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Devlet Demiryollannın 

Son iki aylık tarife değif iklikleri 



SAYFA 2 

Yarı • Sıyasal 

iki münasebet) 
iki zihniyet 

Bri'tanya imparatorluğunun os
?nanlr imparatorluğu ile münasebet
leri o devrin icab ettirdiği protokola 
uygundu. 

Mesela, Ayastafanos muahedesi
nin tashihine delalet ederek "Berlin 
kongresi,. nde bir yardrmı dokundu 
mu, komisyon olarak "Kıbnz,, ı alır
dı:. Anadolu topraklarının İzmir li
manından istismarı mevzuubahs o
lunca da İzmir - Aydın hattının imti
yazını alırdı . 

Bu tarzda hareket etmekte, İn
giltere yalnız değildi. Çünkü bu Ba· 
ton Hirsch'in biiyük volileri vurdu -
ğu, Fransanın Cezayir ve Tunüsü e
le geçirdiği, Balkanların elden çık
tığı devir idi. 

Bu protokol, Osmanlı imparator
luğu ile birlikte tarihe karıştı. 

Bugün, 
Mesela Boğazlan kapatmak işin

de, İngiltereyi yanımızda buluyoruz. 
Bütiin Dominion'lardan gelen tel
graflar, onların da lngilterenin fik -
rinde olduklarını gösteriyor. Ve türk 
delegasyonu, öyle, eskisi gibi, bir bü
yük devlete mağlub olduktan sonra 
bil' diğerinin yardımı ile ayağa kal
lcan bir devletin delegasyonu değil
dir. Kendi ~cüyle elde ettiği bir za
feri vesikalayan bir barış paktının 
bir maddesini gene kendi giicüne, ya
ni Avrupa barışma getirdiği emniyet 
ve banş payına dayanarak tadil ettir
meğe çalqan bir devletin delegasyo
nudur. 

Ekonomik bakımdan da münase
betin protokolu değişmiştir: 

Amk bir limanırnIZI bir istihsal 
bölgemize bağlamak üzere imtiyazlı 
bir demiryolu yapılmıvor. Bil~kis, bu 
gibi imtiyazlı demiryollar türk devle
ti tarafından çoktan satın alınmıştır. 
Ve çelik endfüıtrisi saltanatının uzun 
yıUar monopolunu elinde tutmuş O• 

'8.n lnırlltere, timdi bizim çelik endiis
trimizi kuruyor. Ve bu isin esası bir 
imtiyaz mukavelesi de~il: alelade bir 
ticaret ve mal mübadelesi mukavele· 
sidir. 

Tarih inkıtaa uğradı denemez. 
Tarih dün gibi bu~ün de organik ha
yatını yaşamakta berdevamdır. Şu 
halde, değişen nedir) 

De~işen, başlangıçta da söylediği
miz ıribi ingiliz ve türk milletleri a
ra8mdaki münasebetlerin politik, iü· 
ridik ve moral bünyesidir. Bu deği
şikliği yapan dn, bir yandan Türkiye
nin KemEı list devrimi bir yandan da 
İngiliz politikasrnm realist göriic~üdi.ir. 
Ve bundan, her iki dost millet de 
memnun olsalar ~f'rP1<tir. 

Burhan BELGE 
NOT: 

Dünkü yazımızda, bir cilmle, şu şe· 
kilde vanhş çıkmıştır: 

t ~Na~ıl {napsm. ~!. h~disele~, 1Jaldvi
nin mantığına zahir oliluğa nisbette: 
karşı ·partileripln ı bfaısı bu· mantık, in-' 

ri . ) ,,,.. "\._ l ., ,., ı:- ; . ı 

-giliz du§Üncelerine ve wzularrna dilş· ı 
mantJ,tr.,,. .j. < 

Bu cümlenin doğru şekli . . şudur: 
"Nasıl inansrn ki, h~diseler Baldvı•

~in mantığına zahir olduğÜ nisbette 'bı'z. 
rat bu mantık, ingı'liz karşı partilerı'nin 
dBşBncelerine ve arzrılairna düşmandır . ., 

Özür diliyerek düzeltiriz. 

Kısa memleket 
haberleri 

Sinopta bayındırlık i~1eri 
Sinop umumi meclisi, birisi Zeytin

liğe doğru sahili takiben diğeri de haa· 
tane önünden itibaren belediyenin yap• 
hracağı Asrt mezarlığa kadar olmak il· 
ıere Ada yollarının yaptırılmasına ka· 
rar vermişti. Bunların toprak tesviyesi 
ameliyesine ~aşlanmııtır, 

Hükürnet civarındaki Cumut'iyct a~ 
1amnın yanı ba~mdaki Aynalı kııdın 
mevkiindeki tepenin toprakları kaldırı
larak bu kısımlarında Cumuriyet ala
nına ilavesine batlanmıştır. 

General Halil in 
Ankara Halkevindeki 

• • • 
resım sergısı 

Değerli sanatkarımızın eserlerini 
görmek için gösterilen alaka üzerine 
serginin daha bir müddet devam edece
ği öğrenilmiştir. Yüksek sanatı hudud
larnnız dışında da takdir edilmiş olan 
General Halil, sergisiyle haziran için· 
de Ankarada başhyan sanat hayatına 

ayrı bir kıymet ilave etmiştir. 

Memleketimize gelecek 
türizm malzemesi 

Yunanistan ve Mısır hükümetlerin
deki resmi ve yan resmi turizm teşek
külleri tarafından ticari maksad gözetil
memek ve parasız dağıtılmak üzere Tür
kiyeye gönderilecek turizm propaganda 
malzemesinin mütekabiliyet şartiyle ve 
gümrük resmi ahnmaksmn. memleketi
mize kabulü Bakanlar Heyetince kar:ır
laştmlrnıştrr. 

Adliye terfileri 
Adliye ·vekaleti; mahallerinde 

terfi edenlere aid liste yüksek 
tasdikten geçmiştir: 

Maaştan 70 liradan 80 lira 
olanlar 

Erzurum Reisi KAznn, 4.nkara tica· 
ret reisi Münür, Balıkesir reisi İsmail 
Hakkı, İstanbul hukuk reislerinden 
Ahmed Kazım ve Ali Rıza 

Maaşlan 55 liradan 70 lira 
olanlar 

Temyiz raportörlerinden İbrahim, 
Bekir Nizameddin, Mehmed Ali, Ali· 
Rıza ve Siile:yman Şevket, Elaziz hu· 
kuk hikiml Mustafa, Denizli reisi Ah• 
med Esad, Ödemi' reisi Ahmed Şev
ki, Mersin hukuk bakimi İsmail, Ada
pazar hukuk hSkiml Ali Kemal, Bursa 
mUddei wnumisi Cemil, Ankara müd
dei umumisi Baha, Konya müddei umu
misi Sabri. 

Maaşları 45 Jirı:tdan 55 lira 
olanlar 

İstanbul sulh hakimlerinden İsmail, 
Nazmi Yaşar ve Ahmed Şakir Yalvaç 
hukuk hakimi Mansur, Uşak hukuk ha
kimi İsmail Fehmi, Samsun sulh haki
mi Numan, Bandırma hukuk hakimi 
Ahmed Hamdi, Cebelibereket reisi Ga
lip Bolu hukuk hakimi Süleyman Sup
hi, Bergama eeisi Agah, Muş reisi İs
mail Hakla, Burdur müddei umumisi 
Ramiz, Yoz'?'ad müıidei umumisi Nafi 
İrmir müdd~i umumi muavini Yusuf 

• Maz~ar •. ~~rum m~ddei umumisi Zey-· 
nelabidin, Kocaeli müddei tımumis(Ha
lil Hamdi, . Çankırı müddei wnu'~isi; 
Şevket, Ankara m~ir1df'i :~um.1 ba~u-t 
avini Fikret. · 

Maaşları 40 Tir:ulan 4.5 lira 
olanlar 

Kastamonu sulh hakimi Ahmed, Mi
las hukuk hakimi Sabri, İstanbul sulh 

h5kimi Niyazi, Ankara sulh hakimi İh· 
ııan, Tavas huk uk hakimi İsmail Hakkı, 
Adana sulh htkimi Hadi. Zonguldak hu-

kuk bakimi Kazım, Tekirdağ azası Şev
ket • .Gönen hukuk hakimi Vasıf, fstan· 
bul azasr Şakir, Edirne azası Ahmed 
Hamdi, Akseki hukuk hakimi Haydar, 
Mersin sorgu hakimi Kemal, Lapseki 
hakimi Hikmet, Kürrei Nuhas hakimi 
Hilmi, Ergani madeni hakimi Muhtar, 
Bartın hukuk hakimi Halil İmroz haki
mi Hüseyin Hilsnü, Niğde müddei umu. 
misi Hasan, Osmancık müddei umumisi 
Nezihi. u,ak müddei umumisi Ahmed 
Kasım, Mustafakemalpaşa müddei U• 

mumisi Kazım~ Nevşehir müddei umu
misi Halil Hilmi, Elmalı müddei umu· 
misi Emin. Sinob müddei umumisi Ke· 
nan, Bergama müddei umumisi Ekrem. 

ULUS 

Bu yıl Ankarada ilk 
mektebi bitirenler 

çoğaldı 
Kültür bakanlığı, ders yıu başında, 

orta mekteb sıkıntısı çekilmemesi için, 
şimdiden tedbirler almaktadır. Bu mak
sadla her vilayet merkezinde kültür di
rektörlerinin reisliği altında, mekteb di
rektörlerinden mürekeb komisyonlar top
lanmaktadır. Bu komisyonlar, mevcud 
orta mekteblerin vaziyetlerini, ilk mek· 
teblerden bu yıl orta mekteblere geçecek 
talebenin sayısını ve diğer hususları tet
kik edeceklerdir. Bakanlık alacağı rapor
lara göre icab eden direktifleri mahalline 
verecektir. 

Dün, şehrimizdeki orta mekteb ve li
se direktörleri, kültür direktörlüğünde 

toplanmışlar ve Ankaranm mekteb va· 
ziyetini görüşmüşlerdir. Toplantrya, kül
tür direktörü B. Rahmi Vidinel reislik 
etmiştir. 

İlk mektebleri bitirme imtibanlan bü
tün vilayet dahilinde bitmiş ve talimat
name mucibince bütünleme (ikmal) im· 
tihan1arı da sona erdiğinden, ilk mekteb
leri b;tiren talebenin sayısı malum ol
mut:tuı. 

Bu yıl, vilayet ilk mekteblerinden 
(1865) çocuk çıkmıştır. Bunun (662) si 
kız ve (1203) ü erkektir. Merkezdeki 
resmi ilk mekteblerden ( 504) kız ve 
(645) erkek merun olmuştur. Hususi 
mektebler, (71) 'mezun vermi11tir. Bunun 
(33) ü kız, (38) i erkektir. 

Yeni posta ve telgraf 
tarif el eri hazırlanıyor 
Posta ve telgraf ücretleri muafiyet

lerini kaldıran kanunlar mucibince yapı· 

Jacak olan yeni tarifelerin hazırlık ve 
tetkik işleri bitinceye kadar gene eski 

pos~ ve telgraf tarifelerine göre ücret 
alınması Bakanlar Heyetince kabul o

lunmuştur. 

Bir kömür ocağı Eti Banka 
devredildi 

Ereğli kömür havzasının Kozlu mev· 
kiindeki 361 numaralı kömür ocağı, ma
den işletme işleriyle meşgül, Eti banka 
devredilmiş ve buna muktazi muameleye 
başlanmıştır. 

DİL KÖŞEStı 

Bir lstanbul gaz;etesine Montröden 
gece yarısı çekilmiş bir telgraf .... lçin
de boğazlar konferansının ilk günü
ne dair hadiseler, muhabirin kendi 
görÜ§İyle yaz.ılıdrr. Bir muhabir, ne
lere ehemiyet verecek, neleri esaı, 
neleri teferruat sı:ıyacaktır, bunları 

. dil kö§emiz.i iliilendirm.i;yen ıeyler ... :. 
B~,· burada bu telgraf · haberinini 

orta yerine onaltı puntu ile konmuş• 
bir ara başlığına irişeccğiz: 

' 1HERKES TÜRKiYE iÇiN ••• ,, 

Gazetelere gece yarısrnclart aonra 
gelen telgraflara gece sekreterleri-
nin başlı/: koyduğunu bildiğimiz için 
bu yarr ciimlecle göz.e farpan §İvesiz. 
likten dolayı muhabire bir suç yükli
yecek değiliz. Fakat kime aid olursa 
olaun, suç suçtur. "Herke• Türkiye i
çin .... ,, btı§lığınrn türlıçe olmadıiı gün 
6ibi meydandadır. Böyle biçinım bir 
cümle, bize kalırsa, kötü bir tercüme
clen doğmuıtur •• lstanbul gazeteai bu
nunla 61Herkes Türkiye lehinde'', Y«ı· 
lıud daha türkçc konuJOlun "Herkes 
Türkiyeden yana ... ,, demek İstemiştir. 

Cümlenin lranııxasıtu yazarsa,,, 
bu kötü cümlenin harfi harf ine o dil
den - tercüme değil - ıöylece çevril
mif oüluiu görülür : 
"Tout le monde est pour la Turquie,, 

Fakt bu türlü tercümeleri, eski 
Beyoğlu anema perdelerinden sonra 
görmek insanın gö%iine batıyor ....... . 

Dış Bal{anlıl{ 

tayinleri 
Varşova elçiliği müsteşarr BB. Bas

ri Reşid Marsilya Başkonsolosluğuna, 

Marsilya Başkonsolosu İnayetullah Ce
mal Londra Başkonsolosluğuna, Lon
Başkonsolosluğuna, Roma Elçiliği Baş· 
Başkonsolsluğuna, Rma Elçiliği Baş

katibi Ekrem Kıbrıs Konsolosluğuna, 

Vaşington Elçiliği katiplerinden Niza
meddin Tokyo Elçiliği Katipliğine, 

Portsaid Kançdarı Hikmet Hayri, İs
kenderiye, Hamburg Kançıları Celal 
Hulfi.si Berlin kançılarhklarına derece
lerile naklolunmuşlardır. 

Hamburg Başkonsolosu Kemal Aziz, 
Barselon Konsolosu Kudret, Triyeste 
Konsolosu Talat, Kıbrrs Konsolosu Mu
hittin, Gümiluna Konsolosu İdris, A
tina Elçiliği Katiplerinden Nihad Uz
man, Sofya Elçiliği katiplerinden Ze
kai ve Fethi Osman, Prag maslahatgü
zarlığında kançılarlık i'leri vazifesini 
gören Safder Şükrü, İskenderiye Baş
konsolosluğu kançdan İbrahim Sırrı, 

Atina • Pire başkonsolosluğu kançıları 
Refet, Londra başkonsolosluğu kançı· 

lan Saffet, Manıilya başlmsolosluğu 
kançdarı Faik Ali, Haleb konsolosluğu 
kançıları Kemal, Rizaiye konsolosluğu 
kançrları Ahmet Muhtar, Varna konso· 
losluğu kançıları Ahmed, Uskilb kon· 
solosluğu kançıları Ahmed Halid dere
celerile me. keze naklolunmuşlardır. 

Merkezden Fuad Carim Barselon 
başkonsolosluğuna, Zeki Nebil Var
gova elçiliği müsteşarlığına, Mebmed 
Nurullah Gümiluna konsolosluğuna, 

Mehmed Ragıp Tebriz konsoloslu~una, 
Reşid Vaşington elçiliği başkatipliğine, 

Mehmed Rifat Triyeste konsolosluğu
na, Ahmed Fethi yeni ihdas edilecek 
Şam konsolosluğuna, Hikmet Naci Ha
lep, Vahid Atina • Pire, Mustafa Feh· 
mi Londra, Ziya Uaküp konsolosluklarr 
maiyetine, Muzaffer K§mil muavin kon
solos olarak konsolosluk işlerini gör
mek üzere Prag elciliği katipliğine, Ri
fat Rüştü Paris, Abdüahad Roma, Tev· 
fik Kazım Atina, Rıdvan Halid Sofya, 
Ömer Lütfi Bükreş, Lütfi İsmail Bel
grad elcililderi katinliklerine, İrfan Ni
yazi Marsilya, Salih Rasid Rizaive. İz
zet Tahsin Hamburg. ' İhsan T~nah 
Kudiis, Cemal Kazrm Sam, Ali Fuad 
Varna, Kemal Cenani Bııtum konsolos
luklarına derecelerile tayin olunmuş

lardır. 

Tayin olunanların içerisinde terfi 
müddetini doldunnus bulunanların ter
fileri aynca nazarı dikkate alınacaktır. 

İdarei hususiyelere dev
redilen vergiler ve hazine 

alacakları 

. Hus,usi idarele.re devredilen araızi ve j 
bin:a vergiler~ ~olayısiyle, finans bakan
lığı ·ile idarei htı&usiyeler araımıda.yeni ! 
bir vaziyet hasıl olmuştur. Bazı yerler

de idarei hususiyeler hazineye karşı borç
lu vaziyette bulwunaktadıdar. Finans 
bakanlığı, bu hususta yaprlacak muame
leyi tesbit etmiı ve bir tamimle vilayetle
re bildirmiştir. 

Ankara çiftçisine pulluk 
ve sap arabası veriliyor 

Ankara vilayeti tarafından her yıl 
olduüu gibi bu yıl da, vilayet dahilindeki 
çiftçilere dağıtrlmak üzere, 250 pulluk 
ve 21P aded sap arabası satın alınacak
tır. 

Şamlı panayırı çok rağbet 
kazandı. 

Ayın yirmisinde açılan Balıkesirin 

Şamlı dönüş panayırı bu yıl büyük rağ
bet görmliştilr. Kalabalık Lir alıcı ve 
satıcı hazır bulunmuş ve 3500 kadar 
hayvan satılmıştır. Panayıra gelen 
halk ve esnaf çok memnun kalmışlardır. 
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Devrim çocuklarına me •••. iilar: 8 

Geçmiş ve gelecek 
Balkan harbı oluyordu; nrota.· 

rından Çatalcadaki bulgar topla· 
nmn seslerini duyduğumuz mek
tepte bize tarih hocası, Viyanayı 
vaktiyle na•ıl lmfattığımızı anla
tıyordu. 

Bulgar toplarının ve tarih hoca
sının seslerini yıllarca sonra hatır
ladığım zaman geçmişle içinde bu
lunduğurmız günü ne yolda kıyas
lamak, onları biribirine nasıl bağ~ 
lamak, onları biribirinden nasıl 
ayırmak gerekiyor, onu düsün· 
dümdü. 

Bizim o giinlerimiule "inkilab 
d ·1 q 

a ı 11erı en 1908 hadiıen. köklü 
ve bütün bir devrim değildi. Bu 
günün devrim çocuğu, yalnız geç
miıle içinde bulunduğu günü de
ğil; geçmişle geleceği, eski ile ye
niyi tam bir sağduyu ölçüsüyle kı
yaslıyabilmeli, bunların biribirin
d en nasıl ayrılman gerektiğini pi.i· 
rüzsüz bir bilgi halinde bilmelidir. 

Sana devrim çocuğa dedifim 
.zaman, senin yürüdüğünü, koıtu
ğunu, duraklamak ne demektir 
bil.mecliğini anlatmıJ olmıyor mu. 
yum? O halde senin bandan aonra 
atacağın adımların ıılCl§acağı a
maç, gelecek, ve senin, hatta ıe
nin değil, bizim arkamızda kalan 
tozla yollarda geçmiş'tir. 
Geçmiı'in bu günü ve yarını ha~ 

zırlıyanı, geçmif'in bu güne ve ya
rına varmamak için ayaklarımıza 
•ardmt§ olanı bulunabilir. 

Geçmİ§ vardır ki arkamızdadır 
ve bizi, arkadan esen bir rüzgar 
g!bi ileriye itn. Ôyle g~ ile· 
n~en ayı~acak değiliz. Ôyle geç• 
mt§lere bıze kCJtılmak ve biz.imle 
beraber ilerinin olmak mukadder. 
'1ir. { 

Ayaklarımıza böğürtlen diken• 
leri gibi dolaıan, omuzları.mıulan 
kıskaç gibi yakalamıya yeltenen 
eskiyi yıkıp kırmanın da ileriye 
doğru seğirtmek kadar kutsal bir 
b ç olduğunu unutmıyacaknn. i 

O diken, anan, baban, •oyun, 
•opun olabilir. O kıskaçlar. dost.J. 
lann ve sana iyilikleri dokunmuş 
olanlardır belki; fakat ıenin va
zifen onları hiçe sayarak ve onla. 
rın gücünü dindirerek yolunda 
yürümektir. 

ltiyad denilen kötü zincir, ba
zan yeniyi eskiye esir etmeğe yel
tenir: iki telli sazı, koca bir orkes
tradan üstün tutanları görmüyor 
musun? 

Eski ile geçmİ§e, ne bağlanacak
''1! ine aldanacaksın. Eski ile geç· 
mış, .a~cak tarihinin büyük ıerel 
lırtınalarınJan kopmu1 yeller gibi 
yolculuğunda sana bir hız kayna. 
iı olduğu zamandır ki senden say
gı bekleyebilir. 

. M. Nurettin ARTAM. 

~:Bir. köy istanbul'beledi~e 
· huchıdu ·dahiline alındı 
. . fstanbulun Yeşilköy nahiyesine bağlı 

Kalikratya .köyünün İstanbul belediyesi 
hududu içine alınmasına karar verilmiş 
ve İstanbul valiliğine tebliğ edı~tir. 

İzmitte bir meyvacılık 
istasyonu kurulacak 
İzmit, 27 (A.A.) - Bu yıl bliyük 

Derbentte bir meyvecilik istasyonu ku~ 
rulmasmın kararlaştırıldığı tanın bakan
hğmdan vilayete bildirilmiştir. İstasyon 
şimdilik 1520 hektar büyüklüğünde o
larak yapllacak ve örnek bahçesiyle fi
danlıkları ihtiva edecektir. Dün vali, be· 
raberinde ziraat fen memurlan olduğu 
halde Derbende giderek istasvon yeri 
için tetkiklerde bulunmuş ve Maşukiye 
köyünde elverişli yerler seçilmiştir. Ya· 
kında yüksek ziraat enstitüsH rı~açlık ve 
bahçıvanlık profesörü Glaysbl"rg istas
yon yerini görmek üzere şehrimize ge• 
lecektir. 

Anka a Birası Mevsimin En Güzel ickisi 
. ', . ' 

• 
ır 
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SON DAKIK~4: 

Boiaz ar ı. onf eı-aıı 1 hakkında ~tal)'an 
·· ·· ·· e Aı· an ın bir notu go~ıı 

Roma, 24 (A.A.) - Stefani a1ans1 

bildiriyor : 
Stefani ajansının diplomatik muha 

>İri Montrö'de başlıyan konferansın 
Akdenizin başlıca meselelerinden bin· 
ne temas ettigini kaydetmektedir. Fil· 
hakika. bogazlar ticaret, siyaset ve as· 
!!:erlik bakımlarından bir çok devletle& 
ıe bilhassa Akdeni.ı: devletleri için fev· 
kalade ehemiycti haiz mecburi bi.r ge· 
çid teşkil ederler. İtalyan bükümeti. 

..ımumi şartların bu mesele hakkında 
'1lÜzakerelerde bulunmaya elverişli ol· 
:nadığı hususuna na arı dikkati celbet 
niş ve umumi va iyet tavazzuh etrnc
.Jikçe konferansa İ':'tirak edemiyecegi· 

ni bildirmiştir. 

olmaksızın ve Roma hükümetince res 
men tasrih olunan ihtirazi kayıdlara 
rağmen görlif ~len konferansın gayrita· 
biiliğini kaydetmektedir. 

A nadolıı ,4janıunm noııı: 
''Dıt Bakanımız Montrö'Je bu 

italyan notıuına cevab vermif ve 
bu ce1JabınJa bugiinkü vaziyetin 
muhtelif manzaralarda inkifalı o
lunca ltalyanın lıonleran~ çalıtm~· 
ana girmeye hazır olJugana Jaır 
teyiJatım:lan memnuniyetle bah· 
ıettüıten ıonra henüz baflayıp tle
vam etmekte olan lıonleran.a ~tal
yanın qtirakini ı~r~ekle bahtır,ar 
olacağını bildirmıftı. Ço~ tee .. ııl ~
lunur iti, Jiğer milletlerın ha!.atı 
iflerinin ltalyanın muvalılı .ıore· 
celi zamanlara i•abet ettırmelı 
mümkün değildir.,, 

İtalyan basınrna gelince, o da en e 
ıemiyetli Akdenı meselelerinden biri 
:un buyuk Akdeniı devletlerinden bırı 

üçüncü tebliğ: Projemizin ilk 
kısmının tetkikine h<işlandı 

Karadenu: sahillerinde bulunmıyan dev• 
Montrô, 24 (A.A.) - Konferans ta· b"k d"I bılecek .. ekilde tasri· 

1 Jetlere tat ı e 1 e '11 

rafından liugün a agıdaki uç numara 1 
• • • • • Mumaileyh keza tahtel· 

t brğ . . hını ıstemışteır. 
e ı neşredilmıştır: . . der i edilen istisnarun u· 

Konferans yeni Zc:Jandanın konfe• bahırler ıçin P ş . . . . . t • •1 • de teşmıhnı ıstemış er. 
ransta kendisini temsil ettirmek fikrin• çak gemı enne . i 

d S h bu maddenın umum 
de olmadığını ve fakat Lozan andla9ma· Lor tan op. . . 
aı hükUmlerinin muhtemel bir feshi ve• heyet baklanda yeni prensiplen v~ yenı 
ya tadiline karşı hiç bir itiraıı bulun~· bir metni ihtiva ettigini kaydeylıyerek 
dığıru bildiren ve mezktir ınemleketın meselenin heyeti umumiyeai hakkın.da 
Londradald fevkalade komisc:~ tarafın· Londradan talimat istem~k zorunda kal· 
claD gönderilen mefrtubuna ittili k~t: d dıfı ve bu talimat benllz gelmediği 
mittir. Konferans tilrk projesinin ildnCl • ~ b rubabtaki hareketini talik eylemek· 

kııtnının tetkikine başlamıttır· ıç n td~tunu bitdirmi'tiJ. 
Litvinof, 6 madde şümulünün ancak te 

0 

Teknik komitenin tebliği 
Montrö, 24 (A.A.) - Teknik konıl· 

te bugün a~ğıdaki tebliği neıretınittir: 
"Konferansın teknik komitesi saat 

l6 da Bnııun reiıliil altında ilk celse· 
ııni yapmııtrr. Bilroıunun kun&IUfun• 

-lan sonra reisliğe ikinci romen rmırah· 
hası Contzesko'yu aeçmi!tir. JComi~e 
'Onra tUrk projesinden kendisine verı· 
len kısımların tetkikine geçmiş ve mu· 

lraddemenin görüşmesini proje görüş • 

aıelerinin sonuna bırakmaya karar ver· 

mittir. 
Komite birinci maddenin bırakıldla· 

değiıtirme veya kaldırılmaıına karar 
vermek itini tahrir komitesine bırak· 
rnııtır. 

Komite ıuhhlye realmleri meselesi • 

nin teknik mibakerclerlae bqtaaut ve 
tUrk delepleri boiaslarda ııbhlP tef· 

!-t ..ı .. ,..hi· 
Cilitı ve tahsil olunan rHUJUCPN 

Yeti hakkmda lsahat vermiılerdir. 
"k mahiyet· 

tnıiliz delecelerince tekn1 

te bahat istenmiftir. 

Bulgar. ingiliz. yun80t *.!:;; 
in ft Japon deleselerfill• .., .. 
Ciriit teatisi olmUI ft bu dlrk JiCDaft· 
larıncla dunrıakumJ soıasıa::,:-n· 
•it olarak g~ea ..,,ısr1_..,, ~ 
nıi atmmasr Userinde cereyafl etmiftlr. 

B. IJtyfnof. fstediii tadf~erin fA. 
u- .__._1 eclil•n prensiblenn terkiAl 

~an um &.- ..a:&• i. Kara· 
bt17ea taa""'lun eyle•-."' 
ctenın. nsu.ı .ulyetinln Lo~'da ta· 

Ol
dux..•nu çUnkil bu denııden çı· 

cunnnt .,.. b. b" 
b k olan kuvvetler hakkında aç ır 
ta.::idler derpiş edilmemiş bulunduğ~ı-

r.. 1 maddenın 'lu söylemiş ve esasen ,., tnc 
• · "d oldugu· 

ancak nezaket zıyaretlerıne aı 
nu kaydetyJemiıtir. 

Lord Stanhop. KJıracleoi de yapıla 
cak polis hareketleri ihtimalinden bah 

letmittir. . . 
B. Sta, Japonyanın Karadenı.7.e gı· 

recek harb ıremHeri ,,alck nda de~is e· 
. Karırclenı den 

dalen tahdi"'eri avnen d"l 
çıkacak harb gemilerine de tatti1r e ~ • 

tcJu&unu bı1· 
lftek eartiyle kabule hazır o ıı. 

di,,,.,i tir. • ·r 
B. Litvinof. Vl' ivrti cfi"er 

11 

d·t • ecek o1aıı 
denitıle mukaveM e 1 emıv . 

• • ., r '!'! 
Kar;.denizin ). suı;i m h\yelı ' .,.e 
t'ar etmiş ve Kararlt'.'nİ sahi1terincle U· 

lunan devletlere aid olup bo .a !ırr1 ~ 
çıkacak P.emilt're mr .. ' llr rteniıe.gırece 

l "dl ri aynınt 
ıemilere korı"J n t h, 1 e n 
lroynuva imkan oJm;tdıgıtıı kaydetnıit-
tir. Di ~er tar•ftaD ~Jeyh ıcaracle· 
Aiaden Sovvet Ru.,anrıı dlter llllllnJa. _._ ... kil•· 
rına ıemiler gCSndermek soru-

bilecek otan memleketin huııusı tarda· 

rını belirtaılıtir. 
B. Pot Bonkur. Fransa hilkümeti a· 

dına. hakiki barb gemilerine konulan 
tahdidlerin ayatn maa\'in ı~Uere de 

.. ı-- hakkında en kati ibtırazl Ira· 
kon"'" .. sı ih • i 

dlar dermeyan etmi! ve bu ttraz 
Y1 . ·a gemiler 
lıayıdlar şUmulf\nün muavı 
hakkında kabul edclecek olan tarife 

Utevl\k\cıf bu!unduğunu söylemi•tir. 
m Dr. Aras. umumı prensiplerle ilgili 

1 un bo~azlar böl-
karar her ne otuna o • 5 

,esinin emniyetini temin için d~rpit e
dilen ve öyle luı1acak olan tahdıdler ve 

prtJarın konferans tarafından gihilfll· 
Jebilecetini ıcavdetmiştir. Dr. Aras'ın 

da 
kaadı bilhaua eve1den haber 

bün n ma .1 verilme. seçerken rnatUınat vert me ve 

toniJato•arm tahdididir. 
BB. Stanhop. Litrinof, Sato ve ~on: 

t.esko. evelden haber verme prensıplnı 
teknik komitece tetkikten aon~ ıntılllet 
hakkında verilecek aor tıa:Yd• ıhtlrasl· 
siyle kabul etmltlerClir. 

StanhoP. tOJlilitelana tahdidi pren· 

lipUd de H.000 deo yukarı -1>_1r rakam 
te8bitfa• yarabl)ecelc oıan teknık komite 

tarafıftdan tetkik ---- bydı ihtira· 
mi~ ırabul eylealİ!tİr. 

JJriinOf dahi, IOll fıkrası Karadonis 
tıalaillel'l devJetıeririin hususi vasiyetleri· 
nin tpiaiD&lllll ıaammun eden • h • 
&luallDlll derpfj eftiii .U,na sebebiyle 

tabdid prflltlpitii kabul etmlttfr• 
Romanya deleıaıyonu. bu madde 

nin ort:ıra çlbrdıeı tekilik meseleler il· 
gili komiteee tetkik. olundu~ ve bütün 
dtleıa yontar prenaip ıneseles& !'8k~da 

LatJ n·nı' tasrih ed bilmeJenne im)cin hare.- e . . 
k talimatı atclrkları vakit ıörütll· 

verece . 
ü bildirecegini aöyJemifteır. 

n kad<li'*'" ve altıncı 
Konferan• ınu J • • 

maddenhı bu noktalarını tali ketmıf ve 
diğerlerini teknik koınitey• havale eyle· 

mittir. 
Ut aJriben y.edincİ mad· 

Konferarı m 
deyi tetkik etini tir. . .. . 

StanbOP bükümc?tinin gorusunu bıl· 
dirrneyi talik etmi tir. . 

Pol Bonttur 7 iner maddede derpı 
.. ·n halibarbte bulunan ve Ka· 

dile~ repmı · "ti e . • ..ı 1c olan gemı1erın tonı to· 
rade111:t.e r.ıu~e . 

Ld"d •tm k ifb.·myle Lozan mu· 
ıannı ta.. 1 ' ..ı.d • • ..min en ayrıldıg ru kay etmıt 
hed 1 re 1 • • dan doğan 

yiJ}etler ceaıavetı paktrıı 
ve . rin tatbiki yahu• pçif .er· 
teaJıbi1dle tahdidi Ut delil falrat ayni 
beltllıtn'~-nı ite teob6r edecell eler· 
sunanda fftPOA• 

NEGlJS 
Dava ·ını müdafaa 
için Cenevreye mi 

~idecek? 

Londra. Z ( \.A.) - Ne us dt n f, 

Edeni kabul • mı ir. Ne ~fü; B. Ed 
hala tem il et n \~ olcln~u fılcrı ele 
bulundugu hiıl iimetinin ni ıet ve c.li ~l n 
celeri hal:l,ında i ahat vermistir. 

Söylendi ine gore Negcs R. Eclcn" 
Habcşistanın eri.tim bir millet olarak 
varhgını muhafa a etmekte ve italy.an 
istilasına kar111 mukavemetin devam ey 
)emekte olduKunu ııöylemiştir. 

NeıUıo bütan bu işler hakkında Ce· 
nevre asambleainde biuat izwt ver
mek üzere Cenevreye gitmesi ihtimah 
oldupnu farz ettirecek bir takım sebeb 
ler vardı.r. 

lnciliz mahfillen, Neguaün memle· 
ketinden çıkmaıındanheri Halı~fiatal)da 
bir hUkümet olmadıgı ve imparatorun 
ileri aUrdüğU idclialann İngiliz kabinesi· 
nin güddüğU yolu asli dcgiştirmiyecegi 
düşüncesinde israr eylemcktccfir. 

ltn i~re Nt-l(İİ'4İİ İsh•m;) or 
Bern, 24 (A.A.) - F'ed1.:ral mcdıs, 

italvan • habct anı şmaı:lı~ı hallutilin 
ceye kadar laviçrede oturmak proje in 
den vaı geçmesini Nec" iden talclıet 

miştir. Federal nıeclıa, 1 viçrenin kel'· 
dlıine yukarı bir devletle harb halinde 
addedilen diğer bit devletin reisine mi· 
satusevclik gôı&termiyeceı'.:ı ıniltalaaaın· 
dadır. Bununla beraber lsvlçrt: hukihne
ti, Necatiyc milletler cenıiyetı asnmhle 
ainde babet davasını mııdafaa etıttek ii· 
zere Cenevreye gitnıck mUt.andesini 

vermektedir. 

pİf c:clitme.ıse bunun bir tehllke arze 
debilecetlni söylemittir. 

Litvinof, Milletler Cemiyeti paıcbn· 
daA wya bu pakt içinde yaptlmıt anlaş. 
malardaa clopn yardım teahhUdterinin 
y~rine ptiriblteai ftyfiyeta JaÜltelU 

olmak üseR haliharbte balunan cemil~ 
rin karadeab:e- gümc:ainiıı awini ietih· 
daf eden. bir tadıl teklifinde bulunmuş· 

tul'. 
Bon,ur Lltrinof tarafın lan yapılan 

te'ditin clahı& Jecin hır tarzda tetkik e· 
dilmesi Ju ydı ihtirui&iyle, ilk bak~ 
Milletler Cemiyetı paktmdan ve bu 

pakt ce çeve i dahilinde aktedilen an· 
laıma1ardan dogan teahbüdlerin yerine 
getirilmeıme ıd fr~ ısız dli~uı1"clerine 
tevafuk etti .. ıııı M;yletnifdr. 

IJolitis. anla nl!lda im :aları olmıyan 
devletlere k. r ı Tur ·i> enin uitarafbk 
va ifeleJI halckında. So et Flıg a \a· 

rafındı6 yarıl u tadil teklifinin ortaya 
çıkardıgı huJ..11kı ımti> a:r.a ı aret eyle-

miştir. 

Dr. Aıas, Turla}' eniıı l>uliın ıuiJl~t
leraras• tea1'lıiıdlerini YC uitlAhi Mil
letler Cemiyeti paktından kendiıoinc du 
ten teahhüdlen yerine getireceğinden 
katiyen fUphe edilmeme&i la7.tm g~di • 
ğini sbyledikten sonra bu teahhadle-r 
meseleainin hususi bir maddede bahis 
mevzuu edilmesıni teklif etmittir. Sekı· 
zinci madde hakkmda tıiç bir düşiincc 
ileri sürülmemi\ttir. 

Reaa konf eranaın aadece iptidai ma
W1ette ilk blr tetkikte bulunmu, oldu· 
tunu tllrih eyleml,ttr. 

ATEŞHAÇIN DAGITI LMASINDAN SONRA 

Feshedilmiş birliklere aid üniforma 
ve nişan taşınması yasak edildi 

Par;s, 24 (A.A.) - 11Ateşhaç .. teş· 
kilatının feshile alakalı karardan bah· 
seden B. Sa'engro, 18 haziran tarihh 
kararnamenin bu te,kilata bağlı bulu· 
nan bütün cemiyetlere şiımulü oldugu 
söylemiştir. 

Dıger taıaf tan hukumet. ··At şhaç .. 
lcşl:ılatı taraf ınôan kun.ı1nı !i olan bir 
takım içtımaı müesseselerin bu teşkila· 
tın propagandasını yapmakta oldugunu 
bilmcl,le beraber, çocuk bakım evlerı 

ve saırc gıhı muesseıselerin mu .afaza e· 
dilmcsinı du unmcktcdi . Bununla be 

ral>eı bu gibı mu sese! rın ıc ni am 
n melcri yeı ıleştirilecektır. 

Pari . 4 ( A.A.) - B. Salen ro bu 
t ın pr f 1 n: sa ıdaki talım tı nder· 
miştir · 

" 'ır t ı'c m ~chırlerd ve bılhas a 
P ı ıst ca elerde vukua gelen Jı eh e 
ler <ol ı ıyle departmanlar ıcınde 

1884 larıl lı kanun biıküınlerinin t tbik 
ve umumı ın ı amı muhafa a esasına 

dayanmak sı retiyle fesedilmiş hirhlde· 
smr m led bilirsiniz •.. 

B. Salengro. bu taWmata aynı aman 
da Pariı pohı nıi.ıd:.ırı etine de v nnı 

Fr n ız iç Bakanı B Ro/e Salenıro 

tir Bununla beraber. 1884 tanhh ka 
hukuml ri Pariste carı olmı} ac ktır 

Filistinde çarpışmalar oluyot 
Kudus. 24 (A.A.) - Arabların Nab

lus ile M ıresham yıkınında hükumet 
kuvvetlerine kar,, :yapmıt oldukları 

son taarruzlar, çok ciddi olmuttur. A .. 
kerler, Samarie dağlarına aıfınmakta 

olan kuvvetli silahlı arab çetclerinı ta 1 
etmek için mitralybz kullanma&a mec
bur olmuftur. 

Zannolundutuna- &öre arah1ar. ha h 

telef vermitlerdir. 

Yeni bir hava rekoru 
Villa Coublay, Z3 (A.A.) - Baroı· 

rafın ilk okunuıpuna &öre fraıwa kadm 
tayyareciai Man Hiliz, bu ubah 14008 

metre irtifaa çıkarak 28 haziran, 1935 

denberi ıtalyan kadın tayyanciıi Cari· 

B. MET 
Y olt"uluğunun neticeJerinden 
ınemmmi) etle bahsediyor 
Atina, 24 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: B. Metakaas, gazetecilere, Ma
kedonya ve Trakyada turala kar•• gös
terilen çok hararetli ve heyecanh kabulü 
ehemiyetle kaydettikten sonra kendi 
yolculugundan elde ettiii mükem· 
mel intibaı ve Makedonya ahalwnin bu· 
gün yalnızc;a mutad itleriyle utraııp e· 
meJJerinin sadece iyi bir idare oldutu 
te•bit etıniı bulunduiunu bildirmit •e: 
"Bu itibarla'* ahü bllldimetin pyret· 
lerini tüdir etmektedir. ltte baldkK 
milh uzlaflDI da budur." Demittlr. 

Keza B. Metak ... ukeri kıtaJan tef· 
tit sıraaında elde ettiii iyi intibadu ve 
orduda halen mHcod mutlak inzlbt ru
ahıındn da bahaetmiftir. 

Atina, 24 Ut.A.) :,_ Atina ajanla bil· 
diriyor: Kini. yolcwupna dri'am ede
rek dün Verria ve Na...a ~1ıtriıd d· 
yaret etmit ve memurlar, halle tarafm· 
dan pek hararetli bir aurette ~.rıılan
mqtır. 

5( • i yaralı~ an 
bir yıldının 

Parla, 24 (A.A.) - Şiddetli bil' fır· 
tına srrumda dil!en bir yılchmn, 1848 
senesinde Mont Ruj bahçesinin yakmı· 
na dikiJmit olan büyük blr me,e atacı· 
nı devlnnittir. Ataç devrilirken, içine 
çocukların ve bazı yolcuların ııtınmıt 
oldukları bir mUdka tribünUnU twib 
etrfti9tir. Etli 1tadar yaralı vardır. 

'VVVVVVV 
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na Nepne'a aid bulunan kadın yubelr 
tik rekorunu kırmıttır. 

İtalyan tayyareclai, 12.000 metreye 
kadar yUkselmit idi. 

Suriye ye 
Hanği şartlar içinde 
erkinlilik verilecek? 

Paris, 24 (A.A.) - Hariciye milıte 
tarı bu aabah Surye deleıuyonunu ka
bul etmittir. Pek dostça ıeçmlt olan 
göriat teatileri ııraıında müstetar. Fraa 
sa ilı Suriye arasında bir dotatluk ye it· 
tlfak antlllflUlı yapılabilece&i ümidi
ni izhar etmit ve bu andlqmaıun franan 
mancluının lıralkmuı w Suriyenia Mil
letler Cemiyetine 1İrD1C•i ile aynı sa
manda ytlrirHli• konulmuı lbım pl
melıte olcluf ... u aöylemitrir. 

B.Çurçil pa · .. . . 
vazı yetini 

tgö .. o 
Len._, 24 (A.A.) - B. ~ı. bu 

ublh aa,ı~ oldutu hl&- nutukta ~y. 
ru~ hail huuclaJd nslyetlAln 1tl4 
eeneelndıld n.dyetten daha berbat ol4• 
pnu sö1lemit olan harbiye numnm 
haldı oldutunu bildirmittir. 

Hatib, pnları illve etmlttir: Bizim 
ftaiyttimb ha~ 1914 deki kadar iyi 
delildir, çllıüil müdafaamı ·ıu-., 1 dilmi•. ı: l • c-T·•r. 

Berlin Büyük Elçinuz 
Bir kaç ıündenberi tehrimizde bul 

nan Bedin bUyUk elçimiı B H • U· 
k• • amdi A· 

pa ın yakında lzmire Kideceıc.i öıc. il 
mittir. " "ren • 

R. PEKER-ıu 

l İııkılllb Dersleri 
R Pek •· A. . er an nkara ve lıtanbul O • • 

dertlerinde tutulan t l L nıveraatelerinde verdix.1 
• euc notları " d •• 

B"aımnince kitap h l' d b • ıoz en ıeçirildikten aonra, 
a m e aaılnıııtır. 

124 aayfa tutan 
)"erde ON KURUŞA.eaer, yalnız baakı mawafaam......,. 

a&tdmakta.ı-
~ ...... 

~'W,.,..,..~f'lıN~f'tN\ıM,.,.,"""'~ 



~ived:urupa 
JJirlijintlen 
fialııetti 

,..,, 1. '*" .,.,.,., 
bir ~ tanin e.4ecek bc1ar üt • 
IDl~tllcllr. Tarifenin hem npn. ~· 
au, hem ele Pali& aakllpt lshı ~r 
olmalı da nakil quıcı. 8UrJt w Pıltıldr 
vermektedir. 



25 HAZiRAN 1936 PERŞEMBE 
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2 L aza: 2 • 

Boğazlar konferansının ücüncü , 
.. .. gunu 

Anlasma projemiz görüşülmeye başlandı 
_,. 

iınusını müteakib meriyete girmesi la- Bunun tizerıne milletlerarası emniyet madde tahrir komıtesine gônderilmiştir. 
Komite, czciımle ''bitaraf,. tabinnın şu· 
mulü hakkında B. Politis tarafından ya· 
pılan mülahazaları da gb onw1d tuta
caktır. 

( Ba~ı 1. inci sayfada) . zım gelecegi kanaatinde bulunduk. Mü- hakkında millfihazalar ilavesi kabul ~ 
Bu madde, Türkiye arazisinin her hangı talaanıiza göre, Montrö'nün kararı bo- dilmıı ve ilk iki fıkra tahrir komitesine 

yabancı bir devlet tarafından ansı%Jn bir · k'l ı·d· gönderilmiottir. Komı"te umum·ı heyet ta-k ğaı:lar rejiminı teş ı etme ı ır. :ı 
darbeye maruz kalmaması içindir. Fa at Miıhim diğer bir nokta: Yeni muka- rafından müzakere edilecek katı metni 
aynı zamanda muhtemel saldıranı ani bir 1 dı hazırlıyacaktır. vele muvakkat olma ı r. 
hücumda bulunmak imkanından mahrum Nihayet diğer bir nokta da, beş sene- Birinci madde hakkında hiç bir mu-

etmeye matuftur. de bir tadil imkanı meselesidir. Türkiye talb ileri &iıriılmemi tir. 
Bir harb t ehdidi halinde, Türkiye bu tadil imkanını şu tek farkla teklif et· İkinci madde de. İngiltere, Romanya 

derhal hususi bir nizamname neıretmek mektedir: Bunun egemenlik haklarını ve Bulgaristan delegeleri alınacak re-
lıakkını muhafaza etmektedir. Türkiye, haiz olan devlet tarafından kabulü bu simler hakkında bazı mülahazalarda bu-
cihan knmoyunu tatmin maksadiyle, harb imkanın tahakkuku için lazımı gayri mu- Junmuşlardır. Bilhassa Romanya dclege-

tehdidi halini tayin için tahdidi hüküm- farik bir şart olarak kalacaktır.,. si bu madde ile beşinci maddenin metni 
ler ilavesinde tereddüt etmek istemiyor. arasındaki münasebeti kaydetmiştir. 

mi Hın· dı0stan ve Cenubi n A b d Türkiyenin istediği ıey, milletler ce • r. ras u üşüncelere cevab ver-

yeti tarafından bir yardım değil, sadece Afrikası tadile itiraz]an miş ve ezcümle B. Numan Menemenci-
harb tehdidi halinin tarifidir. Görüldüğü oğlu tarafından geçen celsede yapılarak 

Dördiınü madde hakkında B. Kont
zc ko mulahazalarda bulunmuş ve Dr. 
Aras tarafından izahat verilmiştı r. Mad
de tahrır komitesine gbndcrilmişti r. 

Beşinci madde de, ikinci madde ıle 

bırlıkte tetkik edilmek üzere teknik komı. 
teye gönderilmiştir. 

Konferans, arzu eden delege heyetle
rine t imik komite celselerine iştirak im
kanı bırakmak için, umumi heyet celse
leriyle teknik komite celselerinin müna
vebe suretiyle yapılmasına karar vermiş
tir. 

gibi, harb gemilerinin geçmesi hakkı~- olmadığını bildirdiler zabta geçen beyanatın anlaşmanın umu-
daki hükümler geniş bir fikirler derpış mi heyeti için tefsiri kıymeti olacağını B w 

1
.. Montrö, 24 (A.A.) - Anadolu aja~- bildirmiştir. ogaz}ardan geçen 

cdilrni~tir. Genel mekanizma, kontro u sının hususı· sur•tte go"nderdigıw• muhabı· T. k" k ~ ur ıye dış bakanı, alınacak butiın ·ı 
bemen hemen otomatik bir hale koyma - • 1 . fil gemı er rinden: resım enn 1 en yapılacak hizmetlere uy-
ta ve bir bogazlar komisyonunun mev- ı · · d n saat Montrô 24 (A A ) K f d ·1 1 Konferans, iiçunciı ce sesını u gun olacağım ve bütün memlek .. tlerin • . - on erans un 
cudiyeti kati.: en faydasız bir ıeki a - .. akşamki toplantısında, milletlerarası ti· 

J 16 da yapmıştır. gemilen hakkında müsavi surette tatbik 
maktad r. Konferans rcisligine Hindistan vece- edil ce ini temin etmiştir. carete tatbik olunacak kayıdların tetki-

Oçuncu kı ım, sivil ve askeri uçak- nub Afrikası hiıkümetlerinden gelen ve Konferans, başkarunm teklifi uzeri- kine başlamıştır. 
lardan bahsetmehteoir. Türkiye, tahkim bu memleketlerin konferans çalışması~~ ne, butün bu meselelerin teknik k mıte 1 tatıstiklerin gösterdigine gore, bo-

1 
.... ,,.sına . . b ld ren ıki ta r d kile ga lardan geçen gemiler 12 mılyon to-

:dılmi bol ler uzeıinden uçu ,.,_ ı"ştirak edemiyeceklennı 1 1 
• ın an tet edilmesine karar ver-

H d 
. n'rtoya bali'Y olmakt dır. İtalya, ıki mil-

tni.isaad ed m z. ..., ktubtan malumat aJınmı§tır. n ı - mı tır. • f ••· 
1 

U yon 527 .000 tonilato ile en b ta , 
Fakat ur ki ra, türk hava seyrıse e· t boğazlar statl'siınün ınuhteme ta- çünciı madde hakkında, Lord Stan- l :ıı • an n ilt re 1.086.000 tonilato ile ikinci ve 

ml rına t ygun olarak kendı top- diline itirzı olmadı ını bild ~.ek~edir.. hop, ikinci fıkrasının Türkiyenin mıllct- mıite kiben de sıra ile Yunanistan, Nor-
ca ü r inden tayin edeceği bir yolu ta· Konferans bun an sonra Turkiye bu- ler cemiyeti azası sıfatiyle olan vecih le- vcç, Romanya, Almanya ve Fransa gcl-
kib ed r ~ Akdenizle Karadeniz arasın- kUmetinin anlıı ma proje "ni müzakere- nnden bahsettiğini ve halbuki bu mesc- m kted"r. 

1a geçm yi temin edecektir. ye başlamıştır. . lenin projenin diğer maddelerinde de Haber alındığına göre, Japonya mus-
Dorduncu k sımda, Tıirkiyenin eıe- )ıfı,ıkaddimenin goru ulm sınde, bazı mevzuu bahis olduğunu bildirmiş ve bu takbel boğazlar anlaşmasının milletler 

menlik h klannı hususi surette zikret- J heyetleri ikinci fıkrada anlaşm~- mahiyetteki hükümlenn bir madde için- cemiyeti ile mümkün olduğu kadar az 
mevi luzumlu gördük. Bu suretle, geç- de e!:illetlerarası tecim bakımınd n. şu- de topl:ınması gerekeceği kanaatini i - al kası bulunmasını istemektedir. B. Pol 

• ma- nın k ll lan tabırl r har etmi"ltir. 
me her halde husumetsiz ve tecavuz mulUnil tayin icin u anı Bonkur bu mesele hakkında B. Sato ile 

~h:i:ye~u~· n~d~e~n~ar~i~o~lma~~lı~dı~r~. ~~~::~J:~ba~kkın=~da::d~iı~ş:ü:n~c:el:e~rd:e::b~u:lu~n=m~u=ş=la:rd:ır~. ~ı:B~l:t ~te~k~l~if:k:a:b~u:l:c~d:il~m=iş~:v~e :u~ç~ü~n~cü bir göruşme yapmıştır. ı1 anla .. ınanın -=- ·=============--==== Beşı ci kısımda, yap an ır _ 
R Pt•lwr'in ........... : İnönü kampına hazırlık Bir madenden alınacak 

r···ı~·kılih Oer~leri i Erdek'te nümune fidanlığr 
· li garbi • 

Erd in uç kilometre şıma 
d .. ·;,.nliik 

~inde belediye tarafından 16 onı.: 
'k ama fidan-

bir aha d:ıhilinde Amen a 8 
• 

hgı t is ed"lmi ti. Bu fidanlık rnuhıte 
ıI halka 

"Ok f )d h 0 mu tur. Geçen Y 
B sene de 

ç ık d ıtılmıştır. 11 

t lif nevi me a fidanla -

ı l k b çe i m d na 

i k e lstanbul Oniver,i· : 
: An ara v .•• • : 
: 1 . d R Peker'in verdıgı ınkı· : 
: te enn e • talebe : i lab derslerinde tutulan : 
• 

1 
•. den geçirildikten son i 

i not an goz • ha : 
i ULUS Sa~ mevince kıtap . i 
• ra, 124 fa tutan • i I' de basılm ~tır. &aY : 
: ın 1 basma masrafı kar· i 
• es r Y nız URU • r şıh~ ol rak h r yerde ON K ~ 
: r.A satıl Rltt dır. .. ............ : 
• :J ••••••••••••••••• : ........... ··········· . 

Türk hava kurumu tarafından lnö

nündc açılacak kampın hazırlıkl rı bit

m k Ü eredir. Kampa üniver ite ve yuk

s k t h 1 gen l rinden pek çok müra

ca ti r y ılmı t r Bu 1 r te muz b:ı

d b • 

p 

Bir çok haşarat öldürücü mzyiler vardır 

Faı<at ya naz bir FLiT 

. 
resım 

Ergaru kazasına bagh Gulcman kö

yünde meydana çıkanlan krom madeni

n ·n yuzde bir nisbı resmet bi olm ı ka

im ve mahalline bu yold mu

ı y zılmı tır. 

Açık teşekl{ür 
Dort }ıl önce sekiz ya ı da iken ş -

k r ha t 1 rına tutulan o lumuz Gulte

kin Ol n 13. 6. 936 cumart si &abahı 

koma neticesinde birdenbire hastal na

rak ha tanede yapılan bütün çalışmalara 

ra men kurtulamıyarak on iki ya ında 

go iınu dunyaya yumdu. Oğlumuzun bu 

olumu ol cından dogan acılan bıziınle 

lı"rli te duyduklarını doğrudan do&ruya 

veya dolayısiyle bildirerek bizlen avun-

du mak ıçin buyuk okşamalarını esır

gemcmek suretiyle yanan yüreklerintjze 

bir an serinlik veren bu yüksek ruhlu 

zatlara ) ureğimizin en derin noktasın

d n kopup gelen saygı ve sevgi dolu te-

kkurlerimiıi degerli gazeteniz yolile 

bıldirmemize yüksek izninizi dilenz. 

Urfa Saylavı Refet 'Olgcn refıkası 

Feride Olgen 

&& 

SAYFA! 
fil 

Bu akşam Avrupa istasyonlarından 

dinlenebilecek seçme program (Anka· 
ra saati ile) 
KONSERLER: 
21 Droitviç (konser) 
21.45 1 viçre R. (konser koro ve salist' 
22.05 Liıkscmburg (scnf.) 
22.4S Radyo Paris (Festival) 

ODA MÜZlôl: 

19.30 D oitviç (Flüt) 
21 Radyo Paris (keman, tarkı) 
22 Londra (çift piyano) 
22 Hilvcrsum II (piyano: Lcs t) 
TİYATRO.OPERA.VARYETE: 
20 50 Vıyana (Le Bourgeoia gent' 

lhomme) 
21.10 Berlın (Le Cid) 
21.30 Bordo (komedi fransez) 
21.30 Straaburg (Odeon'dan nakıl) 
21.30 Pariı P. T. T. (Vieux aucchl 
21.45 R. Paris (Filip II) 
DANS M0Ztôt: 
23.30 Londra 
23.SO Hilversun 11, Berlin 
24 Kopenhag. Doyçland 
24.15 Droitviç 
24.45 Viyana 

KISA DALGALAR 

Radyo '.Kolonyal (25 m. 231 

17.15 Haber 
18.- Konser 
l 30 Radyo - Jurnal 
2 .- Konser 

Daveutri (19,66) 
ıs.ıs Varyete 
18.SS Plak 
19.30 Askeri miızik 
20.- Konser 
21.- Çifte piyano resitali 
22.- Keman resitali 
23.15 Dansinı 

Zcescn (25 m. 45) 

18.45 Musahabe 
19.45 Askeri muzik 
21.30 Skeç 

Huizcn (16 m. 88) 
15.1 O Dansing 

Moskova (25 ve 50 m.) 
20.30 Konser 

Roma (25 m. 40) 
ıs.ıs Viyolonsel resitali 
16.- Senfonik konser 
18 30 Ş n 

Belgr d (49 m. 18l 

14.- R dyo • Jurn 1 
15.20 
21.-
21.15 
21.30 
22-

8-
8.35 

9-

12.30 
19 30 

19.50 
20,30 
20,40 

J8 
19 
19.15 
20 

20,30 
21.30 

2 LE& 

Kon er 
Turkç B lkan haberlerl 

Y rın hah 
S hah ko seri (Balk n danstan; 
Oda müzi i 
Se koneeri (Halk prkdarı) 

Ankara Radyosu 

Plak yayımı ve Ajana habe lerf 
Hava emniyetinde telsizin roUI 
Telsiz mute: Hakkı 
Kantık müzik (plak) 
Ajanı haberleri 
Dans musikisi 

l tanbnl Radymıu 
Da!1s musikisi (plik) 
Haberler 
Muhtelıf plaklar 

Sıhhi konferans: Operatör Dr 
K zım İsmail Gürkan 
Stüdyo orkestraları 
Son haberler. 

Amire, ciddi ~ir .tavırla, ziy~retinin se
bef>ini anlatmak ıstıyerek Bert e sordu: 

bahsediniz. Tenbelliğinizden fikiyet edili
yor. Ailenizi endişeye düşürüyorsunuz. Bir 
apartıman aradığınızı da biliyorum. 

aktör .. Evet, büyük bir aktör 
İlave etti: ... • Tefrika: No: 91 

EvUnlk ve atesi 
Ya.an JAIC ŞARDON 

• Nasubı BAYDAR 
Türkçeye çtvır•0• ..... ~-----

b' maskenin ardm
Fakat karşısında, ır n go··zıeri ve henüz 

· · "lümseye · dan bakar gıbı gu . . e yerleşmemış bı-• .. nn· e ıyıc 
çocuk sıması uze. "rünce şaşırdı : 
yıklariyle bir delıkanlı go ~. . iniz? De • 

_ Aman ne kadar degışınışs an oldu 1 
. . . .. eyeli bu kadar zam k 

mek kı sızı gonn .. .. li gülüınıeyere 
Bir an, ikisi de, duşunce ' 

bakışdılar. etti. 
Gene Bert sözüne~ ?e~am de~ iİ ıni~ 
- Ben de çok degıştım, g derek: 
Andre Bert'e bakmakta .d::~ e 
- Biraz zayıfianıışsınız, enkli par
Bertte genç kızlığa ınahs113 b:&I yorgun 

lakhğı bulamıyor,. fak~t on~ ke&fediyor· 
yüzünde dah.ıı tlenıı bır sevıın 
du. 

_ Nuvazik'de idiniz, değil mi? 
Bert, ııuta çocuğu için bahçede od~ 

k ken kendini üşüten ve zatürreeden bır 
eser . 'd' . . . 

kaç gün içinde ölup k~ı. ıvekrend. e_nışte1sını düşünerek ağlamama ıçın en ını zor aya 

zorlava: , d d' 
_:Zavallı Emma · e 1

• 
Mari • Luiz'in evlenme töreninde Em -

ına'nın evine misafir olmuş olan Andre cc-

vab verdi: 
_ Mari • Luiz'in izdivacında Eduar'ı 

örmüştüm. Biçare adam, o 11rada hasta o
fan küçük kızından dolayı çok kaygılanı • 
yordu. Hi~ böyle olacağını akla getirebilir
mi idim? Çok insan adamdı. 

Göz yaılanm zabta çalışan Bert: 
_ Evet, dedi, mükemmel bir adamdı. 
sonra. hizmetçinin getirdiği çay için 

masamn üzerinde yer ayırırken sordu: 
y • siz, Andre 1 bana kendinizden 

Amire cevab olarak : 
- Asıl siz bana Nuvuik'den bahsediniz 

dedi. Kız kardeşimin evlenme günü sizi d~ 
göreceğini umuyordum. Sizinle birlikte 
N uvazik sokaklarını dolaşmaktan ne kadar 
ze~k a~acakt~ ! Orada Sambük'e rastgel
mı~~yın:ı mı! Sambük'ü hatırlıyorsunuz 
degıl mı?. 

. - S~bü~ mü? Evet, evet, aklıma gel _ 
dı. S~bük. t~yatrosunun sahibi değil mi? 
Bu tiyatro ıçın çıldınrdmız. Ha .. :. . .

1 
be u.a o tıyat-

ro ı e raber gitmcğe bile k lk B ka a mıştmız 
~. ~.ı~. ar.z~su hana harikulade bır . 

gıbı go~uştü. Zaten siz beni bütün §ey 
rekctlerınızle hayrete d" .. .. ha-

uşururd" .. 
canınıza, icadlannıba h unuz. Heye~ 
zin, günün birind ayran olurdum. Si. 
bir d c haşkalanna b 
b' a am olacağınızı bilird' B enzemez 
ır adam .. Ne bileyim ım." aşka türlü 

• mesela b"' ··k . uv.u bır 

- Çocuklar ne tuhaftırlar! 
Andre, gayet ciddi cevab verdi. 
- Eyet,. hepsi hatırımda. • 
- Şımdı artık bana s .. 1. . . . . 

Nereye gitmek ı'st' d oy ıyebılırsınız. 
ıyor unuz? 

- Ne bileyim ben. · 
Sonra, ani bir he 

denbirc yüzüne hüc yecana kapılarak, bir • 
mızı kesilerek deva~°:tt~~en kanla kıpkır. 

- Hayır, pek ala bili 
lcrsem anlamazsın N yord~m. Fakat sö~ 
o zamanlar bir ne~· sa~sıl dı~eyim, daha 
yorgunluk duyma.. b ırsızlıga kapılmışı 
hali bilemezsiniz ~ aşlamıştım. Siz bq 
başlamak B k. ~r şeye yeni bH+<> .. 

... aş a b1r d ~-· 
adam olmak Yer e.. Başka blı 
tı .. ı . arzusu .. Evet, ilk ayağım 

g yerı hemen bırakıp · ı. nı k. gıtme~ .. ftll~• 
uş ıtabı bir taraf.a }.l!tR't•~· ..._ b& • 

mak hevesi. .. 
Sonuvv 
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Sii\I ]J ı '(; •. 
·- Yene<"(~ğinı. tlcdinı. l~ana 

iııaıı nı adılar.. ~(iziinıii l n ll u 111 

ve yeuc1iııı. \.(,)i nıPsu<lınn 

J>iY<tl>. 

«SinıPli il eri . - nıııtlak vı:-nf•<·e~İ 111)) 

3rodok 

«Sin1elint.dn ''a f•\ri te<·riihrniıı .. 
a('t\nıili~<· zaf Priflir» 

JOE l~l JiZ 

-- ~:eııenıc ıııütbiş ))ir yuniruk 
ycdiın oıı<laıı soııra~ını lıat11·
Jıyan11}70ru n1 .. 

8ilek: 17 sın. 5 

Önkol: 22 srn. 'i 

Pazu: 37 m. 5 

Vaşı: 30 

Boy: 1 m. 85 

t\ğırlığı: 88.S kg 

uöğUıı şişirmesi 

J m. 12 Stil. 

Kulac: ı m. 87 

Nevyorkta (Yankee ~tadium) 
da yapılan Joe Luiz-Şmeling ma· 
c;ı, bütün spor alemini hayrete dü
~ürecek ve eve/den yapılmış bü· 
~ün tahminleri alt üst edecek bir 
~eki/de neticelendi. Şmeling, yüz. 
ele yüz kaL.anacağı iddia edilen ve 
yüksek bahisln tutulan rakibi 
'Kara tclılike .. adiyle maruf zen
ci boksör f oe l.,uizi 12 inci ravıınd
da naksvd etti. 

70 bin kişi önünde yapılan ve 
radyo ile verildiği için bütün dün
ya spor meraklıları tarafından he
yecanla takib edilmiş olan bu maç 
hakkmda. galibirı. mağlübuıı ve 
yeni .eski dünva boks ~ampiyon
larmm öylediklcriııi yazıyoruz: 

.'j11u•li11::. mm:ımı xorrni .~11n
fnrı .~iiylnui~ı;,.: 

"- Dünya por alemini hayrete dü
süreceğimi pcı;inen haber vermiştim. Sö

..:ümü tuttuğumdan dolayı çok hahtiya
rmı 

Koca !f~uiz'i yenmeği daha güç sanı
yordum. Onu yenebileceğimi, çalışırken 

ve Panlino ile dövü~ürken seyrettiğim 
ıralarda anlamıııtım. Bunlara hep ga·. 

ıctecilere söyledim. Bana inanmadılar. 
Bu sözleri mağliiha verilecek paray~ al· 

mak hatırı için ısöyled!ğimi ı;anddar. 

Halbuki Luiıden ne maçtan evet, ne , 

m<ıÇ; esnasında hi~ çekinme<lirn. Hatt'ı 

\:,ana ı;avurdu~u yumruk bos. gi lince 

ü1ümsedill). bile .. Halbuki büyük ümid

te ba!landığı bu yumru_ğun boşa· git

mesi Luizi hayli sulcuta uğrattı. Bu .. 

gözlerinden belli idi. Dördüncü ravund

dan itibaren kendimi tehlikeye cUşür· 

meden hasmımı yormağa çahştun. Ne 
ı:le olsa Lui.ı: birçok nakavudlar yapını:. 

bir boksördii. Lakayd gavranmamaklı

,,,nn l!tzımdı Tam zamıınını bekledim 

ve ümid ettiğim şekilde galip geldim. 

Gerçi 'o.ıh· '!Lziinı :.İ ti. Birkae< kuvvetli 
yumruk yidim. Fakat duyduğum acı· 

tara rağmen ayakta clurc111m. Mutlaka 

nakavurl vapmak istiyorclunı. l.uiz mü
kemmel bir bokc;ördtir. Hele yumruk

larımın karsı. rnrl,ı onun k;ıdar muka

vemet edenini ?.Örr1',.dim. Simdi dünva 

amnivonluı!u ic;n haıırl:ıııaca~ım. Şu 
anda dünvanrn t"n me• ••-1 ı·clamı b~;m. 

foı• r ııi::,, 1111u: lml.·lmufo ~;;y/,. 

, 
"- Bugiin olmrurna varııı. naluıvud 

1l"itün bok~örler için mukadder bir fik~

IJettir. 

Ben de bu akibetten hissemi aldım. 
boksu l>ırakmıvac:teım. ::ırrıc!:~~-

«]ak D(m~ey)> 

' ~ i nı t• 1 i ı ı .,. -. 
. . 
1 ' 1 ~ a ı· a ı, 4r İ it İ 

~ . 
Hoyun: 33 sın. 5 e~kiılil~•·P 

Gö,..üs · l rn. 04 

Bel. Bl sm 5 

Kalça: 57 sm. 5 

Baldır: 37 sm. 5 

Ayak l•ikgi: 24 .;m. 

. 
İ\ ilPsiror;> ., . 

Jorj Karpaıni ye 

Bilek. if sm. 

Ön kol: 22 srn. 5 

Paıu. 37 ımı. 5 

Yası: 22 

Boyu: l m. 86 

Ağırlığı: 91 klgr, 

joe L11iz claim:ı ~;ılip ~elcli{fi Ne v - York'taki rirıgleulC'n birirıcle 

le tekrar kar daşacağım ve zanneder
ı.em bu sefer kazanac&ğım. Smeling ilk 
ravundda kolay yenilir görülüyordu. 

Ben de ona kati hücumu yapma~a ka· 
rar v::!miştim. Ellerim inik olarak o

na doğru ilerledim. İkinci ravundda çe
neme milthiş bir "sağ., yedim. Yumru
ğl:n 1-7c:diğini gördüm .. Fakat o kadar .. 
ondan ötesini hatırlamıyorum. O an

dan itibaren sanki lıir ı·üya içinde imi· 

şin, gilıi dövü tüm. Almanın kuclretini 

t<"sdik etmek gerek .. Çok cesur .. Col.. :ı· 

lale •• Ht.0

" E;ağ yumruğuyia pek hızlı 

vuruyor. Şmeling evvela beni kendisine 

hücum ettirdi. Kendi bekledi. Sonra 
sağdan hücuma gcc;ti. Ben. çeneme yum
ruğu yidikten sonra irademi kaybet

miştim. Menajer beşinci ravundda gonı:: 
çaldıktan sonra Smelingin bana bir ağ 

sav-ııı llıı~um• söyledi. Farkmda değilim 
ve ~.ı;yıc h•tr ol~a şikayet etmiyorum. 
Yakmda gene dövilsecek vaziyete ge

leceğim. Mağli\biyetime rağmen bütiin 

emelim diinya sanıpiyonhığu için dö
vüsmektir. 

Ağır ,,.;1;:/,•1 tlii "-"" .~<mı f)İ.vmw 
Rr0<fol,· (liyor ki: 

"- Şmeling. Joe Luizi 12 r<wuntlda 
ve bütün tahminlerin akı.ine olarak yen· 

di. Eylülde Şmeling ile dünya snmpi
yonluğu için karş1laşma'<lığım artık bir 

emrivaki oldıı. Si~i temin ederim ki bu 
çarpı~maıl•n gc~e 9ampiyon olarak cı· 
kacağım. LlJİzin galibi beni yenemiye-

ccktir. Hunu ·on maçta anladım. Şüp

hesiz Şmclirıg çok cc:.urdur. Fakat di
yebilirim ki on ikinci ravundun beklcn

miyen nakavutu olma!:.aydı ı.on ana ka· 

dar her iki tarafın vaziyeti müsavi idi. 

Luiz lıu sefer çok accmicesine döviistü. 
Sanıldı~ı kadar leki olmachğmı göster
eli. Sogukkanlıhğını kaybetti. Tecriilıe

li bir bol:~ör dövü~ürken de dinlenme

sini .yonılmamasmı bilir. Luiz bilakis 
acemi hareketler, boşuna yumruk savur
malarla km vetini israf etti. Adeta er
sem gilıi dövü~til. Böyle olduğu halde 
keı dini yormadan dövü~en Smcling 

zenciye kar.şı bUyük bir faikivet göste

reınedi. Dokuzuncu ravunclda Luiz o 

kadar yorgu:ıdu ki .. ellerini adeta kal

dıramadı. Bu vaziyet içinde bile gene 
almana faik duruyordu. Luiz nihayet 
iyi bir boksÖI' olabilir, fakat isminin et· 
rafında dehset yaratı) ır büyük hir dün

ya sampiyontı olamaz. Şmelingden son

ra - e~er isterse - l,u•zle de karşılasaca
ğım . 

·'Jorj Kurıumtiy, ... di)·or 1.-i: 
"- İ!te sporda ve bilhassa bokc;ıa 

beklenilmiycıı neticelerden biri daha .. 
Maç gUnü, pek çokları gibi ben de rad· 
yo başında kulağımı maçı anlatan spi

kerin ~eıüıc vermi~. macı ,adeta eyre· 
der gibi dinliyordum. Halkın yükselen 

seslerine karıtan goııg vurıışları ravund· 
lan aynı he,•eca111tı talcib fırsatını ve

riyordu .. Spikerin ~özleri ile bu esler 

12 inci ravundun nakavutunu tabiı bir 

netice gibi gösteriyordu. Şmeling aca
ba iyi şarap gibi eskidikçe mi iyile

şiyor yoksa lüzumundan fada şişman
layan Joe J.ui. bu maçtan sonra 
hakiki yerinı mi butuyor?.. Bu İ· 
ki ihtimalden sonuncusuna taraftar ol
duğumıı söylemekten çekinmiyonım .. 

•'J"'' /)Nn/'~''J'.. t!i-yor l.·i: 
"- Maks Şmelingin sağ yumruğu 

kazandıgı zaferin mühim amillerinden 
lıiri olmuştur. Luiz, Şmelingin arka ·ar· 
kaya savurduğu (sağ) lan yedikten ve 
vere düştükten sonra daha dördüncü 
ravundda partiyi kaybetmişti. Asıl maf
lfılıiyet faciası şöyle ba~laclı: Bir ra

vıırıdun sonunu bildiren sinval <;al
dığı zaman Luiz elterini indirdi. Bu 

sinyali Şmeling i~itmedi ve zencinin 
senesine müthiş lıir sağ savurdu. lşte 
onu serseme döndüren ve bir daha da 
kendisini toplamasına meydan verme· 

yen mağllıbiyet dartesi bu oldu. Lui:r. 
artık bitkin dövüşüyordu. Şmeling Lui

ze nazaran daha çok tccrübeliclir. Bu 
tecrübenin kazandığı zaferde mühim 

yeri var. Soğuk kanlı ve teknik bir 
Şme ling karşı-.mda Luiz iyi ve büyük 

bir boksör va.dyetini alamadı. Daha 

gençtir. Mağlltbiyetten sonra ÜMİ<li kı

rılmaması la7.'mdır. ~me1ing d~ geııçli· 

ğincle böyle ma~liibiyetler geçirdi. Yu· 
karda deılil<iın gibi Şmellng beşinci ra· 

vun<lda hakimdi vt iı.;teseydi 12 inci ra· 

12 inci ıa,•unıJdR Toe Luiz böyle nakavııc! ol muştu. ..... -----------~ 

.... ıaç: l m. go 

~· 
1 Gögiı : ı m. OJ 

Bel: 85 sm,. 

Kalça 62 cm. 

Baldır : 37 cm. S 

Ayak bilcgi: 25 cm. 

vunddan evel rakıbini nakavut ederdi. 

Z:ıferinden emin olduğu için bunu yaP4 
mııdr ve dövüşü keyfine göre idare etti. 

Kaz&nana bir milyon dolar temin e
decek olan Bradok maçında netice mut .. 
laka Şmeliog lehine olacaktır. 

."'tJJor nılııwrriri Gtıslo11 ffe .. 

mıl,· yuzıror: 

"Bir çokları Luiz'in kuanacağından. 
o kadar emindiler ki bu maçı adeta bir 
gö:.teriş telakki ediyorlardı. İtiraf et• 
melidir ki hiç birimiz. Jak Dcmpseyden 
Amerikanın en küçük gazetecisine ka.
dar hiç kimse bu bcklenmiyen neticeyi 
ummuyordu .. Almanın tekniği karşısın• 
da Luiz sadece acemiliğinin değil, ay• 
nı zamanda kendisine fazla güvenme• 
nin ve müdafaaya ehemiyet vermeme .. 
nin kurbanı oldu. Luiz dayak yiyece~i· 
ni hatırına getirmediği gibi rakibinden 

bir yuınnık bile yemeden onu yere sere• 
ceğine adeta iman etmişti. işte hu yan· 
lış düşünce. bu yanlış hareketlerdir ki 
bilikis kendisini yere serdirdi. Bazda .. 

rı J oe Luiz'in zan ve ilan edildiği gibl 
büyük 1ampiyon olmadığını iddia ede .. 
cekler .. Bir takımları Şmding için ta. 
bii kabiliyetlerinin üstüne çıkacak bit 
mükemmeliyete iri~tiğini şöyliyecekler. 
Bana kalırsa bunların ikisi ele cloğru .. 
dur. Luiz çok güvendiği r:aferin tatlı 

hayaline o kadar dalmıştı ki en iptida\ 
müdafaa şekillerini bile ihmal etti. 

Şmelinğ ise maçı mükemmel idare 

etti. Zencinin yumrukları kanrsmda 

kendisini müdafaa etmesini ve tam za· 
manmda "sağ .. tarını savurmasını bil· 
di. Maks Şmeling son maçında tam bit 

şampiyon gibi dövü tü ... 

öhetci Eczaneler 
..> 

Pazar Ege Eczanesi 
Pazartesi Sebat, Y eniıehir ,, . 
Sah lstanbul ,, 
Çar§U11ba Merkez " 
Pertembe Ankara ,, 
Cuma Yeni " 
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1 ANKARA sELED~~~:.:::." p•~ ı __ H_o_ı_ıvm ____ E_c_ı_4E•Nmrt•Y•O-R·<Al-··' ' 
ı _ ~hir dahilınde muhtebf ~ kapalı zarf usulile eksıltme· DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 

ke yol inpatt on beş gfüı muddetle ve Cinsi Mikdarı Tahmin bedeli Muvak. Tem. Eksiltme 
Ton Lira Lira Kr. gün ve saati 

ğe konmuştur. l" (497000) liradır. T"" k"" ·· ·· 2000 1575 00 6 t 1936 14 2 _Muhammen bede ı 
30

) liradır. . .. .. uvenan omuru 21000 emmuz 
3 _Muvakkat teminatı (236, B 

1 
diye Fen işleri Dırektorlu- Rekompoze ,, 2000 23000 1725 00 6 temmuz 936 15 

4 _ Şartname ve keşifnames~rn~: alınacaktır. Cinsi mikdarı ve tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatla· 
ğünden ( 12,42) lira bedel mukabı ~ cuına günü saat onbeş b~çukt:" rı yukarda yazılı iki kalem kömür. hizalarında gösterilen gün ve 

5 _ İsteklilerin 10 te~uz 9
1
3 e usulü dairesinde tanzım edı~ saatlerde kapah zarf suretile alınacaktır. 

Belediye Encümenine müracaat an bv. bur.uktıın bir saat evvel yanı Şartnamesi her &iln komisyondan alınabilir. 
lecek zarflarını ihale saati olan d~n ~"ncu~e,,;ne vermeleri. • k İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ve teklifi havi 
.aaat on <'fört bncuö-a kadar B~le 1::biJmeleri kin Fen 'cı 1 f".-i Dıdre • olan mazrufları beJJi giin ve saatten birer saat evvel Kasrmpaşada 

6 _ İstcklile•in eksilt1;1e<'e ~ı "k ., ,.1 ... ,9 olmalan d" r-nn ır. bulunan komisyon baıkanlığına vermeleri .(3316) 1-2571 

USrlilğünden bu işe ait ehlıyet vesı a (t44S) ı-2 ~<>3 •HlllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllJ !! 
~ Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı § 1 ı..-ledh•e tı-., :hJeri a-

vakmıt af1 IJc } 

1 nmı .. tır. y 1"T-rvan ar 
rasına a ' l 
cezahtndınlacıııktır. ft ~nt 

1- ?61i3 

- -~nförlerin ""'":\Ti ~;ı.1(:.tine • 
Taksi soförlf"rin;n pecelen 

t>tomobil içindeki lamhalarrnrn 

1 LIMANLARI UMUM 
D. D. YOLLARIA~OMISYONU 11.ANLARI: 

i SUMER BANK ~ 
1 1 Umum Müdürlüğünden: 1 - -MODORLOCO S. · .,. 

tL:: IST ASYON BINALARI 
YENIDOCAN VE ~;~~JCSILTMESI 

INŞAA 535 920 inci kilomet· 
hattının 504+490 ve · -aı ka-

Haydarpaşa • Ankara t . taaiyon binalarının ın.-
"d - e Esenken ıs relerindeki Yenı ogan v tur 

palı zarf usulile eksiltmeye kon~~f ~deli 24372,68 liradır. d 1 t ı - Bu iki bina inpatının .ep ·e ve sair evrakı ev e 
2 - ltaekUJer bu ite ait ~;~;r:J zııelerinden 122 kurut 

Demiryotlarının Ankara ve Hay ar 
15 

mukabilinde alabilirler. 936 tarihinden pertembe güd:iiu~:tyol 
3 ...... Eksiltme 9 temmuz • letın~ Umum MU r • 

i!e Ankarada Devlet Demiryollar~ ış birinci komisyonunca yapıla· 
dairesi binasında toplanacak aıer ez emi· 
caktır. • . isteklilerin aşada yazılı t • 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın d komisyon reisliğine teslım 
.. saat 14 e ka ar 

nat ve vesaiki aynı gun 
18

28 li-
etmi, olmaları lizımdu: 17 inci maddelerine uygun 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 
rahk muvakkat teminat. . . 

b) K .. nunun tayin ettiği ve5;1kalar:bince eksiJtnıeye girmeye bır 
c) Kanunun 4 üncü ~~dde:ı•.::~tında bir mektup, 

ınani bulunmadığına daır una dd k ehliyet vesikası, 
d) Nafıa Vekaletinden musa .~ aat 14 e kadar makbu~ mu· 
5 - Teklif mektupları ihale ~nil ;tir Posta ile göndenlecek 

cabilinde komisyon reisıtti,ne ;~~~i~c:lma~ı ve nihayet bu saata ka· 
teklif mektuplar.uım iadeli tea u ımdır 
dar kotniavona ıetmi• bulunmasılliz k isti~enler D: D; Yolları yol 

Bu it haklçında fazla izahat 8 ma 1-2570 
ddairesine müracaat etnıeleri. ( 1428) 

1 
· M AM1RL1G1 

ANKARA L0EMVf;~ONU tLANLARI 
SATIN ALMAK 

1 L A N Eksiltme ka~r zarf U· 
B n- olacaktı · M ,,.Jıbt te--1 - Bursa Mudanya ve a tAıJi le yapılacaktır. u 

ı:lınna garnizonlan için 68.f.OOO min~tı 2308 lira SO kuru ~r. Ek· 
kilo yulaf satın almacaktır .. Tah- "ltm ve iştirak edecek~en? 24~ 
min edilen bedeli 30.780 tıra<'trr. sı lı '-nunun 2. ve 3. üncil .. m• 

1 a ko- savı .... "kalan g er· 
Şartnamesi Bursa aatm ~fm i d )erinde yazılı ves~l"f ttublart 
misvonun•hdır Muht l l!ar;a: meleri lAzundır. Te ı :Oe saat on 
zonl ra i-1 vnl flan avn avn • 7 t"'m'11UZ 936 sah gU ilmis 
bblf"re d ih Je ol ınııhilir Flr ılt· dörde kadar komisyona 1 ve~496 
me 7 t ııımux 1 91'1tt 15 de Bur• 

0 
acaktlT· (1377) -

sada satm alma komisyonunda 

iLAN · t n • kilo koyun etı sa ı 
f nJarı içuı 60000 mesl Buna 

Bursa ve Mudanya ~arn so<f r 24000 liradır. Şartna amba gü· 
alınacaktır. Tahmin edilen be E~ 1 "'tırıe s temmuz 936 çr• ktır 
11tın alma komisyonundadır. tın ~lma komisyonun.da 0 ~~~ ıtr~dır. 
nü saat 16 da Buru askeri ~ .1 dir Muvakkat temına~ı d i vesika· 

Eksiltme kaoah sarf usu ı ı n 2 ~e 3 Uncil maddesın .. e .. saat on• 
lsteklilerin 249~ pyrhdkan~~~tif 8 temmuz çarfam)ba gu;-2468 
1arı göstermelerı 1bmt ır •. 

1 
. olac lttır. (1331 

beşe kadar komisyona verı mış 
tLAN 

tık teminatı 
:Muhammen B. Jlra tu 

el. nsi )ıf iktar,ı .__ 
kilo lir<J a... 262 50 

Kok k&nüriı l= 3:: 48 7fi 

'Kuru ağ ç ve t ta kar~ yaıı· 
l>arçatart etrf •at mektepleilnip ib~yJcı 01:~1~7 ye kadar 

Kırıkk e. ask ~ t~uı 93.6 cuıııa &ilrl:ıır· yukarda cJnı 
Jı iki kal m ya~a~ 1 satın alınacaktır. iste tie~~~erlne mdttabll 
•çık eksiltme stre~?n~da va~rlı muhammen faı:ikılar muhaaebe· 
ve mikdırlan h ~ tlarınr l'CmkkaJe askeri lma komisyonu· 
gösterilen Uk tem ::ır giltı ve saatte mektep satına 
ciliğine yet~~Z9) 1 ı-2466 
na •blleler~. (J .. 

!LAN fı in 8900 ve Bandırma 

1 _ Bursa gar~bo~uıi~~i:e 224::0 ~i~:a:.~: ;ığı :~~~a~~::: 
lç!n d~-~900~~:ıio 3~845 Jiradır. t~~kli ~~~e~~iı:b~lir. şartna-
mın e. ı en tarı ayrı ayrı talıp ere i ten istiyenlere pos-
lara aıt sade ya 1 komisyonunda olup bar k ··nü saat on al· 
meler Bursa ~tın ak~~t e 9 temmuz 936 perşe: rksiltme kapalı 
ta ile g' nderı r. s; m komisyonunda olaca ~- r • 38 kuruıtur· 
tıda Bursada sat n ~ ma Muvakkat teminat 28 .. ır U maddelerin
zarf usuliyle olaca ı~. 90 • ılı kanunun 2, 3 unc 

9 
temmus 

EksiJtmeve girec.~klerın 1~~ llz~dır. Teklif mektuplan verilmit 
deki vesi!cıları göSte~5 kadar satın ahna kcıadsyonuııa 
936 pertembe ıtünU saat e ı-2467 
olacaktır. (1330) fLAN .htl,açlan olan 

kir" garniaonı.rmın et ı caktı 
1 - BeytüJŞCbaP ve Hak ı f usutiyle eksiltmesi yap~ r. 

24000 kilo sı ır etinin kapaJr z:; ·nd cuma pnll saat onda Bqtiit-
2 - Eksiltmesi temmuzun ı 

tebapta vapılacaktır. ı tı 450 liradır. 
3 - Sıtrr etinin muvakka~:':eıı:aatte teklif mektup:arı {~:;; 
4 _ Taliplerin m.uan:e~ e Beytüştebap'ta bulunma arı. 

vakkate te.minatlan ıle bırhkt 1-2647 

tLAN 
Patlıcan k bak domates pa~e• 

Kilo kilo kilo kilo 
500 5000 3500 3200 

• ihtiya,.lan 
Garnııon eratınm 'lJ 1 

fçin yukarda ı:rıikdı,dtrı yazı 1 

dört kalem sebze 26.6.936 cuma 
günü saat on dörtte pazarlıkla a· 

• kara 

. nuna gelmeleri. (1489) 
mısyo ı-2651 

iLAN hti cı i· 
Garniıon eratınrn i ı ya 26.6. 
• uwı kilo taıe faau ya 

çin cıı-.v gU Do pat on bette pa-
1936 .. c'J° rıı:aımdın isteklile. 
ı;~luua al levazrtıı laıirlili sa• 
rin AnkaT8 i onuna geJmelerL 
~ın alın& kom •1 --2652 

- -:= ı - İzmit kağıt v karton fabrikası sahasında yapı- S - -!§ lacak revir ve eski kağıt amban inşaatı vahidi fiat esa- a s siyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlmıstır. § 
5 Tahmin olunan inşaat bedeli (20780) liradır. s 
S 2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: e 
5 A) Eksiltme şartnamesi § 
5 B) Mukavele pro1"esi E 
5 C) Fenni şartname E = = 5 D) Vahidi fiat ve keşif hulasası 5 
5 E) Hususi ve sıhhi tesisat şartlan E 
§ F) Planlar 5 
§ İstiyenler bu evrakı bir lira mukabilinde Sümer § 
- Bank İstanbul şubesinden ve Ankara'da Sümer Bank -
§ muamelat Müdürlüğünden satın ala bilirler. § 
E 3 - Eksiltme 10 Temmuz 1936 cuma günü saat 16 a 
§ da İstanbuJ'da Galata'da Bankalar caddesinde Sümer § 
5 Bank Şubesinde icra edilecektir. 5 
S 4 - İsteklilerin (1558,50) lira muvakkat teminat 5 
§ vermeleri lazımdı . Bundan baska, eksiltmeye gire- § 
5 cekler, ilan olunan insaat cesametinde inşaat yapmış § 
:E otduklannı teklif mektuplanna 1effedecek1eri vesaik- 5 
S ta is~at erlecekler. § - -s 5 - Teklif mektuplan, yukarda yazılı gün ve sa- 5§ 
5 atten bir saat evveline kadar Sümer Brınk İstanbul şu- .= 
5 besi Mü~ürlüö-tine makbuz mukabilinde tevdi edilmiş 5 
§ bulnnmalıdrr. 5 
5 Posta ile gönderilecek mektuptann nihayet ihale S: 
~ saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın ka- ~ 
§ nuni şekilde kapatılmış bulunması lazımdır. 1-2594 5 
;, 111111111111111111111111111111111111 ııı ı ı ııııı rırıı ııır 1111111111111111111111111111111111111m i 

"" 

K~~;~uş V Y A N 1 Ş Sve:;:~ :~:;n 
44 senedıı durmadan çıkmakta olan bu haftalık resımli ga-

zetenın Ankara'da sa ış yen A K B A Kıtabevidir. Se-
nelik a one 10 lira. Sayıu ZO kuruş 

~:ası~~~~~~~ııei~~~~ııi.ıla..ıım1111M11 .......... ... 

Aııkaı·a ' ihıyetlııden : 
1 _ Vilayet çıf ıle i c dağıtı mak üzere 100 adet 6 ve 150 adet 

3 numara pulluğun 6-7-936 pazartesi günü aaat ıs de açık ekisiJt. 
mesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Direktörlügünde 
görülebilir. 

3 - Pullukların tutan 4100 liradır. 
4 _ lsteklilerı pullukların% 7,5 tutarı olan banka mektubu veya 

hususi muhaııe~ direktörlilgü veznesine yatırılmış makbuz ve tek· 
lif mektublariyle birlikte eksiltme günü saat 14 de Viliyet daimi 
c!nciımenine gelmeleri. (1412) 1-2601 

inhisarlar Um m l\lüdürlüğünden : 
ı - İdaremizin Sıvas da~t inde ldin har gün Tuzlasında yaptı

racağı 49833 lira h~if ~ Hı tabahb~cbdaa-. göl ve kanaldan mil'· 
tetekkil tuzla tesi atı ka h zarf usulile •ntme • e tcpnaka~r .. 

2 - Proje, ke if. fe i şartn melerJı: mpkavele projeli ve 11\il· 
nabsa ,artnamesınden murek ep munakasa evrakı iki yüa elli ku
llllf mukabllinae- İnh· a 1 r 'tuz fen şul>esinden alınabilir. 

3 - EksiJtme iki Te muıı: perşembe gtinü ıaat 11 ete Kaba taşta 
inhisarlar Levazım ve Miıbayaat tubesindeki Alım Satım komisyo
nunda yapılaraktır. 

4 - Muvakkat tt-min t mikdarı 3737 lira 47 kuruttur. 
5 - 1ıtekl"lerin eksiJtme günündc,11. en az 4 gün evvel inhisarlar 

Tus Fen Ş e 1 rek istenf en vesaikin ibrazile fenni ehliyet 
ve ikası alm rr lA ımd1r. 

6 - Bu fen • ehli et vesikası ile sair kanuni vesikaları havi ka
palı sarflar iha e · nü sa t ~ .a kadar .Kabat~şta ismi geçen komis-
yon reısltğine makbuz mukabıhnde verılecektır. (3331) l-2540 

inhisarlar Umum 

Miidürliiiünd~n : 
25 - 6 • 936 per,embe giınü saat 11 de kapalı zarfla ekalltmeye ko

nuldugu evvelce ılin edılmiı olan 372344 lira 96 ktırut ketif bedellı 
lstanbulda Şemsipapda İnhisarlar yaprak tütiln ambarının ekailt • 
meai iti 6 • 7 • 936 puartui ,Onil saat 15 e talik olunmuıtur. 

ı - İnhisarlar ldareaiııin latanbulda Şemsipqada yaptıracağı 
372.S# lira 96 kurut ketif bedelli yaprak tiitUn ambarı kapalı zarf 
uulile eksiltmeye konullll\lftur. 

ı - Münakasa evrakı 18 lira 62 kuruş mukabilinde İnhisarlar 
inşaat !ubesindeıı alınabilir. 

s - Enlltme 6 - 7 • 936 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta in
hisarlar Levazım ve Milbayaat Şubesi binasındaki alım satım komis
yonunda yapdacaktır. 

4 - Muftkbt teminat 18643 lira 80 Jruruttur. 
5 - isteklilerin eksiltme gününden en az sekiz gün evvel Naf 

Vektletine müncutla alacakları fenni ehliyet vnika1arı bu bedc;a 
de bir .!>_!~~m ek~il~eksintte. ı!-1rmekğele~d~it olduğu takdirde kendi: 
lerl m~aya lfti111 e ırı ece r ır. Bu ehliyet veaikal • 
bale gününden Fn az 2 gün eftl tn~lar ın.a-t ubea ~rının. ı
ınilftalraaya i§tirak edilebileceğine dair vesika alı!ma ıne Jbrazıle 

6 - Teklifleri havi kapalı zarflar en geç ihal .. ~ı fırttır• 
dlSrde kadar ismi geçen komisyon reisli&inc makbc gunuki~t. tam on 
rllmit o1malıchr. (1481) uz mu abılınde ve-

1-2642 

MiLLi MÜDAFAA \. •• •• 
SATIN ALMA KOMlSYO aduçuncu 

ır 
Asekeri me:rteblere taJebe a 

•• 

1 - 936 • 937 d~n senesi için Kuleli Malt 
liseleriyle, Kırıkkaledeki Askert Sanat liseun•••••••lia 
can Askeri orta mekteplerine talebe almacaktır. 'PE 5 KURUŞ 

2 - Kabul tartları Askeri lise ve orta mekt~-!"'!!!!'!!e!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!9 

::~::~r.k::ı::::·:::.::·'.::::::.:~ı:~ :~"irili 
durmaları lazımdır. -, 

A) Bütün mekteplerde kaydUkabul 1/Temmuz/936 
10/Ağustos/936 da biter. Müsabaka imtihanı da 15 j d k 
Atustoa arasında yapılır. ece 

B) Mektep1i1erin bulunduktan yerler haricindeki , 
oturan istekliJerin 10/Haziran/936 dan 31/Temmuz 936-
kadar bulundukları yerlerin Askerlik ıubelerine müract • 
olmaları lizrmdır. 'C(I 

C) Kabu1 tartlarını tafıyan istekliler evrakını tamam1a. • 
kertik tubeleri vautasiyle mektebe göndermeleri ve mekteL.J • 
davet vaki olmadan hi~ bir istekli mektebe &itmemelidir {) 

D) Milsabaka imihanını girmek için davet edilen lsteklllerb 
tfhan yaprl~cak yere kadar gitmek ve imtihanı kazanmayınca 11 
dönmek ir.:in yapacakları masraflar tamamiyle istekliye aittir. ~ 
nun icin de gldi1 ve döno, masrafını beraber g&tlrmell lhrmdn. 

E) İstekli mektebe kabul edilmediği takdirde biç bir hak lddt 
edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da mektebe a1Ul41Ular 

4 - Mektepler leyli ve meccanldlr. Talebenin 1&9ftinden bltb• 
giydirilmesi. teçhizatı •e ldtabJan mektebe aid oJdufu ıU. ~yaca 
her ay bir miktar maQ da •erillr. 

5 - Askeri Ji1elerl mu•affakıyetle bitirenlerden ana edealu 
müsabaka imtibanlDI ıtrenk kuaodıklan takdirde mlllteadla wt 
fen memuru yetiıtirtmek U&ere A.rupap tablUı ,Underilar. 

(1S06) 1-l380 

ASKERi LISK VK ORTA MEKTEPLERE (',QRETll.&M 
VE KIRIKKALE SANAT LİSESİNE TEDRİSAr.a.• llO'DUaO 
ARANIYOR. 

1 - İstanbul •e Bunadakl Aakert Lieelerle. Kmkkaledekl As
keri Sanat Ljsesine aylık Ucretle T~ Rly1ı:iye, Pizik, Erslncan. 
Konya. Anbradakf Orta mekteplere Tarih cofrafya, Fen bllıfll, AJ. 
manca, Fransızca, tnaillsce ölretmenl ve San•at Llseıine Tedrisat 
Müdürü alınacaktır. • 

2 - Liae ötretmenlili için: Li1e öiatmcni ehliyeti, orta mtki
tep için, orta mektep 8iretmenllk elillyet\.;,BCrektlr. 

3 - istekli o1'n1ann dfie'k klfıdlanrl; pda malaıımıf nraJda 
Ankarada: Millt Müdafaa Veklleti Aık ,Liseler MlfettltlllfM 
göndermeleri lhımdır. 

A) Tasdikli fotoirafh fift 
B) Yilkaek tahsil tchadetnamea nji tudlkll benzeri. 
C) Üniversitede imtihan vererek ehJi7etname almıau elalf,etnar 

me tasdikli benzeri, 
D) Nilfuı tezkeresi tudlkll benzeri, 

4- - Durumu uyeun görillenlerden aıa\ti vasılı evrak sonra iste• 
necektir: 

A) Hüsnilhal ilmühaberi, 
B) Tam tetkilith askeri hastahaneden ahnmıı sağlık rapor"'-
C) Taahhüt senedL (Noterlikten) 

5 - Ücretler: 
lstanbuldaki Aakerf Llteler Rfyufye, Fiıik denJerlne IOI: 12' 

Tarih deTsine 98: 108 liraya kadar. 
Bursa lisesi ve Kırıkkale Sınat Liaeıri Rjyaziye, Fizik denlerl• 

ne 108: 126, tarih dersine 98:108 llraya kadar. 
Orta mektepler derslerine J08 liraya laMar Aylık ücret wrlleceli• 

tir. 
6 - Kırıkkale Sanat Lisesine alınacak Tedrieat llUdüril için U· 

se öğretmenlik şartlarını taıımak ve iki d,.-a zümresinde illtiasa ol
mak gerektir. Ücreti 165 llradr. 

7 - !stekliJerin 1 EyHll 1936 gününe 'kadar müracaat etmeled. 
Dileği yerine ctirilmiyenler bir bak isteyemezler. (1220) 1--2267 

'LAN 

Müteahhit nam ve hesabına ICalorifer ..... nları tamld ı 
1 - Genelkurmay binası kalorifer kuaolannın tamiri iti mUtt• 

ahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye 1ıoqalaıuıtur. 
2 - Ketif bedeli 2922 lira 25 kuruttur. 
3- Ketif ve şartnamesi bedeli brtılığında Veldlet lapat ıube 

sinden alınır. 
4 - tık teminat 2191ira 17 kuruftur. 
5 ...... İhahtsi 8 tem11l1.lz 936 ~al'fllll'ba g\iptiı&aat 11 de yapslaoaktır. 
6 - Eksiltmeye girec:tlder te~nat Ye 2.f90 •Y.ıh Jıan~ ı n 

3 ntü maddelerinde y1ı:ıh vdlb1arla bfrbkte ebiltme ~ve sa&• 
tiftik Mittt Mttdafaa Veltiletl Stttnaıma 1i-d#nisyonunda l;ülui:ımata. 
rr 'lfaa) t-1582 

Bl~tT 

1 - Eakitchirde yapuacaJr yapılar u,.11 zarfla eksiltmeye ko· 
nuJmuştur. 

2 - Kefif bedeli 286473 lira 48 kuruştur. 
3 - İhalesi 10 Temmuz 936 cuma gilii{f saat 15 dedir. 
4 - İdari ve fenni tartnaınelerile keflf \'e projeler 14 lıra 33 

kuruş kar~tığmda komisyondan lllınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler ıs bin 209 lisflık teminattan ile 2490 

sayılıv kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ,Jazılı ve bayındırlık ba· 
kanlı ndan. alı~ması gereken fenni eh!iyetnameler için ihale gU~ 
nunden sekiz gün evel mezk\lr bakanlıga "üracaat d k bu 
alınacak belgelerle idari ıartnamede yazı.J.ı ve ve .1 e e~c radan 
mecbu1'i olan vesikalarla birlikte teklif nıektupl n me~~ behemehal 
dan ~n az bir ııaat ~vvel M. M. V. •atın a1tna K arını ı ale saatın,. 

BILtT 
Eskiıehir Tayyare maydanın. 

da yer altından içme suyu çıka
nlacakt~r. ~u işlerle meşgul fir
malar hıç bır tcahhildü tazam • 
nıun etmemek §artiyle incel -
ler yaparak lüz ~me 
tekl"f f" l umu olan proJe ve 

.. ı ıat arının M. M. V. Hava 
mustctarlığı insaat ıubeıine en 
g ç temmuz 936 sonun k d 
vcnneleri. (1476) ;_2~~r 

BfLtT 
Temcı kuyusu: M. M. V Bi

n~~ı !~!Berinde çıkan 1~ un 
etüdu ıçın pazarlıkla k y 
rılacaktır. Keıif tutarı lu8y6ul. a~tı· 
kuru"t lh . ıra 11 ,. ur. aleeı: 29 _ 6 • 
pazartesi günü saat l 1 d d. 936 

İlk t · e ır. 

o. na vermeleri. 
( l409) 1-2 568 

B1L1T 
1-.Muhtelif yerlerde yer al 

tı 1lcnzın tankı yaptırılacaktır 
f" 2 l Bu işlerle meşgul oİaı 
ırm~ ar .M. M. V. Hava müste • 

§arlıgı ın§aat şubesine müraca. 
at edere_k fc_nni malumat aldıktaı 
IOnra hıç bır teahhüdü taz 
mun etmemek . • im • 
tekliflerini te~~;;36Pro1e ve 
kadar k"" sonuna 

m(ez ur şubeye vermeleri 
l40?) l-2633 . 

na g·· ~mınatı H kuruştur. Bu· 
ore ıstekliler M. 14. v . ...._ 

alma komisyonuna eeıı .... ı1ar.~:liıiiiı11ım• 



şebıt i 1 lerine veri
t havaleleri sirut ban 
bunda ı..u tevsiat 

raya göre 191 uyıb tefair ka
l uy b kanuna g.lre Mrp ma· 

erecelerıne ve eehlt lbtlalerinin 
&teri miştır. (1427) t-2580 

Daima sabit 
Daima tabıı 

Juvantin 
saç boyalan 

Demir 
Puar1ıkla '* mikdar hurda 

clemlr •tllacaktır. Ulut psetelll 
:......~~!!!"P.!!!i!l!~!İ'm=ı"::":r.:i!~==~=:;;;~~~~-·• ........ Oh meanuıınan ıfSrill

....L Telefon: 1014 

88.tıhkArsa 
.Bdaar büanlılı ..,..amct.kl 

7171111U• .............. 

ZAYt NUMARA 
Allkaq beledlyeabtden aı•ı • 

ima aeı klpe1r maaruau ·..,., • 
bttd& Y•shll aJac:eltmclaa n
kl ... lalllmtl yoktur 

ALB 

Sat111t 
Yenlpllir~,et .... 

.... lllrill 4U cliteft 415 lliet
nlik lir .- acele l&tlldmr. t. 
telsHleriiıa 11U No. telefon etme-

- Je4' 

Taş, 
tnpat .abiplerl ve mllteahhit

ler pbuk ftlaitle iyi •• uypa 
fiyatla Tq, ltum ve ,_,r nakli· 
yat itleri için. 

Yeni,ehirde Kızılay yanında 
li Bürosuna möracaat etmelidir. 
T L 2037 1--2577 

Fotograf çılara ve 
Amatörlere 

Büyük Fırsat 
Pek az kullanılmış 

"Emon,. 6. 8 f • 240 objektifli 
bliyiik bir agrandlunan maklnal· 
it. blT "ZeiD-Teuar .. 1: 2. 7 f 
115 objektifli hl 2 Refleka el 
m:ıHaetıi (çantalı ile) acele utı• 
lııktır. Ulm il8n memurlufuna mil· 
aaat eclilmeal Telefon: 1064. 

Komisyo 
ı ..._ l ahmin edi n bedeli .en çok 134...doo tı a •e ilk t:emiıııatı 

7940 lıra olan ıo bia ton mact'ea ~nün kapalı aarfta munaıa
auı 10-7 .. ~ cuma pnü uat 14 te Anbrada M • .M. Ve 
unda yapılacaktır. 

2 - lartnamea\ (6 O) 
vuım Satm•Jma kom ayon n. Aabncla M. 
MHkes Satmalma konuıyonunda1' verılmek dir 

3 - llUnakauya ııreceklerin 2490 uy ı kan nua 
dahıbnde ve tayın .olunan 1Unde t on il r rfJa 
yona vermelerı 1b dır. (140 ) 

Yattaria Jl'oçtnoilu 6 12 1911 128 

Xannm Adı Vln ıt'lpt 
Teldrdat Jlerbs Xallbuı 8'ldr eri 
Tetdrclai lılerkes Kaaa ~ Tetıı w 

,, 
" 

,, Çift eY. tn• 
Y&CO'N 
e-kaf ...... J'INbeM .. 

~:r.. 
Telı:ev ... .. ~- 55 (z 

158n 
~· ılılerba Knab111nda Telı:n ı = ... .. • Çift ev 87 (x) 
ÇGrlll lleRa klJI .... T•n • 190.34 

Çlftn 77 (S} Sil.le 
tjft .. ti (s) •• Te1ln il l4UI 
ÇlftM 711•> ~ ... 

4t 
• SS(a) . ... 


