Lakin, bu taktik yahudilerin büyük 
davaları, arabların ise mukavemet azim 
leri karşısında sökmedi. Elimize, kulis 
arkasındaki poletik mücadeleler hak
kında metnini aşağıya geçirdiğimiz ba
zı haberler geçti. Bundan anlaşılıyor ki, 
siyonizm, ingiliz politikasının karşısına 
ultimatom mahiyetini taşıyan talebler 
dikilmiştir: 

Filistindeki mücadele, doğrudan doğ
ruya Hayın Vaytsman (siyonist hareke
t inin şefi) ile İngilterenin sömürge ba
kanlığı arasında hükümranlık için giri· 
şilmiş bir mücadeledir. 

Londra seyahatine çıkmadan önce, 
Hagana (askeri mahiyette yahudi koru· 
ma organizasyonu) nun tazyiki altında 
kalan Vaytsman, gün geçtikçe güç bir 
duruma giren FiJistin işleri hakkt.ııda 
yüksek komiserle görüsmek ve yahudi-
1erin talebelerini kendisine bildirmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Siyonist hareketinin şefi, komiseıe 
yahudilerin askeri idaresince formlilU 
bulunmuş olan iki meseleyi sormakla 
iktifa etti. 

Bu meselenin biri şu idi: 
"İngiliz hükümeti, nasıl oluyorda 

1933 de cıkan kargaşalıkları çok daha 
az kuvvetle bastırıyor. ve 1936 daki kar
gasalıklarla başa çıkamıyor?'' 

İngiliz yüksek komiseri, bu suale ce
vab vermiyor. 

Londra'ya hareketinden bir gUn on
ce, tekrar ziyarete giden Vaytsman aş.ı. 
ğıdaki tarzda görüşüyor: 

"İngiliz hükümetinin aldığı zayıf 

tedbirlerle kasden devam ettirilmekte 
olan arab cinayetleri ve katliamları, Fi
listinde, devlet kudretinin yerine ayak 
takmıının hükümranlığını geçiren bir 
anarşi durumu meydana getirdi. Asayi
şin korunması hususunda hükümetin 
iyi niyet taşıdığına artık yahudilerin 
itimadı kalmamıştır. Eğer ki, en çok 10 
hazirana kadar bu vaziyete karşı bir ça
re bulunmıyacak olursa, yahudi gençli
ği ve müdafaa organizasyonları icab 
eden tedbirleri alacaklardır. 

Yahudiler kendilerini müdafaa et
meğe kalkışınca, asayişin yeniden ku
rulması için temelli tedbirler alacak
lardır. 

Bir aydan fazladır ki, arab gençlik 
organizasyonu primitif arab teknik ve 
araçlariyle haklar çiğnenmektedir. Fa
kat yahudi gençliği doğrudan doğruya 
\ııüdahale etmek zorunda kalacak olur
ı \', mücadeleye, modern askeri teknik 
'\ araçlariyle girişecektir. 

Yüksek komiser, Filistine ayak has
ır \ olan yahudilerin hepsi de, gerilerin· 
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Dünyada neler oluyor? 
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Spor ve milliyetçilik 
İskoçyalxlar, yalnız cimri diye ta~ 

nınmışlardır; onlar aynı zamanda çok 
büyük milliyetçidirler. 

İngiltere • İskoçya maçındaki seyir
ciler arasında bir zamanlar Aberdeen, 
Huddersfiel ve Chelsea timlerinde 
oynamış olan milletlerarasr oyuncu f s
koçyalr Alce Jackson da bulunuyor ve 
yurddaşlarının oyununu seyrediyordu. 

Her maçın seyrine karısını da gö
türen Jackson, bu maçta yalnızdı. Bu 
fevkaladeliğin neden ileri geldiği ve 
karısını nerede bıraktığı sorulunca, 

- Grace'yi mi? Onu Edinburg'a 
gönderdim. 

- Peki ama, neden? İngiltere • İs
koçya maçını karınızla birlikte seyret
mek istemez miydiniz? 

- Evet, isterdim ama, Grace bugün 
yarın doğurmak üzeredir; röntken ile 
yapılan bir muayene neticesinde hatta 
ikiz doğuracağı bile anlaşıldı ve bun
lardan laakal bir tanesinin oğlan olaca
ğına kaniim. Bu oğlan ise, yirmi yaşına 
bastığı zaman babası gibi bir milletler 
arası olacaktır. Ancak, milJetlerarası 

bir oyuncu olabilmesi için de, İskoçya
da doğması lazımdır. Şimdi bu büyük 
maça rağmen karımı niçin İskoçyaya 

gönderdiğimi anladınız mı? ' 

l\tister G. Rasing Kulühde 
Paris'in Rasing kulübünde Jan Bo· 

rotra Rodel ve Merlin Mister G. ile bir 
tenis partisi yapıyorlar. Kıral caketini 
çıkarıyor. Başına kurşuni renkte bir 
kasket geçiriyor, kollarını sıvayarak 

Kordda yer alıyor. 
Mister G. ''ilk servisi kim yapacak?" 

diye soruyor. 
Borotra, "siz, sir . .'' diye cevab ve

rince, 
Mister G., "hayır'', diyor; "servisi 

genç rakiblerimize bırakmayı tercih e
diyorum. Çünkü biz yaşlılar, gençleri 
yenmeğe çalxşacağrz.'' karşılığında bu
lunuyor. Netekim, Mister G. bu partide 
dünyanın meşhur tenisçisini yeniyor. 

Bir Futbolcunun değeri 
Arsenal timinin büyük tabiyecisi ve 

bir futbol artisti olan İskoçyalı eski mil
letlerarası oyuncu Alec James 1929 da 
Preston North End kultibünden çıkarak 
Arsenal'e geçmişti. 

Preston kulübü James'i bir lskocya 
kulübü otan Roith Rovers'ten 3250 İn 
giliz lirasına almıştr. ArsenaJ ise J a
mes'i almak için, 8750 İngiliz lirası ö
demek mecburiyetinde kalmıştı. Rekor 
kırmış olan bu yekQn herkesin dikkati
ni üzerine toplamıştı. 

Fakat James londralılara o kadar çok 
kazandırdı ki, bu oyuncunun Arsenal 
takım için olan kıymeti bir şeyle ölçüle
rniyecek kadaır büyüktür. Bu oyuncu, Ar 
senal'e lik maçlarında dört defa şanı· 

piyonluğu kazandırdı. Onun yardımiy
le Arsenal 1930 danheri iki defa kupa 
şampiyonu oldu. Takımın şöhreti her 
yıl yükseldikçe yükseldi. James'in ta
bi}'esinden takımın geri kalan oyuncu
ları da kendilerine pay çıkardılar. Bu 
itibarla onun, Londra kulübündeki faa
liyetinin değeri, rakamla ölçülecek bir 
keyfiyet değildir. 

KURBACA ÇlFTUGt 
Amer_ikanrn Luiziana şehrindeki bir 

çiftlik, epice zamandanberi kurbağa ü
retmekte ve bu kurbağaları memleketin 
bütün lokantalarına satmaktadır. 

Geçenlerde lngilterede böyle bir 
kurbağa çiftliği kurulmuştur. Mal sa-

deki köprüleri yakmış olduklarından, 

onların mücadelesi şaşkınlıkta kalmış 

olanların mücadelesi olacaktır. Yahudi 
gençliğini disiplin altına sokmak daha 
şimdiden güç bir şekil almağa başladı. 

İngilterenin Filistin komiseri bu 
izahlara, yalnız, 

"Herhalde ne yapacaklarım görece
ğiz ... " cevabını veriyor. 

Ertesi gün, Vaytsman Hayfa'dan 
hareket edeceği sırada, komiser tayya
re ile Hayfaya geliyor ve kendisiyle 
vedalaşırken, Mısırdan asker kuvveti 
istediğini ve 10 hazirandan önce ayrıca 
kuvvet geleceğini bildiriyor. 

Filistindeki yahudi gençlik organi
zasyonunun bugüne kadar aza mik· 
darı 5-10,000 kişi idi. Bugün 60,000 ki§i 
olarak tahmin edilmektedir. 

hibinin anlattığına göre, uzun müddetı 

bu işe yarar bir saha aramak mecburi, 
yetinde kalmış ve nihayet Marşa! şehri 
civarında batakbğı olan bir arazi bul· 
muştur. 

Şimdi bu çiftlikte alabildiğine kur .. 
bağa yetiştirmeğe başlamıştır. 

Hiç para , ·ermetlen 50,000 ' 
kilometre seyahat 

Nevyork'tan Viyana gazetelerine ya• 
zılıyor: 

Stanislavs Mikuliez adında bir avru• 
palı gizli olarak parasız seyahat etmeli 
rekorunu kırmış olmakla övünebilir. 

Mikuliez hiç beş para yol parası ver• 
meden, gerek eski, gerek yeni dünyada 
50,000 kilometre tutan gir yolculuk yap• 
mıştır. 

Hatta Transatlantik ite Avrupa ve 
Amerika arasında mekik dokumuşta, 

hiç kimse farkına bile varmamıştır. 
Ancak, birçok nakliye sosyetelerinin 

hakkını yemiş olan bu yolcuya, geçen· 
terde milyonları bulan bir miras kal
mıştır. 

Milyonlarla birlikte anlaşılan fazilo 
te de kavuşmuş olmalı ki, bugüne kadar 
para vermeden kendisini taşıttığı ne 
kadar nakliye sosyetesi varsa, hepsine 
birer mektub yazarak, vaktiyle para 
vermeden yolculuk ettiğini itiraf et
miş, ödenmek üzere ücretlerin bildiril
mesini dilemiştir. 

lsveç'teki ayılar sayılı)·or 

İlkbaharın girmesi ve ayıların kış 

uykusundan uyanmaları üzerine İsveç· 
teki ayı mevcudu tesbit edilmeğe baş

lanmıştır. 

Bu işin başarılması için, meşhur San 
Mişel romanını yazan doktor Akset 
Munte, oldukça ehemiyetli bir yekun 
tutan bir teberruda bulunmuştur. 

Devriyeler, Lap'Iarın yaşadıkları 

bölgeleri dolaşmakta, araştırmalar yap
makta ve gördükleri ayıları kaydetmek· 
tedirler. Her ne kadar izleri görülen a
yıların hiç eksiksiz bir surette adedle
rini tesbit etmeğe imkan yoksa da, şi
mali İsveçteki ayıların sanıldığından 

çok daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 
İsveçte, ayı neslinin devam edip et

memesi hususundaki kanaatler biribir-' 
terinden çok ayrılmaktadır. Geyikleri
ne saldırıp parçaladıkları için, Laplar 
ayılara bir felaket göziyle bakmakta
dırlar. Bir kısım halk ise, ayıların, 

Avrupa'da yaşıyan büyük vahşi hayvan 
neslinin sonuncusu oldukları kanaatini 
taşıdıklarından bu neslin korunması ıa
znngeldiğ i di.~~üncesindedirler. 

Diinyad:> ,...,. kadar su varmı~? 
Birçok bilginler. eskidenberi dünya· 

da ne kadar su olduğunu hesab etmek
tedirler. Fakat bugün henllz daha katr 
ve müspet bir neticeye kimse varamadr. 
Buna rağmen, doğruya yaliın bir rakaırı 
söylemek imkanı vardır. 

Profesör Krümel dünya vUzündekt 
su mikdarınr 1,330.000,000 kilometre mi, 
kabi, t>rof es ör Halbfas ise 1.304.068,55Ô 

olarak hesab etmektedir. Bn iki r"kam 
arasmd:>ki farliın sebebi deni7. sular. nrn 
h'enüz daha hatasız bir surette he~ab 
edilememesinden lleri vel~1rtPrHr. Le
ni:ı:lerin bircok yerlerinc1e slCandit ya • 
pılmıstır. Anc;:ıl( biivük b1'" 1<rı:.nu araş
trrrlmamıstır. "R11nd;:ın b;:ıo:h it.f kutuö
tcıtd ı:.uların miko:ırr oa hilvilv bir far· 
lia ~rheh olmaktadrr. Simdi ~;;nva vü
zilnrleki suvun mikdarr vuv:nlal( hesaö 
olar~k 1.30n.ooo.ooo kilomPtre mikab o
lıırnk ~~bul edilehi1irse de. l->11na küre
nin ieoloiik teşekkülatr ir; .. .:ı,. mevcu"& 
su m;kdarı bu rakam dışrnda kalmak- .. 
tadır. 

SURiYE 
Asuri gö~menler 

Irakta bulunan asurilerin Suriyeye 
nakline yeniden başlanmıştır. Asuri 
göçmenlerin Hama kasabasının 40 kilo• 
metre batı şimalinde Gab denilen saha
da yerleştirilmeleri düşü:ı.ülüvordu. Fa
kat son zamanlarda bundan vaz geçil
miş ve Türkiye sınırlarına yakın ve Fı
rat nehrinin şimal tarafına diisen Ha
bur sahasına yerleştirilmelerine karar 
verilmiştir. Şimdilik 6000 aı:.uri burala· 
ra yerleştirilmiştir. Bu[t~n·n~e daha. 
2-000 asurinin gelmesi bel-1 .. ~-~lttedir. 
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Hazineden Rum malr almış olanlar 

Borçlaı:ını yirmi taksitte 

nasıl ödeyecekler? 

Borcunun yüzde yinnisini ödemiş olanlar hiç 
bir talebte bulunmamak şartiyle mallarını 

geri vererek borçlarından kurtulabileceklerdir 

Hazineden taksitle alınmış olan gayri 
menkullerden l 7 71 sayılı kati tasfiye 
kanununun meriyetinden evvel mübadil 
J'umlardan metruk malların 934 mali yı
lından sonra tahakkuk etmiş ve edecek 
taksit bedellerinin 2222 numaralı kanu: 
na göre 2.0 taksitte alınması bakkındakı 
.kanunu finans bakanlığınca vilayetlere 

tebliğ edilmiştir. ·· ı· · ziraate Rumlardan metruk her tur u 
. . · • ahsulleri hazırlı· tnahsus arazı ıle zıraı m 

. d eya ralışma-yan, yapan ve tasfıye e en v 3. ~ 

ıı toprak ürünleri ile aıatalı olan ımal~
tane fabrika ve buna benzer yerlerı; 
. d• . . e arsaları hazine
ıra getırmıyen ev v 
den artırma ile satın alanlar bu kanun· 

dan faydalanmaktadırlar. 
Ötedenberi hazineye aid olan veya 

muhtelif kanun ve anlaşmalarla hazine!e 
geçen veya bedelleri mübadil zümre ıs· 
tilıkaklarına karşılık tutularak satılmış 

· · n arsaları olan arazi ve irad getırmıye . . 
·· d yırmıalınış olanlardan borcunun y~z e. 

ıini ödemiş bulunanlar verdıklerı para
dan dolayı hazineyi ibra etmek veya ~ş-

. . 1 mak şartıyle ka hıç bır talebte bu unma 
• · · kdirde borç-bu mallan gen verdıklerı ta 

tan kurtulacaklardır. 
. . _,_~·tı mahsuben 

Vadesı gelmıyen teuuoı ere 
. "kd da olursa ol· 

yapılacak tedıyat ne mı ar . •Vi tak· 
&un, vadeden bir sene evvel verildıg 

"b" t tulacak· dirde yüzde 6 iskontoya ta ı ~ kul 
tır. Hazinece satılmış olan gayrı men 

. . . . b ı dilecek dev· ftlalların taksıtlerı ıçın ka u e . .. 
lct tahvilleri hususi kanunlardakı hu· 

1ı:üm1ere t!bi olacaktır. 
2554 numaralı kanunla uzatılan ta~-

• üdürlu· 
sıtler - gerek vakıflar umum m . 
ğünce satılmıc:. olsun, ve gerek ma~ıyle 

s · · · "tibarıY e hazinesince ıatılarak aıdıyetı 1 
• 

.. .. - ·· e devredil· 
vakıflar umum müdurlugun 

• ıkarılmıştrr. 
mış bulunsun • 20 seneye ç 

··d'"rlüğünce yay alnız vakıflar umum mu u 
· · de borç· 

pılacak ihbar üzerine üç ay ıçın b 
1ar . • borçlular u 

ını taksitlendırmıyen k 
tnadde hükmünden faydalanamıyaca -

lardır. 
db. ı rle 2222 

H "k·· t. aldıg~ı bu te ır e 
u ume ın .. irınedikle-

n umaralı kanunun ~umulune g . 
. d' iJmemış o· 

ti için yirmi yıla taksıtlen ır • 
Uarı almış o 

lan rumlardan metruk ına f da]anma· 
lanların da aynı kolaylıktan ay 

1 . . tınaktadır. 
an temin edılmış 0 • . ka-

t 931 tarıhınc 
Bundan evvel, 25 mar . 

1 
un al· 

. ..badıl ma ı sa 
dar sekiz takaıtle mu • 12 taksite 
nuş olanların borçları azamı 

uzatrlmıştL _ n gene 
·ıı e ragme 

Yapılan bu tecı er . . ··dc-
taksitlerını o 

bir kısım borçluların k" lan müraca-
ld kları va ı o 

yememekte o u .. ·ne bu zorlu· 
tması uzerı 

atlardan anlaşı Jd"v• · yeniden in· 
·ı · ge ıgını ğun nereden ı erı Bu 

. hasıl olmuştur. 
cetemek zaruretı • ı g-unun 

• . d ödeme zor u 
tetkik netıcesın e . i 12 tak· 
en ziyade tedıyc va 

site çıkarılmış olan rum mallarının sa
tış bedelleri üzerinde toplandığı gö

rülmüştür. 
Toplanan ihsai mallımat bu vaziyeti 

rakam ile de pek sarih bir surette ifade 

etmektedir. Şöyle ki: 
Tam mülkiyeti hazine uhdesinde o

lan milli mallarla mütegayyib şahıslar
dan metruk olup yirmi seneye tecil e
dilmis olan malların 934 senesi sonuna 
kadar- vadesi gelen taksitleri mecmuu 
(22 148 150) liradır. Bunun yüzde 77 si 
olan 17 269 325 lirası tahsil olunmuş ve 
yüzde yirmi üç nisbetinde olmak üzere 
( 4 878 825) lira bakiyesi kalmıştır. 

Halbuki satılmış olan mübadil mal
larının tahakkukuna nisbetle tahsilat 
mikdarı daha dü üktür ve aynı esas da
iresinde olmak üzere 64 dil nisbet~nde 

lmak üzere (4 655 347) lira. tahsıl o

~unmıyan miktar ise (2 564 241 ~ lir~dır. 
Bakayanın birincide % 23 nısbetınde 
kaldığı halde mm mallarmda % ::G de· 

. arması da bu kısım malların 
recesıne v · 
bedellerinin ödeme vaziyeti üzer~~de 
herhalde bazı tedbirler alınması luzu-

munu belirtmekte idi. 
Ödeme vaziyetini kolaylaştırmak 

için alınması lazım gelen tedbirler 2222 

numaralı kanunun neşrine esas olmak 
•. ere yapılan incelemeler sonunda tak
uz d d ğ·ı 
sitlerin bir kısmının affı yolun a e ı , 
taksitlerin uzatılması şeklinde karar~a~-

lınasına göre mübadil mallar ıçın 
mış o . 
aynı esasa devam edilecektır .. 

Alınan tedbirin 934 senesı sonuna 

d d Sl• gelmict bulunan taksitleri-ka ar va e 'S 

. ~demict olan vatandaşları-
nı tamamen u Y • 

ı h . e bir netice vermemeı-ı 
mızın a ey ın 

. T 934 yıh sonuna kadar, vade-
içın tecı ın . 
. ld"ğ" hnlde henüz ödenmemış olan, 

sı ge 1 1 • • • • 

taksitlere kadar şümullendırılmesı caız 

görülmemiştir. 
Netekim mübadil mallarm~n 1934 

mali yılı sonuna kadar vadesı g~len 

taksitlerine mahsuben yapılan (_4655347) 
. 1 k tahsisattan (2 664 326) !ırası 6195 
tıra ı . 
borçluya aid olmak üzere ~934 malı .. y.~lı 

a kadar vadesi gelmış olan butun sonun . 
taksitlere isabet etmektedir. Yanı 6195 

vatanda tan vadesi gelmiıt olan bütün 
taksitlerini ödemiş bir vaziyette bulun· 

maktadır. Geri kalan (1991021) liranın 
7275 borçlusu ise 1934 mali ~ılı sonuna 
kadar ödemek ır.ecburiyetinde old..ıkla· 
rı taksitlerirı ancak bir kısmını ödemiş· 

Jerdir. 
Bundan dolayı borcunu tamamen ö-

demiyenlerin ödiyenler aleyhine ~ecil
den faydalanmalanna meydan verılme
mek için yapılacak tecil muamele~i h~r 
iki borçlular üzerine seyyanen muessır 
olabilecek veçhile ancak 1934 mali yı
lından sonra vadesi gelecek olan ve 

uı:us 

1 
(1 170 401) liraya varan taksitlere aid 
olacak 

Bu maksadı temin edecek veçhile 
hükümler konulmakla beraber tecil mev-
zuunu teşkil edecek olan malların nevi
Jerinin tayininde de aynen 2222 numa
ralı kanunun akardan başka olan mal
lar hakkındaki esasları muhafaza edil
miş bulunmaktadır. Şu suretle mübadil 
mallarından ziraata mahsus her nevi 
arazi yani tarla, bağ, bahçe ve fındıklık 
alanlar ile toprak ürünleri hazırlama, i
mar ve tasfiye eden veya faaliyeti top· 
rak ürünler ile alakalı imalathane, ta
sirhane ve fabrika ve benzerlerini satın 
alanlar ve bir de bir mesken veya irat 
getirmiyen arsa alanlar bu tecilden fay
dalanacaklar ve bunların 1934 senesin
den sonraya isabet eden borçları da mil
li ve mütegayyip eşhastan mal alanların 
borçları gibi ihale tarihinden itibaren 
yirmi senede alınmak üzere 20 taksite 
çıkmış bulunacaktır. 

Milli ve metruk malların taksitlerini 
tediye hususunda mevcud olan sıkıntı
nın bir kısmı da bolluk senelerinde yük
sek bedellerle satılmış olan mallardan 
bilhassa tarla, bağ ve bahce gibi ziraate 
mahsus toprakların eski verimlerini 
kaybetmiş olmasından ileri gelmekte
dir. 

Bu sıkıntı yalnız mübadil toprakla
rına da bittabi inhisar ettirilemez. Men

şeleri ne olursa olsun bütün topraklar
da bu hal vardır. Bu malların taksit be-

dellerinin tediye kabiliyetini kolaylaş
tırmak için vadeler iyirmi seneye ka

dar uzatrlnuş olmasına göre vadenin 
daha fazla uzatılmasr da maksadı gene 

temin edcmiyecektir. Tamtersi binler
ce vatandaşın aldıkları mallardan dola

yı altına girdikleri borçların uzayıp git
mesini mucip olacaktır. Bir kimse aldı
ğı malın verilmemiş olan taksitlerini 

yirmi seneye uzı>tılmış olmasına rağ

men ödeyememek vaziyetine düşmüş 

ise artık toprağın sahibine ne borcunu 

ödeyecek ve ne de bir geçim temin ede
cek bir mal olmaktan çıkmış bulundu

ğunu kabul etmek zaruridir. Bu halin 
neticesi olarak verdiği taksitlerden, 

toprağına sarfettiği emekten de va:r. ge
çerek aldığı toprağı geri vermek isti

yen vatandaşlarımızdan artık ''aktii 
bey" ile tekarrür eden bedelin bakiye
sini istemekte ısrar etmekten ise top
rağı geri almak en hayırlı bir edbir o
larak kabul edilmiştir. 

Ancak arttırmalara iştirak ederek 
rekabet sebebiyle malı Üzerlerine 
aldıktan sonra hiç bir borç ödeme
miş olanların malları da geri alındığı 

takdirde bunların hakikaten bir toprak 
sahihi o'mak ve boıcunu ödemek ma1< 
sadile mat alan ve hol uk senelerinde 
aldığı malın gelirinin hir kısmını boı
cuna verenler arasında bir fark lcalnır
yacağından geri atma tedbirinin hiç 
olmazsa % 20 tediyat ile meşrut kılma· 
sını da zaruri görülerek buna göre hU· 
kümler konulmu~tur. 

Milli emlake borçlu olanların işbu 

borclarrnın ödenmesi kabilivetinin art· 
tırılması icin alınan tedbirler arasm la 

\re milli mütegavyib eşhas mallarını sa
tın almıs olan kimselerin ııimiliye ka· 
dar kabul olıınmıyan tahvilleri veya 
kısmen kabul olunan tahvilleri vermek 
kudreti ile borclarını ödemek istedik-

Fransız hükümeti 
Bir İngiliz gazetesinde 
çıkan makaleyi şiddetle 

protesto etti 
Paris, 22 (A.A.) - Hükümet, hiı 

tebliğ neşrederek d:.in Londra gazete· 
lerinden birinde intişar eden ve Fran
sa ile Belçika'nın bir ihtilal tehdidi al
tında bulunduğunu iddia eden yedi 
sayfalık makalesini şiddetle protesto 
etmiştir • 

Bu iddiaları "Adi birer yalan'' diye 
tavsif eden tebliğde şöyle deniliyor: 

.'Bu gibi havadislerin dost bi.r mem· 
leket gazeteleri tarafından neşredilme
si esefe değer. 

Fransada kati yen isyan olmamıştrı. 
Parisde son giınİerde vuku bulan hiç 
bir arbede de kanlı bir vaka olmamıştır. 
Fransa hükümeti, İngiliz gazetesinin 
neşriyatını ingiliz kamoyunun takbih 
edeceğine emindir.,. 

İtalyan - Almar 
ticaret anlaşması 

Roma, 22 (A.A.) - Resmi mahfil
ler, İtalya ile Almanya arasında kısa ve 
fakat dostça bir kaç toplantıdan sonra 
bir ticaret andlaşması yapılmış olduğunu 
bildirmektedirler. Bu andlaşma, önümüz
deki çarşamba günü imza edilecektir. 

Habeşistanda çete 
harbleri olduğu yalan 
Roma, 22 (A.A.) - Salahiyetli mah

filler, Habeşistan'da çete muharebeleri
nin devam etmekte olduğuna dair olan 
haberleri tekzib etmektedir. 

İşgal edilmiş olan bölgelerde sükun 
hüküm sürmektedir . 

Bununla beraber aynı mahfiller, res
mi tebliğlerin, italyan tayyarelerinin bü
tün memleketi kontrol temiş olmalanna 
rağmen Habeşiıtan'ın tamamiyle fethe· 
dilmiş oldu~ıınu iddia etmemiş bulundu
ğunu hatırlatmakta ve işgalin yavaş ya
vaş bitirileceğini ilave evlemektedir. 

Sovyetler Birliğinde 
korkunç bir sıcak 

dalgası 

Moskova, 22 (A.A.) - Sıcak dalga
sı yüzünden otuz kadar adamı güneş 

çarpmı olduğu haberi verilmektedir. 
Öte taraftan Azerbeycanda feyezan

lara sebebiyet veren bazı nehirler, ya· 
taklarına girmiş olduklarından halk ha
rab olmuş olan kasabalarına dönmüşler 
ve şimdi her tiirlü 2ararh hayvanlardan 
kurtulmuş olan bölgelerde çiftciliğe 
başlamışlardır. 

leri takd;rde bu tahv:Herin de kabul o· 
lu•ıması münnsih trörülmüştür. 

Bonolar eski senelerde yüksek be· 
dellerJe satın almış olanların ödeme 
kabiliyetlerinin kolaylaştırılmasına 

maksur olduğu için bu tahvillerin ka
bulü keyfiyeti bugüne kadar arttırma 
ile satılmış olan mallar için olacaktır 

ve miibadil zümreye aid mallar ile gay
ri mübadil zümreye aid olan matların 

satı,ıarm:ı te. mil olunmıyacaktrr. 

Belgrad istasyonu son zamanlard: 
18.49 uzunluğunda kısa dalga neşriyatı 
yapmaktadır. Bu istasyon sabahları An· 
kara saatı ile 8 den gece yarısına kadar 
alışmakta, güzel programlarç tertib 
etmektedir. Bilhassa türkçe haber ser
visleri ve türkçe konfera !arı dinleyen· 
lt>rİ alfü.calandırmaktadır. Kuvveti bh 
kilovat olduğu halde eyi makineler ta· 
rafından temiz alınacak Belgrad istas· 
yonunun bug:.ın ve yarın sabahki prog· 
ramını yazıyoruz. 

14-
15-
15.20 
20.15 
20.30 
21-

BUGÜN VE BU AK,ŞAM 
Radyo Jurnal 
Sırpça konferans 
Halk şarkıları (Atamanca konf.) 
Radyo jurnal 
Aktua1ite 
Fransızca haberler 

21.15 Rumca konferans 
21.30 Konser 
22- Balkan haberleri (Tür:Kçe, Arna-

vutça, Macaıca) · 
23.10 İngilizce ve Almanca haberler 
23.45 İtalyanca konferans 
24- Belgrad geceleıi (Müzikli rÖ• 

fortaj) 
1 - Son haberler 

YARIN SABAH: ÇARŞAMBA: 
8 - Sabah konseri: Halk prkıları 
8.35 Qııintet: Çaykovskiden parçal~ 

ve keman solo 
9.45 Sabah gazetelerinden hülasala:

tFransızca) 

.ANKARA RADYOSU 
12.30 Plak yayımı ve ajans haberleri 
19.30 Yeni karışık müzik 
20- Dr. Konu uyor Nevzat; Balıklar 
20.20 Oda müziği (plak) 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Hafif mUzik 

1S1'A.ı. BUL RADYOSU 
18 - Muhtelif plaklar 
19 - Haberler 
19.15 
20-

20.30 
21.30 

Hafif orkestra eserleri 
Bayan Babikyan (Soprano) 
yan o: Laşenski 
Stüdyo orkestraları 
Son haberclr 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajan•• 
sının gazetelere mahsus havadis 
servisi verilecektir. 

Bando konserleri 
Riyaseti Cumur Bandosu tarafından 

bugün Kamutay baheçsinde ver.ilçcel( 
konserin programıdır: 

1- More 
2 - Lehar 
3 -Veber 

l. Kısım 
Marş 

Vals 
Uvertür 

II. Kısım 

i>opi 
S.igan 
Oryant 

4 - P ıçini Fantezi Toska 
5 - G. Pare Marş Solonel 

Not: Morsaların ve Müelliflerin i
-tıwıızt?h :>JQ» :)U!s:>q:>Jl8 l{J!ll. p:>ıwı• 
tır. 

Alman dış işler müsteşarı 
ö ld Ü 

Berlin, 22 (A.A.) - Hariciye müs
teşarı B. Bernard Fon Bulov, diin sa .. 
hah zatürrieden ölmüştür. 

:~:2:.~:.:~·::..::~:ı:e:rı~az:a~m~:':" .... ~~'"!!""-'!~~~~~;:::~~:::::::: - İkisi ele piyanonun öni.inde hareketsiz 
Tefrika: No: 89 duruyorlardı. 

nun üzerine düşmeğe sevkeden acemice ha
reket ve bu hareketteki şuurlu suç ortaklığı 
idi. Nasıl olmuştu da Alber bu derece sahta 
hislere kapılmıştı? Bu hatırayı silmek için 
düşünmemek istiyor, fakat o sarsak otoma
tın hayali gözlerinin önünden de gitmiyordu. 
Suing'in ışıklan göründü. Tirenden fırladı 
ve gann merdivenlerini ilk olarak çıktı. 

. - Cumartesi günü seni görnıeğe gelecek· 
mış ... 

Ot~~ Ü Alber, bulunduğu yere mıhlanmış, karşı-E '1J DO O Ö k 'VJ ~ ~ sındaki genç kadının miknatısma tutulmuş 
Yazan. ]AK ŞARDON gibi, elini bırakmaksızın tekrarladı: 

• Nasuhi BAY DAR _ Gideyim, allaha ısmarladık. 
Türkçeye çevıren. • . 

----- Odet, bütün kuvvetını hiçe indiriveren --
Alber, birdenbire: . 
- Artık gideyim, dedı. 

b. le· 
Od et tatlı ır sesB. · hic uelmıyorsunuz. 
- Daha erken. ıze J b d. 

evabmı ver ı. 
l3iraz daha oturunuz, c k penin koluna da-

Sustular, ve ~lbe~-, :~tı. Mihaniki bir 
yalı duran O det ın ehne avını açarak: 
harel·etle piyanonun kap g d d" ' ı sunuz e 1• 

- Piyano ça mdı~or - ·ni ~iyanoya dayı
Odet yakla u, ırsegı 

Yarak klavyeye baktı. klaşmaksızın. dü-
Alber, piyanodan uza 

şünceli bir tavurla:. 
_ Gideyim .. de_dı. ve armaKlarmın 
Odet'in elin~ elıne e~lidı e ~issetti. Bu el 

arasında onu ~ıraz. g ~[a duran uzun boy
ona, önünde, dımdık 3!a "hsas etti. Gözleri
lu güzel kadının varlıgmı ı 1 rma ve son-

. niş omuza nı kaldırarak onun ge baktı 
ra şeffaf tül altındaki çıplak kollarına • 

' - Cesur olunuz, dedi. 

cazibesine dayanılmaz bir kuvvetin tesiri al
tında başı dönmüş gibi gözlerini kapadı ve 
bütün heyeti il~ .~lber'in~ üzerine yığıldı. Al
ber, düşmemesı ıçın açtıgı kollarının arasına 
Odet'i aldı ve başını ona doğru iğerek du
daklarının altında onun biraz soğuk ve kü
çük dudaklarını hisseti. 

- Çıldırdık mı acaba? Bu yaptığımızı 
hemen unutmalıyız. 

Çabucak merdivenlerden indi, bir otomo
bile atlıyarak "Şimal istasyonuna!" emrini 
verdi ve başından şapkasını çıkararak, oto
mobilin süratini fazlalaştırmak istiyomıuş
çasına ileri doğru oturduğu yerden bütün 
gördüğü saatlere bakıyordu. 

Tirende cebinden çıkardığı gazetesini o
kurken gözlerinin önüne hep Odet'in gözle
rini kapayışı geliyor ve o halinde de bir .zor. 
lama ifadesi görür gibi oluyordu. Bu sahne. 
de en çok dikkatine çarpan taraf Odet'i o-

Bahçeye girerken ışıksız eve baktı. Çi
menliğin yanında, karanlıklarda, şezlongun 
üzerinde Bert'i sabahlığının açık renginden 
far ketti. 

- Gene kalkmışsın! diye bağırdı. 
- Hava çok sıcaktr, buraya biraz uzan-

dım. 

Alber karısını öptükten sonra sordu: 
- Çok yorgun değilsinya! istersen ye

meği bahçede yiyelim. Sofrayı çınarın altına 
kurmasını Hügo'ya söyleyim. Artık Par· , 

·on· w. h·ı· ıs e gı ıyecegım, ı ıyor musun? 

- Çok iyi. Ben de bu ak_şam yeme.f b b 
çede yesek, diyordum. 1 a -

Sofraya oturdular. 

. _Alber, o gün Kastan '1 .. .. 
Filıp'i evde bulamad .. ye ere ugradıgını, 
kabul etmiş oldu.. ıgı~ı, ke?disini Odet,in 
ve etti: gunu soyledikten sonra ila .. 

- Kendisini ihmal ettiğim için canı sı
kılmıştır. Fakat tirene binip Paris'e kadar 
gitmeğe cesaretim yok. 

- Zavalh kadın! 
Fakat Bert, zihninde başka bir fikir varmı~ 

g_~bi ~ocasım dinlemiyerek kalktı. Biran dü
şundu, sonra: . 

:- ~rkekler hayatı hiç düşünmiyorlar.' 
dedı. Bız kadınlar, böyle yorgun . . 

1
! 

oldu w ve sınır ı 
gumuz zamanlarda hayatı dalı . . d 

kuvvetle hissediyoruz bugün .. ~.ıyı, a .. 
1 y ı ··· yuregım sıkı~ 
ı or... 1ayat bana çekilmez bir y··. "b· 

liyo · d · u.t g1 ı ge"' r ... ınsan an o çok ~e·uler f d ,_, ... 
af ve merham t . . " ' e aKarlıklar . e ıstıyor... , 

Alber'in ellerini tuttu v .. . : 
deki lambanın aydınlatm ~ masa~1~ u.zerın .. 
ne baktı: a ta oluugu yüzü. 

- Beni senin bu susu k 
zı zamanlar kend" k d~un orkutuyor. Ba· 

, ı en ıme. "Y b . 
tıyorsa! ya onun h · a enı alda· 
k b" . ru unda tanımad .. b 

a ır ınsan saklı ise,,, d.' ıgnn aş-
Gene Alb ,. . ıyorum. • 

koc er ın ellerini avuçlarında sıkıp 
asının sankı" h .. k . . .. ru unu gorme ıstı· 

yen gozlerle kalbe kadar nüfuz eden bir ihti
ras ve dikkatle yüzüne bakarak: 

·s~11!! v~~ 
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l-Iükümetimizin daveti üzerine dün 
Montröde toplanan boğazlar konferan
sına, 24 temmuz 1923 de Lozanda imza 
edilmiş olan boğazların tabi olacağı u-
11ule dair mukavelenamenin yerine kaim 
olmak üzere hükümetimiz tarafından 

teklif edilen boğazlar rejimi mukavele
name projesi şudur: 

Bulgaristan, Britanya imparatorluğu, 
Fransa, Yunanistan, İtalya, Japoya. Ro
manya Türkiye, U. R. S. S., ve Yugos
lavya, "boğazlar" umumi tabiriyle anı
lan Çanakkale boğazı, Marmara denizi 
ve Karadeniz boğazından geçişi ve ora
larda seyrisefaini, beynelmilel ticaret 
menfaatlerini. Tilrkiyenin emniyeti çer
çevesi dahilinde vikaye edecek tarzda, 
tanzim eylemek arzusu ile mütehassis 
oldukları cihetle münfesih ve mülga ol
duğunu kabul ve beyan ettikleri 23 tem
muz 1923 de Lozanda münakid mukave

lenamenin yerine bir mukavelenamenin i
kamesine karar vermiş1er ve bu hususta 
her biri kendi murahhasları olmak üzere 
(murahhasların ismi..) tayin eylemişler
dir. 

Müşarünileyhim usulüne muvafık ve 
muteber görülen salahiyetnamelerini ib

razdn sonra a~ağıdaki hükümleri karar
laştırmışlardır: 

MADDE: 1 - Bundan böyle tica

ret ve harb gemilerinin boğazlardan ge
çişi ve oralarda seyrüseferi işbu muka
velename hükümleri dairesinde tanzim 
edilecektir. 

KISIM: 1 

Elastcme gemileri, yatlar ve bll
fıkçı gemifori de daltil olduğu 

halde ticaret gemileri. 
MADDE: 2 - Sulh zamanında, san

cak ve yük ne olursa olsun, haıtane gemi

leri yatlar ve balıkçı gemileri de dahil ol
duğu halde, ticaret gemileri, sıhhiye, kı
lavu.ıluk, fener, römorkör ve .aire gibi 

ifa edilen hizmetlere taallük edenler 
mahfuz kalmak üzere, hiç bir güna mua
mele, resim veya mükellefiyete tabi ol
maksızın gece gündüz tam bir seyrisefa

in ve geçiş serbestisinden istifade ede
ceklerdir. 

Yukarda bahsolıtnan hi7.metlere mü
teallik. rüsumun cibayetini tahsil için, 
boğazlardan geçen ticaret gemileri Tür-

kiye hükümeti tarafından gösterilen 
mevkilere isimlerini, tabiiyetlerini, to
najlarını ve gidecekleri yeri bildirecek
lerdir. 

MADDE; 3 - Harb zamanında Tür
kiye bitaraf kaldığı takdirde, evvelki 
maddede zikredilen hastane gemileri, 
yatlar, ve balıkçı gemileri de dahil oldu
ğu halde ticaret gemileri, aynı şartlar 
dahilinde, boğazlardan serbest geçişten 
istifade edeceklerdir. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir 
ki bu geçiş serbestisi. milletler iemiyeti 
azası sıfatiyle Türkiye için misaktan mü
tevellit teahhüdler ile mukayyed olacak 
tlı.'. 

MADDE: 4 - Harb zamanında, Tür
kiye muharib olduğu takdirde, hiç bir 
suretle düşmana yardımda bulunmama
ları şartiyle, bitaraf ticaret gemilerine 
geciş serbestisi tanınacaktır. 

Boğazlardan geçiş, taleb üzerine, 
Türkiye tarafından gösterilecek yoldan 

gündüz vuku bula.caktır. 

MADDE: 5 - Hastane gemileri, yat
lar ve balıkçı gemileri de dahil olduğu 
halde, boğazldra girecek ticaret gemileri, 

beynelmilel sıhhi ahkam çerçevesi dahi
linde ve bu hususta Türkiye tarafından 
ittihaz olunmuş mukarrerata tevfikan 

sıhi kontrola tabi olacaklardır. 

Bununla beraber bu kontrol günün 
her saatinde ve bu gemilerin seyrüse
ferinde bir teahhürü mucib olmıyacak 
surette icra edilecektir. 

KISIM: 2 

Harb gemileri ve muavin gemi
ler. 

MADDE: 6 - Sulh zamanında, de
nizaltı gemileri müstesna, harb gemileri 

ve muavin gemiler, sancak ne olursa ol
sun, hiç bir güna resim veya mükelle
fiyete tabi tutulmaksızın ve aşağıdaki 

şartlar dahilinde gündüz geçiş serbesti
sine - şurası mukarrerdir ki bu geçiş ser
bestisi, yukarda zikrolunan yabancı ge
miler tarafından yapılacak nezaket 7i
yaretleri haline münhasırdır - malik ola

caklardır. 

A - Harb sefinelerile muavin gemi
lerin geçişi için, bunların, gideceği yer, 
isim, nevi ve adedi tasrih edilmek şartiyle 

ve diplomasi tarikiyle bir ay evvelinden 
Turkiyeye ınalCımat verilecektir. 

Bu ihbar ile kas<lolunan cüzitamm 
geçişi esnasmda süvari, tavakkufa mec
bur olmaksızın, kumandası altmda bu
lunan sefainin hakikt teşekkülü ile buna 
müteallik mütemmim malumatı Çanak
kale ve Karadeniz boğazlan medhalinde 
bir işaret istasyonuna tebliğ edecektir. 

B - Karadenize sahildar olmıyan her 
<lev let hacim mecmuu 14.000 tonilatoyu 
ve bir kruvazör ile iki torpidodan mü
rekkeb bir bahri cüzütamı tecavüz etme
mek üzere harb sefineleriıü, işbu mua
hedcdeki şartlar dahilinde boğazlardan 
geçirebilecektir. 

Aynı zam'lnda bu 14 bin ton, boğaz
larda bulunabilecek olan ecnebi harb ge
mileri için kabul olunan azami tonajı gös· 
terir. 

Bununla beraber. türk filosu Marma
ra ü-;sübahıisinden gaybubet etmiş veya 
10 000 tonu mütecaviz gemilerinden bi
ri muv<ıkkaten faalivetten çekilmiş bu
lunursa, yukarda zikredilen cüzütam 
ancak iki defada ~ecebilecektir. Bu tak
dirde. ~ayea cü,.itam gemilerinden bi
rinin h:ırmi rii !İtam mecmuu hacminin 
msfrn::ı faik ise mı-zkfır vı-mi. aeci<ıi yal

nız h<>c;r'1a vaomava mecbur olac<ıkttr. 

C - Karadenizde, bu denize sahildar 
olmıyan devletlere mensub harb sefa
ininin hacmi mecmuu 28.000 tonu te
cavüz edemiyecektir. 

D - B. fıkrasında derpiş edilen bah
ri cüzitamm teşekkülü başka tarzda ola
bilir, ancak boğazlardan geçiş ve Kara
denize giriş icin musarrah olan azami 
tonajların bu yüzden hiç bir tadilata uğ
ramaması şarttır. 

E - Karadenize sahildar olmıyan 

devletlere mensub olup bu denize git
mek üzere boğazlardan geçmiş olan harb 
gemileri azami on beş günlük bir müd
det zarfında mezkur denizi terketmeye 
mecbur tutulacaktır. 

F - Boğazlardan geçen harb gemi
leri, hamil bulunabilecekleri havaı mera
kibi, hiç bir suretle, istimal edemiyecck
lerdir. 

G - Boğazlrdan transit halinde ge
çen harb sefineleri basarat veya arızai 
bahriye ahvah müstesna olmak şartiyle, 
hiç bir halde geçişlerini yapmak için la
zım olan zamandan fazla bir müddet bo-

ğazlarda tavakkuf etmiyeceklerdir. 
Harb sefinelerinin erzak alma ve ta

mirleri bahri bitaraflığa dair 1907 tarih
li 13 üncü La Hey mukavelesi ahkamı
na tabi olacaktrr. 

H - işbu maddenin A, B, D, F, G, 
fıkraiaıınaa münderiç htikümler kezalik 
Karadeni:le sahildar devletlere mensub 
olup Akdenize azimet etmekte olan harb 
gemıleri hakkında da tatbik olunacaktır. 

Bununla beraber .böylece Akdenize 
gönderilmiş olan sefain mecmuu B. fık

rasında derpiş kılınan kuvvet haddine 
aid münır nizamatına ve A. fıkrasının 
ikinci alineasmda zikrolunan işaretlere 
aid hükümlere riayet etmek şartiyle Ka
radenize dönebileceklerdir. 

Şurası mukarrerdir ki Karadenize sa
hildar devletlerden biri, tonajı boğazlar
dan geçış için kabul olunan azami had
den yüksek ve 25 bin tona kadar varan, 
mevcud filosuna mensub bir harb gemi
smi boğazlardan geçirmek isterse bu ge
çiş aşağıdaki şartlara muallak olacaktır: 

Türkiyenin müsaadei evveliyesi alına
cak ve gemi, geçişi, tekbaşma yapa~ak
tır. 

MADDE: 7 - Harb zamanında, Tür
kiye bitaraf kaldığı takdirde, harb sefi
neleri ve muavin gemiler evvelki mad
de de musarrah olan şartlar dairesinde 
boğazlardan serbest geçişten istifade e
ı:lec Eklerdir. 

Boğazlarda bir güna zabtü müsade
reye tı:-vessül etmek, muayene hakkı is
timal t'Ylt"mek veya diğer her hangi bir 
has:rıc.rıe harekette bulunmak muharible
rin har~, ~efinelerine memnu olacaktır. 

Bununla beraber şurası mukarrer
dir ki !.m maddenin birinci alineaıında 
mezkur geçiş serbestisi, milletler cemi
yeti azası sıfatiyle Türkiye için pakttan 
mütevellid teahhüdlerle mukayyed ola
caktır. 

MADDE: 8 - Harb zamanında, Tür

kiye muharib olduğu takdirde, harb se
fineleri ve muavin gemilerin geçmesi, 6 

ıncı maddedeki hükümler nazarı itibare 
alınmıyarak, Türkiyenin müsadei mahsu
sasma muallaktır. 

MADDE; 9 - Türkiye kendisinin 
harb tehdidine maruz bulunduğunu his 
ettiği takdirde, milletler cemiyetini muk
tezasının ifası için haberdar ve mümzi 

devletleri malumattar ederek işbu muka· 
velenamenin 8 inci maddedeki hükümle
rini tatbik etmek hakkını haizdir. 

MADDE: 10 - İçinde veba, kolera, 
sarı humma, lekeli humma ve kıza.mık 

vukuatı zuhur eden ve yahud yedi gün· 
denberi zuhur etmiş oln harb gemileri 
ve keza bulaşık bir limanı beş kerre 24 
saatten daha az: bir zamandanberi ter· 
ketmiş bulunan gemiler boğazları kararı· 
tina altında geçmeğe ve boğazların bu· 
laştmlmasma hiç bir mahal bırakmamak 
için iktiza eden vaki tedbirleri gemi ve· 
saiti il,. ~lmağa mecbur olacaklardır. 

KISIM: :~ 

Sivil ve a."'keri lıaı·a gemileri. 
MADDE: 11 - Sivil ve askeri ha'Y''

gemileri boğazların üstünde uçamazlar 
Bunların Akdeniz ile Karadeniz arasm· 
da geçişleri Türkiye'de havai seyrüsefç· 
re aid nizamata tevfikan ve kendilerine 
gösterilecek bir yoldan temin edilecek• 
tir. 

KISIM: 4 

MADDE: 12 - İş.bu mukavele ah• 
kamı, bu mukavele ile tasrih ve tayin e· 
dilen mıntakalar üzerinde Türkiyenin 
hakimiyetine halel iras edecek şekild6 
tevsi ve tefsir edilemez. 

KISilll: 5 
MADDE: 13 - 24 Temmuz 1923 

de LManda imza edilen boğazların tabi 
olacağı usule dair mukavelename hüküoı• 
!erini fesih ve iJga eden ve onlann yeri· 
ne kaim olan işbu mukavelename ta.dik 

edilecek ve tasdiknameler mümktin ol· 
".lueu karlar çabuk Paris'te Fransa cu· 

muriyet\ arşivlerine tevdi kılınacaktır. 

Bu mukavelename imzası tarihindş 

meriyete girecektir. 

Bu mukavelename 15 gene müddetl6 
cari olacaktır. 

Türkiye ve işbu mukavelenamenin .dl• 

ğer akitleri, Türkiyenin muvafakatiyle 

ve akit taraflara, üç a yevvelinden ha· 

ber vermek şartiyle, imza tarihinden iti· 

baren geçen her beş senelik devrenin hi· 

tammda, işbu mukavelenamede faydalı 

görecekleri her güna tadilatı teklif et· 
mek hakkını haiz olacaklardır. 

c::=============================================================================================================:;:;=:=====================-"'======= 
Anl~ara Valiliğinden : 

Muhammen Dipozito 
Mevkii veya Kapı Metruke bedeli Miktarı 

Mahallesi Sokağı No. No: Cinsi Mü§temilatı Lr. Kr. Lr. Kr. 
,. Aşağı 360 ,. 3 oda, 1 mut- 15 00 13 50 

dere bah, hala banyo 
.. Aşağı 360 3 oda, mut- 15 00 13 50 

Ayrancı bah, 1 halii, 
odunluk, kömürlük 

Yukarda evsafı yazılı evlere talip zuhur etmediğinden 15-7-936 
~ar~amba günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 16-6-936 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa kalmıştır. 

İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen di
pozito makbuzlariyle beraber Defterdarlıkta kurulan Komisyona 
müracaatları. (1386) 1-2602 

iktısat Vekaletinden : 
Vekaletimiz için on adet yangın söndürme aletinin satın alınma

sı eksiltmeye konulmu~tur. Bunlann tahmin olunan bedeli (300) li
radır. İsteklilerin 25.9.936 perşembe günü saat {10) da komisyona 
müracaatları (1364) 1-2460 

İstanbul Cumuriyet 
l\lüddeiumumiliğinden : 

İstanbul Ceza ve tevkif evl~ri için 31-5-937 akşamına kadar satın 
Alınacak 440400 kilo birinci nevi ekmeğin 16-7-936 gününde kapalı 
zarf usuliyle yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiat uygun görül
mediğinden bu mikdar ekmek yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedel 49545 liradır. Muvakkat temi
nat 3716 liradır. İstekliler şartnameyi tatil zamanlarından maada 
her gün İstanbul Müddeiumumiliği Levazım dairesinde g"örebilirler. 
Eksiltme 6-7-936 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Yeni Posta
hane binasmrla İstanbul C. Müddeiumumiliği levazım dairesinde 
yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin zarflarını eksiltme saatrndan 
bir saat evveline kadar !st::ınbul Adliye levaıım dairesinde toplana
cak komisyon Riyasetine No. lu makbuz mukabili bizzat vermeleri 
ve yahut dış zarfı miihür mumu ile kapatılmış ve ismile açıltadre
sinin ve hanrri ie,e aid olrl~ı~unun yazılması şartile avnı saat~ kadar 
iadeli teahhütlü olmak üzere mektupla rrrnrlermeleri ilan olunur. 

(3423} 1-2600 

SAYIN HALl{A 
Belediye Reisliğinden: 

Sayın halkın şehir içinde görecekleri kusur ve noksanları ve bü
tjJn şik~yetlerin (2960) numaralı telefonla ve yahut yazı ile Bele
diye Baş Müfettişliğine bi!dirmelerinl dilerim. (1463) 1-2614 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOM1SYONU İLANLARI 

t LAN 
Niğde garnizonunda bulunan kıt'a ve hayvanların ihtiyacı olan 

422000 kilo kuru ot kapalı zarf usıılile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 16880 lira olup ilk teMinatı 1266 

liradır. 
3 - Eksiltmesi 25 - ha1.iran - 936 perşembe günü saat onbeş 

buçukta Niğde tümen artırma eks1hme komisyonunda yapılacak
tır. İstekliler teklif mektuplannr ihaleden bir saat evel makbuz 
mukabilinde komisyon başkanlığına vermiş bulunmalıdırlar. 

4 - Şartnamesi her komisyonumuzcla parasız görüJ:.ir ve alı-
nır. (1304) 1-2374 

İLAN 
1 - Bayramic tüm garnizonu ihtiyacı için 23850 kilo sabun ka-

palı zarfla satın almac:aktır. 
2 - Sabunun beher kilosuna 35 kunıs 22 santim fiat biçilmi~tir. 
3 - İhalesi 1-7-936 çarşamba g-ünii saat on .dört buçuktadır. 
4 - Evsaf ve şeraiti Anl;;ara Levazım Amırliği satın alma ko

misyonunda da görülür. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü 

maddelerindeki vesikalarla beraber 630 lira teminatı ile belli gün ve 
saatte Bavramiç tüm satın a1ma komisyonuna müracaat eylemeleri. 

6 - Verilecek teminat ihaleden hir s?::ıt evel komisyona verile-
cektir. ( 1356) 1-2531 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı kıtaat hayvanatı icin 

881 ton kuru otun kapalı zarfla eksiltmesi 3 temmuz 936 cuma günü 
saat onbeş buçukta toohanede satın alma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yaprlacaktrr. Tahmin bedeli 2"1668 liradır. İlk teminatr 
1850 lira 10 kuruştur. Şartn<>mesi komisyonda ıı;örülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikaları ile beraber teklif rrıelctuplarını ihale saatından 
bir saat evel komisyona vermeleri. ( 1385) 1-2532 

İLAN 
1 - Merkez kı;taatının bir senelik 80700 kilo stğrr etine verilen 

fiat pah::tlı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40. ıncı maddesi mu
cibince pazarlıkla münakasasına devam edilecektir. 

2 - İhalesi 4 temmuz 936 cumartesi günü saat onda tümen satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi parasız olarak ti.imen satın alma komisyonundan 
görülebilir. 

4 - Kilosunun eski muhammen bedeli olan 20 kuruşa göre temi
natı muvakkatesi 1211 liradır. 

5 - İstekliler kanunen lazım gelen vesaik ve teminatı muvaklca
teleri ile birlikte belli gün ve saatte Manisa tümen satın alma ko-
misyonunda bulunmaları. ( 1394) 1-2535 

İLAN 
Tümen kıtaatı için 24000 kilo sade yağı ve merkezdeki kıtaat için 

üç aylık 118 bin kilo un kapalı zarfla ayn ayrı şartnamelerle müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri bedelsfa olara1' Manisada tümen satın alnıa ko· 
mtsyonunda görülebilir. 

j~}/ 
Kıuru/ 

Evk.af Umum ~1üdürlüğünden : 
Ankarada birkaç camiin açrk olan İmamet ve hitabet, müezzin 

ve kayyımlık cihetleri için haziranın yirmi dokuzuncu pazartesi 
günü saat ikide müftülük dairesinde müsabaka imtihanı icra edile· 
ceğinden talip olanların istida ile Evkaf umum Müdürlüğüne mü-
racaat eylemeleri ilan olunur. (lb54) 1-2611 
........,.,_..._ - __ _, ------

3 - Münakasalan 3 temmuz 936 cuma günü saat on dörtte sade 
yağın saat on altıda tümen satın alma komisyonunda yapılacak. 

4 - Muhammen bedelleri sade yağın beher kilosu 83 kuruş ve 
unun beher kilosu 13 kuruş 50 santimdir. Mecmu tutarı sade yağın 
19920 lira ve unun 15930 liradır. Teminatı muvakkateleri sade yağın 
1494 lira ve unun 1195 liradır. İstekliler ticaret odasında mukayyet 
olduklarına dair vesika i'craz etmeleri isteklilerin teminab muvak· 
kate makbuzları ile birlikte teklif mektuplarını münakasaların ya· 
pılacağı belli gün ve saatten en aşağı bir saat eve! tümen satın al· 
ma komisyonuna verT?eleri lazımdır. (1393) 1-253l 

İLAN 
1 - Garnizon eratmın ihtiyacı için 11000 kilo sabun 29 hazir:ırı 

936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte açık eksiltme u· 
sulü ile alınacaktır. Sabunun 4180 lira olup ilk teminatı 313 lira 5J 
kuruştur. 

2 - Münakasa Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. inci maddelerin~ 
deki vesikalarla belli gün ve saatte teminatı muvakkate makbuzlar~ 
ile mezkOr komisyona müracaatları. (1344) 1-2445 
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Ank~ara 1 k~u { F al{ültesi 
Direl{törlüğünden : 

Cn az En çok T,ahmini Tutan Temmatı 
Fıyatı 

. Kilo Kuruş Lira Li. ku. 

O: insi 

Kılo 35 7000 525 
Et 16000 20000 11 3520 264 
Ekmek 28000 3ZOOO 85 2550 191 25 
Sade yağı 2400 3ogg 60 900 67 50 
Zeytin yağı 1000 1 ~00 3o 120 9 
Zeytin 3~~ 30 360 108 8 10 
Çay - 2000 38 760 57 
Beyaz peyniı 1~00 

000 28 840 63 
Toz şeker 2500 ~ 500 32 480 36 
Kesme şeker 1000 20 800 60 
Pirinç 3500 ;:g 15 375 28 13 
Un 2ooo 

000 27 162 12 15 
l.iakarna 500 

2000 
l5 300 22 50 

Kuru fasuJya l ı;oo 400 15 6:> 4 50 
Nohut 300 8 160 12 
Tuz 700 

8~~0 38 304 22 80 
Sabun 600 8 240 18 
Sog-an 2500 3000 8 240 18 

2400 3000 
Patates 22 66 4 95 
Salça 200 300 "0 80 6 
C . . . ı (o 200 ı 50 
evızıçı · 50 20 

S 30 40 arımsak • 400 15 60 4 50 
Sirke 300 

600 13 208 15 60 
Süt 1400 1 20 400 30 
Yo<>urt 1 'iOO 2000 2 720 54 
Y~urta 3.ZOOO 35ooo 25 75 5 63 
Taze Bamya 200 

2
: 15 300 22 50 

Taze Fasulye 1800 
2000 

6 120 9 
Kabak lOOO ıo 120 9 
Bakla 400 ~ 10 100 7 50 
Domates 750 1~0 30 120 9 
Dolmalık biber 300 

500 15 225 16 88 
Patlıcan ~.300 . 

1
• oku uculim için Mayıs 937 tari-

Ankara Hukuk Fakultesı leylı . yl . hizalarında miktarları. 
• 1 karda cıns en l f 

hıne kadar alınacak o an yu kk t teminatı yazılı Et kapa ı zar 
tahmini fiyatı ile tutarı ~~ muva ad ık eksiltmeye konmuştur. 
u;sulile münakasaya ve dıger ~rı~~ü :a:~ l0,30 da Fakülteye gelme-
lsteklilerin 27-6-936 cumartesı gu ı-2516 

llim11Mlültl1111111111111111111mıı11111111111111111111111111111111ııuıı111111111111111111 ~ 
:: . k · ıt ilanı = ~ Kapalı zarf usulıyle e 51 me § 

i SÜMER BANK : = = 1 Umum l\Iüdürlüğünden: ~ 
=-- fabrikası sahasında yapı- = 
_ 1 - hmit kağı~ vA ~arton arı inşaatı vahicli fiat esa- _ 
E l~cak revir ve eskı kagıt. amb ksiltmeye çıkarılmı_ştır. :: 
==_: sıyle v.e kapalı z~rf usulıydeıf (20780) liradır. E 

Tahmın olunan ınşaa~ be e k c:unlardır: = =: 2 - Bu işe ait eksıltme ~vra ı - § 
=: A) Eksiltme sartnamesı =_-
§ B) Mukavele ~projesi 
== = C) Fenni şartname . .. ,. 1 = 
S§ D) V h.d. fat ve kesıf hulasas = 
- a ı ı ı ,. ~ isat şartları = =: E) Hususi ve sıhhı tes -
~ F) Planlar . . kabilinde Sümer -ES İ k bır lıra mu _ stiyenler bu evra. 1 ve Ankara' da Siinıer Bank := 
~ Bank İstanbul şub.~~~?den t n alabilirler. = 

muamelat Müdürlugunden sa ~ 936 cuma günü saat 16 -

-~ 3 - Eksiltme 10 -ı:emmBuz katar caddesinde Sümer = 
rla İstanbul'da Galata da an . -

§ . d . dilecektır. . -.S Bank Şubesın e ıcra e 
50

) lira muvakkat temınat -
- 4 - İsteklilerin (l558• b ka eksiltmeye gire- = 
:S . 1• d r Bundan aş • . m ş -::: vennelerı azım ı · . cesametinde ınşaat yap . 1 = 
:::

==-= cekler, ilan olunan ınşaa\ a leffedecckleri vesaık- := 
olduklarını teklif mektup arın =: 

~ la isbat côecekler. 
1 

yukarda yazılı gün ve sa- :: 
~ 5 - Teklif m ~ktup arı, S .. mer Bank İstanbul şu- -
- lıne kadar u d. a·ı . -C::: atten bir saat evve ukabilinde tev ı e ı mış 
§ besi Müdürlüğüne makbuz m -
S bulunmalıdır. . k ektupların nihayet ihale 
§ Posta ile gönderılecl: . mka<lar O'elmis 'Ve zarfın ka- -
- - b' aat evve ıne b 1 2594 = E: saatinden ır s 

1 
bulunması lazımdır. - ;: = ,. k·ıae kapatı mış 1 

§ nunı şc 1 ıııııırıııııııımımın111ıııım1111ıııı1111111111111111111111111ıı111 
• ı m 111111111111111111 

Günıüşane Nafıa.. .. . . ..., .. 
Mudurlugunden : 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 
. . ümü hane vilayetinden altıs! ~rz.u-

1 Eksiltmeye konulan ış · _G ~l d·lecek on iki adet tııhndır. l Karaköse vilayetJerıne na e ı 
rum, a tısı . 645 16 1<uruş İşin keşif bedelı: 6 ' 1 ve evrak şunlardır : 

2 _ Bu işe aid şartname. er 
.A _ Eksiltme şart~ıu:nesı 
B Mukavele proJcsı . . 
C : Nafıa işleri l!craiti umumıyesı 
E • Hususi şartname . r 
F - Keşif cetveli ve me.~~J dce~;t• 15 te Gümüşhane vilayet rra'-

3 - Eksiltme 5.7.936 tarı ın ketır 
i • .. ı··ğ·· da ında vapılaca • k ıa müdur u u o ıs - f liyle yapılaca tır. 

4 - Eksiltme kap~h z.ar ~s~ in isteklinin 498.39 lira muvakkat 
5 - Eksiltmeye gırebılme Tıç. et odasında kayıtlı olduğuna 

. b dan başka ıcar 
teminat vermesı un .. mesi lazımdır. 
dair vesikayı haiz olup gosterk d üçüncü maddede yazılı saatten 

6 _ Teklif mektupla:ı ~.u arı ~iJa et nafıa müdürlüğ~ odası!'· 
bir saat eveline kadar Gu~u.ş_?.ane makfuız mukabilinde verılecektır. 
da eksiltme komisyonu reıshgı~e nihayet üçüncü maddede yazılı 
Posta ile gönderiletek mektup arın fın mühür mumu ile iyice kapa· 
saate kadar gelmiş olması ve :ış ~=~ak gecikmeler kabul edilmez. 
tılmış olması Jlizımdır. Posta C3o343) 1-2552 ™ ... -

Anlcara Hukuli Faliültesi 
Direktörlüğünden : 

. .. • u ueuları çamaşırlarının yıkanma~ı 
Ankara Hukuk fokultesı ~~ Y t rı Z210 liradır. Muvakkat temı· 
. • Tahmını tu a . U .. t 

eksıltmeye konmuşıur · İ klilerin 27.6.936 cumarte.sı g nu saa 
nat 165 lira 75 kuruştur. s!e ) ı-2528 
11,30 da eksiltme.Ye ı?elmelerı. 0 3n. 

U~U! 

M. 1\1. Vekaletinden : 
Derece Subaylara Erlere 

L. K. ~ K. 
1 154 50 77 25 
2 139 05 61 80 
3 108 ıs 46 35 
4 92 70 30 90 
~ 77 25 15 45 
6 61 80 15 45 

Bir şehit aıle:ii öksüzlerine 14 32 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatları ile şehit öksüzlerine veri

le · ek ikramiyelerin tevziine başianmak üzere havaleleri ziraat ban 
kasınca şubelere gönderilmektedir. Bu sene bundan başka tevziat 
yapılamıyacaktır. Bu sene toplanan paraya göre 191 sayılı tefsir ka· 
rarına göre harp malillü olanlarla 2591 sayılı kanuna göre harp ma
lülü hükmünde askeri malüllerin derecelerine ve şehit öksüzlerinin 
her birine düşen hisse yukarda gösterilmiştir. (1427) 1-2580 

Anliara Hul\:ul{ Fakültesi 
l)irektörlüğünden : 

Cinsi I\I iktarı Tahmini fiyat Tutarı Teminatı 
Teneke Kuruş Lira Lira 

Menba suyu 5000 15 7 50 56,25 
Ankara Hukuk Falciiltcsi için alınacak olan menba suyu açık ek

siltme}·e konmuştur. İsteklilerin 27-6-936 cumartesi günü saat 11 de 
Fakülteye gelmeleri. ( 1384) t-2517 

1
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fIOLiVUT EGl~ENi YOR ~: 
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Ank:ara llul ulc ~-,al{ültesi 
Direktörlü~ııden : 

Cinsi Miktarı Tahmini fiyat Tutarı Teminatı 
Ton Lira kuruş Lira Lira 

Odun 10 2 200 
Kok kömürü 65 31 • 2015 l~~ 13 

Ankara Hukuk FaküJtesi için alınacak olan Odun ve Kok k.: .. _ 
.. k k ·ı k l omu ru açı e sı tmeye onmuştur. steklilerin 27·6-936 cumartesi günü 

saat 11 de Fakillteye gelmeleri. (1382) 1-2515 

I -... · ~· "!n" ~ k,.... t -\it. ,~ .... · ~~~· ,'~• lbt"ı'_ '\. ~- ''• • ·.. .. .. . ... . . 
' - • - .. ...,.., • • ~ J:.-ı. ... ',_ • "'"' vt:., .... Y:'• , ..... ... 

Tiirl< f l:.tl'a Kurumu 

RüYüK PtYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen gin etmiştir 

3 üncü keşide 11 Temmuz 936dadır 

BÜYÜK İKRAMİYE 50.0 00 liradır 

Ayrıca: 20.000, J 2.000, l 0.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir mükafat vardır .. 

İnhhsarla · Umum 

l\Iüdürlüö-ünd(\n : 
1 - İnhisarlar idaresinin 1stanbulda Şemsipaş~a yaptıraca-

3 72.~44 lira. 96 kuruş keşif bedelli yaprak tütün amban kapalı za~; 
usulıyle eksıltnıeyc konulmuştur. 

2 - M~nakasa evr~~ı 18 lira 62 kuruş mukabilinde inhisarlar in
şaat şubesınden alınabılır. 

3 :-- ~ksiltme 25 haziran ?36 perşembe günü saat 11 de Kaba
ta~t~ ınhısarlar levazım ve mubayaat şubesi binasındaki alım satım 
'komısyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 18.643 lira 80 kuruştur. 
5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az 8 gün evvel nafıa veka

letine müracaatla alacaklan fenni ehliyet vesikaları bu bede1d b. 
b. k ·ıt . .. "d e ır 
ınanın e sı mesıne girmeğe musaı olduğu takdirde kendileri mü-

nakasaya iştirak ettirileceklerdir. Bu ehliyet vesikalarının ihale gü
nünden en. az iki ~ün evvel inhisarlar inşaat şubesine ibrazile müna. 
kasaya iştıra~ ed'.lebil~ceğine dair vesikı, alınması şarttır. 

6 - Teklıfl erı havı kapalı zarfla r en geç ihale günü saat tam 1 o 
na kadar ismi J!Ccen komisyon reisliğine makbuz mukabilinrle vcril-
mi~ o!mnh tltr . l'H ?.7) 1-2367 

l Ünivers·ıesi Ar ırma ve 
e ve Pazarlık: l(o isyo-.. 

ııun an: 
Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli Teminatı saati 

Lira 
Kok kömürü 1562 ton 18.50 2168 L. 15 
Maden .. 865 ,, 17.- 1103 L. 15.30 
Odun 1191 çeki 2.40 215 L. lo 

1 - Üniversite merkezi ile fakülteleri için yukarda mikdarları 
muhammen bedelleri ile ilk teminat ve eksiltme saatları hizaların
d~ razılı ~ahrukat üniverıtite rektörlü~ünde 6-7-936 pazartesi gü
nu ıhale edılmek üzere kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile teklif 
mektuplarını ihale günü uat 14 de Rektörlüğe makbuz mukabilin
de vermiş olmaları lazımdır. 

3 - Şartname - Tevzi listesi • mukavele formülü her gün rek-
törlükte görülebilir. (3248) 1-2485 

İzmir C. l\lücldei umumiliğinden : 
İzmir cezaevinde bulunan mahkCım ve mevkufların 936 y ı 
k d · • ·k· b" ı· h ı ı sonu-na a ar yırmı ı ı ın ıra mu ammen bedelli bir scnelı'k 960 

d "k. • · k • • gram.. an ı ıncı nevı e mek ıhtıyacı kapalı zarf usulile eks"ltın" k 
~~q~~ ı ~ ~ 

1 - Eksiltme 25/6/936 perşembe günü saat 15 d t · 
müdüriyet makamında yapılacaktır. e zmır cezaevi 

2 - Tlipler .ayın 25 inci günü saat 15 e kada .. • 
muvakkat temınat akçasiyle birlikte t~kl"f r yuzde yedı buçuk 
bulunduracaktır. 1 mektuplarını hazır 

3 - Talipler 9artnameyi istedikleri • 
makamından alıp okuyabilirler. v(akıtlerde müddeiumumilik 

1314) 1~2399 

1 
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(..anal<li:ale ' 7ilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Yapılacak İJ Keşif B. M. Teminatı 
L. K. Lir K. 

Vilayet merkezinde yapılmakta olup 
bodrum katiyle birinci kat dıvarları 
ikmal edilmiş olan memleket hasta -

39034 97 2928 00 

nesinin ikinci kat dıvar, çerçeve, ça-
tı, inşaatiyle dahili ve harict sıva, su, 
elektrik tesisatı 

1 - Talipler bu işin keşif, şartname ve diğer evraklarını Ankara, 
htanbul, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

2 - Eksiltme 30 - 6 - 936 salı günü saat 15 te kapalı zRrf usuliy
le Daimi Encümende yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin m"üracaatları 2490 savıh kanma uvs:uıı olmakb. 
beraber ayrıca Nafıa Vek5letinden musaddak ehliyeti fenniye ve • 
ı>ikasını haiz bulunmaları (3261) 1-2491 

Ankara Valiliğinden : 
25·6-936 tarih per,embe günü saat 15 de Ankara Vilayeti bina· 

sında toplanan vilayet daimi encümeninde ke§if bedeli 57254 lira 11 
kuruş· olan Ankara - İstanbul yolunun 165+000 - 136+500 kilomet· 
releri arasında şose ve menfez in§aatı kapalı zarf usulile ek:ailtmeye 
çıkarılmıştır. 

Projeler, keşfi, şartname ve diğer evrak Ankara viliyet nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 4112 lira 71 kuruştur. İsteklilerin teklif mek
tuplan, muvakkat teminatları, nafıa bakanlığından alınmış fenni 
ehliyet vesikaları ve ticaret odası vesikalarile birlikte 25-6-936 per• 
şembe günü saat 14 de kadar vilayet daimt encilmenine •ermeleri 
lazımdır. (1214) 1-2348 

ASKERi FABR1KALAR UMUM MODORLOCO 
SA TIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

501 TON Ant KOK KÖMORO 
Tahmin edilen bedeli 11523 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazıJı malzeme Askeri Fabrikalar Umum MUdürliiğü Satınalma 
Komisyonunca 8/Temmuz/936 tarihinde çar~amba günU saat 15 de 
kanalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak

kat teminat o1an 864 lira 23 kuruşu havi teklif melrtuplarmı me.ı:
kur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikla mezkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatlar. (1292) 1-2434 

14850 TON LAV AMARİN KÖMÜRU 
Tahmin edilen bedeli (193050) lira olan yukarda miktan ve cin

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü aatm alma 
komisyonunca 23 Temmuz 936 tarihinde pet embc günü saat 16 da 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Dokuz) lira (66) kuru9 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o· 
lan (10902) lira (50) kuruşu havi teklif mektuplarını mezk6r gün
de saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikJe. mezkur ıfin ve sa-
atte komisyona müracaatları. ( 1299) 1-2507 

1255 TON KRİPLE KÖMORU 
Tahmin edilen bedeli (17570) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 21 Temmuz 936 tarihinde Salı günü saat 15 tc kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1317) lira (75) kuruşu ha-' 
vi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkCır gün ve saatte komisyona mUracaatları. 

(1302) 1--12509 
2000 TON JENERATÖR KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (26000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 22 temmuz 936 tarihinde çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira (30) kuruş 
mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat o· 
lan (1950) lirayı havi teklif mektuplarını mezkOr günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. ( 1301} 1-2508 1 

İLAN 
1 - Levazım Amirliğine bağlı kıtaat ve müessesatın bakır kap· 

l~~ının kalaylanması 9 t~mmuz 936 tarihine müsadif perşembe gü
nu saat onbcşte açık eksıltmeye konulmuştur. Şartnamesi eksiltme
nin yapılacağı Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyonunda 
her gün parasız görülür. 

. 2 - Kalaylanacak 22 kalem bakır kabın tutarı 2560 lira olup te
mınatı muvakkatesi 192 liradır. 1tscklilerin 24,90 numaralı kanunun 
2 ve 3 üncü macldelerinde istenilen vesikalarla birlikte teminatı mu
vakkate makbuzları ile mezkur gün ve saattı: komisyonumuza gel""t 
meleri. (1457) 1-2613 

1 A.t"iKARA BELEDiYE REISUGJ iLANLARI 1 
1 LAN ' 

. l - Memba sular.nın mühürlenmesinde kullanılmak üzere (4000) 
kıl~ kurşun ve (500) kilo galvanizli tel on bt"Ş gün müddetle açık 
eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1775 liradır. 
3 -. Muvakkat teminatı 133,13 liradır. 
~ - Ş:ırt~amesini gö~mek istiyenler he 1 g n yazı işleri kalemi

ne, ısteklılerın de 26 lıazıran 1936 cuma günü saat on buçukta B ı 
diye Encümenine müracaatları. (1322) l-24lO e c. 

İLAN • 3 - Mdvakkat temi t 2 · 
1 - Cebecide 1018 inci ad:ıda ra. na 1 9 lı-

20 parselde Turhane aid arsa ile 4 §art · • 
şuyulanan 258,50 metre murab- tiyeni;; h ncı:nesını g?rm~k is· 
bar arsa on beş gün müddetle a- lemine er. gun .Yazı ışlerı ka· 
çık artırmaya konulmuştur. 936 cumve .~s~~klıler 2 temmuz 

2 - Muhammen bedeli 387 7S b 1 d. a .gunu aaat on buçukta 
liradır. ' e e ıye encümenine müracaatla. 

n. (l4l4) 1-2561 , 



SAYFA s· 

Mavi ve Ozalid ı~ağıtları üzerine 

iktısat Vekaletinden : 
Makam otomobilinin 936 senesi ihtiyacı için (2365) lira muham

men bede] ile (550) teneke benzin artırma ve eksiltme usuliJe satın 
ahnacaktır. 25.6.936 perşembe günü saat onda Levazım Müdürlüğün
de toplanacak komisyonda ihalesi yapılacaktzr. İsteklilerin şartna
meyi görmek ve yüzde 7.5 muvakkat teminat paralarını yatırmak ü
zere levazım müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1365) 

1-1461 

1 MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR1 

Asekeri mekteblere taJ ebe almıyor 

1 - 936 - 937 ders senesi için Kuleli, Maltepe ve Bursa Askeri 
liseleriyle, Kırıkkaledeki Askeri Sanat lisesine ve Konya, Erzin
can Askeri orta mekteplerine talebe alınacaktır. 

2 - KabuJ şartları Askeri lise ve orta mektepler talimatında 
yazılıdır. Bu talimat Askeri mekteplerde ve askerlik şubelerinde 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin a§ağıda yazxlı hususuları da göz önünde bulun
durmaları lazzmdır. 

A) Bütün mekteplerde kaydükabul 1/Temmuz 1936 da başlar ve 
10/ Ağustos/936 da biter. Miisabaka imtihanı da 15/ Ağustosla 21 
Ağustos arasında yapzlır. 

B) Mekteplilerin bulundukları yerler haricindeki mevkilerde 
oturan isteklilerin 10/ Haziran /936 dan 31 / Temmuz/ 936 tarihine 
kadar bulundukları yerlerin Askerlik şubelerine müracaat etmiş 
olmaları lazımdır. 

C) Kabul şartlarını tasıyan istekliler evrakını tamamlayıp As
kerlik şubeleri vasrtasiyle mektebe göndermeleri ve mekteblerden 
Javet vaki olmadan hiç bir istekli mektebe gitmemelidir 

D) Müsabaka imihanına girmek için davet edilen isteklilerin im
tihan yapr1acak yere kadar gitmek ve imtihanı kazanmayınca geri 
dönmek için yapacakları masraflar tamamiyle istekliye aittir. Bu
nun için de gidiş ve dönüş masrafını beraber götürmesi Hizımdır. 

E) İstekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia 
!demez ve bir sene terki tahsili olanlar da mektebe alınmazlar. 

4 - Mektepler leyli ve meccan1dir. Talebenin ia~esinden başka 
giydirilmesi, teçhizatı ve kitabları mektebe aid olduğu gibı aynca 
her ay bir miktar maaş da verilir. 

S - Asker1 liseleri muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenler 
'!lÜsabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde mühendis ve 
fen memuru yetiştirlmek üzere Avrupaya tahsile gönderilir. 

(1306) 1-2380 

ASKERİ LİSE VE ORTA MEKTEPLERE ÖGRETMEN 
VE KIRIKKALE SANAT LİSESİNE TEDRİSAT MÜDÜRÜ 
ARANIYOR. 

1 - İstanbul ve Bursadaki Askeri Liselerle, Kırıkkaledeki As
lı:eri Sanat Lisesine aylık ücretle Tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, 
Konya, Ankaradaki Orta mekteplere Tarih coğrafya, Fen bilgisi, Al
manca, Fransızca, İngilizce öğretmeni ve San'at Lisesine Tedrisat 
Müdürü alınacaktır. • 

2 - Lise öğretmenliği için: Lise öğretmeni ehliyeti, orta mek
tep için, orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 

3 - İstekli olanların dilek kağıdlarını aşada sıralanmış evrakla 
Ankarada: Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişliğine 
göndermeleri lazımdır. 

A) Tasdikli fotoğraflı fiş, 
B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri, 
C) Universitede imtihan vererek ehliyetname almışsa ehliyetna

me tasdikli benzeri, 
D) Nüfus tezkeresi tasdikli benzeri, 

4 - Durumu uygun görülenlerden aşada yazılı evrak sonra iste-
necektir: 

A) Hüsnühal ilmühaberi, 
B) Tam teşkilatlı askeri hastahaneden ahnmış sağlık raporu, 
C) Taahhüt senedi. (Noterlikten) 

5 - O cretler : 
1stanbuldaki Askeri Liseler Riyaziye, Fizik derslerine 108: 126, 

Tarih dersine 98: 108 liraya kadar, 
Bursa lisesi ve Kırıkkale Sanat Lisesi Riyaziye, Fizik dersleri

ne 108: 126, tarih dersine 98 :108 liraya kadar. 
Orta mektepler derslerine 108 liraya kadar Aylık ücret verilecek

tir. 
6 - Kırıkkale Sanat Lisesine alınacak Tedrisat MUdürü için Li

se öğretmenlik şartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisası ol
mak gerektir. Ücreti 165 liradr. 

7 - İsteklilerin 1 EyHll 1936 gününe kadar müracaat etmeleri, 
Dileği yerine getirilmiyenler bir hak isteyemezler. (1220) 1-2267 

Ankara Vilayetinden : 
1 - Vilayet çilcilerine dağıtılmak üzere 100 adet 6 ve 150 adet 

3 numara pulluğun 6-7-936 pazartesi günü saat 15 de açık ekisilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Direktörlüğünde 
görülebilir. 

3 - Pullukların tutarı 4100 liradır. 
4 - İsteklileri pu1lukların % 7,5 tutarı olan banka mektubu veya 

hususi muhasebe direktörlüğü veznesine yatırdmış makbuz ve tek
lif mektublariyle birlikte eksiltme günü saat 14 de Vilayet daimi 
encümenine gelmeleri. (1412) 1-2601 

ikt1sat Vekfiletinden : 
Mütenavib cereyanlı elektrik saatleri ayar 
masası eksiltmesi : 

1 - İktısat vekaleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü Marmara mın· 
takası (İstanbul) Ölçüler ve Ayar Baş MüfettişJiğinde kurulacak 

· mütenavib cereyanlı elektrik saatleri ayar masası şartnamesi daire
sinde açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eks.iltme miiddeti 22-6-936 tarihinden itibaren 45 gün olup 
ihale 6-8-936 per~embe günü saat 10 da İktısat Vekaletinde yapıla
caktır. 

3 - istekliler bu işe ait şartnameleri İstanbulda Ölçüler ve Ayar 
Baş Müfettişliginden ve Ankarada Ölçü1er ve Ayar Müdürlüğün
den alabilirler. 

4 - Talipler fenni şartnamenin (D) fıkrasındaki evraklarla tek
lif fiatlerini ihale gününden en az bef gün evvel Ankarada Ölçüler 
ve Ayar Müdürlüğüne verecek]erdir. 

5 - Eksilb'neye girebilmek için taliplerin ihale gününden en az 
beş gün evvel ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne verecekleri teklif fiat
larının % 7.5 nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları veya 
2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununun tarifatı dairesinde 
bir banka mektubu getirmeleri ve şimdiye kadar bu gibi işleri yap
tıklarını ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir kanaat bahş 
vesikalar ibraz eylemeleri ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa 
musaddak vekaletname ve mukayyet bulundukları Ticaret Odası 
,veya mahkemesinden yeni tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

(1456) 1-2612 

ULU! 4,.,.;J .. _ ... -

Pl,AN KOPYALAR,! siiratle yapılır 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi TeJ. 123 

Taş, Kum 
İnşaat sahipleri ve müteahhit

ler çabuk vesaitle iyi ve uygun 
fiyatla Taş, Kum ve !::tir nakli
yat işleri için. 

Yenişehirde Kızılay yanında 
İş Bürosuna müracaat etmelidir. 
T. L. 2037 1-2577 

Fotograf çılara ve 
Amatörlere 

Büyüle Fırsat 
Pek az kullanılmış 

"Ernon,, 6. 8 f: 240 objektifli 
büyük bir agrandisman makinesi
le, bir ''Zeiss-Tessar., 1 : 2. 7 f: 
165 objektifli 9x12 Refleks el 
makinesi ( ~antasr ile) acele satı
lıktır. Ulus ilan memurluğuna mü
racaat edilmesi Telefon: 1064. 

Kiralık Bağ 

Bu sıcaklarda Dikmn havasım 
almak tam bir tebdilhava yapmak
tır. Mamur evi ve ba~ı olan "19" 
numaralı bağ kiralıktır. Bekçi 
Musaya müracaat. 1-2604 

Satılık otomobil 
Taşraya azimet dolayrsiyle a

çık ford otomobil mükemmel bir 
halde sanlrktrr. Gazetemiz ilan 
memurluğuna müracaat. 

1-2603 

Hurda Demir 
Pazarlıkla bir mikdar hurda 

demir satılacaktır. Ulus gazetesi 
idaresinde ilan memurunun görül
mesi. Telefon: 1064 

1-2428 

Satılıli. Arsalar 
Yenişehirde ŞO.rayı devlet bi

nası arkasına tesadüf eden kısım
da dikmen asfalt yoh üzerinde 
1155 numaralı adanın 26, 27, 28 
numaralı parselleri satılıktır. 
Görüşmek için Yenişehirde Ö

zen pastahanesinde her gün saat 
17,5 - 19 arasında Muzaffere mü
racaat malUmat için telefon 2428 

1-2578 

Satılık arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rında eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesinde Ma· 
. liye şubesi karştsında. 

Telefon 2123 e müracaat. 
1-1155 

Saçları 

dökülenler 

. ' -- , 
KOMO JEN KANZUK 

Saç El{siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine m~ni olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihasr vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşle.ti Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Aksaray Belediye Riyasetinden : 
2290 numaralı Belediye yapı yolları kanununa tevfikan ve şart

namesi mucibince Aksaray kazasının hali hazır ve müstakbel harita 
ve planının ahiz ve tersimi 15-11-930 tarih ve 1195 numaralı beledi
yeler müzayede ve münakasa ihaleleleri nizamnamesinin tarifatı ve 
aşağıdaki şartlar dairesinde 20-6-936 tarihinden itibaren bir ay müd
detle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 20-7-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on 
altıda Aksaray kazası belediye dairesinde Encümen tarafından icra 
edileceğinden talipler mezkur gün ve saata kadar tekliflerini Ak
saray Belediye Başkanlığına vermiş veya göndermiş bulunacaklar
dır. Mezk r saattan sonra verilecek veya gelecek mektublar kabul 
edilmiyecektir. 

2 - Teklifler aşağıdaki vesikaları ihtiva edecektir. 
A - Teklif edilen bedelin % 7,5 yüzde yedi buçuk teminatı mu

vakkate akçesinin veya bu mikdardan devletçe kabul edilen esham 
veya tahvilatı yatırdığına dair belediye vezne makbuzu veya devlet
çe muteber bir bank mektubu. 

B - 2290 numaralı kanunun 2 inci maddesi mucibince Nafıa Ve· 
kaletinden musaddak ihtisas vesikası veya sureti musaddakasr. 

C - Bu gibi işleri yaptıklarına dair belediyelerden veya mües
seselerden aldıktan kağui varsa ibrazı 

3 - Talihler is ve münakasa şartnamesini Aksaray, Ankara, İs
tanbul, İzmir belediye ba şkanlıklarından alabilecekleri gibi müraca
atları halinde adreslerine Aksaray belediyesinden bila bedel gön
derilecektir. 

4 - Talipler teklif mektuplarını her türlü hak ve silintiden ari 
olarak imza ve kendi adreslerini ihtiva eden bir zarfa koyup mühür
ledikten sonra ikinci maddede yazılı vesikalarla birlikte diğer bir 
zarfa koyup birinci madde mucibince tevdi edilecektir. 

5 - Kati ihale belediye Meclisince icra edileceğinden müteah
hit her hangi bir sebeble ihale olunmamasından dolayr bir gfına hak 
iddiasında bulunmayacaktır. 

6 - Müteahhit ihalenin tebliğinden itibaren nihayet on giin zar
fında % 15 nisbetinde teminatr katiyesinin yatırmağa ve mukavele
yi imza ve tetkik ettirmeğe mecburdur. Aksi takdirde teminatr mu
vakkaesi irat kayıt edilir, ve nizamname ahkamı tatbik olunur. 

7 - Münakasanm icra ve mukavelenamenin imza ve tasdiki için 
bilcümle masarif müteahhide aittir. 

8 - Harita ve planı yapılacak Akasaray kasabasmm mesahai sat
hiyesi takriben (300) hektar olup bundan 170 hektarı meskun ve 
130 hektarı gayri meskun addedilerek meskun için 30 lira gayri mes
kun için 8 lira itibarile ( 6140) bedel tahmin edilmiştir. 

---:=---=----------- (3424) 1-2609 

Zile Rel~<liye R~is~Oindc_n_: __ 
Kasabada yeniden yaptrılan fenni mezbahaya getirilecek su yol

larına döşenmek üzere lüzum eden iki parmak kutrunda 850 
mere ve vidalı demir boru 850 lira bedelli ve 8 Temmuz 936 gününe 
tesadüf eden çarşamba günü ihale edilmek üzere eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme bedeli konuşmanto mukabilinde Zile Ziraat Ban
kasına verilecek ve borular Zile Şimendifer İstasyonunda teslim 
almacaktır. İsteklilerin 850 lira üzerinden % 7,5 kuruş nisbetinde 
altmış beş lira teminat akçesiyle Zile Belediyesine müracaatları ilan 
olunur. (3433) 1-2610 

ANKARA BİRİNCİ SULH fl 
KUK HAKİML1CtNDEN: 

Zafer caddesinde 4 2 - 44 ıı 
maralı evde barut inhisarı merrı 
lanndan şefik: 

Fahri tarafından aleyhinize 
kame edilen elli liranın tahsil 
dair alacak davasmda, adres· 
zin meçhul olduğu miibaşir 01 

ruhatmdan anlaşrldığından us 
141 inci maddesine tevfikan 
liğin ilanen icrasına karar ve 
mekle 13 - 7 - 936 tarih saat 
da ~elip bir defide bulunmanrl 
ya bir vekil göndermeni'z aksi 
de hakkınızda gıyap kararı ve 
lecei!"i ilanen yirmi gün müdde 
bildirilir. 1-260 

Kalıp dondurmalar 
Eski Hasanpaşa yeni üıg 

fırını kalıp dondurmaları uıu 
mesafelere kadar gic:1er eğer b 
dolabınız varsa haftalarca saki 
nabilir. Dondurmalar saf meY 
ve emsalsizdir. HALİ 

ZAYİ 
Edirne kız muallim mektebi 

den aldığım tasdikname ile Bal 
dan aldığım nüfus tezkeremi ka 
bettim. Yenilerini alacağrmd 
eskilerinin hükmü yoktur. 

Mahire 
1-260 

ZAYİ MAAŞ CÜZDANI: 
Ankara defterdarlığmdan 

mış olduğum 327 / 439 No: ına 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini 
lacağımdan eskisinin hükmü yo 
tur. 

Ankaranm Peçenek kövürıd 
Satılmış oğlu tekaüd Ali 

1-2606 

KiRALIK 

MOB1L YALI AP ARTIMA 
Yenişehirde Atatürk bul varı 

da dört odah mobilyalı bir ap 
timan temmuz, ağustos ve eyl 
ayları için kiralıktır. Telefo 
vardır. Sabahları dokuza kad 
öğle 1-2 arası Tel: 3648 ı-25 

Telcirdağ Vilayeti iskan Direlitörlüğünden: 
Kazanın Adı 
Tekirdağ Merkez Kasabası 
Tekirdağ Merkez Kazası köylerinde 

" ,, 
YEK ÜN 

,, 

Şarköy Merkez Kasabası ve 
köylerinde 

" ,, 
YE KON 

,, 

Çorlu Merkez Kasabasında 
,, " ,. 

Çorlu Merkez köylerinde 
~· ,~ ,, 

Muratlı Nahiye Merkezinde 
Muratlı Köylerinde 
Muratlı köylerinde çift ev 
YE KON 

Yapılacak 
Evin Tipi 
Şehir evi 
Tek ev 
Çift e1,f 

Tek ev 
Çift ev 

Tek ev 
Çift ev 
Tek ev 
Çift ev 
Çift ev 

Tek ev 
Çift ev 

Saray Merkez Kasabası ve köylerinde Tek ev 
,, ,, ,, Çifte ev 

YEKÜN 
Hayrabolu Merkez kasabası ve 
köylerinde 

,, ,. 
YEKÜN 

,, 
Malkara Merkez kasabası ve 

Tek ev 
Çift ev 

(x) 

Yapzlacak 
Ev Adedi 

106 
61 
54 (x) 

275 ev 

40 
55 (x) 

150 ev 
1 

87 (x) 
68 
77 (x) 
91 (x) 
81 
70 (x) 

800 ev 
40 
55 (x) 

150 ev 

50 
75 (x) 

200 

Fiyatı Tutarı % 75 muvakl< 
Lira kuruş Lira kuruş teminat 
209.14 22168.84 
161.24 
277.90 

132.14 
222.7(). 

153.96 
264.10 
190.34 
333.10 
222.70 
146.69 
250.30 

161.24 
277 .90 

209.25 
368.98 

9835.64 
15006.60 
47011.08 

5285.60 
12248.50 
17534.10 

153.96 
22976.70 
12943.12 
25648.70 
20265.70 
11881.89 
17521.00 
111391.07 

6449.6() 
15284.50 
21734.10 

10462.50 
27673.SO 
38136.00 

3525.83 

1315.06 

8354.33 

1630.06 

2860.20 

köylerinde Tek ev 61 161.24 9835.64 
22787.80 
32623.41 

" ,, ,. Çift ev 82 (x) 277 .90 
YEK 0 N 225 2446.76 

(x) İşaretli evler yekuna ikt misli olarak dahil edilmişlerdir. 
1 - Tekirdağ Merkez kazası ve mülhak kazalarında yaptırılacak yukarda gösterildiği üzere :Me 

ke~ kazasz ile köylerinde 275, Çorlu kazası merkezi ile köylerinde 800, Hayrabolu kazası merkezi ile k' 
lerınde 200, Saray kazası merkezi ve köylerinde 150, Şarköy kazası nı"rkez ve köylerinde 150 ve Matkai 
k~zası Merkez ve köylerinde 225 göçmen evlerinin (Kireç, Taş, Kiremit, Tuğla ve işçiliği müteahhi 
aıt o1mak ve sair malzemesi hükümetten verilmek üzere) inşası kapalı zarf usuliyle ve her kaza a}' 
ayrı olmak üzere eksiltmeye konulmuştur . 

. 2 -:-- .Her kazada yapılacak evlerin muhammen bedelleri ile % 7,5 muvakkat teminatları yukarda gÖ· 
terılmıştır. 

3 v - İhale 29-6-936 pazartesi günü Tekirdağmda Vali konağı caddesinde kain İskan Dairesinde ya 
lacagından o gün saat dokuza kadar 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun tarifi dair 
sin~e h~ırıanacak teklif mektupları mezkO.r daire deki komisyon başkanlığına makbuz mukabilin 
teslım edılmelidir. 

4-;-- Taliı:ıler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle salahiyettar makamlardan musaddak ehliye 
fennıye ves~kalarını teklif mektuplariyle birlikte komisyon Başkanlığına tevdi edeceklerdir. 

. 5 - Talıpler bu işe aid, şehir evi, tek ve çift ev projeleri, İnşaat umumi şartnamesi Kerpiç ve ki 
mıt şartnamel.erini ve hususi şartname ile yaptlacak evlerin köylere taksimini gösteren cedvelleri 1 

mukavele projelerini Tekirdağ İskan Müdürlüğünde görüp tetkik edebilirler. (3409) 1-2591 

• l YENi l SiNEMALAR J KULÜP] 

BUGÜN BU GECE 

Beltlenilıniyen şahid 

WİLİAM POWLE • MIRNA LOY 

Mevsimin seyredilecek yegane 
. salon ve entrika filmi 

BUGÜN BU GECE 
Mevsim sonu münasebetile iki 

büyük sergü7eıt ve macera 
filmi birden 

1--Çinli Çen 
il ·· Sessiz Çete 

25 · 6- 936 per§errabe günü akşamı Yeni Sinemada Münir Nureddin 
· ve arkadaşları tar ıf m dan Veda Konseri 


