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Son haberler üçüncü 
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Başbetke 

In :\RE ADAMI 

Falih RJkı AT AY 

Eski mülkiye, timdiki adı ile, 
Sıya•al Bilgiler mektebi belki hu 
sene sonunda Ankara'ya geliyor. 
Bu mekteb, müıterek bir ders pro
gramından başka, üç ihtısaı ıube
ıi için ayrıca bir takviye progr~mı 
ile çalıımaktadır: Siyasi şube, ıda
ri şube, mali şube! 924 de 41 olan 
talebe sayısı, 934 de 147 idi. Me~
tebe son dört sene içinde on ıekız 
kız talebe de alınmıştır. 

Memleketimiz için idare adamı, 
çok eski zamanlardanberi esas re
forma meselelerinden biri idi. lda
i'e adamı Türkiye'de, hazır bir 

, el ' 
mekanizma içinde cari muam at 1 

görmeğe memur, bir bürokrasi ~
damı değildir: bilakis, Türkiyenın 
bütün kalkınma ve inkişaf dava· 
sında mahalli faaliyetleri tanzim 
eden b ir rehber, bir liil ve har~ket 
adamıdır. H ele merkezden bıraz 

k .. "'k 
'JZak verlerde her şey, en ucu 
beledi faa liyetler bile onun fikri 

b . . ·ı . k b'l'yet·ınin kıla-ter ıyesı ı e ış a ı ı . 
vuzlu?hınu beklemektedir. Bızde 
bir idare adamının sicilli, evrak ve ·· ı ·· ..... ile muamele işlerinin d üzgun u~ 
.Jeğil, bulunduğu yerin umumı.~a
yat ve bayındırlık manzarası uze· 

rinde müspet ve gözle görün?r ~.e· 
ğişiklikler yapıp yapmadığı ıle ol
çülebilir Memleket, eski devirde, 
f "k .. • 1 f a a l' le· r n terbiyesi o m1yan • 
rin liem(~ bir yıkıcı ihı:yacı hı•· 
ıSeltiren yapıcılıkları ile, fiil ve ha· 
reket adamı olınıyan yüksek mek· 
l eh mezunlarının meskenet ve ata· 
!etinden müteessir olmuştur. 

Devlet, köye kadar gitme.dikç~, 
köyün en küçük ihtiyaçları ıl~ udg· 

ı . ın e 
raşmadıkca, her şey yer 1 yer . 
duruyor. Devlet köye kadar gıt
mek için, bir takım ihtısas ad~m-

d·ı · lan ıda~ ları ile t akviye e ı nuş 0 
' •• 

re adamından istifade edebılır. 
Fakat bu idare adamında sevk ve 
tanzim edeceği faaliyetler hak~ın
da umumi malumat ve fiil ve a
reket terbiyesi olmak lazımdır. l 

Sıyasal okullar mektebine ta e
be liselerden geliyor. O~un .::.~:; 
rammı biliyoru~· ~~Yt~u~ der· 
mektebinde sekız tür u 1• · t i tik ma ıye 
si ile iktısad ve ıs r . s d, Mek

, - f a dersler• var ır. 
ve cogra y , r ken idare şu-
~ .~0t:r~ ~u ~:;:lerden bir kıı-

sın~afifleterek, belki ayrı ilave· 
mını meınleketin idare adam· 
ferle, bu ld gu" kabiliyet· 
hğımn muhtaç o u . 
Jerle cihazlıyacak bir prosıraB ır 
l hı yapmak lazım olacaktır. e . 
ı:'i muayyen zamanlarda bu şube 

1 b 1 • · sık sık dolaştırmak, 
ta e c erını, , b . me 

. t k"y hayatı ve ür anızm • 
zıraa , o ·ı ·ı dirmek 
seleleri ile vakından 1 gı en ' 
onları etraflarındaki ihtisa.s . me· 
murlarının işlerinden daha . ıyı .an· 

1 k onların mesaılerıne, 
ıyaca ve · · hberlik 

toplu olarak, daha ıy_ı .rd d. 
edecek bir surette kabılıy e~ ı~
mek gerekecektir. Onlar, me te : 

faal hayat nı-ten çıktıktan ıonra. d 
d w. tinnek hususun a 

zammı egış 1 1 . k 
ki' e hararetli fikir er e, ın ı-

fev ı v . .b. hizmet ba-
labın piyonyelerı gı ı~ . • 

• d ekler kendılerını masa 
ıma gı ec k 1 , aktan rahatsız e
kar~ısın da a m "h · ları ve 
d n ·1c atettleri, halk ı tıyaç 1 • 

e -ı • çare erı 
bu ihtiyaçların tatmın r t d-
hakkında malumat ve am~ ı ~u 
bir k-udreti ile zenginleşmAışkbu ; 

• kt b n ara -
nacaktır. Yenı me e , an 
da idare adamının bu ~albcı.md 

' 1 · J ır mu· terbiyesi için en e verış 1 

Lit buluyor demektir. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

Montrö konferansı müsaid bir hava i~inde devam ediyor 

Havas ajansının diplomatik muhabiri 

Valiler dün toplandılar 
Basbakan son alınan karcırları1ı , . 
mu.cib sebebleri.nı anlattı. B. Sükrü 

• 
Kaya valilerle parti ve vilayetlerin. 

i.şlerini görüştü 
A 

uıııumı 

Valilerimiz kendilerine verilen yeni vazife ile 
o·österilen itimaddar do ayı Büyük Şefe 
'b . 

minnet ve tazim] er= ni bildirmesini 
İç Bakanından rica ett iler 

J . 

Yukardan aşağıya doğru: Başbal:anrmız C. H. P. Genel merkezinde yapılan 
valiler toplantısına ba§karılrk ederken. - Toplarıtıdarı bir görüniiş. _ t \ f!f[er 
Bakanı ve C. il . P. Genci Sekreteri B. Şükrü Kaya lenıire hareketinde, garda 
ıığurlanırken. 

Genyönkurul iiyelerinden BB. M ümtaz 
Ökmen, Salah Cimcoz, A li Rıza Erten, 
Nafi Atuf Kansu, Cevdet Kerim tn
cedayı. Hasan Ali Yücel ve H i.isnü Ça· 
kırla beraber, 7.45 treni ile İzmir'e ha
reket etmislerdir. 

Kentlilerine P art i başkanl ığı tevdi 

edilen valilerden Ankaraya davet edi
len yirmi sekizi. dün saat on beşte. Ba
kanlar ve Genyönkurul üyeleri hazır 

bulundukları halde, Başbakan ve Parti 
Umumi Reis Vekili İsmet lnönünün 
başkanlığı altında parti kurağında top

lanmışlard ır. 
Başbakan. son alman kararın mucib MILI...ETLEH CEMi' ETl 

sebebi eri haı·•nnda bir söylev ıermiş. H EFOH :\ll \ E ı:n \ NS.\ 
valilere. yeni ödevlerinin ehemiyetini __ 

hatırla•t""IIŞ ve kendilerine başarılar ai- B. l(orhen ](ran. a 
liyerek Bakanlarla toplantıdan ayrıl -

mıslardrr. 

Bundan sonra. le bakanı ve Parti 
Gene-1 Se-kreteri Ş. Kaır:>nın BaskanJı. 

ğında iki saat devam eden toplantıda 

Parti i şleri ve vilayetleri n genel hiz
metleri görü ülmü ve tonlantı sonun
da valiler kendilerine verilen yeni Ö· 

devıien ve şayan ~örüldükleri it imat
tan ilnl~vı minn"t ve tnimlerinin Bü
yiil- ~efe arvnr 1r R.,kan ve Parti Ge-
11 .. ı Sekreteri Ş Kayadan rica etmişler-

dir. 
Eı~e bölPes:nr'lrki avnı toplanhya 

başk:ınhk etm~k üzere tı: Bakanı ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya. 

hii){Ün1etini11 fikrini 
B. Edene hildirtli 

Londra, 23 (A.A.) - Fransı z biiyiik 
elçisi B. Korben, dün B. Eden ile yap • 
mış olduğu göörüşme esnasında Fran • 
sanın Milletler Cemiyeti mukavelename
sinin ilerde hangi esaslara dayanılarak 

yeniden gözden geçirilmesini arzu etmek
te olduğunu izah etmi ·tir. Biiyük elçi, 

Fra~sanm güdmektc olduğu başlıca ga

yenın bu mukavelenameyi kuvvetlen

dirmek olduğunu, ancak tatbikatta mü-

(Sonu 3. üncü say/ada) 

diyorki: 
kasaların 

«Evvelce l.Jozandaki müna· 
~ 

toplantısı, 
aksine olarak M on trö 
delegeleri iki tarafa ayır

mamıstır ve , 

anı~,mıya 
esas i.tibariyle bir 
varılnıış gibidir. ~ 

Montrö, 23 ( A.A.) - H avas ajansı
nın diplomatik muhabiri, muahedele -
rin t ek taraflı olarak ihlali yerine sulh -
p erver bir usulü tercih eyliyen T ürki -
yeye karşı muhtelif delegelerin Montrö 
konferansında ı;öylediklcri hüsnü niyet • 
le ve anlaşma zihniyeti ile dolu sözleri
ni tebarüz ettirmektedir. 

Evvelce Lozandaki münakaşaların 

aksine olarak, Montrö toplantısı, delege
leri, iki tarafa ayırmamıştır ve esas iti
bariyle bir anlaşmaya varılmr5 gibidir. 

Bununla beraber Montrö konferansı 

mudil biı iş kar ısındadır. O da boğaz
ların yeniden akserileştirilmesini kabul 

hususunda müttefik olan delegelerin, 
boğazlardan harb gemilerinin ve tayya
relerin müruru hususunda aynı kolay • 
hkla anlaşamıyacaklandır. M orıtro lronfer:ınsmm hrı karılı· ma 

se1y;ilctı B. Brı..s 

keyfiyetinin Akdenizde bahrı muvaze 
neyi bozması ile alakalıdır . 

• 
~ 

Ayrıca teknik meseleler de mevcut • 
tur. Meselfı, Türkiyenin tekliflerindeki 
tonilato haddi hakkında İngilterenin ve 

Sovyetler Birliğinin noktai nazarları ay
rıdır İngiltere, belki de bir Karadeniz 
filosynun bogazlardan ansızın geçişi 

Sanıldığına göre, konferans gittıkçe 

( Sorıu 6. rnt ı savfsJa) 

Karalliik çelik ve denıiı· faJn .. ikası 

Şehrimizde hulııı1an ing .. iliz 
ı!ruptı ile yapılan anlaşma 

ılün imz alan dı 

Yukardan a~ • 1 w 

-ıagıya < ogru: lngiliz r 
mer B~rı.krn çayırıd!l. - B. NurııllalıgS~ ~u dclC'geleri ve Ekonomı" Bakafırmrz St 
- 1 ngılız delegasyonu nanı . er banka namına anlsışmayı imza!Iyo. 

ına anlaşma ımıalamyor. 

(Yazısı 4. ıincü Sayfada. 



SAYFA 2 

Yan - Sıya.~a( 

Baldvinin 
Sanksiyonların kaldırılmasına ka

rar vermesi, Baldvin hükümetini İn
giliz tarihinin kaydetmediği şiddette 
bir karşı partiler hücumu önünde bı
rakmıştır. Lloyd George'a göre, bu 
günkü İngiliz hükümeti "akak'' bir 
hükümettir. Labour hatiblerine göre 
de, halka ko1lektif güven politikası 
bakımından verdiği sözden döndüğü 
için, "yalancı" bir hükümettir. 

Baldvin hükümeti, bir müddet da
ha iktidarda kalabilir. Şu var ki, Ha
beşistan davası yüzünden uğradığı 
akıbet. muhafazakar partisini, yalnız 
politik değil moral bir bozguna uğ
ratmıştır. 

İşi, İngilterenin iç politikası tara
fından görünce, İngiliz nasyonaliz
mi, büyük bir yara almıştır. İngiliz 
filosunun dünyayı her zaman titret
miş olan şöhreti, başvekilin ağzını 
mühürliyecek kadar ehemiyetsizleş
miştir. 

Gene iç politika bakımından, en 
eski ve en İngiliz olan parti, ingiliz 
milletini aldatmış. yahud aldatmıya 
çalışmış olmak mevkiine düşmüştür. 

Dıt politika bakımmdan, vaziyet 
daha acıklıdır. Baldvin hükümeti, il
kinde, Cenevre kanalından yürümek 
istemiş, fakat bir müddet sonra, or
taya, Laval-Hoare planını çıkarmıştır. 
Bu tezadlı hareketi, gerek lngilterede 
gerek Milletler Cemiyetinde büyük 
gürültülere yol açınca, bu planı or
tadan kaldırarak gene Cenevre poli
tik.asma avdet etmiş, fakat silahlar 
davayı 1talya lehine ha1ledince, bu 
sefer yeniden ve Samuel Hoare'u da
ha önce deniz bakanlığına tayin ede
rek diplomatik anlaşma formülünü 
kullanmıya başlamıştır. 

Yalnız, imparatorluğun moral pres
tijini kurtarmak lazım geldiğinden, 
bütün suçu Milletler Cemiyeti ile bu
nun kovenantı'na ve bu da kafi gel
miyormuş gibi kollekt!f barış politi
kasmm dünkü ve bu günkü esasları
na yüklemeyi de ihmal etmemiştir. 

Halbuki: 

Gerek İtalya - Etyopya anlaşmaz
lığı, gerek Milletler Cemiyeti, gerek 
kollektif barış davası, ilk gününden 
bu güne kadar ingiliz iç politikasını 
istedikleri gibi yürütmek istiyen par
tilerin bir oyuncağı olmuştur. 

Daha geçen parlamento seçimleri 
başlamadan önce, 1 talya - Etyopya 
meselesinin halli bir hallecliş tarzım, 
bu hallediş tarzı da İngiliz dış politi
kasında açık bir prensipin ortaya kon
masını şart koşmuştu. 

"Milli hükümet" parolasının de
vam edebilmesi için, hele Peace - bal
lott yapıldıktan sonra, iktidara gele
cek olan İngiliz hükümetinin Cenev
re politikası gütmesi ve kollektif ba
rış formülüne sadakatini ilan eylemiş 
olması sakınılmaz bir zaruret halini 
almıştı. Baldvin, bunu bildiği için, 
haddi zatında Labour partisi ile Libe
ral partinin inandıkları bu iki nokta
yı, tuttu kendi "milli b1ok" unun se
çim beyannamesine aldı. 

Bunu yaparken hatırlaması laznn 
idi ki, muhafazakar partinin en tec
rübeli ve en salahiyetli şahsiyetleri, 
ne Milletler Cemiyeti'ne ne de kol
lektif banş formülüne inanmaktadır
lar. Ve bilmesi lazım idi ki, seçimi bu 
sayede kazansa bile, böyle bir dış po
litikayı güdebilmesine ne harici şart
lar, yani Avrupamn durumu ne de 
dahili şartlar yani muhafazakar par
tinin iki ayrı ve zıd kanaata bölün
müş olması yüzünden imkan var
dır. Öyle ki, bir sözü tutamıyacağmı 
bile bile söz vermesi yüzünden, biz
zat kendi partisini ve kendi şahsi şe
ref ve haysiyetini tehlikeye koyacağı 
muhakkaktır. 

Baldvin bunları bilmiyor değildi. 
Y alruz şunu umuyordu: Kollektif 
barış ve Cenevre mekanizması işle
miyecek; işlese bile kafi gelmiyecek
tir. Almanya fırsattan istifade ederek 
Ren·i mutlaka işgal edecek ve bu su
retle lngiltere ile Fransa, ne Etyop-

Aakar 

styasa.sı 

ya, ne de Ren meselesi üzerinde mu
tabık kalabilecektir. Ve İngiliz etkarı 
umumiyesi anlıyacaktır ki, Baldvin 
hükümeti, bütün iyi niyetlerine rağ
men, kollektif barış formi!lü üzerin
de yürüyememİ:jtir. 

Gerçekten, hadiseler, Baldvin'in 
düşündüğü ve biraz da tertib ettiği 
gibi cereyan etmiştır. F ak:at, İngiliz 
efkarı umumiyesi, Baldvin hüküme
tinin iyi niyetle hareket ettiğine ina
namamıştır . 

Nasıl inansın ki, hadiseler, Bald
vin'in mantığına zahir olduğu nis
bette kar!J partilerinin bizzat bu man
tık, İngiliz düşüncelerine ve arzula
rına düşmandır. Ve elbette karşı par
tiler, hadiseleri tefsir ederken, onları 
Baldvin'in mantığına göre değil, ken
di politik menfaatlerine göre tefsir e
deceklerdir. 

Bütün bunlar gösterse gerektir ki, 
ingiliz politikasını idare etmekte olan 
başvekil Baldvin ·de gerçi nazariye
nin mantığı kuvvetlidir ama, ameli
yenin mantığı zayıftır. 

KoJlektif barış formülünü seçim 
programına aI.mak, mükemmel bir se
çim taktiğid.iİ.. Şu var ki,~ve hele or~ 
tada bu formülün hemen tatbik edil
mesine müsait bir ltalya - Etyopya 
meselesi varken, bu formülün tatbik 
edilmesi üzerinde dost düşman. yerli 
yabancı heı kes ısrar edecektir. Bi
naenaleyh, kollektif barış formiihinü 
sade seçim beyannamesine almak ka
fi değildir Onu t-ükümet progıaım
na da sokmak lazımdır. Yani ona 
inanmak ve ona karar vermiş olmak 
lazımdır. 

Bald\'in halbuki, bu formülP. inan
mışa benzt'mez. Daha ilk adm•da or
taya attığı Laval - Hoarc planı ile, 
kollektif bc.nş formülünden kurtul~ 
mıya çalışır. Çünkü koyu muhafaza
karlar, yani paninin filer.. saLihleri 
olanlar, buna muarızdırlar. F orımil
den kurtu}.,may;nca, bu sefer B •lct· 
vin, formül aleyhinde hadiselerle itti
fak etmiye çalışu. Ve ister ki, kull~k
tif barış formülünün yürümediğini, 
yüri.!yemiyeceğini hadiseler isbat et
sin ve formülün lngilteredeki taraf
tarlarım, hadiseler sustursun. 

İyi ama, hadiseler demek, keııdilc
rine hükmedilemez kuvvetler <lern~· 
tir. Hadiseler, varacak.lan noktaya Vi'\

rır, istenilen noktaya değil. Ve arada 
bir çok şeyleri, hadiselerin seli sürük~ 
leyip götürür: lngiliz filosunun ve 
politikasının prestiji ve muhafaz:\kar
lar partisinin moral ve tarihi prestiji 
gibi .. 

İşte Baldvin'in nazariye mantığı, 
bunları görememiştir. Öyle ki, bu 
rnanhk ile, karşı partileri avlamıya 
çıkan talisiz başvekil, hazırladığı tu
zağın içine, partisiyle beraber, kendi
si düşmüştür. 

BURHAN BELGE 

Ankara Avcılar Kulübü 
umumi heyeti 

Ankara Avcılar kulubü umumi heye
ti önümüzdeki cumartesi günü saat on 
beşte belediye salonunda toplanacaktır. 

Alman büyük elçiliğinin 
bir tekzibi 

Almanya Bi:yük Elçiliği aşağıdaki 
tekzibi yollamıştu : 

"İranlı, ıraklı ve mısırlılann ari 
ırktan telakki edilmiyeceklerine dair 
Almanya iç işler bakanlığının bir ta
mimi hakkında bazı İstanbul gazetele
rinde çıkan havadis hakikate uyma
maktadır. 

Bu haberin tamamen yanlış olduğu 
şuradan da tebarüz eder ki haberin is
tinad ettiği Nueremberg kanunlarının 

hiç bir yerinde art ırkı kelimeleri mev-
cud değildir.,, ( A.A.) 

OLUS-.. 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

Sultanahrned 
l{azısından 

alınan neticeler 
İstanbul, 23 - Sultanahmet kazısını 

idere eden profesör Bakster 10 haftalık 
çalışmasının neticelerini bugün gazete· 
dlere gösterdi. Profesörün son kazıları 
neticesinde 50 metre murabbamda mü
zayikli bir saha bulunmuştur. Burada 
4 ve 5 inci milad asırına aid eserlere 
rastlanmıştır. Profesörün kanaatına 

göre buradan asıl kısma girilecektir. 
Geeçnlerde rastlanan iskeletlerin bun
dan 300 sene evvel yaşamış türk ölüle· 
rine aid olduğu tesbit edilmiştir. 

B. Şevki Behmen gitti 
İstanbul, 23 - Bir müddetdenberi 

şehrimizde bulunan ve Ankara ile İz
miıi ziyaret eden Yugoslavya devlet 
bakanlarından B. Şevki Behmen bugün 
gitti ve uğurlandı. 

' 
İstanhulda hava 
İstanbul, 23 - Bugün öğleye kadar 

açık ve güzel olan hava öğleden sonra 
ı:;iddetli bir fırtına ile birdenbire boz
du ve akşama kadar yagmur yağdr. Ak
şam 19 dan sonra hav~ düzelmiştir. 

Sigaralanmız için 
İstanbul, 23 - Brü)rsel belediye re

isi bugün !stanbula geldi. fn'hisarlar 
idaresiyle Belçikada fark sigaralarının 
satışı hakkında konuşacaktır. 

Yunan basketbol takımı 
İstanbul, 23 - Yunan milli basket

bol takımı geldi. Bugün türk milli ta
kımı ile karşılaşacaktır. 

Bir adam ezildi 
İstanbul, 23 - Bugün bir otobüs 

Bakırköyünde Mahmud isminde bir a
damı ezdi. Şoför yakalandı. 

İzmir de 
Üzümün asgari satış 
fiatları tesbit edildi 
İzmir, 23 (A.A.) - Türkofis Mü

dürü Ziya, Tariş Limitet şirketi direk
törü Hakkı Veral, Üzüm fiat ve ihraca
tı üzerinde bir toplantı daha yaparak 
bu yıl üzürn ihracatı yapacak olanların 
bakanlıktan üzüm ihracat lisansı alma
larını ve tespit edilen fiattan aşağı o
ferto yapamryacakları hakkında hükü
mete tahriri teminat vermelerini karar
laştırmış ve asgari fiatları şöyle tespit 
etmi_ştir: 7 numara • sif Uamburg - 13, 
8 numara 14, 9 numara 15, 10 numara 17 
buçuk, 11 numara 20. Bu fiat geçen se
neye göre 20 para fazladır. Alınan ted
birlerle herhangi hir piyasa oyununa 
malıal kalmıyacaf,ı temin edilmekte ve 
bu kıırarlarm hemen piyasada müsbet 
tesirler göstermesi beklenmektedir. 

Kutuluk kereste idhalatr 
devam ediyor 

İzmir, 23 (A.A.) - Kutuluk keres
te ithalatı devamdadır. Üç dört ay için
de bu yıl ihracatmm ihtiyacı temin e • 
dilmiş olacaktır. Altı kutu fabrikası ye
ni kerestelerden kutu yapmaya başla
mıstır. Üç gün içinde bütün kutu fab
rikaları çalışmağa başlamış bulunacak
tır. Ay sonunda ikinci parti kerestenin 
gelmesi beklenmektedir. Alman tipi ku
tulara 11 kuruş, ingiliz tipi kutulara 10 
kuruş 30 para fiat tespit edilıniştir. Bu, 
geçen seneye göre iki buçuk kuruş u
cuzdur. İncir tüccarı da kendi kutuları 
için bu seneki kereste fiatiyle üzüm ku
tu fiatlarının esasına göre incir kutusu 
için bir fiat verebilecektir ki bu fiat far
kı geçen seneye göre yüzde 18 ila 20 da

ha ucuzdur. 

B. Celal Bayar 
Şehrimizdeki fransız 

heyeti şerefine bir 
gardenparti verdi 

Dün Ekonomi Bakanı, B. Celal 
Bayar Kavaklıdere caddesindeki 
köşklerinde Ereğli şirketini hüküme
timize satmak için şehrimize gelmiş 
bulunan fransız heyeti şerefine bir 
gardenparti vermiştir. 
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il{tısat Vekalati 
mürakipleri 

Anl{araya geliyor 
İktrsat Vekaleti, muhtelif şirket ve 

müesseselerdeki mürakiplerini An· 
karaya davet etmiştir. Bu mürakıp· 
lere, mürakabe vazifesinin ifa tarzı 
hakkında başmüşavir Fon der Porten 
ve teftiş heyeti reisi Hüsnü Yaman 
taraflarından bir seri konferanslar ve· 
rilecektir. 

İstanbul ve İzmitte Dün Yenişehirde bir 
ill{mekteb lmmpları kamyon devrildi 

İstanbulda ilk mektep talebeleri 
için bir kamp açılacağı haber veril~ 
mişti. Bu kamp, Kızıltoprakta 49 un
cu ilk mektepte olacak ve 1 temmuz
dan 3 l ağustosa kadar sürecektir. 
Kamp, ilk mektep muallimleri tara
fından idare edilecek, çocuklar her 
tüdü yorucu oyunlardan ve hareket
lerden uzak bulundurulacak ve kamp 
hayatının icab ettiği kadar sakin geç· 
mesine itina edilecektir. 

Kamp, doktorların devamlı ve sı
kı nezareti altında bulunacaktır. Dok
torlar her çocukla her zaman ayn ay
rı meşgul olacaklar ve hangi çocuk
ların güneş ve deniz banyolarından 
istifade etmesinin lüzumlu olduğunu 
tesbit edeceklerdir. Yalnız doktor ta
rafından izin verilen çocukların gü
neş veya deniz banyosu yapmalarına 
müsaade edilecektir. Kampta çocuk· 
lann gıdalarının ve uykularının hol 
olmasına itina edilecektir. Kamptan 
beklenen faydaların elde edilebilmesi 
için, velilerin kamp müddetince ço• 
cuklanna izin istememeleri ve onla
rın kamp müddetince tam bir kamp 
hayatı geçirmelerine imkan vermele
ri şart koşulmuştur. 

Kampta zaman gayet güzel tak
sim edilmiştir. Çocuklar sabah 7 de 
kalkacaklar ve akşam 21 de yatacak
lardır. 

Çocukların sıhhi ve bol gıda al
malarına bilhassa itina edilecek ve 
her günün kahvaltı ve yemek listesi 
yine doktorların nezareti altında ve 
mevsimin ve çocuk arzusunun icab
ları göz önünde bulundurularak ha
zırlanacaktır. 

Çocukların getirecekleri aşyalar 
tesbit edilmiştir. Çocuklarını kampa 
vermek istiyen veliler, çocuklarının 
bulundukları mektepler başmuallim
liklerine başvurarak kampın bir ay
lık ücreti olan 1 5 lirayı vereceklerdir. 

Kampa girecek olan bütün çocuk
lar kamp doktoru tarafından önce 
muayeneye tabi tutulacaklar ve işti
raki uygun görülmiyenlerin paral~n 
iade edilecektir. ;ı.; 

lzmitte de talebeler için ayni ~rt
lar dahilinde bir kamp açılacaktır. Bu 
kampın hazırlıkları da ikmal edil
miştir. 

Muallimler için de Biiykada ve 
Heğbeliadada iki kamp hazırlanmış
tır. Büyükada ve Heğbeliada ilkmek
teplerinden istifade edilecek olan bu 
kamplar, 15 temmuzda açılacaktır. 

Poliste yeni terli 
imtihanları 

Rmniyet Umum Müdürlüğü kadro 
açıklarını doldurmak ve ihtiyaçları kar
şılamak üzere, 15 temmuzda Ankarada 
ve diğer vilayet merkezlerinde polis ve 
ikinci komiserler için yeni bir imtihan . 
açınağa karar vermiş ve teşkilatına ta
ınim etmiştir. 

İmtihana giren polisler, muvaffak 
oldukları takdirde, üçüncü k<>miser ve 
ikinci komiserler de birinci komiser o
lacaklardır. Sualleri umum müdürlük 
tanzim edecek ve kapalı zarflarla, ta
yin edilen gün ve saatte, imtihan he
yeti huzurunda, açılmak üzere vilayet
lere gönderecektir. 

Dün akşam saat 20 sularında Yeni
şehirde bir kaza olmu§tur. Konyaya git· 
mek üzere İtfaiye meydanından hare
ket eden konyalı Ahmed Kabakçının 4G 

numaralı kamyonu Uçar sokakta Dr. 
Hüseyin Doranın apartunanı önünde bir 
elektrik direğine çarparak devrilmİ§tİr. 

' Hadise ~öyle cereyan etmiştir: 
Şoför Mustafanın idaresindeki bu 

kamyon, demiryolu köprüsünden sonra 
asfalt caddeden geç~ek istemişse de 
bırakılmadığından Devlet şurası arka
sına sapmış, dik yokuşu çıkarken aksr 
kırılarak geri geri gitmeğe başlamış ve 
devrilmiştir. 

Otobüste Koçhisara bırakılacak ge· 
niş beton künkler ve bunları götüren 
bir yolcu vardı. Şoföre, yolcuya ve şo

för muavini Osmana bir şey olmamış ve 
bunlar mucize kabilinden kurtulmuşlar• 
dır. Yalnız künklerin çoğu kırılmış ve 
çatlamıştır. Elektrik direği eğrildiğin• 

den kontak tesiriyie cereyan kesilmiş • 
• 

tir. Kamyonun devrilişi ve cereyamn 
kesilişi mahalleyi telaşa vermişse de 
nüfusça zayiat olmadığı görUldüğündeıı 
sükunet çabuk teessüs etmiştir. 

Hadise yerine yetisen pQUs işe el 
koymuş ve şoförün ifadesini almıştır, 

Yeni kanunlar resmi: 
ceridede çıkti 

Sıhat ve içtimaı muavenet vekaleti 
teşkilat ve memurin kanunu, türk ceza 
kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun, çeltik ekimi kanunu, diınkü res
mi ceridede çıkmıştır. 

Birincisi 15 ağustostan, tUrk ceza 
kanununun, bazı maddelerini değiştiren 
kanun bir birinci teşrinden ve tiçUncii· 
sü de neşri tarihinden itibaren meriye
te girmektedir. 

DiL KÖŞESla 

Gazetelerimizde lransızca ponctu
ation dediğimiz noktalamaya lıiç dik
kat ve itina gösterilmiyor. MeaıeUi ta
nınmış bir yazarın bir hkrasından bir 
cümle: 

"Benim veremiyeceğim ceua'bı ge· 
ne allahtan kocası verdi.,, Ba cümle
de "gene allahtan,, kelimeleri iki 
virgül arasına alınması lôzımgelirken 
alınmanuş .. Bu yüzden "allahtan ko
ca,, gibi bir terkib meydana çıkıyor. 

Aynı gazetede bir ba§lık: 

Avusturya elçilerini değqtiriyor.,, 

Bu, anlayacağınız gibi "Aoustur
ya, elçilerini değiftiriyor.,, olacaktı. 
Bu virgül konrilmayınca ''A111asturya 
elçilerini,, gibi bir terkib meydana çı· 
kıyor. Cümlede bu terkib melul ha· 
lindedir. Fiili de ''değiştiriyor,, dur. 
Cümleyi bu türlü alınca fail aramak 
111e: 

- Avusturya elçilerini kim deği§
tiriyor? sualini sormak ihtiyaı:mı du· 
yuyorsunaz. 

Bir tek virgülü kullanmamt111m or· 
taya çıkardığı sonuçlar bunlaTdır. 

Mekteplerde öğretmenlerin çocuk

lara öğrettiği noktalama kaideleri 

gazetelerde tatbik sahası bulmamalı 

mıdır? ' 

• 
1 &Si Mevsimin En Güzel .ickisidir 

. ' 

• 
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MONTRÖ KONFERANSININ İKİNCİ CELSESİ 

Delegeler 
!ara 

türk projesinin kon11;şma
olması ııı kabul ettıler esas 

madde madde tetl{il{ etmel{ 
Projemizi 

•• uzere 
l{uruldu k~omite 

Montrö, 23 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi muhabirinden: 
Boğazlar konferansı bugün aşağıda· 

ki tebliği neşretmiştir: 
·. Montrö konferansı ikinci toplantı-

sını ı;aat ı 0,30 da akdetmiştir. Müza~e~ 
reler hususi olmuştur. Konferans reısı 
B. Brus intihabından dolayı konferansa 

. f odan kon· ve lsvıç.re makamatı tara 1 
• 

· f erverlık· feransa gösterilen rnısa ırp 
1 . makamatına 

ten dolayı da svıçre 

teşekkür ettikten sonra boğazlar re· 
Lıninin tadilini elde etmek için Türkiye· 
nin kullandığı usulü methüsena ey· 
!emiştir, B, Brus, bi.r çok Avustural· 

v ı mınta· 
yalının öldükleri bogaz ar 
kasının Avusturalya için arzettiği ma· 

• A .. 1 .. ı aid mezarların 
nevı alakayı ve bu o u ere. . yet oldu· 
beşeriyete harbın nasıl bır cına 

ıd,v• i kay -
funu hatırlatması lazım ge ıgın 
detmiştir. 

t.alyan hü kümetinin dış 
bakanımıza nıekıubu 

' Müteakiben konferans italyan hiikü: 
. T'" k' e hariciye veki· 

'lletı tarafından ur ıy · T kesbet· 
line gönderilen mektuba ıttı a 

. t' İtal h"k"'meti bu mektubun· 
mış ır. yan u u h" . 
da konferansın başka bir zamana te ırı· 
ni telkin etmeye kendisini sevkeden hse· 

· t mu • bebleri hatırlatmakta ve vazıye 
. aydınlan· 

telıf cephelerinde aydınlanır . 
maz konferansta kendisini temsil e~tıre· 
ceğini bildirmektedir. İtalyan bükümel • 
. .. .. d ki toplantı ar· 

tı aynı zamanda önumuz e .. 
d .. kereler ve go 

a cereyan edecek muza . . 
.. .. . heyeti urnumıyesı 
ruşulecek meselelerın d 'h . aziye er· 
hakkında en katı kuyudu 1 tır 
meyan etmektedir. 

B A rasuı sözlel"i . . B 
• re ısı · 

Türk heyeti mürahhasası d gön-

A t d 
b kanı tarafın an 

ras, talyan ış a k yakın-
derilen mektubun ltalyanm.

1
pe ~ini iş· 

tl 
. . k edebı eceg 

a konferansa ıştıra · tle 
~ mernnunıye 

rab eylemekte olJugıınu :· hbasla· 
· ·tal yan rn:ıra 

miişahade e tmış ve 1 hzı mev-
. 1 konferansta a rmm bır an evve . · bah· 

. . . . kl Türkıyenın 
kı ettıklerını gorme e 
tiyar olacağını söylemiştir. 

Tiirk projesi göriişmele 
esas olacak r· 

. tte bazı kara 
Konferans idari mahıye d tevdi 

. k' ta.rafın an 
lardan sonra Tur ıye . . ·· akere-
olunan mukavele projesını~ r:1uz 

k bul etınıştır. 
ye esas olmasını . a . .. hası B. Me· 

Tür ki yenin ikıncı ınurah . yi l ~v-
~ .. k'yed bu proJe w 

nemeııcioglu, Tur 1 
J t r 

dia sevkeden sebebleri anlatmış 1
.l· 

· itibarı e f ngilıere prensıp 
nııııabık . bil. 

h"k"ınetı oamıııa 
Lord Stanhop u. u . hale ifr.-ığı 

ğazların tekrar aske~ı~ ~1~ .. u şartla ki 
b ı ettı "'ın1, y 

prensibini ka tt .. 'bi mem-

d
• ~ b"" .. bakımlardan ınucı k"' 
1ger utun kdinin rnürn .:n 

. b" ukavele a . M 
nunıyet ır m . . . . "ylerniştır. u· 

A Jd1 ...-1111 so 
olması ıazırn ge b 

1 
·nin müzakere· 

. madde en ~ 
maileyh proJe • · bazı tadilat 
. d tevdi edecegı . . .. 

sı sırasın a .. 1, proJ· e:ıının mu· 
• . · iyle tur~ . 

kaydr ıbtırazıs k kabul edilmesı 
zakereye esas olara • teklife iltihak 
hakkında reisin yaptrgı 

eyJernistir. • 

}
, delt,uesi talrmal 
cıp011 I" • 

b kffvecek e · . . .. akere e· 
J• esını (llUZ 

B. Sato, türk pro hiikli· 
b 1 etrnis ve fakat 

sası olarak ka u ·. intiza· 
. . .. emmim talımatına 

metının mut . k hakkını muha· 
. . tetk1k etme 

ren proıeyı .1 yh zamanı gel· 
. t"r Muma1 e . 

faza eylem1ş 1 · u maddesı 
. · nin 9 unc 

diği vakıt proJe . . . e dermeyen 
hakkında kuyudu ıhtır~zıy 
eyliyeceğini bildirmişt1r. == 

J{ısa Dı~ 
. tngilterenin Lon· 

* Tokyo - J{abıne. k • Japonyanın a 
dra deniz andlaşma.sını davetini kabul 
bul etmesi için vakı olan 

etmemiştir. hükiirneti, yüz· 
~· Berlin. - Almanya kl k bir 

·1 on rayşmar ı 
de 4 5 faizli 700 mı Y hü-

. "stikraz. alman 
istikraz açmıştır. Bu 1 

• • d d' 
dahıhn e ır. 

kümetininin programı C ·yeti sağ· 
* Moskova - Milletler eını kil· 

d.. burada 
hk komitesi toplantısı: un 
§ad e<lihnistif'. 

B. Litvinof, Ka
radenizin hususi 
mahiyetinden v e 

bu deniz sahille • 
rinde bulunan dev· 
letlerin menfaatle • 
rine müteallik ba· 
zı mütalealar kay· 
dı ihtirazisi ile 
türk hükümetinin 
projesini kabul et· 
tiğini söylemiştir. 
Mumaileyh proje· 
nin kati tahririnde 

B. Litvinol Sovyet Rusyanm 

hususi vaziyetinin göz önünde b~lun-
1 

• ümidini izhar eylemış ve 
duru acagı . . v • 

Sovyet Rusya bir denızden dıger denız· 

d 
. kuvvetlerini nakletmeye me· 

}ere enız . 
kılınmalıdır, demiştir. Mumaıleyh zun b"k · 

Milletler cemiyeti kararlarını tat .ı .'· 
. . b tt'. · takdirde barb geıtlılerı· 

ç1n ıca e ıgı . d'l 
. , 5erbe-stçe geçmesinin derpış e 1 -nu. . . 

, l" munu kaydeylemıştır. 
rnesı uzu · 

B. Bonkur'un sözl,er~ , ~· 
B. Bonkur, iler- ~ 

de müzakere edile

cek olan bazı mü· 
mih noktalar kaydı 
ihtizarisiyle Fran
s a hiikümetinin 

1923 mukavelesiyle 

istihdaf o 1 u n a n 
maksatlara cevab 

veren türk projesi· 
nin müzakere esası 
olarak kabul ettiği· 
ni söylemiş ve Mil· B. Pol Boııkıır 
letler cemiyeti pak- . . 

~ 'b' bu kadro ıçınde akte-
tının oldugu gı ı b'k" 

d ·ı i olan mıntakavi paktların tat ı ı 
ı m s · · b ed"n ah· . dan derpis edilmesı ıca ~ 

zımnm • 
k. hakkımla Litvinof tarafından serd-

l
am .mu··t .. ıcaların ehemiyetini kav· 

o unan ". 
detmi-;tir. 
miyetini kaydetmiştir. 

k 
türk projesinin hangi 

Kontzes o, ı 
dahilinde müzakereye esas o • 

şartlar ~. d · B Bonkur 
:ısr Jazrm gelecegıne aır ". 

m lunan noktaı nazarın 
tarafından beyan o -

da noktai nazarı oldugu· 
Roman yanın . 

nın projeyi dostane bır 
nu ve Romanya . 
. . f kat romen menfaatlerı kaygı· 

fıkır1er. a . . .. . . 
si le tetkik edeseğını soylemıştır .. 

Y Yunan beyetı mıı-
rahhasa~r türle pro
jesini müzakere 
esası olarak kabul 
etmiş ve bazı tavıi
hat ist~f""'~k kayrlr 

ihtirazisiyle mez • 
kur projenin umu· 
mi hatları üzerin
de mutabık bulun· 
duğunu söylemiş· 

tlr. 
B. Sııbbotiç, mad-

delerin müzakeresi 
B. Politis nrasrnda yugoslav 

. hhasasının tevdi c:debilece-
heyetı mura . . .. 
~. tadi1at kaydı ihtirazısıyle turk pro-

~1 . . ok şayanı kabul olduğunu der· 
Jesının Ç 
meyan etmiştir. . 

f 
. k proJ· esi hakkında bıl· 

Nerko ,tur 
. . . k smındaki maddelere da-

hassa bırınc1 ı. . 
'h t lüzumunu kaydetmış ve 

· bazı tavz:ı a · · 
ır . m'"zkur projeyi esas ıt1-
Bulgar1stanın - olara~ kabul et-

] ·· al<ere esası bariy e muz . 1 . d k' 
k konferans ış erın e ı 

• J' • ve anca 
tıgını . . . silahtan tecrid edil-
teşri ı.; mesa1sının . • . 

. ı k t olan Bulgarıstanm 
. bır meme e .. 

mış dan ve Boğazlar reJı· 
·yeti kayv,ısın . • 

emnı ı. bagvh bulunan tıcan 
. ile qkt ıı• .... ıya ~ . 

mı . . ··1hem olaca;;:mı bıl . 
men '"?.•lerınden mıt 

-:Iirmiştir. .. . · k _ 
.. ·k hUl·n:n'!tının mıı a 

Konferans. tuı .. 
. . . dde m;:dde mıv:ı:ıkere 

1 proJebını ma ' 1 ve e , bir tetkike tabi tutu • 
eve bususı 

etmey .. orülecek ınuhtelif no-
asına luzum g d'l · · m d sonra ken 1 erme 
l ı müzakere en . 

ta ar .. b" teknik ve bır de 
d" unek uzere ır 

tev .ı e "tesi teşkil eylemeye karar 
tahrır komı 
verrniştlr .•• 

ULUS 

MİLLETLER CE~flYETl 

REFORMU VE FRANSA 

B. l(orhen Fransa 
hükümetiniıı fil{rini 

B. Edene bildirdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

tecavize kar~ı esaslı harekat ve icraatta 
bulunmanın tecavüz ye;;rine yakın olan 

devletlerden istenileceğini söylemiştır. 
Çünkü tesirli neticeler <.:ide e<lc.!bil

mek için bu vaziyette bulunan devletle
rin çabucak işe karışmaları iktiza eder. 

Bu devletler, böyle bir harekete geçdik • 
leri zaman öteki devletler de mütecavi
ze karşı ekonomik zecri tedbirler tatbik 
etmek imkanını elde edeceklerdir. 

B. Korben, bundan başka Fran:ıa hü
kümetinin Milletler Cemiyeti asamble
sinde mütecavizin takbih edilmesi için 
asamble azasının ittifakına ihtiyaç ol • 
madtğı fikrinde bulunduğunu ve böyle 
hareket edildiği takdirde Cenevre kuru
munun icraat ve faaliyetinde siiratin te· 
min edilmiş olacağını söylemiştir. Te· 
cavüzün vuku bulduğu yere yakm olan 
devletlerin icraatına müteallik olan nok· 
tada ingilizlerin fikirleri fransızlarrnki
nin aynı ise de İngiltere, tecavüz bölge
sine uzak bölgelerin müdııhalede bulun
maları mecburiyetine muarızdır, çünkü 
bu gibi müdı>halPnin hil:ı.mel gerçekleş· 
ınesi kabil olmadığr fikrindedir. 

'•lıalya milletler cemiyetinderı 
(,:ıkarılmalı" 

Londra. 23 (A.A.) - Milletler Cemi· 
yetine yardım birliği umumi konseyi, 
Lord Litton tarafından tevdi edilmiş O· 

lan bir karar sureti kabul etmiştir. Bu 
takrirde İngiltere hükümetinden Millet
ler Cemiyetine İtalya'nın mukavelena • 
meyi ihlal etmiş olduğunu ve binaenaleyh 
İtalya'nın Milletler Cemiyeti dışında sa

yılması lazım geleceği bildirilmrktedir. 

Kabineye karşı vel'ilen ~ii ven~b
lih tah·riri rNlrlt•di/ıli 

Lomlra, 23 (A.A.) - Bugün avam 
kamarası, siyaseti hariciye hakkında ya
pılan müzakerelerden sonra muhalefetin 
verdiği ademi itimad takririni ı 70 mu • 
h;ılife karşr 384 reyle reddetmiştir. 

H E 
İngiliz k.ıralının 

doğumunun 

yıldönüınii 
İngiltere Kıralı Majeste Sekızınci 

Edvardın, dün, doğdugu gunün yıldö

nümü idi. 

S. M. Edvard VIII. 

Majeste Krral, 23 haziran 1894 de 
Londrada doğmuş olduğuna göre dün, 
kırk üç yaşına gfrmiş oluyor. Ktral, 1909 

da Dartmut bahriye mektebine -:.:,irmiş, 

1911 de, on altı yaşında iken resmen 
Prens dö Gal ilan edilmiş, 1912 de Oks· 
ford üniversitesine girerek bilhassa 
tarih. yabancı diller. hukuk ve sosyo· 
loji üzerine çalışmağa başlamıştır. U
mumi harbın ilanının üçüncü günü 7 
ağustos 1914 de ikinci mülazim olarak 
orduya intisah etmiş, Fransa, Belçika. 
İtalya. Mısrr harb sahalarında buwn
muş. ikinci mülazimlikle girdiği harb
dan yüzbaşrhkla çıkmıştır. Umumi 
harbdan sonra Sekizinci Edvard için bir 

seyah<lt devri haşlar. Hiç bir kırat o
nun karlar seyahat etmemis denilebilir. 
Dünya üzerinde hemen he~en do.laşma
dığr yer kalmamıştır ve her gittiği yer
de de İngiltere saltanatının cok sevimli 
bir mümessili olarak karşıla;mıştır. ~a
bası Besinci Corcun vefatı üzerine 22 i
kinci kanun 1936 da Sent Ceyms sara
yında knal ilan olunmu~tur. 

ÖVR GAZETESİNE GÖRE 

İtalya Almanyadan., İngiliz suallerine ve
receği cevallı eylfıla hıral{masını istenıiş .. 

..... Böylelikle 
olarak 

bu cevabı 

kullanmak 
bir baskı vasıtası 
istiyormuş 

Paris, 23 (A.A.) - Lozan andlaşma· 
sının tadiline müteallik İtalyan sryasası 
hakkında Madam Tabuis, Montrö'den 

Övr gazetesine şu telgrafı çekmekte -
dir: 

" Alman hükümeti üzerinde. eyltile 

kadar ingiliz mal listesine cevab verme

mesi için İtalyanın şiddetli baskıda bu

lunduğuna dair çıkan haberler, <lün ak

şam büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Londradan gelen telgraflar, alman el • 

çiliğinin ingiliz dış bakanlığrnı bu ceva

bın eylfıle kadar geciktirileceğinrlen aşa

ğı yukarı haberdar etmiş olduğunu mü

eyyiddir. İngiliz drş bakanlığının bu tar
zı hareketi istihfafkarane bulduğu ve 

bundan içerlemiş olduğu söylenmekte· 
dir. Montrö'deki delegasyonların asıl 

dikkatini çrken şey Roma'dan Berlin'c 

gönderilen şu telgraf olmuştur: 

" Zecrt tedbirlerin kaldırılmasını el
de ettik. Fakat bu kafi değildir. Emriva· 
kiin kabulünü d~ istiyoruz. Diğer ta • 

raftan Fransa'nm, İnj!'ilterenin ve küçük 

devletlerin akdeniz paktı hakkındaki ta

savvurlarını kabul etmek istemiyoruz.'' 

Delegelerin bundan çıkardıkları ne
tice, İtalyanın alman cevabını bir baskı 

olarak kullanmak arzusunda olduğudur. 

Filhakika Almanya cevab vermediği müd 

det.çe Fransa ve İngiltere iatikbalden 
emın olamazlar ve binaenaleyh İtalya• • 

nın Ber!in, Londra ve Paris'den birini 
seçebilmek gibi bir avantajı vardır. 

l Ut/yanın takındığı vaziyet 
Montrö, 23 (A.A.) - Havaı bildiri· 

yor: Konferans koridorlarında kayde .. 
dildiğine göre, tilrk delegasyonu Roma
dan dün aldığı telgrafı henüz neıretme-

miştir. Bunun sebebi ise B. Rüştü Ara

sın İtalyanın bu telgrafı geri alacağını 
veya hiç olmazsa müeddasını hafiflete • 

ceğini ümid eylemesidir. Bununla be • 
raber Roma'dan gelen haberler İtalya'nın 

tadil aleyhtarı hattı hareketinde devam 

etmemesi ihtimali olmadığını gösternıek
tedir. 

F rmut1daki kargaf(Jlıkfor 

Pariste, Grenbolda 
yeni hadiseler oldu 

Paris, 23 (A. A) 
~ . . •n 

zar ııtasyonu yakınında ~ 

sol cenah tarafları arasında b" sag ve 
· olmu t p . . ır arbede 

ş ur. olıs, ıntizam't •.. tl 
·tm· t' ura c iade ... ış ır. 

Dünkü nümayişler esnas . 
·kişiyi tevkif etm· . mda polıs 39 

ışttr, Fakat buru d 
yalnız birinin nıcvkufiyett ld ar an 
tir. anuı edllmit 

Paris, 23 (A A~ ~ 
·""·ı - Franın'nın lier 

İngiltere asamllle 
lOJllantısıııda 
Haheşista nııı 

ilhak~ını kabul 
etmiyeecl{ 

Lontlra. 23 (A.A.) - B. Eden. A· 
vam Kamarasınrla. Milletkr Cemiyeti
nin önümiizdeki asamble toplantıı;ınd::ı 

ingiliz iı:.ikürnctinin katiyrn, İtalya ta· 
rafından Habe;;ıstanın ilhaki keyfiye· 
tine muvafakati teklif ve ya'hud buna 
muvafakat eylemek niyetimle olmadı· 

ğını bildırmiştir. 

Londıa, 23 (A.A.) - Avam Kama

rasında sorulan 1.ıir :suale ccvab veren 
B. Eden. bundan üç hafla once tanzim 
edlmiş olan bir rapoı a göre İtalyanın 
askeri işgalinin Habcşiı;tanın hemen 

. hemen yarısına şamil olduKurıu bildir
miştir. Mumaileyh, işgal altında bulu
nan bu nısfm memleketin en mühiın 

kısmı olduğunu ilave eylemiştir. 
B. Eden, Sudan'da Habeşistana silah 

geçirilmesine müsaade etmenin miim· 

kün olma<.lığınr söylemiştir. 

8. ılladm·iu#wmı fi 1.-iı-leri 
Londra, 23 (A.A.) - B. Dö Madarl· 

aganm Karltonda kendi şerefine dun 
B. Eden, B. Halifaks ve B. Kranborn 
tal'aflarından verilmiş olan ziyafet es· 
nasında Milletler Cemiyeti tarafından 
Mançuri ile Habeşistanm reıimlerini 

gözden geçirecek ve bu toprakların il
hakını bilfiil kabul eden bir formül 
bulmağa çalışacak husus! bir komite ku 
rulmasına taraftar oldugunıı söylemi~
tir. 

Bu komitenin Milletler Cemiyeti 
asamblesinin eylül toplantı devreı;inde 
görüşiılmek üzere bir plan tanzim ede
ceği söylenmektedir. 

Londradaki İspanyol mahfillcıi, B. 

Dö Madariaga'nın İngiliz başşehrinde i
kametinin hususi bir mahiyette oldugu· 
nu belirtmekte, tekliflerinin hiç bir 
suretle İspanyol hükümetini her hangi 
bir tcahhüd al tına sokamıyacağını ve 
mumaileyhi henüz İspanyol dt'.'legesi 
tayin etmemiş oldugunu ve bu tayin 
keyfiyetinin lm yakınlarda vukua gele
ceğini ilave eylemektedirlcr. 

Belc;i kcı da zeai ıedl>i derin J.ml J.
masuu kabul edecek 

Brüksel, 23 (A.A.) - Belçika, ltal
yaya kar~r tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirlerin kaldırılmasını kabul edece
ğini resmen bildirmiştir. 

Amerilm da illıal.·ı ırmmwk 
/ikrinde de~il. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Cumurreia1 
B. Ruzvelt diln, Suviç'in Amerika Bir
leşik Devletleri nezdinde ltalyan bü
yük elçiliğine tayini için a~reman ver
miştir. Fakat bu agrcmanm, İtalya ta
rafından Habeşistanın ilhakının kabu· 
llinil tazammun etmemekte olduğu da 
tebarüz ettirilmektedir. 

B. Berger J'alcleneg •·;mpumıor 
- kıral,, a git verı rnelı'tubumı 

sundll 
*Roma. 23 (A.A.) - Yeni Avustur. 

ya büyük elçisi B. Berger • Valdeneg 

"Majeste İ~alya kıralı ve habcş impara

toru,, na hıtab eden güven mektubunu 
aunmuştur. 

Ilir tekzib 
Londra, 23 (A.A.) - Akdenlz hak

kında İngiltere ile İtalya arasında b. 
anla~a y.apıldığı haberi resmt mahfi~ 
lerde tekzıb oluntnaktadı r. 

tarafında süknn h"y· U 
~ u uına rmektedir. Ya. 

nız ~;dg ve sol cenah mensublan arasında. 
parıs c Sen Laz . . . ar ıstaayonuda old w 

gıbı grenobl'da da ufak tefek h d. ulgu 
olmuştur. a ıse er 

Grcnobl'da gr ·ı 1 
1 

evcı er c son ı:a-a 
arda fe h dil · '" n-

& e mış olan milli te~kilatlara 
nıensub geneler arasında vukua 1 b'. 
arbed d "ki ge en u 

e e ı kişi yaralanmıştır. 

Pariste daha 20. 7 62 grevci ı·ar. 
. Paris, 23 (A.A.) - Senie departman 

tiakl grevcilerin mıktarı ancak 20,76J 
ktıiden ibarettir. 



Karahüli celil~ ve demir f ahrikası 
-.> 

Şehrimizde bulunan inğiliz 

yapılan anlaşma 

imzalandı 

ile grupu 

dün 
Bu münasebetle Sümer Bankta bir çay ziya{ eti 
verilmiş ve gayet saminı i sözler söylenmiştir 

INGlLIZ l\IÜMESSILLERINtN GAZETEMİZE SÖYLEDIKLF.Rl 

Karabükte bu yıl inşasına başlana· 
cak çelik ve demir fabrikalarını inşaya 
talih olan ingiliz grupu ile şehrimizde 
bir müddettir cereyan etmekte olan mü· 
zakereler dün hüsnü neticeye varmış 

ve anlaşma iki taraf mümessilleri tara
fından imzalanmıştır. 

Bu münasebetle banka meclisi idare 
salonunda tertib edilen bir çay ziyafe· 
tinde Ekonomi bakanımız Celal Bayar, 
İngiltere maslahatgüzarı Mösyö Mor
gan, Ekonomi müsteşarı Kurdoğlu, ingi
liz sefareti ve Sümer Bank erkanı ha
zır bulunmuş ve çok dostane sözler te
ati olunmuştur. 

İngiliz Kredit Eksport Garanti mil
messili Sommerville tarafından söyle
nen sözleri aynen aşağrya alıyoruz: 

''- Bugün Türkiye ve İngiltere i· 
çin tarihi diyebileceğim bir hadisede 
hazır bulunmak imtivazına mazhar ol
dum. Eski dostum Faik Kurdoğlu ta
rafınlan riyaset edilen türk heyeti bir
kaç ay evel davetimiz üzerine Londra
ya geldij{i zaman demir ve çelik sanayi
inin ine;iliz endüstriyellerince deruhte 
edilmesinin ve ingiliz sanayi ve para erba· 
hının Türkiye iktısadi kalkınma işinde 
teşrilci mesaisinin, iki memleket bakı· 
mm<lan ehemiyetini yakında ve vuzuh
la gördük. 

Bu heyetin telkin ettiği itimad ve 
muhabbet İngiliz hükümetini Ankaraya 
hususi bir misyon göndermeğe sevket
ti. Bumin. bu müşterek duygu ve kana· 
at bizleri ilk merhaleye isal etmiş bu· 
lunuyor. 

Müzakereler esnasmda yalnız yakın
dan ve teferrüatiyle tetkika imkan bul
duğumuz Türkiye iktısadi servet ve 
hayatiyetinden ve büyük imkanların

dan deP.il, aynı zamanda bizimle müza
kereye memur edilen murahhasların 

yükc:ek ve dürüst müzakere karakterle
rinden pek çok defalar ve samimiyetle 
mütec:ek:Hr kaldığımızı ilave etmeli
yiz. Herhangi bir talebimiz gayrikabil 
görüldüğü zaman bize sebebini açıkça 
ve diirüstçe söylediler. Biz de icablarr
na göre hareket ettik. Ve bu suretle da
va iki muhtelif menfaatin müdafaası 

değil, iki büyük ve dost milletin müş
terek menfaatini, müştereken temin e
decek en uygun şekli dostane bir suret
te aramak yoluna götürdü. 

Şunu da söylemeliyim ki bütün Os
manlı imparatorluğu da dahil ol • 
mak üzere İngiltere bükümeti, Tür
kiyede bir ticaret işi için ilk de
fa olarak kredi açmaktadır. Daha 
ilk celselerden itibaren ciddi, sö
züne kıymet verilmesi gerek, karşılıklı 
hürmet ve itimad hissi hakim arkadaş
lar halinde çalı§tık. Bu bize bugünkü 
müspet ve seri neticeyi temin eden baş
lıca amildir. Bu anlaşmanın herhangi 
anlaşmadan daha kuvvetli olan bir cep
hesi de bu karakterindedir. 

Değerli Ekonomi Bakanı hakkında

ki derin minnettarlık ve takdirlerimizi 

burada arzetmeği bir vazife sayarım. 

Celal Bavarrn. yüksek karakter ad<>mı, 
ve fevkalade re'llist görüşlerini daima 
hatırlıvacağrz. Her doğru, ve isabetli 
şeyi bir saniyede kavrayan, kesip, atan 
isabetli pörüsünün bir çok vesilelerle 
şahidi olduk. 

Bütün burada gördüklerimizi ve öğ
rendiklerimizi ve kısaca edindiğimiz 

kanaati bir cümle ile ifade etmemiz la· 
zım gelirse sözlerimizi şöyle bitirmek
liğimiz İcab eder: 

Türk milleti, bugün kendisini idare 
eden başlarla ve bugünkü idare maki
nesinin mükemmeliyet ve yüksek değe
riyle iftihar edebilir. Ve böyle bir ida
re ile tahakkuk ettirilemiyecek hiç bir 
iş ve bir ecnebi için cesaret edilemiye
cek hiç bir taahhüt yoktur.,, 

Müteakiben Brassert umum müdürü 

tarafından aşağıdaki sözler söylenmiş· 

tir: 
''Tesadüfün güzel bir cilvesi neticesi 

olarak, miizakerelerimizin ilk merhale • 
sini S. M. Kıral Edvard VIII m doğum 
gilnünde neticelendirmiş bulunuyoruz. 
Bize karşı gösterilen hararetli kabul ve 
Ekonomi Bakanlığı ile Sümer Bank'daki 
muhtelli görüşmelerimiz esnasında ça • 
lışma arkadaşlannız tarafından ibraz o
lunan dostluk zihniyetinden dolayı şir· 
ketimiz tarafmda11 tcaekkür e~ ınü
bahiyim. 

Birinci beı aenelik endüatri 
programma clahil olup Sümer 
Bank tarafından bu sene Kara -
bükte kurulmasına başlanacak o
lan demir • çelik labrikaları ile 
mütemmimi bazı aanayiin kurul· 
ma.sına talib olm~ olan H .A. 
Brassert and Co-Ltd. London fİT· 
keti ile lngiltere Credit Export 
Grıarantee Department dairesi 
miimessilleri ve Sümer Bank ara
sında cereyan etmekte olan müza
kereler iki taral arasında muta· 
bakatla neticelenmiş ve ba babta 
'Vücuda getirilmiı mali anlcqma 
dün öğleden •onra •aat beıte Sü
mer Bank idare meclİ•İ aalonun
da İmzalanmı§trr. 

imza sırasında Ehonomi Ba
kanı B. Celôl Bayar, lngiltere 
maslahatgiizarı Mr. Morgan ve 
Credit Export Guarantee Depart
ment mümeşaili Mr. Sammerville
İn :zevcesi ve kendisi, lktı:rad Ve· 
haleti Müste~arı B. Kurdoğlu, 

Maliye vekaleti mümessili na.1.ıid 

isleri umum müdürü Kişmir, ln
giltere Ataşe komersiyali kolonel 
Woods, mühendi• J. Grabbe ve iki 
taral müzakere heyetine dahil eli· 
ğer :zevat, lnsriltere aelareti ve 
Sümer Bank erkanı hazır bulun
muşlardır. Mr. Sammerwille ve 
Mackenzie taraflarından cloatça 
•Özler teati edilmif ve türk heyeti 
tarafından aynı §ekilde muhabe
le olunmuştur. 

Bu fırsattan istifade ile; Britanya 
hükümctinin ticaret büroları mümessil
lerine ve çalışmalarımız esnasında yap
tığı sıkı yardım dolayısiyle dostumuz B. 
Sommerville • Smith'e teşekkürlerimi 

sunanın. 

Doğrudan doğruya yapılan bu işbir
liğinin, memleketinizle Büyük Britanya 
endüstricileri arasındaki münasebetler 
bakımından en cesaret verici müjdelerle 
dolu çok hususi bir manası vardır. 

Sözümü bitirirken, anlaşmanuz ge -
reğince yapılacak olan işleri başannağa 
çağ'rrldıkları zaman, memleketim fabri
kacılariyle mühendislerinin Karabük'te 
teknik bakımdan kelimenin tam mana • 
siyle en modern çelik fabdkasım kura
caklarını temin eylerim. Bu fabrika, 
Türkiyenin şimdiki idarecilerinin ihti
mamlan sayesinde, siderürji dünyasının 
tanınmış bir unsuru o1acaktrr.,, 

Bu dostane sözlere, Celal Bayar kı
saca teşekkür etmis ve iki taraf karşı • 
lıklı tebrik ve samimi temennilerde bu

lunmuşlardır. 

İmzalanan anlaşmalar iki kısımdan 

terekküb etmekte ve birisi Sümer Bank 
ve Brasert, diğeri Faik Kurdoğlu ve 
Sommerville tarafından iımalanmış bu
lunmaktadır. Gayet samimi tezahürata 
vesile olan bu anıa,malan müteakip 
kendileriyle görüşen muharririmize Ma
dam Sommerville şunlan söylemiştir: 

''- Bu güzel günde hurda hem in· 
gliz • türk ekonomik münasebetlerinin 

ULUS 

Roman yanın 

Şark mı, 
18 haziran 9J6 tarihli Taymis gazete

sinden: 
Romanya kıralı Karol, Yugoslavya 

naibi Prens Pol ve Çekoslovakya cu· 
mur reisi B. Beneş'in Biikreşte yapmış 
oldukları son toplantı küçük antant cep
hesine sağlam ve sürekli bir manzara 
vermiştir. Bu toplantıyr, ondan sonra 
yapılmış ve yakın vakitlerde tamamlan
mış olan üç devlet genel kurmay gö
rüşmeleri kuvvetlendirilmiştir. 

Harbdan sonraki enternasyonal poli~ 
tikada gedikleri kapatmak için her tür• 
lü gayret sarfedilmiştir. 

Küçük antant, henüz Rusya Avrupa 
politikasında yokken, mağIUb Alman -
yaya hiç bir ehemiyet verilmezken ve 
İtalya, henüz faşist devleti kurmakla 
uğraşırken fransrz diplomasi tarafın
dan Sen Jermen, Triyanon ve Nöyyi 
muahedelerini korumak maksadiyle 
vücuda getirilmiş bir aletti ve politika 
sahasında nüfuzu görülüyordu. Rusya
yı, Avrupa siyasasının, dışında tuta
bilmek için Fransa Romanya ile Lehis· 
tandan mürekkep bir nöbetçi hattr kur
muştu. Bu yapıldığı sırada Almanya, 
Fransaya ve onun müttefiklerine itiraz 
edemiyecek kadar zayıftı. 

Bugün kuvvetlerin müvazenesi eski 
halinde değildir. Yeniden canlanmış O• 

lan Almanya, Versay muahedesini ta
nımıyor. Fransa da eski nöbetçi hattı 
siyasasını bırakarak Rusya ile askeri 
bir anlaşma imzalamış, Çekoslovakya· 
yı da buna sokmuştur. Artık Lehistan, 
Fransanın şarktaki ileri karakolu de
ğildir. 

Küçük antant devletleri, aralarında
ki siyasal ve askeri ittifakı, ekonomik 
bir birlikle pekiştirememişler, Milletler 
Cemiyetinin kollektif emniyet sistemi 

bir muvaffakiyet gününü, hem de İngil
tere Kıralı Samajeste Sekizinci Edvar • 
dın kırk ikinci doğum yıldönümünü kut
luyoruz. 

Bu vesile ile hem bu muvaffakiyet
ten, hem de başta Bay Celal Bayar ol
mak üzere güzide bir heyetin dostluğu
nu kaızandığımdan bahtiyanm.'' 

Bundan sonra muharririmiz Bay Som
merville'e dört sual sormuş ve şu cevab
larr almıştır: 

1 - Türkiyede bir çelik ve demir fb .. 
rikası inşası için yapılan müzakerelerin, 
kendi imparatorluğu içinde ve dış meın
leketlerde ticari münasebetleri ar
tırmak hususunda bütün ingiliz • 
lerden fazla gayret sarfetmiş olan kıra
hmmn doğum gününde bir karara bağ
lanıp imza edilmesi mesud bir hadise • 
dir. 

2 - Benim Türkiye hakkında hasıl 
ettiğim intibalar şunlardır: Türkiye, şe
refli bir surette başardığı askeri İstiklal 
savaşı günlerinde olduğu gibi, bugün de 

,, kudretle, sağduyu ile idare edilmekte ve 
bütün uğraşbğı işleri başarmaktadır. 

3 - Ben ve beraberimde bulunan di
ğer arkadaşlarımrz Türkiyenin İngi1 • 
tereye filhakika daha pek büyük nis
betlerde ihracat yapmak imkanrnr gör
mekle memnunuz. Bu ihracatın fazlalı
ğı, ingiliz mallarının da Türkiyeye gel
mesine bir zemin hazırlıyacaktır. 

Bundan sonra H .A. Brassert Limi
ted kumpanyası genel direktörü Bay 
Mackenzie ile Türkiyenin maden kay

naklan ve servetleri hakkında bir gö
rüşme yapmış ve Bay Mackenzie kendi

sine şu cevabı vermiştir : 
'' - Mütehassıslanmızın rnemleketi

nizdcki maden zenginlikleri, bilhassa 
krom, antimuan, bakır, molibden ve gü
müşlü kurşun madenleri hakkında edin. 
dikleri kanaat şudur ki bu servet, 

memleketinizin istik~deki ekonomik 
hayatı üzerinde büyük bir ehemiyeti ha
iz olacaktır. Bahsettiğim ve yüksek bir 

kaliteye malik olan bu madenler yalnız 

sizin dahili endüatrinize faydalı olmak
la kalmıyacak, bütün dünya pazarların
da da mÜ§teri bulacak ve bu yüzden 
memleketinis için büyük gelir kaynak· 
]arı olacaktır .. 

...... . 
seçecegı sıyasa 

garb mı? 
de küçük bir devleti, büyük bir devle· 
tin saldırışmdan koruyabilmek husu
sunda acizlerini göstermiştir. Eğer bu 
vaziyet karşısında küçük antant diplo
matlarından bir kısmı bu işteki kazanç 
ve kayıplarını hesab ederek yeni bir 
kombinezon kurmayı düşünürlerse hay
ret etmemelidir. 

Romanyanm resmi olarak dış siyasası 
küçük antantrn ve Fransanın müttefiki 
olmaktır. 

Prens Pol ile B. Beneş'in yaptıkları 
son Bükreş seyahati ve ondan önce Ge
neral Franşe Despere'nin ziyareti bu
nu isbat etmek maksadiyle yaprlmrştır. 
Fakat Romanyada iyi malfunat alanlar, 
meselenin bu kadar lbasit olmadığı ka
naatindedirler. Romanya. Macaristan'
ın toprak iddialarına muhalefet etmiş
tir ve edecektir. Ondan başka Roman· 
ya Habsburgların Avusturya tahtına 

yeniden geçmesine de razi olmıyacak
hr. Buna karşı bir silah ve filet olmak 
Uzere kurulmuş olan küçük antantın bu 
işi yapıp yapamıyacağı henüz tecrübe 
edilmiş değildir. Küçük antantrn Avus
turya ve yahud Macaristanda askeri bir 
harekete kalkışmaları umum! bir barba 
sebeb olabilir ki bunda küçük dev
letler harab olurlar. 

Şarkta Sovyet Rusya, Çekoslovakya• 
yı her hangi bir Alman saldırışına karşı 
korumağa hazırdır. Fakat hunu yapa
bilmek için Kızılordunun ya Lehistan 
Galiçyasından, yahud Romanya Besa· 
rabya ve Bukovina'sından geçmesi la
zım gelmektedir. Bunlardan birinci yol
dan istifade hem strateji, hem de poli
tika bakımından güçtür. Çünkü burada 
hem nehirler, hem de demiryollarr sı
nıra müvazi olarak akmakta ve geçmek
tedir. 

Fakat Romanyada nehirler Kızılordu
nun nakliyatını güçleştirecek bir du
rumda olmadığı gibi, demiryollardan 
da bu hususta istifade edilebilir. 

Romanya hükümeti bu yolda bir an
laşma yapılmış olduğunu esaslı surette 
yalanlamaktadır. Fakat Roman} c? '· nıo

yu böyle bir anlaşmanın aleyhil'de-iir. 
Rusya. Besarabyanın Romanyaya ilha
kını tanımamıştır. Onun için, halk, bir 
defa kızılordu buraya girdikten sonra, 
Çekoslovakyaya yardrm işi tamamlan
dıktan sonra zor ,çıkacağı kanaatini be~
liyo;:. 

Romanyanın gelecekteki dış sıyasa
sı için takib edilecek üç yol vardır: 

1) Fransa, Rusya ve Çekoslovakya 
ile beraber olmak; 

2) Garbda Fransa ile beraber, şarkda 
Rusyaya karşı olmak; 

3) Her hadiseye karşı tarafsız kal
mak. 

Bunlar arasında her hangi birini ceç
mek gayet güçtür. Çünkü bunları.lan 

hepsinin kendilerine göre zarar verecek 
taraflarr vardır. 
Trafsızhk ihtimali sürekli olamaz. 

Zira bu tarafsızlık iki fransız müttefi
kinin arasında bulunan Romar.ya için 
zamanı gelince ya ''Fransa lehine'' ya
hud ''Fransa aleyhine" dönmek şeklini 
almak zorundadır. 

Merkezdeki faşist teşkilat da da bil 
olduğu halde bütün sağcr partiler, ''ne 
pahasına olursa olsun sulh!,, taraf tan
dırlar. Solcular ise her şeyin üstünde 
Fransa ile beraberlik istiyorlar. 

Birleşik sağcılarla solcular, biribirle
rini ihanetle ve vatan menfaatlerini ih
mal etmekle itham ediyorlar. 

Romanyada siyasi maksadlarla alman 
parası sarfedildiği hakkında dışarıda 

bir çok sayialar dolaşmaktadır. Bu hu
susta verilen rakamlar, belki, mübala
ğalıdır. Fakat, ne de olsa. ateşin bulun
madığı yerden duman çıkmaz. 

Alman diplomasisi, eğer büyük harb
da Romanya tarafsızlığının ne derece
ye kadar faydalı ve ehemiyetli bir şey 
olduğu dersini almamış ve yahud bunu 
unutmuş ise pek kısa görüşlüdür, de
nebilir. 

Bu ifiıı sonu ve ıonucu ne olacaktır? 
Bunu kestirmek için henüz vakit pek 
erkendir. 
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Amerik.ada sosyal 
mesele 

Birleşik Devletlerin sıyasal haya· 
tında, biribirinden ayn fakat ikisi de 
mühim iki hadise olmuştur: Bunlardan 
biri~i, Amerika Cumur reisliğine namzed 
olarak cumuriyetçi parti tarafından B. 
Landon'un seçilmesidir. Öteki de, ka • 
dınların asgari gündelikleri hakkında 

Nevyork hükümetinin kanunlarım iptal 
eden yüce mahkeme karandır. 

B. Landon'un namzed s~ilmesi bir 
sürpriz değildir. Bundan birka gün ön
ce gene burada mumaileyhin Klevlana 
toplantısında kazanması ihtimali en faz
la olan kimseler arasında bulunduğunu 
yazmıştık. Kendisinin, en büyük seçilme 
ihtimaline sah.ib bir namzed olması için 
çok zaman geçmesi lazım gelmedi. Par
tinin en eski azası olan B. Boralı ken -
disinin namzed gösterilmesinin çok şüp 
heli olduğunu anlayınca, B. Landon'un 
yardımcıları ustalıklı bir şekilde onun 
yardımını temin etmesini bildiler. 

o andan itibaren seçimin neticesi te· 
min edilmişti ve B. Landon'un rakipleri 
olan BB. Konks ve Vandenberg, artık 

faydasız bir hale girmiş olan bir müca
deleden vazgeçtiler. Böylelikle de B. 
Landon hemen hemen ittifakla, cnınu
riyetçiler toplantısı tarafından namzctl 
seçildi. 

Bu seçiş manalıdır. 
Şüphesiz, B. Ruzvelt'in müstakbel ra 

kibinin ~ahsiyeti epiy siliktir. Bundan 
ancak dört yıl önce Kansas valiliğine se
çldiği cihetle politika hayatına geç atıl
mış olan B. Landon'un şöhreti, son za
manlara kadar, idare ettiği hükümetin 
sınırlarını hiç aşmamıştı. Bu hükümette 
de, sıyasal görüıJ.erinin orijinal veya 
yüksek oluşundan ziyade, idare tarzınıtı 
dirayet ve ekonomisi sayesinde göze 
çarpmıştı. 

Bununla beraber cumuriyetçi parti
de B. Landon'un genç ve liberal unsur
ları temsil ediyordu ve liberal temayül· 
leri dolayısiyle namzed seçildi. Cumuri
yetçi partinin eski azalarının adetine 
rağmen, onun büyük tröstlerle katiyen 
alakası yoktur (yahud hiç olmazsa şim

diye kadar hi~ bir alakası olmad g na 
hükmedildi); Hatta ufak bir petrol m:is
tahsili sıfatiyle, Standard Oil kumpan • 
ya~iyle epiy ciddi anlaşmazlıkları bile 
oldu. Diğer taraftan. cumuriyetci olma· 
sına rağmen, B. Ruzvelt'in idaresinden 
hoşnud olduğu da sık sık vakidir: bilha
sa federal hfı.l:üm~tin yardım ve bu ··k 
bayındırlık i ·1eri p-:>litikasrnın, Kan :ıs 

valisi olan l.e lJisi:ıe, işsizlere yardım 

için kendi hiıh,ı.metinin büdcesnide acık 
vermemek imkanını bahşettiğini sakla
mamıştır. 

Şu halde görülüyor ki B. Ruzvelt'le 
mücadele için cumuriyet partisi içinde 
ona en az uzak o]an ve böylelikle de on· 
dan en fazla rey mikdarım alabilecek va· 
ziyette bulunan bir adam ıeçilmiştir. 

Çok mümkündür ki partinin eski a ?ala
n ve onlan sevkeden büyük menfaatl~r, 
B. JJandon'un şanslarının her şeye ra.,
men epi az olduğunu ve böylece, cumu
riyetçi partinin, kendi kapanına kendi i
nin tutulmıyacağıru görerek bu us .. al ~ı 

bilhassa kolaylıkla yapmış olsunlar. B. 
Landon'un New Deal'in hasmı olarak se
çilmesi de, New Deal'e dol • 
yısiylc gösterilmiş. hir saygı d"
mektir. Bu sedş gösteriyor ki 

B. Ruzvelt'in fevklade terrübesi b"r 
leşik devleatlerde zihinleri \ yndırm s, 

eski yankee endividüalizmini sarsmı ve 

orada yalnız zenginlige bağlı oian pres· 
tiji yoketmiştir. Birleşık devletlerin sim

diki cumur reisinin alın yazısı ne olll Ja 

olsun, o amerikan zihniyetinde bir inh.ı
Jap yapmış sayılabilir. 

Klevland toplantısında B. Ruzveltin 
liberalizmle savaşmak i;in bir liberal 

seçilirken, Vaşington'da buna büsbütün 

aykırı bir hadise oluyordu: Yüce mah • 
kemeye 4 de karşı 5 reyle, "'Nevyork hü
kümetinin kadınlara asgari bir gündelik 
temin için kabul ettiği kanunları iptal 
ediyordu. 

l 
Bu makabline pmil karar, evelki ka

rarlar gibi, muhtelif hükümetlerin istik· 
Wlerini federal lnrnetkı müdahalesine 
karşı korumak e;ibi bir ıebebe de iatinad 
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Milletlerarası idari ilimleı 
toplantıları 

!>temmuz 936 Varşova kongresi: 
16 Haziran 935 de Viyanada topla· 

nan beşinci idari ilimler kongresi, al· 
tıncı toplantısını 9 Temmuz 936 da Var

fovada yapıyor. .. b'l 
İdareci arkadaşlarımızın pek ıyı ~ -

dikleri gibi, bu toplantıları yapan mıl-
• U ü ün de lelerarası idari bilgiler enstıt s n .. . 

merkezi Brükseldedir. Belçika hukil
meti bu gibi milletler arası bilgi ve 
teknik tesekküllerin kendi sınırları 

· h si içinde kuruluş ve yaşayışlarını usu 
bir kanun ile tesbit etmiş ve bunlara 
izin vermiştir. - Milletlerarası. ':°~halli 
idareler birliği de bunlardan bırıdır. • 

Milletlerarası idari ilimler enstitü· 
ıünün fahri başkanı İspanyol müırnessi· 
lhTorre • Velez, idi. • Haziran içinde 

Vefat etmiştir. - M 
Belçika adına eski basvekillerden · 

C , l'k d icra işlerinde ooreman reıs ı e er. 
C • ti idari başkanlığı; Milletler emıye 

D ' e tara-
nıahkeme reisi M. Albert evez , 
fmdan ifa edilir. Umumi kltiplik vazı· 
fesini Belçika Dahiliye ve Sıhiye V~· 
L.ı.ı . "dü l n'nden M Leaoır - etı umum mu r e · 
üzerine almıştır. .

1
. 

"dari ı ımŞimdi Varşovada altıncı 1 

ler kongresinin hazırlıklarını yapan ve 
nıilletlerarası idare miltehassıslarını 

• 1 ak olan 
Polonya merkezınde top ıyac 

'd rt mahkeme zat: Polonya Yüksek ı a . . 
reisi ve idari ilimler Polonya enstıtUsü 

k ., d' ki millet
ba,kanı; M. Kopczyns ı ır . . . 
lerarası enstitüsünün ikinci reısıdır .. 

· il konıısBeşinci Viyana kongresı ç 
d birinci ko-yona ayrılmıştı. Bunlar an • • 

. kl ve ıdarı 
nıısyon, idari anlaşmazlı ar • 
ınahkemelerle bunların kararları U~erın· 
de münakaşa yapmıştı. İkinci komısyon 
devlet, vilayet ve belediye kadrola~1ı1na f1 tabın e-
ahnacak memurların vası arı, . 
ri, terfi. ceza ve taltiflerile tekaU~liık• 
leri veva tuminatlarını etitd etmts v;_ 

n 
etmediği için bilhassa hayret uyandır -

.. . t' bu kanunları 
nııştır. Nevyork hukUme ı 
tamamen müstakil olarak koyınuıt~r. 

hükümetı • Yüce mahkeme ise Nevyork 
b tisine mu· 

nin kararını, mukavel~ se~ es • tir. 
hatif olduğu bahanesıyle ıptal etınıl . 
B . .. mahkemenın 

u şu demektir kı, yuce 
. 1 ik devletler· 

çok kudretli beı azası bır eş • . yapılan 
de sosyal kanunlar koyınak ıçın 

aykırı ıay • 
her teşebbüsü ana kanuna 

lllaktad.ırlar. d 
. · •·bu e-

Yüce mahkemenin rutınızın 1 
• 

R elt'in şampı· 
receye vardırması, B. uzv . 1 bı'n• k . 'h 'yeti e 
yonu bulunduğu terak 1 zı nı 

. uyandırmak-
de çok canlt bir rcaksıyon 

R velt'in, cumur 
tan geri duramaz. B. uz . . mah • 
reisliği sahasındaki rekabeti yüce. . 

1 
1 abasına ıntıka 

kemeye karşı mücade e s 
· rağmen onun. 

ettirmek istememesıne .' . hod· 
muhafazakar zihniyetin ve ruti11Cl ile 

1 
.. mahkeme 

'&tamlığın Bastil'i o an yuce kamoy 
anlaşmazlık halinde olufunun. ~ 

. bir koz olacagı 
önünde kendisinin lehıne Ameri· 

şüphesizdir. Gene bu ba:~~Iar ve 
ka'da, buhrandan anceki 1 ~çetin<>
eski göreneklerle m~ca:~r:e~ devletler 
lacağa benzenıektedır. ı ırnatın • 

. · · dikleri kadar tan 
aosyalım11 ıste ele i öğreniyorlar. 
tar: Şimdi sosyal mes py • 16 6 936 Hblik arı• • o ' 

kadınların resmi devlet müesseselerin· 
de çalışmaları mevzuunu ayrıca tetkik 

etmişti. 
Oçüncü komisyon da, devlet reisinin 

vazife ve salahiyeti ile hükümet batka
nının siyasi mevkii, kabine azalarının 
hükümet reisine karşı olan vaziyetleri 
konuşulmuştu. - Bu hususta daha geniş 
malfunat almak arzu buyuran arkadaş
lar 933 eyh'.il ve Birinci, ikinci tetrin 
idare mecmualarını tetkik edebilirler. -

9 temmuz 936 da Varşovada toplana
cak olan altıncı idare bilgileri milletler
arası kongresinin ruzna:nesine koydu
ğu işler arasında bu sonuncu kısımlara 
daha büyük bir ehemiyet verilmiş ve 

hükümet reisinin çoğunluk partisile o
lan münasebetleri hakkında etüdler is-

tenildiği gibi, ltalya'da, ve Almanyada 

hatta Rusyada olduğu şekilde tek par· 

ti ile idare edilen memleketler için ay

rıca sualler hazırlanmış ve mitlt rapor

lar istenmiştir .• Bu kısım sualleri Be
lediyeler dergisinin 4 ncü sayısında 
neşretmiş tik. 

Bu ehemiyetti bilgi toplantrsımn u-
f raportörünün milletlerarası ida-mum •11A 

recilik tecrilbeleri hakkında mı ı rapor-
lardan cıkarıp okuyacağı umumt rapor 
herhalde çok enteresan olacaktır. 

Naci KICIMAN 

POLiSTE: 

Hırsız Mustafa yakalan~)! 
Leblebici mahallesinde Ram~zın ~-

. k'l"d"ni kırmak suretıle gı· 
vıne kapı ı ı ı . . 
ri bir takım elbise, palto ve bır kehrı· 
.,! tesbihi çalan Mustafa yakalanarak 

adliyeye verilmiştir. 

60 lira çaldı ve tutuldu 

Altındağ mahallesinde Mu~tafanı~ 
• d bulunmadığı biı· sırada ıçeri gı· 

evın k e60 lirasını ve banka def terini ça-

~::e Kemal hakkında takibat yapılmak· 
tadır. 

iki sarhoş kavga etti 
--'-"llesinde garson İzzet 

AtıfbeY DJdMG • b. · ·1 N ·ı sarhoşlukla bır ırı ı e 
ile arkadaş.ı aı Nail bıçakla İzzeti 
kavga etmışler ve . 

P 1. her ikisinı yakala-
aralamıştır. o ıs . . 

y dl" e teslim etmıştır • 
mış ve a ıyey -----
ş. Karahisarda ürün i~i 
Ş Karahisar, 23 ( A.A.) - Her gun 

· ğınakta olan yağmurlar 
zaman zaman ya i 

k 'Jdi Havaların güzell -
bir haf tadır esı · • 

i 
.1 gu"zlük mahsüllerınl 

ğinden ek ncı er 
• J biçmeğe ve harman yaprnağt 

sevınç e 
ba,tadılar. 

Adapazarda koza ürünü 
A A ) _ Koza ürü

Adapaza.rı, 23 ( · · 
.. yeti,ti. Belediyenin kontrolu altında 

nu ında her gün öğleden 
açılan koza pazar 

t1 satı·lar yapılmaktadır. 
sonra meza a ya-

Fiatlar 60 ile 70 kuruş arasındadır. 

Bu akşam Avrupa iıtaıyonunda 
dinlenebilecek seçme program 

( Ankara saatı ile ' 
Konserler : 
20.40 Paris P.T.T. (Konseı 
21.45 Strasburg (Senfon.} 
21.45 Londra (Senf.) 

1 - Stutgrat (Mozart, 

OJaMüziği: 
19.30 Droitwich (Flüt) 
21.45 Strasburg (Senf.) 
22- Varşova (Resital - Chopin) 
22.15 Pariı:; P.T.T. (Oda müziği) 
23.35 Prag (Beethoven) 

Tiyatro, Opera, Operet : 
20.25 Viyana (L'etudiant Pauvre) 
21.15 Liyon (Opera komik) 
21,30 Bordo (Les Huguenots) 
21.45 Radyo Paris (La glore) 
22- İsviçre R. (Kabare) 
22.30 Lüksenburg (Müzik hali 

Danı Müziği : 
20.15 Londra 
23.45 ,. 
24.15 D.roitwich 

KISA DALGALAR 

Radyo Kolonyal (2Sm. 23.) 
17.15 Haberler 
18- Konser 
20- Konser 
21.30 Operadan nakil 

Davantri (19m. 66.) - -
20- Dansing ve haberler 
20- Konser 
21.30 Piyano 
22- Varyet1. 
23- Dansing 

Moskova (25 ve stmr., 
20.30 Konser 

Roma (3lm. 13) 
24.59 Orkestra konseri 

Roma (25m. 40.) 
16- Senfonik konser 

Belgrad ( 49m. 18.) 
14.45 Haberler 
15.20 Macarca konferans 
20.15 Radyo Jurnal 
20.30 Aktualite 
21.15 
21.30 
22-
23.45 
24-

Türkçe konferans (müzikli) 
Konser 
Türkçe balkan haberler! 
Konser 
Son haberler 

YARIN SABAH 

8- Sabah konseri (keman) 
8.35 Oda müziği 
9 - Ses konseri 

12.30 

19.30 
19.50 
20.10 
20.30 
20.40 

18-
19-
19.15 
20-
20.30 
21.30 

ANKARA RADYOSU 
Plak yayımı ve Ajana haberleri 

Klasik müzik (plak) 
Tayyareci Ş. Hazım 
Hafif müzik 
Ajanı haberleri 
Karışık müzik 

1STANBUL RADYOSU 
Oda musikisi 
Haberler 
Muhtelif plaklal 
Konferans 
Stüdyo orkestraları 
Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadoiu A
jaRSının gazetelere mahsus ha 
vadia servisi verilecektir. 

zw 2 o 

B. Ruzveltin yeniden 
azalıyor 

Z!XS 

seçilmesi ihtima,. i 
mu? 

Son günlerde siyasal manevralar temamen cwnur 
reisinin aleyhine döndü 

Filadelfiya, 23 (A.A.) - Demokrat 

birliğinin açılma toplantısından önce hü-

velt'in seçimler üzerinde hala büyıik bir 
nüfuzu vardır. 

küm süren umumi kanaate göre, bun - IJemol.-ratlar birliğinin milli 
dan önce müemmen gibi görünen B. komitesi toplandı 
Ruzvelt'in yeniden cumur reisliğine se· Filadelfiya, 23 (A.A.) - Demokral 
çilmesi mümkün olan bütün reylerin bir birligi milli komitesi bir başJanaıç to1>4 

lantıaı yapmııtır. Toplantıdan sonra Fi
araya toplanması için kuvvetli ve yorul-

ladclfiya belediye reiıi azalan tcrefine 
mak bilmiyen çalışmalara bağlıdır. Son bir ziyafet ve bir kabul resmi tertip et• 

günlerin sıyasal manevraları tamamiyle miştiı·. 

B. Ruıvelt'in aleyhine dönmüş. bulun - Yarın, senato Barkcy programım, 

maktadır. Bu bal cumuriyetçi namzed nutukla izah edecektir. 

B. Landon'a elverişli bir vaziyet hazır- Vaşington, 23 (A.A.) - B. Hul'ün 

lamaktadır. Sanıldığına göre, B. Ruzvel- demokrat partisi için kaleme alınıf oldu-
ğu program, Amerika cumuriyetleri a· 

te ilanı harb eden demokrat partinin en 
rasmdaki münasebetlerin hCI' teYdeır 

sağ cenah lideri B. Smit, arkadaşlariyle mühim olduğunu kaydetmekte 'ft Av • 
beraber B. Landon tarafına geçecektir. rupayı hemen hemen tamamiyle bir ke-

Öte taraftan Leukessen'in yeni par- narda bırakmaktadır. 
ı tisinin kurulması da B. Ruzvelt'in le- B. Ruzvelt'in bu programda hi~ bit. 

binde değildir. Bununla beraber, Rm· değişiklik yepmaması ihtimali vardır. 

-----------------------
Çekoslovak adliye bakanı 
B. Dö Kanya ya cevab . 

ven yor 
Prag, 23 (A.A.) - Macarıstan dış 

işler bakanı B. Dö Kanya'nın geçenler
de söylemiş olduğu bir nutuk dolayi 
siyle Çekoslovakya adliye bakanı B. 
Derer, şu beyanatta bulunmuştur : 

"- Macar ekalliyetinin 'hakları ko
runmaya muh,taç değildir. Çekoslovak
yadaki macar ekalliyeti, Macaristanda
ki macarlarm ha.iz oldukları hukuktan 
daha geniş haklara sahib bulunmakta
dır. Her hangi milletlerarası bir mah
keme, Çekoslovakyadaki ınacarların 

vaziyeti ne olduğunu tahkik edebilir.,, 

Normandia vapuruna 
bir tayyare çarptı 

Londra, 23 (A.A.) - Normandi va
puru süvarisi B. Pünye, f vving Niyus 
gazetesine beyanatta bulunarak bir in
giliz askeri tayyaresinin pek aşağıdan 
Normandinin üzerinden uçmuş olduğu
nu söylemiştir. 

Tayyare, ön bacanın üzerinden ge

çerken aşağı doğru baş vermeğe başla· 

mıştır. Galiba tayyareci, gemi bacaları

nın üzerinde bava boşlukları teşekkül 

etmekte olduğunu bilmiyordu. Pilot, 

kurtulmuştur. Fakat tayyare bir kena

ra düttnüt ve kanadları geminin işle

mekte olan ön vinçine çarparak parça
lanmıgtıt. 

Genç tayyare subayı yarı şaşkın, ya
rı sarhof bir halde enkazın arasından 

başını kaldırarak ortaya çıkmıt ve sa
de şu sözleri söylemiftir: 

''- Bu maceradan dolayı çok müte
essirim.,, 

Hemen kendisinin emrine bir fili.ka 

verdim ve karaya gönderdim. Bu subay 

ismi Horseydir. Tayyaresinin enkazını 
Havra götürdük, çünkil gemi bu enka
zın toplanılmasını beldiyemezdi.,, 

Mançu hükümeti sovyet_ 
ler birliğine karşı olan 
teahhüdlerini çiğnedi 
Moskova, 23 (A.A.) - Bazı kimse• 

terin prW Çin demiryolu Wıerinde, bd 
yolun Sovyet Rusyaya aid oldup za .. 
mania alakaclar esassız matalibatının 
sovyet hilkUmeti tarafından reddedilmlt 
olması behanesiyle, mançu lallkümetl, 
bu yolun eski sovyet memurlarına ver• 
diği aylıkları kesmiştir. 

Bu hareketi ile mançu b'ükümeti, 
demir yolunun mançuriye aatdmuı 
hakkında 1935 de yapılan anlafl!"' ite 
6zerine aldığı taahhUdlerl çlloemlt 
bulunmaktadır. 

Sovyet bükiimeti mançu 11.Wdimetint 
bu hususta bir nota göndermiftir. 

B. Heryo hasta 
Liyon, 23 (A.A.) - Romatbmadaiı 

müztarip olan B. Heryo bir kaç aaman 
tam bir dinlenme halinde bulanacaktır. 

Liyon, 23 (A.A.) - B. He..,.._ 
aıbht vaziyetinde büytık bir dllsellf 
hasıl olmuftm. Artık biç bk ırhliat bU) 
teni neşredilmiyecektir. 

Bando Konserleri 
Kamutay bahçesinde Riyaseti Cu. 

mur Band0&unun vermekte olduğu kon. 
serin bugünk:i pr.ogramıdır.: 

1 - Urbah 
2- R. Ştravs 
3 - Rosini 

1. Kısım 
Marf Rejina 

Vals Der rozea kavalieı 
Üvertür Giyomtel 

2. Kısım 
4 - Korsakov Kapriçiyo Eapanyo 
5 - List Hungaryan (Rapsodi) No. 2 

Not: Morsoların ve müelliflerin isim 
leri Türk alfebesine göre yazıbmttır. 

İş anyan Bayan 
Fransızcayı, almancayı 'ille ln

giliseeyi ı,ı bilen bir genç Ba· 
yan aile içinde bu llaantan kü· 
çiiklere ötretmek ve yahut ba· 
yanlara arkadatlık etmek istiyor. 

Ulus idarehanesine N S. rumu-
zu ile müracaat. 1-2605 

La Repu ' 
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• Nasubı BAYDAR 
Türkçeye çevıren. ..... . 

w ·um. Kendime karşı olan itimadımı bile bı
~~kmadın. Hayır! beni böyle yap~ se~. ~~
ğilsin. Sizi kendi nazarınızda bıle küçül
ten aşk ve izdivaçtır. Yalruz yaşarken ken
dimi daha iyi hissediyordum ... Benden uzak
laşmakta olduğunu anlıyorum. Evet. Eevet •• 
Biliyorum. Bahtiyar değilsin. Bana ihti-

remiyeceği ıeyleri ondan almağa uğraşıyor
dum. Ondan, kabiliyeti dışında ileri dostça, 
güzel bir izdivaç hayatı bekliyordum. Artık 
o umurumda bile değil ... '' diyordu. 

Bu düşünceler onun ruhuna ani bir huzur 
verdi. Zihni rahat ve sanki bir hastalıktan 
kurtulmuş gibi, şahsiyetinin yeni baştan ku
rulup pekiştiğini hissediyordu. Kalbinde hu
sule gelen bu değişişe kendi de şaştı ve bun
dan "onu zaten çoktanberi sevmiyordum t" 
neticesini çıkardı. 

Bu sırada ölen Odet~in oğlu küçük M.işel'
in.k~derli h~y~liyl~ ~önlü dolu, dunnuş sa· 
atının akrebını çevırırken duyduğu aklına 
~uvazi~'den .almış ol~ğu bir mektup gel
d~.: Man 7 ~uız ~ran nışanlanmıştı ve çeyiz 
du.zmek ıçın o gunlerde Parise gelecekti 
Bert çocuk~uk arkadaşlarını göreceğini v~ 
sade ruhlu ınsanlarla temas edecegw · . d .... ~. bana bakışlarının samı-

- Benı uzen şey, . 
mi olduğunu bilme~e~dır.;e 

0 
ünkü hare· 

~l~~r~ Odet'i düş~~::x::b veri! hayaliz~· 
ketını ıtıraf ed~re~ d Fakat Bert'in bakı· 
ninden silmek 1s!1?~r u. u igw renç ve şekil-

. .. . cegını ve on d" · 
katı goremıye T rdu Bert'in ken ısı 
ıiz. bula~a~ını da:~~ e~ekte olduğunu 
daıma sukuta m~ ve ciddi, sustu. .. 
düşünerek somu ~ rsun Senin ne du-

- Hiç cevab v~?11ıyo • ki? Bana ne-
.. d··guw .. nü ben bılıyor muyum ;ı B . b•ni 
ıun u d" un hep. arı _. 
den böyle işkence e ıyors 
seviyor musun? . . ' 

. digw imi bılıyorsun. 
. - Seyıp sevme . . .. i orsun. 

- Fakat sevdiğını soylem y 
· · şmadık mı? 

- Laf devnnı a ~ b u dilinle de ikrar 
- Neden? Pek alca un ımadığmıı mı 

d b·u . Buna muhtaç o • ..a...._ e e ı rsm.... • di;;.mden emuı UV' 

annediyoraun? Benı sev ·--

yacın yok. 
Alberin ellerini korka korka tutarak ve 
nki vücudunu bir ölüm soğukluğu kapla

:akta olduğunu sahihten hissediyonnuş gi· 

bi :__ lıte bak, dedi. Soğuyorsun, gözlerin na
sıl bana sert sert bakıyor! .... 

Alber cevab olarak: . • 
_ Haydi, git yat, dedL Ben de bıraz son-

ra gelirim. 
_ Beni gene yalnız başıma bırakıyorsun. 

t te cevabın ••.• Ne alçaklık l .zalim, alçak! 
~ _ Emin ol ki iyisi böyle. Ben birazdan ge-

lirim. v 
En gönül liavrayıcı hitablara brşı bile se· 

sini çıkannayıp 1111an ba adamı aklma getir
dikçe Bert: "Beni sevmediğini artık biliyo
rmn. J.mrablanm fD.phomden gellf.ordu. Ye-

Bütün kış yalnız evini, zevklerini ve arka-
1 

daşlannı düıündü. Sık sık evden çıkıyor ve 
yepyeni bir hürriyet ve hafiflik havası için. 
de, ~ber'~ kendisini beklemekte olduğuna 
e~ernı~e~.bile verme~izin istediği zamane. 
vıne .d~nuyordu. Daıma sakin, Alberl'e tıp
kı giinun muayyen saatlerinde rastlanan bir 
adamla konuşur gibi konuşuyordu. 

Salonunu z~vkine uygun bulmıyan B 
odalann mobılyasmı değiştirtti B. ert, 
l~k~~er ~e eski çinilere merak ~ardır ~am~n 
sükünetıyle rahat bulan Alber bu .ı.. ertın 
için bol para vermekten çek" . gıbı şeyler 
vetini gençlikte sarf etm . ı~mıyor ve ser
duğunu, söY.liY.ordu. enın aha doğru oı .. 

~ 

~erek seviniyordu. ını USU· 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

I 

ve ~~~ı::P~~:~. çalındığını işitince kalktr. 

Kapıdan görünen Hü O'O alrak s 1 . 
M.. .. b , :s ese 

- osyo Andre ~or ld' ' 
dnn, dedi. ....~ an ge ı, salona al. 

-Andre mi? 

Hayret etmekte naklı idi Ç" k" An-
yıllardanberi görmem· t' · un u dreyl 

A 
1§ ı. 

Ynaya baktı s· h k . 
düzeltti ve ' ıya orsa1ını ve saç.larmı 
ğırdı: salonun kan ışını hızla acarak ba· 

· ~ - Bonjur Andre., 
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Montrö konferansı müsaid bir hava i~inde devam ediyor 
(Başı ı. inci sayfada) 

ehemiyet kesbedecek ve Montrö toplan
trsının ortaya koyduğu "esas mesele" 
ortaya çıkmakta gecikmiyecektir. Zecri 
tedbirlerin kalkmasını müteakip İtalya
nın sahneye çıkması ile bu ehemiyetin 
bir kat daha artması da pek muhtemel • 
dir. 

Sovyetler birliğinin bir talebi 
Londrada sans<Lsyon uyandırdı 

Londra, 23 (A.A.) - Havas bildi
riyor: Sovyetlerin harb halinde, boğaz
lardan askerleri için geçme serbestliği 

istemekte olduklarına dair Cenevreden 
verilen bir haber, Londra diplomatik 
mahfillerinde sansasyonel bir tesir yap
mıştır. Eğer bu haber doğru ise, böyle 
bir talep, tamamen yeni bir vaziyet ih· 
das edecek ve pek muhtemel olarak Ak
denizdeki muvazene üzerinde, büyük 
bir tesir icra eyliyecektir. Esasen Lon
dra siyasi mahfilleri, türk taleple
rinde yalnız Akdeniz münakalesinden 
bahsedilerek Karadeniz münakalatının 

mevzuu bahsedilmemesinden dolayı şim
diden bazı sürprizler görmektedirler. 
Aynı mahfiller, şimdi, bu unutmanın esa
sında, Sovyet tesebbüsünün daha evvel
den Ankara ile Moskova arasında bilmü
zakere kararlaştırılmış bulunması keyfi
yetinin mevcut oluo olmadığını soruş • 
tw-ınaktadırlar. İtalyan noktai nazan, 

Konferansın ilk 
mütemmim 

Montrö, 23 (A.A.) - Anadolu A· 
jansınm huıus1 surette gönderdiği mu· 
ha biri bildiriyor: 

Boğazlar konferansı dün saat 16 da 

İsviçre federal hükümeti dış bakanı B. 
Motta'nın ba~nlığı altında açilmıştır. 

Montrö Palasın büyük salonunda ya

pılan bu toplantıya bütün davetli dev • 
letlerin murahhas heyetleri iştirak et· 
miş yalnız içtimada reisliğe seçilen Avus
turalya delegesi B. Bruce hazır bulun • 
mamıştrr. 

B. Motta açılı~ nutkunda heyete ls -
viçre federal hükümctinin temennileri -

ni, selamını bildirdikten sonra konfe • 
rans yeri olarak İsviçre topraklarından 

birinin seçilmesi hususundan dolyı ken
di teşekkürlerini de huna ilave etmiştir. 

İçtima esbabı hakkında kendi fikir -
lerini söylemekte kendisini salahiyetli 

gormemekle beraber. Türkiye Cumuri
yetinin ne kadar büyi.ik bir doğruluk ile 
hareket etmiş olduğuna işaret etmeden 
geçemiyeceğini söylemiş ve reis i::~ina
bıııa geçilmeden önce mul:i:dif hatible -
re söz vermek E•':Linde olduğunu bildir-

Sovyet talebinin müzakerelerin en ehe
miyetli unsuru olarak telakki edilmesi 
lazım geldiği merkezindedir. Öğrenildi
ğine göre Roma bu talebe muhaliftir. 

Anadolu Ajansı'rıın notu: 
Alakadar ue emin bir membadan 

aldığımu haberlere -göre bu havadi -
sin asıl ve esası yoktur. 

Ciyorn<Lle Diıalya11ın Montrö 
1.-onferansı lıakkında bir yazısı 

Roma, 23 (A.A.) - Giomale d'İtalia 
yazıyor. 

" Türk taleplerinin ekseriyetle sanıl· 
drğmdan daha geniş bir mahiyeti vardır. 
Bu talepler, halen Akdeni'~de bir harp 
tehlikesi vaziyeti bulunduğu fikri üze -
rine istinad eylemektedir. Bu hususta 
İtalya'nın vaziyetine gelince, B. Muso • 
lini, habeş meselesini müstemleke mahi
yetli bir iş olarak telakki eylediğini ve 
bu meselenin bir Avrupa meselesi hali

ne gelmesinin önün egeçeceğini mütead· 
dit defalar tekrar eylemiştir. Bu itibar
la Türkiyenin mütalebatını serdederken 
ileri sürdüğü sebeblerden bir tanesi doğ
ru değildir. İtalya, Montrö'de temsil 
eclilın°eği istememektedir. Bu keyfiyet, 
ltalya'run, kendisi orada mevcut olma • 
dan alınacak her türlü kararları kabul 
edemiyeceği hakkınıta bir nevi ihtar gibi 
telakki olunmalıdır." 

celsesi hakkında 
haberler 

ı 
miştir. Bu teklif onaylandığı için ilk sGi • 
zü dış bakanımız alarak kürsüye çıkm:ş
tır. 

Dr. Aras evvelki telgrafımda bildir
diğim nutku, hakkından ve muhitinden 
emin olanlara mahsus sa.kin, fakat kuv
vetli bir ifade ile okumuş, bütün dele
geler tarafından alkışlanmıştır . 

Bundan sonra büyük hatib Titüles
ko kürsüye geçmiş ve evvelki diğer bir 
telgrafımda aynen verdiğim nutkunu o
kumuştur. 

Dost Romanya hariciye nazırı parlak 
sözleriyle türk tezinin esaslı müdafaası
nı yapmıştır. Hatib zaten mülayim olan 

konferans havasını topladığı alkışlarla 

hissedilecek derecede lehimize imale edi
yordu. 

B. Titüle:ıkodan sonra ingiliz delege
ler heyeti reisi Lord Stanhop bize Çi.>k 

miisaid nutkunda ezcümle demiştir ki: 

" - Dr. Aras, çok beliğ nutkunda, 
19~; ~~mmuzunda boğazlar mukavelesi
nin imzasındanberi dünya durumunda 
vukubulan değişiklikten bahsetmiştir. 

O tarihte umumi bir silahsızlanma-

yı istihdaf etmiş ve milletler cemiyetinin, 
bugün hakikatte yapabildiğinden çok 
daha geniş mikyasta barba mani olacak 
salahiyet ve iktıdarda olacağını zannet-

miş bulunduğumuz tamamen doğru -
dur. Son hadiseler, Milletler Cemiyeti 
azasının kollektif icraatının ağır hareke
te geçtiğini ve milletlerin hiç değilse bi
dayette, bi'zzat kendi müdafaa vasıtala
rrna güvenmek mecburiyetinde oldukla
rını göstermiştir. Buna binaen, bu ah • 
val dairesinde, Türkiyenin şeraiti bugün 
hüküm süren şeraitten başka iken hazır
lanmış olan bir mukavele hükümlerinin 
tadilini arzu etmesi tabii bir şeydir . ., 

Fransız delegesi B. Bonkur, bu top
lantıya hakim olan temin çok doğru o
lan hareketinden dolayı her taraftan 
Türkiye cumuriyetine karşı ilt!rİ sürü
len tı:kdirat olduğunu söylemiş ve Ur. 
Arasla uzun mesai arkadaşlığından 

bahsederek tetkik edilecek işlerin ka
rışık olmalarrna rağmen Fransa hükü· 
metince hem Türkiyeyi memnun ede • 
cek hem de Fransamn hususi paktlarla 
bağlr olduğu diğer alakadar hükümet
lerle elele yürümesini temin edecek tes
viyeyi memnuniyetle arayacağxnı ilave 
P.miştir. 

Sovyetler birliği diş işleri komiseri 
B. Litvinof Lozan konferansının imza
sındanberi geçen zamanı tahlil ettikten 
sonra Türkiyenin barış vaziyetinin her
kesçe malfim olduğunu, 13 sene zarfın
daki değisikliklerin dikkate alınması 

lazım geldiğini söyliyerek demiştir ki: 1 
" - Lozan mukavelesinin tadili me

selesi, bu konferansa iştirak edenlerin 

iyi niyetleri sayesinde, bütün Karade
niz devletlerinin menfaatleri korun

makla beraber, Türkiyenin haklı olan 

talebleri tatmin edilmek suretiyle hal
ledilebileceğini zannetmekteyim. Aynı 
zamanda Karadeniz bölgesinde barış te
min ve takviye edilmiş bulunacaktır ki, 

bu da dünya barışının kuvvetlenmesine 
hizmet edecektir. Sovyet delegeler he
yeti bu konferansta diger delegeler he· 
yetiyle bu ruh dairesinde teşriki mesai 
etmekle bahtiyar olacakır.,, 

Japon murahhası B. Sato, japon hü
kumetinin türk tekliflerine karşı büyük 
sempati besleliğini ve milletler cemiye
tinden çekilmiş olmasma ragmen mü
zakereleri intaç için elinden geleni ya
pacağını söylemiştir. 

Bundan sonra dost ve müttefik yu
nan hükümeti namına B. Politis ve yu
goslavya hükümeti namına da B. Subutiç 

hükümetlerinin türk tezine iştirakleri
ni bildirdikten sonra, bulgar murahhası 
B. Niklayif aynı mütaleada bulunmuş 

ve bunu müteakip intihabata geçilmiş
tir. 

B. Titülesko söz alarak, konferans 
başkanlığına Avusturalya murahhası B. 
Brus'ün ikinci başkanlığa B. Politisin, 
genel sekreterliğe de milletler cemiyeti 
silahsızlanma şubesi müdürü B. Anyid
in seçilmesini teklif etmiş ve bu teklif 
alkışlarla kabul edilmiştir. 

Umumi hava tamamen Türkiyenin 
lehindedir. 

Yarın hususi celsede tüd- projesi
nin tetkikine başlanacaktır 

B. Titüleskonun nutku 
1'iirkiye tarafından kullanr lan ve başka hif bir kimseye zarar 
vermektlm uzak olan usul, mukavelelere itimadı 1'·rıvveıle11-
clirmiştiı-. Ve bu lwsusta T iirkiye minnett<ırlığımrzn lıak ka
zcmmıştır. 

Montrö, 23 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Dış Bakanımız Dr. Tevfik Ruştü 

Aras'tan sonra söz alan B. Titülesko a
şağıdaki nutku irat etmiştir: 

" - Muhterem Türkiye dııı bakanı 

B. Tevfik Rüştü Aras. şimdi söylediği 

nutkunda, bu konferansın meşgul olaca

ğı meselenin Türkiyenin ve Karadenizin 
emniyeti meselesi o!1uğunu soyiedi. Da
ğıtılan proje metinlerini görecek ve bun-

larx ihtimamla tetkik edeceğiz. Fakat 
konferansm eşiğinde şu beyanatr yap • 
maya lüzum görüyorum: 

Türkiye'nin emniyetine temas eden 
her şey aynı zamanda Romanyanın em
niyetine temas eder ve Karadenizi alaka
dar eden her şey memlekt!tımi de ehe-

.niy~tli surette ıtlakad~: -:..t .. r, Zira ser
best denize olan yegane mahret:irr-.iı. lta
radenizden ve boğazlardandrr. 

Muhterem Türkiye dış bakanı, nut -
kunda, boğazların Türkiyenin üzerinde 
büyük bir hassasiyetle durduğu nokta -

!ardan biri olduğunu, bunu müdafaa 
onun hakkı ve kendisine müzaheret de 
diğerlerinin vazifesi bulunduğunu söy
lemekte haklı idi. Ben diyeceğim ki, bo
ğazlar Türkiyenin bizzat kalbidir. Fa • 

kat aynr zamanda Romanya'nın ciğeri • 
dir. Bir bölge, coğrafi vaziyeti dolayı -
siyle, bir milletin kalbi ve diğer bir mil

letin de ciğeri olunca, en iptidai kiyaset 
bu iki ulusa birleşmelerini ve bir kül teş
kil etmelerini emreder. İşte Romanya ve 
Türkiye bunu anlamışlardır. İki mem -

Ankara Birinci l\ılıntak_a Tapu 
Sicil l\1uhafızlığından : 

Aktif 
l:ümhuriyet l\ılerktz Bankasının 

20 Haziran 1936 Vaziyeti 

24 HAZİRAN 1936 ÇARŞAMBA 
s 

leket, Balkan paktr ile, mukadderatlan
ni Yunanistan ve Yugoslavya'runkiylcı 

birlikte biribirine bağlamışlardır. Karşı· 
lrkh menfaatlerini anlamakta ve bölge • 
nin emniyetini her birinin hayati men • 
faatlerinden nisbetle üstün tutmakta o

lan Balkan antantı memleketlerinin te • 
sanüdünü ilan için hiç bir fırsatı kaçır
mamak lüzumuna inanmaktayım. 

Baylar, Türkiyenin tamamen lehine 
olan bir nokta daha vardır ki, bunu sü
kfıtle geçmek haksızlık olur : 

Beynelmilel teahhüdlere riayetin na· 
dir bir hal aldığı ve o nisbette de kıyme~ 
li olduğu şu zamanda, Türkiye,beynel· 
milel kanunlara sadık olarak, vakıalar 

ihdas edebilen ve fakat hiç bir zaman bir 
hak tazammun edemiyen bir taraflı mu
ahede ihlallerinden kaçınmak ve buna 
karşıhkh muvafakati istilzam eden ka • 
nuni: yolu tercih etmek gibi büyük bir 
liyakat göstermiştir. 

İnsan şunu demek he sevine düşebilir: 

İşte bir diğerine yol a~abilecek tehlike

li bir misal. Ben, kanaatini açıkça söyle· 

mesi beynelmilel şöhretine daha ziyade 

zarar veremiyecek derecede fazla tanın

mış bir tadil aleyhtarıyım. Türk tale • 

binde, asla arazi tadili mevzuu bahis de· 

ğildir. Buna binaen burada bu hususta 

hiç bir şey söylemekliğime lüzum yok

tur. Fakat araziye taalluk etmiyen tadil 

faslını Türkiyenin açmamış olduğunu 

hatırlatmaklığıma müsaadenizi rica ede

rim. Uzun tamirat tarihi, barış muahede· 

leri fasıllarının fasılsız ve müsalemet -

perverane bir tadUi tarihi değil de nedirl 

Ekseriya müşklil ve kanunu, sonradan 

artık mevcut değil farzetrnek için tatbik 

etmem. Demekten ibaret olan usule da

ima pahalıya mal olan bu uzun mürıake· 
reler ne kadar tercihe layık i.df. 

Türkiye tarafından kullanılan ve 

başka hiç bir kimseye zarar vermekten 

uzak olan usul, mukavelelere itimadı 

kuvvetlendirmiştir. Ve bu hususta Tür

kiye minnettarlığımıza hak kazanmıştır. 

Fakat Türkiyenin hattı hareketi bir 

mükafatı da istilzam eder: Her birimiz 

kendi menfaatlerimizi tetkik edelim, 

her birimiz bu konferansda milli icab
larımızı enerji ile müdafaa edelim. An
cak unutmayalım ki, Avrupada şimdiki 
toprak nizamına ve bunu temin eden 
vasıtalara riayet emiş olan bir memle
ket aradığı anlayışı bulamazsa, kanun
ların karşılıklı muvafaka yolu ile usu) 
ve icablara uydurulması usulüne olan i
timada müdhiş bir darbe indirilmiş o

lacaktır. 

Romanya hükümeti, bu konferansın 
ba~langıcında dost ve müttefik Türki
ye hakkında şu temennisini izhar eder~ 

Adaletin muvaffakiyeti ! 

Pa~if Ankaranın Aşağıayrancı mevkiinde kain hususi 115, umumi 4300 
sayı ile Mercimek o~lu Ohanes adına vergide kayıtlı olup metru· 
ken hazineve kaJ;rn bir parça tarlanm maliyece bilmüzayede Dan· 
yal Turnuda ihale edilmiş olduıtundan bahisle bu yerin mumai· 
levh ad·na tescilini Defterdarhğm 8/5/936 gün ve 3370 sayılı ya
zıc;iyle istenilmistiı. 

1 ------------------------~--------·----------------------~----~----~-----~~------------ı 
Kdsa: LiRA URA LİRA ~IRA 

İhtiyat akçesi: 

Altın safi kilogram l7.07S,241 24.017.692,91 Sermaye , 15.000.000, 
Banknot 14.457.895,-
Ufaklık 721.101.06 39.196.688,97 

; 

1.551.182,53, 

Tedavüldeki banknotları Dahildeki muhabirler: 
353.722,63 353.722,63 

Bu verin tapurla kaydı bulunmadığından mülkiyetin tahkiki ir,in 
1517 /Q'.!lli carc:amba ı:ı:iinii saat 10 da mahalline memur gönderilecek
tir. Sö:r.•i ger.en verde benim hakkım var diyenlerin ellerindeki 
be1E"eler1e ~irlikte Ankara Birinci Mıntaka Tapu Sicil Muhafızlı
P.ma ve yahud yerine varacak mP..,,ııra baş vurmaları bildirilir. 

(1472) 1-2625 

1 1 

Türk lirası 
Hariçteki muhabirler: 

Altın safi kilogram 4.393,49~ 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 

----
6.186.833,98 

266.154,43 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 ihci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vakı tediyat 

158. 748.563,-

12.064.611,-

ANKARA BELEDiYE REISLIGI iLANLAR! 

İLAN 

Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 

19.530.888.69 25.98.3.877' lül 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen 

146.683.952,-

16.000.000,- 162.683.952.-

' 

' 

1 - Yenişehirde 1152 inci a
dada bir numaralı parselde 700 
metre murabbar belediye malr ar
sa on bes gün müddetle açık ar -
trrmaya konulmuştur. 

4 - Şartnamesini ~örmek is
ti yenler hergün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 3 tem
mıız 19% ctıına günü saat on bu
cukta belerlive encümenine mü-

Deruhte edilen evrakı nak•iyc 
karşıhğı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

158.748.563,- Türk lirası n.evduatı: lS.011.931,50 

2 - Muhammen bedeli (3500) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (262,50) 
liradır. 

4 - Sartnamesini görmek is
tiyenler hergün yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de 3 tem
muz 9~6 cuma günü saat on bu· 
çukta Beleoive encümenine mü-
racaatları. (1479) 1-2631 

İLAN 
1 - Sehirde işliyen motosik· 

fet, ve1eshit ve bilfımum binek 
ve yük arabalarile süs ve av kö
pekleri icin 2725 adet plaka ve 
markalar on beş gün müddetle a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen beedli ( 460,25) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (37) 
Hradır. 

;acaatları. (1477) 1-2629 
İLAN 

6ll arlet varide ve sadıra defteri 
30 zimmet. 

500 adet şoför ehliyeti. 
ıoo adet şoför karnesi 
300 adet şoför muavene defteri 
300 adet araba cüzdanı 

2000 adet müsvetdelik . 
1 - Yukardaki mikdar ve İ· 

simleri yazılı evrakı matbua on 
bes RÜn müddetle açık eksiltme· 
ye konulm_uştur. 

2 - Muhammen bedeli (606) 
liradtt. 

3 - Muvakkat teminah (45,S) 
liradır. 

4 - Nümune ve şartnamesini 
görmek istiyenler hergün hesap 
;şleri direktörlüğüne isteklilerin 
3 temmw: 1936 cuma günU saat 
on buçukta Belediye encUmenl '" 
ne mliracaatları. (1478) 1-2630 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticart senedat 

· Esham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak-

A • tiycnin karşılığı esham ve 
tahvilat (itibari kıymetle) 

B • Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: · 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 

~- Muhtelif: 

12.064.611,- 146.683.952.:_ 

3.135.232,60 
7.564.354.75 10.699.587,35 

.. 
34.413.328,83 

Ü77.870,5C 38.591.199,33 

35.140;39 
16.463.614.81 16.498. 755,20 

4.500.000.-

3.893.929,17 

YEK ON 286.401.711,75 
-

Döviz teabbüdatı: 

Altına •ahviii kabil dövizler 
Diğer dôvizler ve alacaklı 
klirin& ~akiyeleri 

M"'htelif: 

4.213.776,1/ 

22. 760.028,31 26.973.804.48! 

5~.160.791 ,24 

YEKON 286.401.711,75 

Z Mart 1933 tarihinden iti0aren: tstConfo liaC! oi o/~ s 172 altın üzerine avans 10 41/.a 



24 HAZiRAN 1936 ÇARSAMBA 

Sivas Belediye Reisliğin~en.: 
d r keşifli Sıvas merkezıne aıd yapı· 

1 - 31663 lira Sl kuru~ be e 1 rı münakasaya konmuştur. 
lacak fenni mezbaha kapalı zar~ usu ~ ~e ve planlarmı Ankara İs-

2 - İstekliler mezbahaya aıd ~ar ~edeli mukabilinde alacaklardır. 
· tanbul Sıvas Şarbaylıklarından 2 lı~~ üncü pazartesi günü saat 15 de 

3 - Arttırma 936 temmuzunun 

yapılacaktır. . . 2374 lira 76 kuruştur. 
4 - Muvakkat temınat mıkdarı 

90 
ılı arttırma eksiltme kanu· 

5 - Eksiltmeye girecek1.er 24 .. ~ayilen vesikaları vermeğe mec
nunun 2 ve 3 üncü maddelerınde gos er 
burdur. . ından bir saat evvel Belediye 

6 - Teklif mektupları, ıha.le zam~~ derilecekler iadeli teahhütlü 
dairesine teslim olunac~k har~çte~ g?:meler kabul edilmez. .. 
olarak posta ile gönderılecektır. 

90 
ecı ılı kanunun tarif atma ve hu· 

7 - Teklif mektuplarının 24 sa~ması sarttır. (3314) 1-2S37 
kümlerine uygun olarak hazırlanmış 0 

• 

SAYIN HALl\A 
Belediye Reisliğinden: 

.. ekleri kusur ve nokcıanları ve ou-
Sayın halkrn şehir içinde gorec l fonla ve yahut yazı ile Bele· 

tün şikayetlerin (2960) n~m~ralı 
1 
te. e i dilerim. (1463) 1-2614 

diye Baş Müfettişliğine bıldırme erın -

Dahili e Vekaletinden : Y hT e Vekaleti binasının bahçe-
1 - Ankarada Yenişehirde Da ıd~.Y 'nşaatı kapalı zarf usulü ile 

. d h vuz ve bor ur ı sınde yapılacak 5 a et a 
eksiltmeye konoıuştur. 'f bedeli 7894 lira 16 kuruştu~ ... 

2 - İşin muhammen keşı 'ni mukavele proJesını, Na-
3 - İstekliler; ek~iltn;e. ş~rtn:m:~ndmeyi keşif ve me!r.aj ced· 

fıa işleri şeraiti umumıyesını, ~ ennlı ş bürosunda görebılırler. 
. . . · ı · Vekalet evazım ·· .. t ıs 30 

\relını, pro1e ve resım erı ihinde çarşamba gunu saa ' 
4 - Eksiltme 15 temmuz 936 tar t n alma komisyonunca yapıla

da Vekalet binası içinde toplanan sa 1 

caktır. r d r 
5 - Muvakkat teminat 592 ıra ı . .' el Nafıa Vekaletine müra-
6 - İstekliler Münakasadan 8 gundev 

• . ·ı-ası alacaklar ır. ı t caatla fennı ehlıyet vesı.-. 4 .. cü maddede yazı ı saa -
7 - İstekliler; teklif mektuplarık~ı ks~~me komisyonu Re!sliği· 

. . k d r Vekalette ı e ten bır saat evelıne a a 
1 1 

ne vererek mukabilinde makbuz ak~~/r. ektuplannın yukarda yazılı 
8 - Posta ile g~n~~~ilecek t~ ~ul~nmaları şarttır. Bu takdirde 

saatta komisyon Reıslıg~ne .g~lm ~ tılmış olması lazımdır. Post·ıda 
dış zarfın mühür mumu ıle .ıyıce (f 388) 1-l549 
olacak gecikmeler kabul edılmez. 

Ankara Valilii!inden : 
O. · ·n 1/Temmuz/1936 dan 

E . . .. une dıspanserını k 1 k 
tınıesut nahiyesı nu~ k t ekmek, kuru erzak ve ış ı 

30/Mayıs/1937 ye katla~ bı~ yıllı ık:;dmıştır. İsteklilerin 4/7 / 936 
ve yazlık sebzeleri eksıltmıye ç .. d" lüğü dairesinde satınalma 
cumartesi günü saat 11 de Sıhat mu. u~örmek istiyenlerin de her 
komisyonuna gelmeleri ve ş~rtna~ey~atları. ( 1320) 1-2413 
gün Sıhat müdürlüğü kalemıne mura -

Afyon llbaylıgu"" ıdan: .. 
. 1 70 000 kilo motorının be-r 7000 lıra o an . h . 

1 - Muhammen bedc_ıy. "den kapalr zarf usulile 26 .. azı-
:leli layik hadde görülmedıgı~den yen~ta kati ihalesi yapılmak uzere 
ran 1936 cuma günü saat dort bunı . 
tehir edilmiştir. . . ter ( 525 lira) muvakkat temınat 

2 - Eksiltmeye girmek ıstıyen karıda yazılı gün ve saate kadar 
verecekler ve teklif mektubları~ y~lacaklardır. . . 
vilavet encümen reisliğine vermı~ 'k müessesesinden ücretsız verı· 

3 - Bu işe aid şartname ele tn ı-2373 
lir. (1305) 

Sıhat ve 
. . "' 
Ictıınaı 
~ 

Muavenet 
Vekaletinden : 

KREM BAL SAMİN 
~ 

J 
b' ~ 

tene tevafuk eden yegane sıh ı ~~ 
Kumral, Sarı~ın, Esmer .~e~ke ve sivilceleri Umilen izale ~~ 

kremlerdir. Cildı besle~, Ç.ı ' hfellerin takdir ile kullan· ~ 
eder Yarım asırdanberı kı~ar.:.a ~ 
dıkl~rr sıhhi güzellik kreS~~İı~DE TAKDİM EDİLİR 

KREM BALSAMİ~ 4 ylı ece için penbe renkli 
1 _Krem Balsamın yag g .. d"z için beyaz renkli ~ 
2 _ Krem balsamin yağsız gun ~. d" idn beyaz renkli ~} 

. badem gun uz ~ ~ 
3 - Krem Balsamın acı . ·o penbe renkli. 

K 
Balsaınin acı badem gece ıçı 

·4 - rem CZANESİ 
tNGİLİZ KANZUK E Be;oğtu • İstan~ul~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~.,..~~~~~~·~~"*~~ ~ ~ ~ 

z;;;id~k ~Valiliğinden: 
ılacağı ilan edilmiş olan Beycuma-

İhalesi 10 Haziran 936 ~~+~~4 60 kilometreleri arasın~a şose ;~ 
Çaycuma yolunun o+ OOOh· etmedig"inden dolayı ihalesı 219-6k-9ti 

• · · • t l'p zu ur .. · de yapı ma • sınai imalatı ışı a ı d V'layet Daimi Encumenın d 1' ,, .. 
azartesi günü saat 15 e ı ur Bu işin muhammen be e ı Yı:2' 

iere tekrar eksiltm;r ko.nulmuş~tn~mesi ile fiat bordrola~ı ve ~e~ıf 
elli yedi bin liradır Eksıltme ~ojesi ve husus! şart~af?,:,~~ yedı lıra 
hulasa cetveli, mukavel.e?ame pon uldak Nafıa ·Müdurlugunden s~
ylrmi bes kuruş mukabıhnde.z ~9104" lira "3S' kuruştur. İsteklı
tın alınabilir- Muvakkat t7mınat dasından 936 yılı içinde alınmış 

· t tıcaret o d'l · ı lerin muvakkat temına ·. 97 sayılı nü$asında ilan e ı mış o an 
vesika ve resmi gazeteo~n 23 .. Nafıa Vekaletinden alacaktan 
talimatname hiikümlerıne go~e daki gün ve saate kadar Vilayet 
ehliyet vesikası ile ?i~I!!de yu a~leri ilan olunur. (3321) 1-2538 
Daimi Encümen Reıslıgıne verm 

Ceyhan Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizin ayda yüz elli lira ücretli mimarl~ğı m?nhal~ir. 

Talip olanların evrakı müsbitelerile Ceyhan Beledıye Rıyasetıne 
müracaat eylemeleri itan olunur. • . • 

''Belediye hizmetinde bulunanlar ve ecnebı lısanına aşına olanlar 
tercihan alınır." (3408) 1-2592 

AnkaraP. T. T,Başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz binası altındaki on ~o. lu dükkan bi.~ ~~ne i· 

çin kiraya verilecektir. İsteklilerin 26 hazı:an 936 cuma ~unu saat 
15 de 112 kuruş teminatlariyle birlikte komısyonumuza muracaatla-
n. (1327) 1-2426 

----~-

Ankara 'Vilayetinden : 
ı - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 210 

tane sap arabasının 6·7-936 pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf u
sulile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arabalarm tutarı 14700 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Bursa ziraat 

direktörlüklerinde görülebilir. 
4 - İsteklilerin arabaların %7,S tutarı olan banka mektubu ve

ya hususi muhasebe direktörlüğü veznesine yatırılmış makbuz ve 
teklif mektuplarile birlikte eksiltme günü saat 14 de viHiyet dai-
mi encümenine gelmeleri. ( 1411) 1-2596 

İmar l\ılüdürlüğünden : 
Kimden istimlak 
edildiği Mahallesi Sokağı Ada No. 

Muhammen bedel 
Parsel N o. Lira 

185 7 100 Mehmet oğlu ımaın Yusuf Hacı Doğan 
Ahmet Hamdi 
Ayşe ve Satılmış Öksüzce Kalcılar 208 7 30 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 30- Haziran. 936 salı 
günü saat on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar Mü-
dürlüğündeki komisyona müracaatları. (1378) 1-2497 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOM1SYONU tLANLARl 

İLAN 

ı - Kütahyada yaptırılacak yapılar için istenilen Baynıaırlık 
Bakanlığından fenni ehliyet vesikaları alınamadğndan bu yapı işle· 
ri yeniden kapa! zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 497 bin 514 lira 15 kuruştur. 
· 3 - İlk inanç parası 23 bin 6Sl liradır. 

4 - İhalesi 30 haziran 936 sah günü saat 15 dedir. 
5 - Bu inşaata aid keşifname proje idari ve fenni şartname ve 

sair evrak 25 liraya M.M.V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde

lerinde yazılı belgelerle Bayındırlık bakanlığından alınacak fenni 
ehliyetnameler için ihale gününden sekiz gün evel mezkur bakanlığa 
müracaat edilerek alınacak belge ile birlikte idari şartnamede iste· 
nen ve behemehal verilmesi mecburi olan vesikalarla birlikte teklif ve 
teminat mektuplarım ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar 
M.M. V. Satın Alına Ko. na vermeleri (1338) 1-2452 

BİLİT 
24 çeşit fizik tedavi laboratu

var aletleri açık eksiltme sureti
le satın alınacaktır. Tahmini be· 
deli ( 4500) liradır. İlk teminatı 
(337) lira 50 kuruştur. İhalesi 
10.8.936 pazartesi günü saat 10 
dadır. 

Evsaf ve şartnamesini almak 
ve görmek istiyen bedelsiz ola
rak M. M. V, Sa, Al, Ko, nuna 
müracaat ve münakasayc. gi.re • 
ceklerin 2 ·,90 sayılı kanunda gös· 
terilen vesaikle ve teminat mek· 
tubu ile birlikte belli gün ve sa-

atinde satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1462) 1-2618 

. BİLİT 
Vekalet ihtiyacı için 2500 ila 

3000 kilo benzin ile 1239 kilo 
gaz yağı 2490 sayılı kanunun 46 
ıncı maddesinin (A) fıkrasına 
tevfikan ayrı ayrı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 2S ha· 
ziran 936 perşembe günü saat 15 
de M. M. V. satın alma Ko. da 
yaprlacaktır. 

Pazarlığa girecekler aynı gün 
ve saatte Ko. da bulunmaları. 

(1459) 1-2617 

1 ASKER) FABR1KALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 1 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

960 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (23040) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrika.tar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 27 temmuz 936 tar.ı'-~de pazartesi günü saat ıs te kapa· 
1ı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 1728) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkfır günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 mımaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veı:ıa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1349) 1-2530 

!4lSR5E. * -1 D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 
Mikdarları, muhammen bedelleri ve eksiltme gün ve saatları aşa

ğıda yazılı malzeme kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında 
satın almacaktrr. 

Bu işlere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat 
teminatları ile kanunun tayin ettiği vesikalarr, resmi gazetenin 
7-5-1936 g. ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatna
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini basküller ile camlar su 
tesviye şişeleri ve aynalar için eksiltme günü saat (14,30) a ve di
namometrelcr için de keza eksiltme günü saat ( 15) e kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinde, Ankarada Malzeme dairesin
de dağıtılmaktadır. (1426) 

Malzemenin ismi 

Muhtelif eb'atta ve ) 
miktarda camlar, su ) 
tesviye şişeleri, ay- ) 
nalar ve cam borular) 
12 dane 1000 ve ) 
6 dane 2SO kiloluk ) 
baskül ) 
10 dane dinamometre) 

Muhammen 
bedeli 

14877 Lira 

5304 Lira 

1653 Lira 

1LA N 

Muvakkat 
teminat 

Eksiltme gUn 
ve saati 

l llS,77 lira 
20/7/1936 
pazartesi 

saat 15,30 d:ı 

21/7/1936 
397 ,80 lira Salı 

saat 15,30 da 
123,97 Lira 21/7 /1936 

Salı saat 16 da 
1-2569 

ilk eksiltmesi feshedilmiş olup muhammen bedeli 17423 30 lira 
olan perçin çivisi 6-7-1936 pazartesi günü saat 14,30 da pa;arlık ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gi~mek .i~~iye~lerin 1306,7~ liralık muvakkat teminat ile 
_kan~.nun tayın .ett;ıgı vesı~aları, res~ı gazetenin 7·5·1936 • 32g7 N 
lu nushasmda ıntışar etmış olan talımatname daires· d gl 0 • 
'k h ·ı .. ın e a ınmış ve sı ayı amı en aynı gun ve saatte komisyon reisli .,· d h • 
maları Hizımdır. gın e azır bulun-

Bu baptalti şartname Ankarac1a Malzeme d . . 
da Tesellüm Şefliğinde görülebilir, ( 1434} aıresınde, Haydarpa~a· 

1-2588 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

Adanadaki' tum kıtaat müessesat hayvanatının &enelik ihtiyacı o· 
lan 495 bin kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu• 
hammen bedeli 19800 liradır. Muvakkat teminatı 1485 liradır. İhale
si 30 haziran 936 salı günü saat 10 da tÜII\ komutanlığı binasında as· 
keri satın alm<ı komisyonunda yapılacaktır. Şeraiti her gün bedel
siz mezkur komisyondan almak mümkündür, İstekli olan usulü da· 
iresinde yazılmış teklif mektuplarınl ihale ~aatinden bir saat evel 
komisyona vermiş bulunmaları. (1368) 1-2462 

İLAN 

1 - Bayramiç tüm garnizonu ihtiyacı için 63900 kilo bulgıır ka· 
palı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Bulgurun beher kilosuna 12 kuruş fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 29-6-936 pazartesi günü saat on dört buçuktadrr. 
4 - Evsafı ve şeraiti Ankara levazım amirliği satın alma komis· 

yonunda da görülür. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. Uncü 

maddelerindeki vesikalarla beraber 576 lira teminatı ile be1H gün v~ 
saatte bayramiç tilin satın alma komisyonuna müracaat etmeleri. 

6 - Verilecek teminat ihaleden bir ıaat evel makbuzu komisyo-
na verilecektir. (1355) 1-2465 

tLAN 

1 - Bayramiç tilm garnizonu ihtiyacı için 24250 kilo sade yağr 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Sade yağının beher kilosunun fiatı 80 kurut tutan 19400 lira 
olup teminatı muvakkatesi 1460 liradır. 

3 - İhalesi 30/6/936 salı günü saat 14,30 dadır. 
4 - Sade yağının evsaf ve şeraiti Ankara levazım amirliği satın 

alma komisyonunda da görülür. 
~ - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. Oncü mad· 

desıne göre istenilen vesaikle beraber 146Q liralık teminatı ile belU 
gün ve saatte Bayramiç tilin satın alma komisyonuna müracaat ey• 
lemeleri. 

6 - Verilecek teminat ihaleden bir ~at~ evel makbuzu komisvı>-
na verilecektir. ( 1337) t--2469 -

İLAN f !LAN 
1 - Garnizon hayvanatınm l ....? Garnizon hayvanatıtun ih· 

ihtiyacı için 150 bin' kilo arpa 6 tiyacz için 150 ton arpa 8 tem· 
temmuz 936 tarihine müsadif pa· muz 93§. tarihine müsadif çar· 
zartesi günü saat on beşte kapalı şamba günil saat on beşte kapalı 
zarfla ihale edilecektir. zarfla ahnacaktır. 

2 - Münakasa Ankara leva· 2 :.... Münakasa Anka .. •. leva• 
zım amirliği satm alma komisyo· zım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi nunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonumuzdan hergün para· komisyonumuzda her gUn para-
sız olarak görülür. sız olarak görülür. 

3 - 1 SO bin kilo arpanın tuta· 3 - 150 bin kilo arpanın tu• 
rı 67 50 lira olup il!< teminatı 506 tarı 67 50 lira olup ilk temlnatr 
lira 25 kuruştur. muvakkatesi 506 lira25 kuruştur. 

4 - Münakasaya iştirak ede- 4 - Eksiltmeye iştirak edece]g 
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2. lerin 2490 sayılr kanunun 2. 3. 
3. üncü maddelerinde istenilen iincü maddelerindeki vesn<alar ile 
vesikalarla birlikte teminatı mu- birlikte teminatr muvakkate mak• 
vakkate makbuz ve tek1if mektub· buz ve teklif mektublnnru ibaJe .. 
lanm ihalenin yapılacağı belli sa· nin yapılacağı bellf giin ve saat• 
atten bir saat evvel mezkfır ko· ten bir saat evvel mezkQr komis-
misyona vermeleri. (1422) yona vermeleri. (1421) 1-2558 

1-2559 1LAN 
1 - Garnizon hayvanatının ih• 

İLAN tiyacı js;in 100 bin kilo saman 7 
Serom aşı evinde bulunan se- temmuz 936 tarihine müaadif sah 

rom ve tecrübe hayvanlannm ih· günü saat on beşte açık eksiltme 
tiyacı için günde 60 kilo pancar ile almacaktır. Şartnamesi Anka· 
ile 3 kilo papates 4 temmuz 936 ra levazım amirliği satın alına ko· 
tarihine müsadif cumartesi günü misyonunda her gün parasız gÖ· 
saat on birde açık eksiltme su- rüliir, 
retiyle satın alınacaktır. İki ka- 2 - 100 bin kilo samanın tıt· 
lem sebzenin tutarı 467 lira 46 tan 20ö1> lira olup ilk teminatı 
kuru!) olup teminatı muvakkatcsi 150 ~ir~dır. İsteklilerin 2490 sa• 
35 lira 6 kuruştur. İsteklilerin yılı kanunun 2. 3. üncü maddele· 
belli gün ve saatte Ankara leva- rinde istenilen vesikalarla ile bir• 
zım amirliği satın alma komisyo· likte temınatı muvakkate makbuz· 
nuna teminatı muvakkate mak· tarını komisyona vererek belli sa• 
buzları ile müracaatlarr. (1420) atte komisyonda hazır butunma· 

1-?5GO larr. ("f423) 2557 

" Güınrük l\11uhafaza Geııel Ko-
mutanlık lstaııl11ıl Sabnalma Ko-
ınisyonundan : .. 

1- Giimrük Muhafaza deniz vıısrtalarr 1çin 290 ton birinci ben· 
zinin 14/7 /936 salı günü saat 11 de kaa· zarfla eksiltmesi yapı· 
lacaktır. 

2 - Tasınlanan tutar 14400 liradır ... s1 
3 - Şartname ve evsaf 522 kuruş 'i:ıukabilinde komisyondan 

alınır. 
4 - İstekliler ilk teminat olarak 647<Ji liralık vezne makbuzu 

veya banka mektuplarını v.e kan~n1 vetıi\talariyle birlikte teklif 
mektuplarını muayyen vakıtten hır saatı uvvel omisyona vermeleri. 

(3467) lı~r. 1_
2615 

Türli Hava K
~ıı 

urumu 
BVYül( ' . 

PiYAN GOSU 
Ş. d. ., 1 
ım ıye kadar binlerce kişiyi ,:.ı.ın • • • 

.. •. ',"' gın etmıştır 

3 uncu keşide 11 Temmuz 936 dadıc 

BÜYÜK İKRAMİYE sd~oo liradır, 
FJ 

Ayrıca: 20.000, 12.000 10 000 ı· .:~~l "k • 
' · ır~ ı ramıyelerle 

"20 000" ı · . ' · ıralık bır mük:afat vardır .. 



FiL& .AM, KAGIDINI bizdenalabilirshu. 

ucuz ve temiz yapılır Halil NKi Md.caoilu; Anlraıa Tel. 1230 
Ankara Ziraat 

r.1ntıt111uü Rektö ~de ı : 
' - n•k .Eaat ._iti\l(lnlO 936 • 937 ydı k1t meYSitahtde 

l!!'-t"rı rdll .,._.. lıaliılıl,_li ~kaloriferle, blorife"1a M• 
iia1llriD dia~ Wiııi1ira ..,._,_ -w 165 cin müddetle 111tılmati 
lrapab mf ulUJitle ellmlltlniye -konulmuttur. 

a - ıı..ıe Butitfi Wbum• toplanan komisyon tarafından 
1017/IM cuma lh6 ~16 da yapıl.wmr. 

3.- M1""11• 1+a ~ l7000 Un ve muvakkat temi'Qat teklifin 
"7J ... 

4 - Paruıs prtn--.ı almak n daha fazla .izahat iatiyenle· 
dia *-tittl daire m6c11r81iilne milracaat1an. (l4et$) 1--2623 

alil~den : 
lfus1AıtJ _..aiU-. lluaual idareye ait dülddnların önlerinin 

W.. w k1da tec ili llÇllr artnmıya konuhnu9tur. 
~ bedeli .. s bnqtur. 
hlale 9171936 perpa.llı ı -,... mt IS de viliyet daimi enclime· 

ilinde ,apılacaktır. 
~~ cirmek iltiyenler 252 lira 11 kurytluk teminat itası

• ft elllifet ftailruı ilvuına mecburdur. 
ŞlırtumeJi ı&naek t.dyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne 

artmmya Rirmek iadJetılsia ihale ıünü daimi encümene müra-
iatlan Ula olunur. (14'6.Sıl 1-2620 

aiiliğin den 
1 - Trabzon Aln trullt 1olunun Erzurum viliyeti dahilin

leld Bnurum köpril 1mmıom ~':o dan 14X031 ci kilometresine 
~ ola kısımlardaki pe in le bu yolun 38XOOO ci kilomet· 
...... 'ld Karabıvık köprilaU ve Erzurum - Aitrı kısmının Ersu· 
jamdan itibaren 82X3SO inci kilometresine kadar olan muhtelif 
_..ıt..ılenleld IOle inpatile bu yol üzerinde bulunan ve 46X823 ci 
M•llt:İ'lmcle'ld BadıcinD ve 40X725 el kilometresindeki Uğu

.,. 81X071 el kilometresindeki Zart köprüleri ve şose inpatı 
eblltmiFe konulmuıtur. Bu itlerin bedeli ke1fi (155) bin lira 4 

~-,.. h ... alt prtname ve evtakı fenniye tunlardır: A) Ek· 
Prtnameaile mulrıa.elename, C) Nafia itleri teraiti umumi· 

nl, J) Huauat ve feant prtname, F) Tahlili fiat ve ke,if hu· 
cetftlleri Ti f01e n kum ve tat grafik ve mesafe cetveli. 1s-

1"i ~leııl ve evrakı fenniyeyl 775 kuruı bedel mu• 
... IHacle Bnurum nafi& mildürUllUnden alabilirler. 

1 - Bbiltim- 10/7 /131 mma &UnO uat 16 da Erzurum fiı&yeti 
dalıalacle yapw.ktır. 

4 - Bladltme kapab Ari uıulile olacaktır. 
$ - Bbilt..ıye prellibek için (9000) Ura muvakkat teminat 

•••- .,.. baadan bllPll Ticaret odau velikar,m bab olup 
........ Jlnmdır. 

- TeWf mekttqıluı yubnda llçllncil maddede yuılı ... t. 
tea b1r uat eneline kadar Erzurum viliyeti nafta mildürliiiüne 
ptirilerek ebiltme -..,onu reiıliğine makbuz mukabili veri· 
lecektlr. Poeta ile plerilecek mektuplarm nihayet 3 Uncil mad· 
.... 7UJ1ı uate kadar ..ı-it olmaları " dıt sarfm milhir mu· 
• ile iyice ~patıbıuf olmaaı lbımcbr. Poatada vukua gelecek 
.... bleler kaba1 edibms. 

7 - Jamiltmfye girmek iıtiyenler ehliyetname almak için V. 
..ıla dairesinde mevcad bulunan 24/4/936 gilnlil talimatnameye 

~ bldunan beyann ... lerden birer ıuret alarak bu beyanname• 
ji,'Jai ebiltme aUtunu malıaualarını doldurup eksiltme günilnden 
ll'f ti 1 gin evvel ban&i günde ekıiltmea yapılacak iae girmek 

ıada fenni ehliyet •eaikaıı istedikleri ıarib olarak yuıhmf 
iltidaya meskOr beymıaameyi raptedip Nafia Vekaletine mU· 

~Llat edecektir. Aksi takdirde iıtedikleri •eaaikı ahmuyacaklan 
ehllyetnameü olmıymlarm ekliltmiye kabul edilemiyecefi 

olaur. (1464) 1-2619 

. ~· ili D • A E .. . d nıLı aunı ncumenın en : 
..._..Hde Uçancıbafı ımUJteUııde HllSllll idareye ait (Banda
tllllll9) demekle tu• ı f*111a w irnMttaaae binau ve ima· 

bulunan nOTillri=ne ip kulludılıp kaimeye ilitik 
111111118de )'Ulh mıldne • tıy1a birli bt (415') wtre murabMı 

~,.tini •bns._ ad _. ile 1at.ekll çıkmadı· 
•fl'epmnu 938 tlriWne kadar 21 liln mllddetle açık artır· 

lriDmdmuttur. 
- Muhammen bedeli (15000) lira. olup ilk teminat akçesi 

liradır. 
- lartname bedellla olarak Denizli encümen kaleminden 

,_,_,·~~··~ edilir. 
- ~e arremmus/tlt. çarpmba cüntı aut ıs de Denizli 

dtimt encthneniaılıt- yapılacaktır. 
- ıa.ıe 2490 •yılı atama, eksiltme ve ihale hakkındaki ka-

~rbedeli Uç deftır; taıdiklidir. Yılı içinde ödenecektir. 
illa ücretiyle pul ve- uir maırafları alana aittir. 

(1761) 1-2626 

ri Umum 
Müdürlüğünden : 

.,... • ....mde Zabite memurlarına yaptınlacak elbiseler 
UMt,!Q çola l-uo metre kumaf 20 etin müddetle ve 

arf maliyle ebihııııdie konulmuttur. 
r--.m rengi k.,.a kuqunt olacak beher metresinin be

.,..... .. neııl 500 ku~. 

XewtJatm iba1eali I~ 930 puaıtHl güiıil saat 15 de An· 
B& h. U. Mlclirflpnde tepkkfll eden komiıyon huzurun-

Yozgat 
tıbay9ııdao: 
2U67 lira 11 kuruı kepf tu· 

Wh hluli"8 • Falulı IQHai 
eln;JlHnHi' tiillp çıkmachimdan 
\O. temmuz 1936 günil aut 14 de 
Daimi encümence kapab s•f usu· 
li1le yapılacaktır. Talipleria na
fıa. lüanhioıdan ehliye' NaikalJ 
almuı Ticaret oduıhda kayıtlı 
buluamuı ve 2150 lira 3 kW'Uf 
muvakkat tmünat vermesi f". rt· 
tır. 

T-eklü mektupları ihale saa
tinden bŞr aat eveline kadar ka· 
bul olunur. .kepf ve ilifikleri 
'°oqat Nafıa m6dürlUIUnde M• 
delais olarak görülebilir. 

(3334) 1-2553 

TBf, Kum 
lnpat sahipleri ve milteahhit

ler çabuk veuitle iyi ve UJIUD 
fiyatla Tq. Kum ve ~ .. :r nakli
yat itleri için. 

Yenitehirde Kızılay yanmda 
ı, Btiroıuna müracaat etmelidir. 
T. L 2037 1-2571 

Fotografçılara ve 
Amatörlere 

Büyük Fırsat 
Pek az kullanılmış 

"Ernon,. 6. 8 f: 240 objektifli 
büyiık bir agrandisman m kineıi
le, bir "Zeiu-Teasar,, ı: 2. 7 f: 
165 objektifli 9x12 Refleks el 
makinesi (çantası ile) acele satı· 
hktır. Ulus ilin memurluğuna mü: 
racaat edilmesi Telefon: 1064. 

Satılık otomobil 
Tqraya uimet dolayıliyle a

çık ford otomobil mükemmel bir 
halde satılıktır. Gazetemiz ilin 
memurluğuna müracaat. 

1-2603 

Hurda Demir 
Puarlılda bir mikdar hurda 

demir satılacaktır. Ulua ıuetesi 
ldarellnde ilin memurunun ıCSrlll· 
meal. Telefon: l 064 

Satılık arsalar 
YenJtehirde AtatOrk bulva. 

nnda eüi Sıhhat yurdu bitip. 
iinde •e Selinik caddHindc Ma
liye ıubnl brş111J1da. 

Telefon 2123 e m6racaat. 

Kiralık 
Bir alman ailesi yanında bir 

Bay için mobilyalı bir oda kira• 
hktır. Yenifehir poıt restant K. 
M. e yamı..... 1-2628 

ZAYİ DEFTER 
Cebeci Sebat f urun una aid 

ekmek defteri Cebeci hntanai 
ile Aite bahçesi aruında kay· 
bolm11fbır. Hft' kim IMalclu iae 
inuniyet n ... ma Cebeci Seb9t 
furunuan ıetirmeleri rica olu ,. 
nur. Bet lira verilecektir. 

Telefon: 2761 

Satılık Arsa 
Sıhat bakanlığı karıııındaki 

kötede 717 metre murabbaı ar· 
sanın yarııı veya tamanu satılık· 
tır. Ulusta Saffet Gilrol'a mil· 
racaat. 1-2627 

ZAYi 
930-931 senesi Kastamonu 

sanatlar okulu mesunlarmdaıum. 
Diplomamı zayi ettiııı. Yenisini 
;ıbrıyorum. Eskilinin hükmü 
olmadıp ilin olunur. 

Seırf• Öpder 

ZAYt 
Erzurum ubrlik ıubeainden 

abrut oldufum terhH temrenli 
zayi e._ Yemaini alacqnn· 
dan eikilinin htllıımll yoktur. 
Erı:urumun Aqble kUaımın 

Tqbçayır k6ytlnden Molla Be· 
kir oiuJlarmdao 320 dojumlu 
Abdurrahman oilu Ahmet 

lmtiyu iahlbi v& Bqanı· 
~arrb4 Falih Rıfkı ATAY 

UmUfDI Ne9riyat1 ldue 
eden Yuı İtleri llildttıe 
Nnuhi -BAYDAR 

Çaııiırı cMldt1al çivmıttla 
Ulu B .. mnlıltl• ,,_,,,,,.,,, 

tanbul Sıhhi Müesse eler Artır 
a ve Eksilim 

•tw 
DlflJsg 
lliliaueti 
SMıreti 

Sılt 
yoturt 

• 
MhtTAtq 
Ası Ç0,11 
Kilo IQJc&.. 
865000 ll8iOOO 
18800 2!a 

34900 4S200 

63500 81500 
f»8500 88200 
l6200 23000 
40000 52500 

17SSOO i25i900 
4700 '°" 

ll,25 
1&,50 

86 

44 
41 
44 
38 

11 
14 

K.lse Yoturdu 17700 30090 aded 5 

Gilnlilk yumurta 
Mutfak yumurtam 

Zeytia yağı 
Zeytin (Akliye) 
Jliier mUeaeaeler 
Sııııbmt 
'5etil sabun 

Ka&ru Faauly AK. 
.. !>lter MU: 

Barbunya ak. 
" Diğer MU. 

Nohut AK. 
.. Diğer MU. 

Pirinç AK. 
.. Diğer Mil. 

Yqil Mercimek 
Kırmızı ,. AK. 

,. Diğer MU. 
Kuru Üzüm AK. 

.. Diğer MU. 
Bulgur AK. 

Toz tekltr 
Kesme teker 

Un 
Makarna unlu 

.. İrmikli 
Şeluiye .. 
Kuskus unlu 

.. irmikli 
Pirinç un» 
ı~ 
Pırasa 
Lahana 
Bakla 
tıpanalr 
Barbunya 
Ayp kadın 
Çalı 
Bamya 
Sınk Dobıateı 
Yer domates 
Enpnar 
Sakız kab9k 
Patlıcan 
Semiz otu 
Tereyalı 

106000 150000 
187000 249000 

11700 16000 
3500 5000 
4550 5650 

1ozeo 24000 
10000 12000 

:ıooo 15000 
11600 14450 
10000 12000 
2450 3400 

10000 12000 
6200 88&0 

20000 25000 
50700 62600 
1250 1900 
8000 10000 
1159 1600 
5000 6000 
3200 3970 

200()(, 30000 

57400 72800 
6500 8000 

20400 
15000 
8800 

17100 
5000 

500 
2950 
1600 

13750 
5300 

11700 
15650 

4000 
23500 

4850 
3200 
2700 

13400 
10800 
21600 
40300 
8250 

3100 

29700 
20000 
11400 
22800 
10000 

600 
4800 
S300 

18250 
7000 

U5000 
20850 

5000 
32000 

e600 
4400 
4100 

18400 
1'5000 Adet 
29000kilo 
55600 .. 
12700 
4450 

Beyaz Peynir ~ 'l 11700 
Kapr .. 2450 3300 
Sanatoryoın için iyi au 1900 2500 
Dımacana 

Odun Çeki 
Xok Kamiir Ton 
Knplin Maden Ut 
Mangtal u. 
Gaqalı 

Bensin 

1710 
1420 
1175 

39200 

4300 
20000 

2360 
1925 
1470 

50500 

5780 
2MOO 

5 
1,5 

63 
16 
27 
3.5 
Z'1 

13 
15 
11 

14 
11 
13 
1~ 

23 
21 
14.50 
14 
17 
19 
13 

27 
29 

16 
20 
29 
25 
20 
29 
21 
19 

4,5 
5 
5 
5,25 

13,50 
13 
14 
IS 
6 
6 
6 
8,50 
g 
4,50 

110 

28 
51 
56 

240 
t850 
1400 

3 

ız 
35 

Arpa 27100 34500 6 
-saman 1osor 1460CI 3 
.U:epek 8400 10500 4 
Kuru Ot 7900 10500 5 

1 

2070 67 

1803 45 

2640 

1648 20 

1483 17 

367 13 

371 93 

105 

4151 90 

258 ti 

...... lekll 
Beclelt 
ı- ıc. 

4 88 Kapalı 1-7-- .. ıs 

1 t5 Kapalı 1·7-931 .. ti 

5 35 " 

1 38 " 

. ~ .. 
• • .. 

1 78 • 

- . • • 

:-. . .. 

Açılı: 

" .. 

• 

3-7-936 L ıs 

3-7.ese 8. 11 

g.7-931 s. 11 

10-7-936 s. ıs 

10-1.- s. ıc 

U-7-osl L ld 

17-7~36 s. 1( 

17.7-uc; s. l! 
17-7-936 s. 16 

Sıbbl MUeueaelerin 1936 Malt yılı ihtiyaçları ·!baptaki prtname ve nllmuneleri veçhile e...._ 
ye konmuıtur. 

1 - Eksiltme Çaialoğlunda Sıhhat 11'1dilrllliil Blnaunda toplanan komlayonda yapdfeaktır. 
2 - Ekıiltme tekil &Un ve 1Uti ve tahmini fiat ve muftklrat prantl mlWarfan karfdarmda ..... 

rilmiftir. 
3 - ş.rtnamelerln paralı olanlan karplannda ghterilen bedel mukabilinde •Ail teri parud 

olarak komiıyondan atınabilir. NUmuneler dahi clS riilebilir. 
4 - lsteldilet her mtieneaeye ait miktal için •1 n ayn teklifdecle ~ rler. 
5 - lıtekliler cari seneye ait Ticaret odası veli biile 2490 9-Jdl Jamunda yazılı velikaJari ~ 

meleri ,arttır. 
6 - Kapalı sarfla yapılan ekıiltmeye precekler Betlacl _.dede yazılı veelblar .,. JDUftkıiıııt praa

ti makbuz veya banka mektuplarile teklif mektuplanm ebfltme uatinden bir IUt evel wnt ılld ft 
açık ekliltaıeye airecekler i9tenilen vemkle ve mu vakbt garanti maktKıs ftJ• baab mektuplarile be18 

cUn ve saatte komiıyona gelmeleri Jlsımclsr, (3300) 1-4480 

1 YENi ) si EMALAR 
BUGON BU GECE 

Beklenilmiye tahid 
WILtAM POWELE • MtRNA LOY 

Askt.Hi .. ı f.-ı&de he,ecanlt
.alGD filmi 

BUGOf,I BU GICE 
llfftim IOllU aal1126betue pmdip.• 
dar mWi 16tulmemif ild bly&k ..... 

sop •e macera fibQl birden 

1-Çin)i Çen 
ll- Sessiz Çete 

ı5 · 8 -838 pe'teml:.. süııU akpm Y eai Si....,.cla Mlair N'uNcl4in 
"Ubclaılan t.rıfm .... hAmllcle ...- ı.....ri 


