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Son lıaberler üçüncü 
sayf amızdadır 

---------------------------------------------------------------
ON YEDiNCi YIL. NO: 5358 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

}'apılan m•şriyat clolcıyısil':.!. Milletler Cemiyetindeki reform nasıl olacal{? 

üzerinde bir l{onuşma 
ı~ lianunu . . .. 

' h . tlı'memleket hadıselerınden bırı sayı-
Litvinof, BB. Titülesko Del bös • 

nızam-
. e emıye . l k l 

Çıllması senenın en eni§ bir neşir altikasıy e ar§ı anmıı ve 
. k, l ı~ Kanunu g 

labılece o an S' azılara yol açmı§tı. 
bu arada bazı yanlı§ Y k kanunun tatbiki etrafında yapılmakta 
Gerek bu vaziyet; ve gdre lümatını rica ettiğimiz lktısad Veka
olan hazırlıklar ~~kkın Ea ?1~ehir Koryürek gazetemize §U izaha-

kuvvtlenmesi • 
namenın 

ve 
şeklini istediler. 

. · ısı B. nıı ~ leti lı daıreıı re Polonya, Şili, Haiti, Ekuatör, Guetemala hükümetleri de zecri tedbirleri kal
dırdı - Lokarno hakkında karar geri bırakıldı - Asamble başkanlığına B. Bru 

gelecek - Tarafsız devletler toplanarak vaziyetlerini tesbit ettiler 
tı vermiştir· . 

.. · ekonomık ,, Memleketıınızın ... d . am' ve ça· 
ve sosyal hayatın a nız . f le-

1 hak ve vazı e 
lışan unsur arın .. re çıkarılmıt 
. . b't tmek uze 
rmı tes ı e .. k inkılabuım 
olan is kanunu, l t~r den biridir. 

··h"ım eser erın en mu taya çı-
B .. le mühim bir kanun or 1 

oy · am altına a mış 
kınca bunun nız . d" ka-

d ~ saha üzerinde şun ıye . 
ol ugu hükümler tatbık 
dar muayyen • cak borçlar 
edilmiı olmadıgı ve~ an mahiyetteki 
kanununun unıuını h"'kümleriy
hizmet akdi f ~slının e~i bir hu· 
le yaşandığı cıhet.le y nu hak -
kuk belgesi olan ~ş kanunlı• zan -

d ~ efkarın ya y 

kın a um~mhl bel ba~laınMI 
lara ve~ ~~a ara Kanunun Bü· 
doğru S?oruleme~'. b lünden-

··k Millet Meclısınce ka ukk d 
yu 1 d bunun h~ ın a 
beri ~a:r.etf" er dikkatle okuyoruz 
çıkan yazılarık. ek kanunun .. .. nız ı ger ve p.nruyo . k bu 

f lerı ve gere 
madde me ın •v• h""kümle· 
meli" 1erin ihtiva ettıghı u baş· 

· d h ve izahlar emen 
re aı s~r denilecek derecede yan
tan a!!aı?I 

lıştrr. d bazılarına 
Bu yanlışlıklar an "h L'"tfi 

k .. ere Semt u 
misal olma uz d neşrolu-
Kitaphanesi tar~fın ~~ bazı 

• kanunu rısalesını ve • 
nan ış f 'k dilen metın-
gazetelerde te rı a e • d 

d 'kretınekten gerı u-
leri bura " zı h"kümlerinin 

Kt;nıın u 
ran!alft· • d olan nefriyata ge
izahlarına aı d gördii~ü-
1. b -1ar arasın a ··h" 
ınce ''" . · mu ım . ı tef sırlerın en 
miız yan f!'; •• TAN gaze· 

· lınak uzere 
nümunest o . 936 sah nüsha-
tesinin 23 haz.ıra!.' d "iş ka· 

k mı sulunun a 
sının e "'"0 d k" bazı 

b 'l tı· kanun a 1 

nunu tat 1 <i\ • • • hları" başlı· 
.. 1 'm rnadrlelerın ıza ._ 1 e mu 11 1 ma11.:ıı ev 

ğı altında cıkmı~ ~ anti celbede-
bilh:ııc:sa nl'ra)ı ~ı~:nhş tef~irini 
rim. B11 ma <R e~!n size kanu-
doğrı1 h"'='7.dan once ,. bir fi. 

h h::ı'kkında umumı 
nun ru u rv'm favdalı olur: 
kir vP.rmek ı~ı ık bilmek la· 

ilk önce tunu aç ça lnız sana-
d k. i• kanunu ya 

zım ır 11 
'S' • alnız sana· 

yi mü~sseselerın~ v~r1 ek olan 
yi işçilerine t~~bı~ e ı .:..Unu, aa-
bir kanun degıldır. 1• kü ük 

. ticaret olsun, ç 
nayı olıun, bütün it sahalanM
zenaat ol8 un • ki kanunun 
tatbik edilir. Elverırl "en az 10 

•ı..: iyar tutu an 
tatbı~·ne nı ,, • eti herhan· • • 1 tırmak vazıy ' • 
tfÇI ça lf • h kkuk etmıf 
gi bir iş yerınde ta a 
bulunsun... l TAN bö 1 o unca, 

Keyfiyet y ed söylediğim 
• · yukar a . . 

gazetesı?ın bilhassa izah edıldı-
mak.al.esı?de u kanunun devl;t 
ği gıbı guya b hud devletın 
fabrikalarına ve Y~ lakadar ol
herhangi bir ~uret e ;.k edilmiye
duiu is yerle~ıne tdat ... ı deg"'ildir. 

~· .... katıyen o~ru 
cegı sozu • i• kanunu hu • 

tamtersıne s- • ' d' 
BunllD l . nasıl tatbık e •· 

A • Pr prıne ı · d :;usı ış Y t müessese erıne . e 
liyorsa dP.vle b'k edilecektır. 
aynı şekilde t~t. 1 

bu husustaki 
k .. 1 tının 1 · • lktrsad Ve ~ e müessese erını 

düşüncesi devlet • tabi tutula
hususi müesse~elerı: vazifelerde~ 

.. • ··kellefıyet v . le hususı 
cagı mu · suretıv .. se· 
bariç bırakmak devlet mu~s 
müesseselere karşı.. d"'n ınuste· 
ıelerini ayrı bir r~Jl~ü~kü. ıneın· 
fid kılm0k deği~dırh;vatında ça: 
leketin ekonomı~ l rinin resrnı 
lısma nayı alan ış yer e rejim al
ols1m, hıısusi olsun aynı . sosval 
tında itlemesi mernle~~tınbir ve
ve eknnomik inki!afı ıçın Bu ba • 
cibe diye tutulmaktadır. terinde 
kınıdan devlet müessese 

çalışan işçilerin de.~~ kanununun 
kendilerine bahşettıgı haklardan 
ve kendilerini mükellef kıldığı va-

if eler den müstesna olmalarını ve 
z d 1 O ·1 A 

iırveren sıfatiyle cv.e .. 1n, v.1. 11 ·e-

t . belediyelerin veya mulhak 
İtalya, toplantılarda bulunam ıyacağ ını resmen bildird 

ın, . . . k 
büdceli idarelerın dahı gen~ ış a-
nununun işverenlere tahnı~.l eyle-
d. ~. ükellefiyetlerden mustesna 
ıgı m "d .. 

sayılmalarını asla varı gormeme-
lidir. 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Alman Dış 

Paris, 27 (A.A.) - Övr gazetesinin 1 
haber verdiğine göre, Cenevrede İngiliz • 
fransız cephesi teşekkül etmeye başla
makta, ve İtalya ile ileride ypılacak iş 
birliği hakkında ne Londrada ne de Pa· 
ristc hiç bir itimad beslenmemektedir. 

Politikası 
--~~----~-------

B. Ribbentrop Mü.nihte bir nutuk verdi 
M

.. 'h 27 (A A) _Büyük Elçi von 
unı , · · . 

Ribbentrop, alman milli sosyalıst basın 
• de alman dış sıyasası hakkın· 

kongresın .. 
da bir nutuk söylemıştır. 

Hatib, evvela umumi harbın tıaşına 
kadar olan dış politik~yı anlatmış, harb 

sırasındaki sıyasanın ıdarcden.~~rum 
.. 1 · b nun muthış ne· 

olduğunu soy emış, u .. 
. . d lüzumsuz yere mutareke • 
tıcelerın en, . d"l 
nin ve Versay andlaşmasının ımza e ı • 

d·~·nden bahsetmiş ve bundan sonra 
ıgı . . d k" r ka· 

Adolf Hitlerin dış polıtıka a ı ıya 

tini anlatmıştır. 

İngiliz gawteleri 
KOLJ .. EKT1F E tNlYETIN TER
KiNDEN SONR fNGILIZ U
LUS NUN HARABtl..l(;E DOG-

RU sUR1JKLEND1CtNI 
y ZIYORLAR 

d 27 (A.A.) - Gazeteler bu-
J,on ra, • k" 

.. D f Kuper'in Parıste ı nut· 
gun de B. u . 

1 1 
b h tmekte ve mıl et erarası 

kundan a se · · 
'k "nasebetleri karıştırmak ıçın 

nazı mu · ı 
d h ararlı hır şey o amıyaca· 

bundan a az .. 
d

. ktedirler Gazetelere gore, 
ğ bil ırme · 
ını . eti aldatıldıktan ve kol-

'Milletler cemıy . . 
. . t sistemi terekdıldıkten 

lektıf emnıye . 
. d" d ·ngitiz usulu, bır koyun ra şım ı e ı . . 

son.. •. "b' sonu harabiliğe gıden bır 
sürusu gı ı • • r 

.... klenmek ıstenıyo • 
yola suru 

Von Ribbentrop, müstakil bir tica
ret ve ekonomi politikası lüzumuna işa

ret ettikten sonra, ham maddelerini dı

şardan getirmeğe mecbur olan Al • 
manyanın ihracat yapmak zaruretinde 
bulunduğunu ,bütün meselenin ehcmi-

Dün Münihte bir nutuk söyliyerek alma11 
dı§ politikasınt ıınl:ıtan B. Ribbentrop 

yeti burada olup gerisinin bir iç teşki· 
latı meselesi olduğunu ve bunun da U· 

lusun şefine olan itimadı sayesinde ko· 

(Sonu S. inci sayfada) 

Mısırda ve Fil is ti nele 

•• gom Kahirede yeşil ve mavi 
}ekliler birbirlerine girdiler-· 
Filistinde yeni hadiseler oldu 

Kudüs kalesinde konaklamış bir l skoçya kıtası 

(Yazısı J üncü sayfada~ 

Konseyin hususi toplantısında Şili 

hükümeti bir reform projesi takdim et· 
miştir. Bu proje, Almanya ve Japonya· 

A~amble reisliğine seçileceği 

söylenilen B . Brus 

nın cemiyete yeniden girmesi ve büyük 
Avrupa hükümetleri tarafından kurul
muş bir direktuar meclisinin 'kurulma
sı hakkında teklifleri ihtiva etmektedir. 

İsviçre delegesi B. Motta, buna çok 
yakın bir proje lehinde söz söylemiştir. 

B. Titülesko, Litvinof ve İvon Del
bos yapılacak reformun nizamnamenin 
kuvvetlenmesi şeklinde olması lazım gel
dı ini söylemişlerdir. 

Litvinof • f von Delbos görüşmesi, 
Lokarno meselesinin geri kalması. ve 

Cenevre toplantılarının tatilinden evvel, 
Cenevre çerçevesi dışında İtalyanın işti· 
rak edeceği bir konferansın toplanması 

ile alakalıdır. Bununla beraber İtalyanın 
böyle bir konferansa iştiraki, asamblen · n 
zecri tedbirler işinde bir uzlaşamaya var. 
dığı takdirde vukubulacaktır. 

Polonya, Şili, Honduras, Equateur 
hükumetlerinin, zecri tedbirler komitesi
nin toplantısından evvel bu tedbirleri 
kaldırmak hususundaki teşebbüsleri, Av. 
rupa tesanüdünü sarsmak maksadiylo 
yapılmı§ bir teşebbüs telakki olunmak
tadır. Bu telakki bilhassa Polonyaya 
karşıdır. Şili hükümetinin teklifi, bütiin 
milletlerin iştirakiyle üniversel bir cemi. 
yetin kurulmasını ve nizamnamenin ı 6 
ıncı maddesi ile tasrih edilen teahhüd
lerin kaldırılmasını tasarlamaktadır. Tc 
lif, Almanya, Japonya ve Amerikaya da .. 
nışmayı da tasvib etmektedir. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

İtalya yeni anlas 
malara hangi · 

şartlarla girecek 
Milano, 27 (A.A.) - Gazetta de 

Popolo, zecri tedbirlerin kaldırıl\n~ 

ile beraber İngilterenin Fransa, Türk 
ye, Yunanistan ve Yugoslavya ile ya 
tığı Akdeniz anla malarının da feshi 
taleb etmektedir. İtalya, serbest bir A 
deniz istiyor ve Akdenizde serbesti v 
muvazenenin İtalya aleyhine değişmesi 
ne müsaade edemz. Eğer yeni anla 
malar yapılırsa, İtalya bunlara iştira 
etmeyi istemektedir ve bilhassa Boğa 
lar hakkındaki mukavele için böyledir. 

Dünkü ve bugünkü spor hareketle 

İstanbulda milli takım namzedleri ile Macar Boçka 
takımı 2-2 berabere kaldılar 

Bugün Ankarada Gençle· Birliği ve Çankaya takı 
ları Saraçoğlu kupası için tekrar karşılaşacaklar 
İstanbul, 27 (A. 

A.) - Berlin olim
piyadına namzed o· 
yuncuları denemek 

için davet edilen 

macar profesyonel 

Boçkay takımı bi-

rinci maçını bugün 

• Taksim stadyomun

da yaptı. Macarla

rın karşısına. milli 

namzedlerden şu 

kadro çıkarılmıştı: 

Cihad • Lütfi, 

Faruk • Adil, İbra

him • Niyazi, Said, 
Fuad, Şeref, Rebii. 

Macar takımı da 
k . B .. S 

şu şe ılde maça ugun araçoglu kupası için Genrler B · ı · v • ·ı ı. 
k t " ır ıgı ı e xarşıfasa 

çı mış ı: olan Çankaya takımrdan bir kaç oyunuc 
. Janus - Vago, Varga. Polatas, G n- .. , . . . . 

laı, Belesik- Markoş, Orasz, Tel;ki, oldu. Rebıı nın ındırdıği top güzel 

Takaç, Hadjn. vuruşla ortalandı ve Said müd;ıf 
Kısa b' . kaleye doğru 

ır merasımden sonra maça baş- d . 
landı. Hakem S d" K akıkada eladeliljlfJ~ .. ~ a ı arsan. iiiıl 

Başlama vu 
F k . .. ruşunu macarlar yaptılar. 

a at ılk hucum muhtelit takıma 



SAYFAZ 

l' apılan ne§riyat dolayısile: 

, iş kanunu üzerinde bir konuşma 
(Başı 1. inci sayfada) 

TAN gazetesinin bu yolda mü
talaa yürütmesine esas tuttuğu 

kanun maddesi beşinci maddedir. 
Makaleyi yazan zat bu maddenin 
yalnız ilk f ıkrasmı eline almıJ ve 
hundan umumi bir hüküm çıkar
mıştır. Halbuki, ikinci fıkra dev
let taraf mdan doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle işletilen İf yerle
rinde calışanlardan ancak "idari 
va:r.ileler gören memur ve müı
tahdemleri" müstesna tutmuştur. 
idari vazifelerden maada işci sı
fatiyle çalışan bütün yurdd~şlar, 
bpkı bir hususi müessesede ol
du<ru gibi bu kanuna tab;d1rler. 

"lısçi sıfativle" t;ııMl"ini kullanın
ca k<' nunun isci kf"llrne-1nden "e 
anladınmı da bur<ıda biraz da
hi\ açıkça ortaya koymak doğru 
olur. 

Kanunun hirinci maddesi: "Bir 
iş akdi dolavısivle, başka bir 
ıah!'ın isyerinde bedenen ve ya
hud bedenen ve likren çalışan 
kimseve isci denir.'' divor. P, 0 de
nen çalış~avı İ:7:aha hı\cet yoktur.
( ve yahnd) kelimPı;ivle ayrılmış 
ofan bedenen ve fikren t~birine 
gelince bunun üzerinde durmak 
isterim: 

Calısmak bedenen olacağı 17ibi 
yalnız fikren d~hi olabilir. Cok 
k'!re d,. henı bedenen, hem fikren 
olur. Meseli alel?de bir işçinin 
çalışması b.:-denidir Kalifiye yani 
''zenaatın ehli" olan iF,..ller ve va
hı1d usta başılar ve atölye şefleri 
gibi İşçilere gel;nce bunlar hem 
bedenen, hem fikren çalışanlar
dır. Yalnız fikren cahsanlar icin 
örnek olmak üzere- si7.e bir mües
sesenin umum mi1diiriinü, hukı.Jc 
11'11"avMni ve yahud umumi tek
nik J>lanfarım yar>ı:\n mühend1si
n1 ~öster,..ltilirim. Is kanunu bu
Ş!Ün işçi denince beden~n çahıt~n
ları ve hir de bunl::\rdan haFka 
hem bedenen hem fikren calısan
ları ele almaktadır. Münhasıran 
fikri çalışanlar ise işçi tarifinin 
içerisine almmıyarak bu kanun· 
dan hariç tutulmuştur. 

Ancak fU ciheti de tebarüz et
tirmek isterim ki, fikren çalışan 
yurddaşlarm hukukunu her ne 
kadar timdilik gene eskisi gibi 
borçlar kanunu hükümlerine tabi 
kalıyorsa da bütün öteki medeni 
memleketlerde olduP,u gibi bun • 
lann da tabi olacaklan ahkamı 
havi aynca bir kanun çıkarılması 
da derpi' edilmektedir. Zaten 
medeni memleketlerden bir çoğu
nun bu gibi fikren çalışanlar, 
"müstahdemler" hakkında ayrı 
kanunları vardır. Bunun aksine 
olarak çalışanlarm hepsini bir 
araya getirmek suretiyle tek ka· 
nun çrkarmrş devletler de görülür. 
Zaten bir İf :yerin~ günde en az 
10 işçi çalıştırmak tarifinin tes
bitine giderken lkhsad Vekaleti
nin ve kanunun tatbikatiyle mükel
lef olan memurları, bu bahsetti
ğim birinci maddedeki İtçİ tarifi
ue dahil bulunanları ayıracaklar -
dır. İhtiyaç görülmeıi halinde 
"bedenen ve fikren" tabirinin şü
mul çevresine girecek olanlarla, 
yalnız, fikren çalışmaları suretiy
le kanundan hariç tutulacak olan
ları gösteren bir nizamna.Jlje dahi 
yapılması memuldür. Gerek ka
nunun metinlerini ve gerek bunla
ra müteallik izahları havi olarak 
,fll7.etelerde cıkmıf olan vazılarda 
bilhassa bu beden ve fikir çalıı
ması meselesinin kan~tınlmakta 
olduğunu gördük. Verdiğim iza
hat bu ciheti aydmlatmı§tır sanı
J'Onım. 

Gene Tan gazetesinin avnı ma· 
kalesiınin sonlannda is kanunu
nun ür.iinrü m'lddesinden bahso
lunar;-k ?uya bu kanunun yalnız 
o maddede sayılı işyerlerine tal· 

bik edileceği neticesine varılıyor. 
Halbuki üçüncü maddede vazıı 
kanun, yalnız sanayiden sayıla
cak itlerin nelerden ibaret oldu
ğunu saymıştır. Sanayi işlerini 
böyle ayrıca saymak lazımdır. 
Çünkü kanunun birçok hükümleri 
ve bu hükümlere müteallik çıka
rılacak nizamnameler sanayi isle
rine aid başka ıartlar ve usulleri J 
ve sanayi işlerinden başka işler 
için ise, gene haıka türlü şartlar 
ve nsı11leri muhtevi bulunur. Ve 
mahza bu sPbebl"'dir ki bu madde 
de kam•na derced;lmiştir. Kaldı 
ki, dördü""CÜ madde ür.üncü mad
c10de ~avılmarnt~ olan bazı isleri 
de fktısad V ,.kaletinin lüzum 
gördii«Yii takrl;Tde !tı:ıtnayi i5leri a
rl'l "tna katmak salahiyetini teshit 
edivor. 

Şimdi kanunun tatbik edileceği 
j~verler:,., .. 111ivar tutnJ:lr-J~ ohn 
"en u. 10 isçi r.a~tsbrmRk" kaydı
nı da b;l'ftz avdrnlatayıın: 

ikinci maddenin A bendi: ''Bu 
kanun, mahiyeti itibaıiyle yolun
da ifleyebilmen için günde en az 
10 işçi çahftırmayı icabettiren 
İfyerlerine ve buralarda çalışan 
işçilerle bunlann işverenlerine 
tatbik olunur.'' ibaresini taııyor. 
Mahiyeti itibariyle yolunda işle
yebilmesi için demek ıu demektir 
ki bir iıyerinin kuruluı tarzı, ora· 
da bulunan çalışma vasıtaları ve 
o İtyerinde yapılan işin istilzam 
ettiği İtçi kuvveti, normal vaziyet
te 10 kişinin çalıştırılmasını İcab 
ettirmektedir. Meseli bir triko
taj atölyesi tasavvur ediniz ki 10 
işçi için laznngelen alit ve tesi
satı havidir. Ve gene meseli öyle 
bir berber salonu dü~ününüz ki, 
içinde on koltuk sandalyasiyle on 
berberin çalışabileceği tesisat 
vardır. Demek ki, hu i~yerleri yo. 
lunda işleyebilmesi için mahiyeti 
itibariyle günde en az 10 işçi ça· 
lrştırmayı icabettiren işyer !eridir. 
Amma, bu iş yerlerindeki işveren· 
ler herhangi bir sebeble tam 1 O it
çi çalıştırmıyor da faraza 6 şar ki· 
§İ çalıştırıyor. İşte biz burasını ge
ne iş kanununun hükümlerine ta
bi tutarız. Şu kadar ki böyle bir 
yeri işleten kimse & kişi yerine 10 
işçi çalıştırmaya mecbur değildir. 
O, gene 6 işçi ile işine devam ede
bilir. Nitekim, dilerse on işçiyi de 
daha fazlalaştırabilir. Böyle bir 
yere iş kanununun tatbiki demek 
o yerlere aid olan kanun hüküm· 
lerinin koymuş olduğu şartların 
ve mükellefiyetlerin tamam bu
lunması demektir. Yoksa işçi sa
yısını behemehal ona doldurmak 
mecburiyeti varid görülemez. 

Zaten ikinci maddenin C fık -
rası, bu" A bendinin tarifine da -
hil bulunmadıkları halde, mahi -
yetleri ve ekonomik durumları iti
bariyle bu kanunun herhangi bir 
faslının veya bir hükmünün ken
dilerine teşmili lazımgelen işlerin 
bir nizamname ile tesbit olun-ca
ğını da tasrih eylemektedir. 

Şu halde bir işin. iktısadi du
rumu o işte çalıstınlan işçilerin 10 
kişi olmasına bakılmıyarak ka
nun hükümlerine tabi tutulması
nı icabettiriyorsa bu suretle kanu· 
nun tatbik sahası, daha ziyade 
geniıı.letilmiş olur. Ve işte hu ba
kımdan dolayıdır ki kendilerine 
mahsus hHkümleri havi avrı bir 
kanuna tabi tutulacak olan ve 
böyle bir kanunun pToieleri üze
ri"de çalıtnlmakta bulunan kü
çük zanaatcılar ve sair esnaf d~hi 
bazan :vaptrklarr İı;İn mahiyeti do
layısivle e1irni7deki İş kanunu un 
um11rni hf ~ümlcri çevre"i dı:-hal -
ne h;r T!İ7."""'1?nıe ile alınabilir
ler. fl11niinl"1k karınnun umvmi 
ma"s.~1' h"\klnnda bir no'''""-VI rta. 
ha izah etmek isterim, ki o da, 

tJLiiS 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 
... .. .. 

Güzel sanatlar 
akademisi 

genişletilecek 
lstanbul, 27 - Yüksek tedrisat u

mum müdürü B. Cevad bugün G:izel 
Sanatlar Akademisinde tetkikat yaptı. 

Akademinin bazı kısımları genişletile
cek ve yeni profesörler getirtilecektir. 

Bir kaza 
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Trakyada iskan isleri --
Dağıtılan yerle~in liadastroları 

Edirne, 27 (A.A.) - Trakyada is
kan işleri yeni baştan hız almıştır. Ge
neral Kazım Dirik bölge içinde srk srk 
geziler yaparak iskan ve imar işlerine 
yerlerinde görmekte vegereken emirle-

\ 

ri verme~tedir. Umumi Müfettiş yeni
den kadastro müfettişi Halid Ziya ve fen 
başmüfettişi Salih olduğu halde sön 

Istanbul, 27 - Harbiyedeki bir apar· günlerde bölgede bir gezi daha yapmış 

lcrle dağıtılan ve dağtılacak olan yer. 
leri genel kadastro vaziyetleri üzerin· 
de inceledikten sonra heyetle beraber 
dün akşam Edirne'ye dönmüştür. He~ 

yet bu tetkik gezisinde gördağü genel 
durumdan çok memnun olmuşlur. Ka
dastro müşaviri ve fen başmüfettişi ka
dastro heyetinin kuvvetlendirilmesi 
için gereken tedbiıleri almak tizerc bu 
sabahki trenle Ankaraya dönmüşlerdir tımanda bir facia oldu: Bu apartıman ve Tekirdağ'la Krklarelindeki göçmen-

kapıcısınm karısı asansörle duvar ara
sına srkrşarak öldü. 

Hukuli tahsili 
dört seneye çıkarıldı 
İstanbul, 27 - İstanbul üniversitesi 

hukuk fakü!tesi tahsil müddetinin dört 
sen~ye çkarılmasma karar verdi. 

Avrupaya gidecek doçent 
ve asistanlar 

İstanbul, 27 - Üniversitedeki bazı 
doçent ve asistanlar mübadele ile Av
rupaya gidecekler ve geldikten sonra 
üniversite profesörlüğü imtihıııı..ına ~i
receklerdir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde Gümrük mu

hafaza teşkilatı 32 kaçakçı, 2455 kilo 
gümrük kaçağı, 48 kilo inhisar kaçağı, 
38.668 defter sigara kağıdı, 4 altın lira, 
28 ttirk lirası, iki tüfek, üç tabanca, 13 
mermi ile 32 kaçakçı hayvam ele geçi
rilmiştir. 

Bisiklet yarışları 
Olimpiyadlara hazırlanan bisikletçi

lerimiz bugün öğleden evvel dikkate de· 
ğeri olan bir müsabaka yapacaklardır. 

Bisikletçilerimiz çok çalışmışlar ve iyi 
bir hale gelmişlerdir. Yapılacak yarışta 
hemen hemen olimpiyadlarda alacakları 
derecelere yaklaşmaları mümkündür. Ay
nı zamanda federasyon da art:Jk talamı 
seçmek için son kararını vereceğinden 
yarış bu suretle büyük bir ehemiyet ar
zetınektedir. 

Nişan töreni 
İnhisarlar memurlarından Bay Hik

met'in kızı Bayan Sevda ile Kurmay 
yü.zbaşı Bay Saim Yarkm'm nişan tö
reni dün Orduevinde seçkin bir davet
li kalabalığı öniinde yapılmıştır. Genç 
nişanlılara saadetler dileriz. 

8 inci maddede yazılı "süreksiz 
iş'' ve ''sürekli iş" tabirleridir. Sü
reksiz iş, mahiyeti itibariyle an
cak 30 iş günü devam eden iştir. 
Sürekli iş ise bundan fazla süren 
işlerdir. işte burada, yani 30 gün 
devam etmek noktasında bir ince
liğin gözden kaçırılınaınası lazun
dır. Süreksiz iş tarifinde "mahi
yeti itibariyle0 tabirine dikkat 
edilmelidir. Mesel&; bir dıvar 
yaptırırsınız. Bu 25 günde yapılll' 
biter, ve bittikten sonra siz, tek
rar huna mümasil dıvarlan yap
mak suretiyle muayyen bir iş yü. 
rütmekte değilsiniz. Bu, bir kere
lik ve yapılıp bitmesiyle nihayet 
bulan bir süreksiz iştir. Fakat bir 
dokuma fabrikasını ele alınız. 
Burada faraza, günde 20 İtçİ ça
lıştırılmaktadır. Fabrikanın İ§leri
nin bir aralık çoğalması dolayısiy. 
le, yirmi gün için 1 O işçi daha alın
mış ve yirmi günden sonra bu İ§çi
ler çıkarılmıştır. Şimdi bwıların 
yirmi günde i§lerini bitinniı ol
maları, sürekaiz İ§ yapmalan de
mek değildir. Çünkü fabrikanın 
iflediği dokumacılık, daima sü
rüp giden bir iftir. Li.kin aynı 

D.. 1 •• 
un~u ve huaünkü o spor hareketleri 

İstanbulda milli takım namzedleri ile Macar Boçkay 
takımı 2-2 berabere kaldılar 

Bugün Ankarada Gençler Birliği ve Çankaya takım 
ları Saraçoğlu kupası için tekrar karşılaşacaklar 

(Başı ı. inci sayfada) 

Muhtelit takım hücumlarını daima 
tazeliyor, İbrahimin derin bir pasını a
lan Said, kuvvetli bir eşarpla sıyrıldık
tan sonra topu Şerefe yolladı. Sıkı, fa
kat yerini bulmayan bir şut ve avut. 

Macarlar canlanmaya başladılar. Mil
Ietlerarası bir şöhrete sahih olan sağa
çıklarx seri inişler yapıyor. Fakat bu 
hücumlar tehlikeli hale girmeden öidü

rülüyor. 
12 ci dakika: Rebii gene güzel bir i

niş yaptı. Top Şerefe, ondan Niyaziye 
geçiyor. Niyazi altı metreden topu sol 
bir şiltle avuta attı. 

Oyun muvazeneli bir şekilde devam 
ediyor. Zaman, zaman muhtelit takım 
muhacim1eriyle macar müdafaası ara
sında çetin bir mücadeleye şahid ol .. ıyo-

ruz. 
19 cu dakika: Şerefin yirmi met,.,. 

den attığı bir şütü macar müdafii kafa
sivle çeldi. Top Rebiiye doğru gidiyor. 
Rebii 25 metreden çok sıkı vole bir şilt 
attı. Macar kalecisi, kıymetini isbat e
den enfes bir plonjonla muhakkak bir 

gole mani oldu. 
Macar kalesi üstüste tehlikeler ge· 

driyor. Serefin bir şütü gene kalecinin 

elinde kaldı. 
25 inci dakika: sağdan bir macar hü

cumu, sağaçığın ortaladığı top muhte· 
1it kalecisi tarafından bloke edilemedi. 
K2-1eci topu kesmek için kaleyi terket
mişti. Solac;ık topu boş kaleye kafa ile 
gönderdi. fakat Lütfi bu haveleyi kafa 

fabrikada yeni getirilen bir maki
nenin montajı için 30 günden az 
zaman sarf edilmiş ise, bu: sürek
siz bir iştir. Çünkü müte~adiyen 
ınakinelerin montajı o fabrikada
ki iştigalin esası değildir. Bir de
falık olmuş ve bitmiştir. 

İş kanununun diğer hükümle
ri hakkında da esaslar itibariyle 
lazımgelen izahları matbuatımıza 
her zaman vermeye hazır bulunu
yoruz. Muhterem Vekilimizin ay
rıca kanun müzakeresi sırasında 
Kamutay da beyan ettikleri gibi; 
iş kanunu hükümlerinin işçiler ta
rafından ve bütün halle tarafın
dan kolayca anlaşılabilmesi için 
gayet açık bir dille yazılmıt risa
lelerde çıkaracağız ve dağıtaca. 
ğız. 

Kanun hükümlerinin hukuki 
bakımdan terhleri ve ilmi esas
lara göre esbabı mucibeleri ve ne
ticeleri ise büyük ilmi kitablarla 
tedvin olunabilir. Bugün içiın iş 
kanunu hakkındaki yanlış veya ek
sik neşriyatın kanun ruhuna ve 

1 
vazıı kanunun maksadlerine gö -
re umumi bakımdan mücmel bir 
izahı budur." 

vuruşu ile kurtardı. Fakat demarke bir 
vaziyette bırakılan macar sağiçi topu 
kaparak kaleye plase bir şiltle ilk go1i.i 

yaptı. 

Oyun heyecanlı bir safhaya gi.rmişti. 
Daha üstün bir oyun çıkardığı halde 
1-0 mağlôb vaziyete düşen muhtelit ta
kım, vaziyeti telafi edecek sayıyı ~r

karmak için bütün enerjisini kulla111. 
yor. Fakat macar müdafaası, bilhassa 
kaleci bu golün yapılmasına imkan ver· 
miyorlar. 

Bu vaziyet, muhtelitin hücum üstün· 
lüğü altında, 41. inci dakikaya kadar de• 
vam etti. 

41 inci dakika: Hakkından ileri bir 
pas aLı Niyazi kuvvetli bir inişten son
ra topu iki macar müdafii arasından şe .. 
refe geçirdi. Şeref, kuvvetli bir şutla be
raberlik golünü rnacarlarm ağlarına tak
tt. Birinci devre bu suretle 1 • 1 bera• 

bere bitti. 
İkinci devre muhtelit takımın hilcU• 

miyle başladı. Bu hücumlar macar kale
sinin etrafında yerleşir gibi oldu. Dör .. 
düncü dakikada, Niyazinin bir pasını Şe
ref vole bir şutla kaleye attı. Top, fena 
bir talisizlikten kale direğine çarparak 
geri döndü. Muhtelit takım üstün bir o
yun çıkarmakta devam ediyor. Fakat 
macar müdafaası sayı çıkarmak imkanr
nı vermiyor. 

On beşinci dakikadan sonra macarlar 
üstünlüğü aldılar. Güzel bir anlaşma ile 
oyunu muhtelit takımın yan sahasına 
naklettiler. Bu hakim oyun, 31 inci daki· 
kada semeresini verdi ve bir karışıklık~ 
tan istifade eden aol iç ikinci macar go· 
lünü yaptı. 

Bu gol muhtelitin gayretini kamçılar 
gibi oldu. Sağdan Niyazinin güzel bir i
ni~ini mliteakib verdiği yerinde bir pası 
sıkı bir şütle kaleye soktu. 

Oyunun bundan sonrası karşılıklı hü
cumlar ara&nöa ve neticesiz geçti. 

Bugünkü maç 
Geçen h'afta beraberlikle neticeleneı~ 

Çankaya - Gençler birliği maçı, bugün, 
17 de, Ankara Gücü alanında tekrar e· 
dilecektir. 

Adlıye Vekilimiz B. Şiıkrü Saraçoğ· 
lu'nun ortaya koyduğu bir kupa için 
karşılaşacak olan bu iki kuliıbümüziın 
maçı, Ankara sporcuları arasında biiyül 
bir merak ve alalrcı uyandırmıştu-. Her 
iki k:ulüban çok ehemiyet verdikleri O• 

yun için dikkatle hazırlandıkları söy. 
lenmektedir. 

Bu seneki lik maçlarında biraz ge· 
riye kalan eski iki şampiyon takı.m, bi
ribirlerini yenerek spor kamoyu karşı· 
smdaki mevkilerini kuvvetlendirmege 
çalı~rjorlar. Bu bakımdan her iki takı
mın da canla başla oymyacağı şüphe· 

sizdir. 
Bugünkü maçın hakemliğini tanın· 

mış futbolcu Alaeddi~ Baydar yapa• 
caktır. 

._Ankara Birası Neşe ve Sıhhat • 
verır. 
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SON DAKiK.4 :. 

Ceı1evrede son vaziyet 
halledilebileceğini ümid eylemektedir. 

A A ) Fransız dış 
Cenevre, 27 ( · · - B B ek, Polonyanın zecri tedbirleri kal-

bakanı Delbos, biribiri arkasından ko- dırmak hususundaki kararını teyid et-
B k e Munch'u a-

vas Coppa, Yeze, e v ıniştir 

bul etmiştir. . . . ö ·rendi- Delbos, Fransanm ancak bu bapta 
Havas ajansı muhabırının g . . esas ı·tibariyle bir karar verdiğini ve 

M'll tl r Cemıyetı 
aine göı-e, Munş, 1 e e f . ahi- bunu fill kclmak için bütan alakalılarla 

Poakt111ın tadı'lı' deg'il, fakat te sır rnd k' L ki ı·~· . 
go"ru··<ımelerde bulunmasını · e ec ıgını 

·ı esi yolun a • 7 
yetinde karaılar ven ın t 50··yı emiştir. .. . d davranmış ır. 
fransız teklifınc musaı Bek görüş- Bek, Polonyamn İtalya tarafından 

Diğer taraftan Delbos - . 
.. .. tür oanzig vazı- Habeşistanın ilhakını tanımak mesele-

mesi bir saat surmuş · 1 h k- b 
. .. .. .. .. Bek bu mese e a sinde henüz vaziyet almadığını ve u-

yetı goruşuJmuş ~e al .. u"kıneıniştir. . . 
kmda 

0 
kadar alak ı gor. nu Fransa gibi dost memleketlerle ıstı· 

·1 Polonya ara- ı 1 k 
Mumaileyh Almanya ı e . tina- areden ve mümkün o ursa an aşara 

. . • e münasebetlere ıs ş b'Jd' . t' 
smdakı nazıgan . . kolayca yapacağmı ı ırmış ır. 
den son Danıdg hadiselennuı ) ı} 1 
"f t ,. .. de yarın lnı~u si birce se yap aca {. 
n on l o .. ' günü hususi bir celse aktedecek ve salı 

A A ) - Bugün ve ya· 1 k 
Montrö, 27 ( · · . günü de komite yeniden top anaca tır. 

acaktır. Pazartesı 

rın ko~era:: kçahşm•y ntan tın yeni bir kararı 
Kucu a k bir tarzda tadilini katiyen reddece~i-

., K .. " k antant ca 
Cenevre 27 (A.A.) - uçu b" ni ihsas etmiştir. 

' · ti paktının u-
dev letleri milletler cemıye . boza-

d ki mi.ısavatr 
tün devletler arasrn a • }ru rdu 

Y":l nı· hır· partı ~ 
Dö Larol{ ~ 

. 

1 

fransız sosyal partisi adlı yeni bir siya· 
F hedıle11 ateş . · 

Paris, 27 (A.A:) - es La Roque, si parti teşkil etmıştır. 

ha~ hidikled~de: al;ı;tıetler Cemiyetinden .ayrddı 
Nilcara~ u .. .. t recek hiçbir scbeb bıldırmemıştır. 

N 'k agua hu· gos e . d be • 
27 ( A A.) - 1 ar N'karagua 3 birinci teşrın 926 an rı Cenevre, . . d n ayrıl- ı 

kümeti Milletler cemıyetıry e milletler cemiyeti azası bulunuyordu. 

mıştır. 1 şı haklı 

• Bu hUkiim•: bonilz bu ayr~erla ynin yeni bir nutku 
6. Nevil Çem i et siyaseti ciddi bir darbe yemiş 

·ı Çember- emn y ki b" dil 
27 ( A.A.) - Nevı . . 1 akla beraber gene bel ıraz t a • 

Londra, .. 1 diğı bır o rn A 1 d v .. 

.. Mançesterde soy e .. 1 yapılrnasr zarurı bu un ugunu soy-
leyn bugun n işi dunya er 
nutukta, devlet ad~unlarınr kollektif }emiştir. 
sulhunu korumak olduğuna ve 

Fili. · de karuul<lıl<lar 
Mısırda ve stın ' 

• •• 

Kahirede yeşil ~e 
birbirlerıne 

mavı gom
girdil er-

!ekliler 
• hadiseler oldtı yenı Filistin de hil"Ü ağ" yaratanm•Ş'"· Bfr çok tev· 

· ·· )ekli· ) _ Yesıl goı:n kifler yapılmıştır. 
Kahire, 2) (A.A· ' bu teskilat h f. t• ? 

. "sterisinden sonra · Bir ara ~e ı ne < ıyor. 
lerin bır go {tarları olan Kudüs, 27 (A.A.) - Arab komitesi • 1 Vafd tara 
taraftarlarıy e d siddetli kav· ı'lerı· gelenlerinden biri vaziyetin fenalaş-

.. 1 kl' ler arasın a ~ 
mavi gom e 1 

. "mleklilerden makta olduğunu söylemiş ve demiştir 
t r Yeşıl go 

galar olmuş u . . . bir yabancı- ki: 
'b kkendilerını d 1 b birkaç hatı Jduklarr bakkrn a _ Eğer hükümet arabların ta e elri-

devlete satılmış 0 

1 
beyana- ne elverişli bir yol ittihaz etmezse, -grev 

fından yapı an . 
Nahas Paşa tara ··ı rdir. 400 ka· devam edecektır. 

1 rotesto etmı~ e . Bununla beraber hükümet tarafından 
tı şiddete P .. teri yerıne b 1 k 

] kl' orla gos alınan şiddetli tedbirler zor a ı hare-
dar mavi göm e t z )arına taş ve bas-

. . 
1 

r ve muhasım "dahale· ketlerini hafifletmişe benzemektedir. 
gırmış e d r po!ıs mu İskenderiye, 27 (A.A.) - Polis milli 
tonla saldırmışlar r • biraz sonra bu kalmıştır. . ında dokuma fabrikasma yerleşen 2000 grev-
ye mecbur. .. !ekliler polıs yan ciyi dışarı çıkarmıstır. 80 yaralı vardır. 
kavga, Y_eşdıl gg:;erlerken yolda tekrar- 1200 kişi tevkif edilmiştir. 
tay halın e ·~~~· ~ı~b~i~r~ç:a~k~t:ez:a:-~----:~-;:-:;~-:;-; a b'rka~ polıs e 

ıanmrş ve 1 N A z İ ş E F İ 

B. Ruzvelt 
ı atlar tarafın· 

Denıo i.r <W • , . ı· ne 
d ınur reıs ı~,, an cu •1d. 

ed • ..-österı . 1 
naınz ,. ::-, 

(A A ) _ Demokrat 
f a 27 · · 

Filadel ıy ' .... u"n sonundan B. . gunun ov• 

artisi kongresı, 1 cumur reistıgıne 
P alkıslar a 
Ruzvelt, , · tir 

d gösterilllllŞ · rkek hatibler 
namze d ın ve e 

Bütün giin. ka Nevideali. B. Ruz-
.. }iyerek. . · ınedhet· 

nutuklar soy 1 eserıerını 
velti ve onun sosya ... 

• v• k nd•sının 
mislerdır. . ıedJigı. _e John 

B. Ruz ve !tın nanı 1 hakıtı'I . 
d ı oan u·kirnın 

i$Ocukluk arka as 
1 

u~tur. ~·a k 
d konu rn k sıksı 

Mak tarafın an d' v • 0utıı 
bu münasebetle söyle 

1 ~1 tı'r ,S. John 
·ırnıŞ · ıcar-

eoşkun alkslarla kesı . t'yaılara .. 
. · "ıın ı ~ aog· 

Mak, B. Ruıvelt ı~ın ·"'sanııga to • 
1 tl ı.. . -

şı mücaılele etmek yo un kdiı:tl etrtl1~ 
teren büyük cef olarak ta . p.ınerı· 

"' " '.t denberı k' 
tir. B. John Mak, 193v tıarında 1 

. kanın ekonomi ve sosyal şar ğUıtU şö•r 
silahın B. Ruzveltin eseri otdu 
lem iştir 

Danzigden Milletler 
Cemiyeti yül~sek 

komiserinin 
• • 

çıl\:masını ıstıyor 
Berlin, 27 (A.A.) - Bütün alman 

gazeteleri, oanzig nasyonal - sosyalist 

partisi şefı B. Alber Förster tarafın

dan yazılan ve lıu şehir gazetelerinin 

biriııde çıkan bir makaleyi almaktadır

lar. 
B. Fröstcr bu ya;osında Milletler Ce· 

miyt!ti yüksek komiserinin Danı;i.g'den 

hareketini istemekte ve bu şehirde nas. 

yonal • !'osyalist partisir.in tek dikta

törlüğünü ku~mak hususundaki niyeti

ni ilan etmektedir. 

B. Frösler, Danzig nazi teşkilatı böl

. ·n şefidir. Bu makam, Statthalter 
gesını 
ani B. f{itler'in yüksek komiserliği 

Y . e rnuadil bulunmaktadır. 
payesın 

ULU S • 
SAY~~- ... .., 

. ... " ... 

HABERLE 
Milletler Cemiyetindeltl reform nasıl olacak ? 

Litvinof, BB. Titülesko Del bös • 
nızam· 

kuvvtlenmesi • 
namenın 

ve 
şeklini istediler 4' 

(Başı J. inci sayfada) 

Şili delegesi, bu teklif kabul edilme· 
diği takdirde hükümetinin cemiyetten 
çekileceğini bildirmiştir. 

Yedi bitaraf devletin arzuı-;u 

Kopenhag, 27 (A.A.) - Politiken ga
zetesinin haber verdiğine göre, Cenev
rede toplanan bitaraf memleketler dele
geleri dün toplanarak milletler cemiyeti 
esas anlaşmasında yaprlacak tadilleri tet
kik etı't'lişlerdir. 

Holandanm görüşü B. Litvinof'unki
ne benzemekte olup reforma tarafdar 
bulunmamaktadır. Danimarka mümess;li 
B. Munch nizamnamenin muhtelif mad
delerinin yeni bir tefsirini teklif etmiş
tir. Reformun lüzumlu olup olmadığı ve 
bnunu için tatbik edilmesi lazım gelen 
metodun şekli hakkında hiç bir neticeye 
varılmamıştır. Bununla beraber, yedi bi
taraf devlet, mmtakavi paktlara girme
mek ve yeni paktların teahhüdü altına 
girmemek noktasında ittifak etm'~lerdir. 
Yedi bitaraf devlet mümkün olduğu ka
dar büyük devletler arasında çıkabilecek 
bir harbm dışında kalmak ar.zusundadır
lar. 

İtalya toplantılarda 
bulunamıyacağmı bildirdi 

Cenevre, 27 (A.A.) - B. Eden'e yaz. 
mış olduğu bir mektubta, İtalya dış işle
ri bakanı B. Çiano diyor ki: 

"Şimdiki vaziyetten dolayı, İtalyan 
delegasyonu milletler cemiyeti toplantı
larında hazır bulunamıyacaktır. İtalya
nın, Lokarnoda imza edilen ve Fransa, 
İtalya, Belçika ve İngiltere arasındaki 
karşılıklı garanti andlaşması görüşmele
rine de iştirak etmemesi muhtemeldir.,. 

Kont Çiano mektubunda, İtalyanın 
milletler cemiyeti ile iş birliğine devam 
edebilmesi için şimdiki vaziyetini aydın
lanmasını temenni ettiğini ilave ediyor . 

Lehhıtan da zecri ıedhidt•ri 
kalclırdı 

Cenevre, 27 (A.A.) - B. Rek, mi!Jet
ler cemiyeti başkanı B. Edene yolladığı 
mektubta, Polonya hükümetinin zecri 
tedbirleri kaldırmaya karar verdiğini bil
dirmiştir. 

Dört cenup anwrikası de,·l<•ti 
Cenevre, 27 (A.A.) - Paraguay, E

kuatör, 'Guatemala, Şili, Haiti hükümet
leri B. Eden~ mektub yazarak zecri ted
birleri kaldırmak hususundaki kararları
nı bildirmişlerdir. 

Nizamname reform una hazırlık 
Cenevre, 27 (AA.) - Milletler cemi

yeti konseyi, Habeşistan delegesi, Ras 
Nasibu hazır bulunduğu halde, habeş me
selesini, asamblenin bu hususta görüş

meler yapacağı tarihe kadar tehir etmiş
tir. 

Şili delegesi, B. R ioas Vicuna bundan 
sonra milletler cemiyeti nizamnamesinin 
reformu bakkmdaki görüşmeleri açarak 
bu meselenin asamblenin gelecek toplan
tısında veya eylCılde münakaşe edilmesi 
lazım geldiğini söylemiştir. B. Litvi
nof: "- Yeni milletler cemiyetinin bu
günkiinden daha iyi olmaması muhte
meldir. Cemiyetin nizamnamesi iflas et
memiş, fakat bu nizamnamenin kendile
t'ine verildiği silahları cemiyet azaları 
kullan:nam~lardır.,, Demimiştir. 

B. Titülesko B. Litvinof'un görüşüne 

iştirak ederek, nizamnamenin değil, fa

kat insanların reforma tabi tutulmaları 

lazım geldiğini söylemiştir. Romanya, 

mıntakavi ittifaklara tarafdardır. Fakat 
a~nı zamanda sulhun bölünmezliğini te
yıd etmektedir. Romanya, bütün müsbet 
teklifleri tetkik edecek, fakat milletler 

cemiy~ti ~iza.mnamesini zafa düşürecek 
olan hıç bır fıkri kabul edemiyecektir . 

B. İvon Delbos konseye fazla acele 
kararlar almamasını ta . . 

N
, vsıye etmıştir 
ıhayet konsey B Edenı·n . • 

· nızamna .. 

me reformunu her şeyden önce görüşül
mesi hakkındaki teklifini kabul -et 
miştir. 

Zecri tedbirler muhakkak 
kaldırılacak 

Cenevre, 27 (A.A.) - Milletler ce· 
miyetinin önümüzdeki görüşmelerine 

Necaşinin mi yoksa Ras Nasibunun mu 

iştirak edeceği henüz belli dğildir. Siya
sal müşahidler bilhassa İngiltere, Fran
sa ve Lehistan ve bir çok diğer devlet
ler tarafından son defa verilen karardan 
sonra, zecri tedbirlerin kalkacağından 

artık şüphe olmadığını bildiriyor. Esas 
mesele, asamblenin ilhakı takbih mi ede
ceği yoksa bu meseleyi muallakta mı bı
rakacağıdır. Bu hususta imdi hususi gö
rümeler cereyan etmektedir. 

B. Delh osun ziyafeti 
Cenevre, 27 (A.A.) - Dış bakanı B. 

Delbos dün küçük anlaşma ve balkan 
antantı devletleri delegeleri şerefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. 

Lokar n o hakkında bir karar 
, ·eri1medi 

Cenevre, 27 (A.A.) - Milletler ce
miyeti konseyi, Lokarno işi hakkında bir 
karar vermemiştir. Bunun muhtemel se
bebi, B. V an Zeelandrn Cenevrede olma
ması ve Alman yanın ingiliz suallerine he
nüz cevab vermemiş bulunmasıdır. 

Yeni ba~kan B. Brus mu olacak? 
Cenevre, 27 (A.A.) - Konseyin ö

nümüzdeki toplanhsı pazartesi günü 0 • 

lacaktır. Asamble ilk defa olarak sair 
günü toplanacak ve B. Beneş'in yerine 
yeni başkanı seçecektir. A vusturalya de
legesi B. Brus'un seçileceği umumiyeti, 
zannedilmektedir. 

Yapılan tahmirı 1t·r 
Londra, 27 (A.A.) - Taymis gaze. 

tesinin hususi muhabirinin Cenevreden 
bildirdiğine göre, milletler cemiyeti a
samblesi, eylül toplantr devresi progra
mrnı tcsbit edecek olan bir komisyon ta
yin edecektir. Samldığına göre, fransız 
hükümeti, son hükümet beyannamesinde 
yazılı şekil dairesinden t eklifler taşryan 
bir rapor hazırlamaktadır. 

Bundan başka, yedi bitaraf devletin, 
milletler cemiyeti nizamnamesi hakkın
da yeni bir tefsirin, yeni bir tahrire ter· 
cih edecekleri kanaatinde bulundukları 
sanılmaktadır. 

Morning Post gazetesi hususi muha
birinin işaret ettiğine göre, konseyin 
yaptığ1 hususi toplantı, bu mesele ruzna· 

meye girmediği halde, milletler cemiyetin 
de yapılacak reformun tetkikine hasredil
miştir. Pratik bakımdan, asamble, yal
nızca italyan - habeş meseleai ile uğra~
caktır. Hafta tatilinin muhtelif hükümet 
adamları arasında yapılacak görüşmeler

le geçeceği tahmin olunmaktadır. 

• B. Baldvine yenı bir hücum 

l.1ord London D erri 
silahlanmasını ve 

sulh arzııla rıııı 

Almanyan.ın 
• A 

saınımı 

anlattı 
Londra, 27 (A.A.) - Nev Kastl'dc 

söylediği bir nutukta, Lord Londonder
ri B. Baldvinin, Almanyanm yeniden 
silahlanması hakkında müsbet malUmat 
elde edemediğine dair geçen sene ver-

miş olduğu beyanatı alenen yalanlamtş 
ve demiştir ki : 

"- Böyle bir beyanat hakikaten hay

rete değer. Çünkü B . Baldvin hiç bir 

zaman yanlış yola saptırılmamıştır. Ben 

kendisine yalnız Almanyanm hava si

lahlanmaları ve bu silahlanmanın artan 

nisbetleri hakkında daima malfımat ver
dim. 

Lord Londonderri bundan sonra Al

manyanın sulh arzusunun lngilterenin

ki kadar samimi olduğunu söylemiş ve 

B. Hitlerin sulh tekliflerini kötU niyet 

ve samimiyetsizlikle karşılamamalıy;z., 
demiştir. 

Hatib bundan sonra dünya sulhunun 

Fransa, Almanya ve İngiltere arasında

ki anlaşmaya bağlı bulunduğunu söyle
mi§tiı'. 

Lnndrada ti>sir 
Londra, 27 (A.A.) - Dün Nev Kas

telde Lord Londonderri tarafından B. 

Baldvilne karşı yapılan hücum politika 

mahfillerinde büyük bir tesir uyandır

mıştır. Hatib tarafından lbahis mevzuu 

edilen hadiselerin gelecek hafta avam 

kamarasına bazı meseleler d v 
ogurması 

beklenmektedir. B. Baldvine b h u usus-
ta daha uzun izahat vermek f t 

k 
. · ırsa mı ve-

rece tır. 

Krral Gustav 
Alman zabitlerine zi)'af ct vereli 

ta 1stok~olm, 27 (A.A.) - Krral Gus-
v, bugan alman kruvaz·· .. "A . 

Ş ,, · . oru mıral 
er ı zıyaret etmiş 1 ni öwl w. ve aman ıabitleri-

g e yeınegıne davet etmiştir y 
mekte Alınan a . . • e
h 1 Y ataşemılıteri de hazr-
u unmuştur. 

İngiltere, A vrupanın 
ask.eri l{tıvvetlerini 
öğrenmek. istiyor 

lngiliz MilJı Müdafaa Bakanı 
B, Dul Kuper 

Londra, 27 (A A) S l"h' k · · - a a ıyetli 
aynaktan alınan malumata .. . 

1• "d f gore, mıl-
ı mu a aa bakanı bütün ataııe ·ı· 1 
• • Y mı ıter e-

rı muhtelıf Avrupa devletle . i .1 1 rın n sı ab-
anması hakkında doğru bı'r f'k· 

k 
. . ı ır elde 

etme ıçın pek yakında Lo d d 
lanmaya davet edecektir n ra a top 

İngiltorenin Avrupa k t 
• • 1 ası sıyasası-

na gıttıkçe daha büyük bir e . 
vermekte olduğu ve Avrupada h.e~ye~ 
kuvvetlere güvenebilecegw ini .. w ngı 
i"t d - · ogrenmek .. e ıgı zannedilmekt d . e ır. 

Sovyet 
k.ahı~amanı 
30 bin 

lıava 

l\'Iolok~oi 
kilometrelik bir 

hava yolculuğuna çrkıy-o. 
Moskova 27 (A A ) . . . ' · · - Tas a •ansı 

bıldırıyor: Sovyetler B. 1· ~ . h , 
ır ıgı ava kah 

ramanı tayyareci Molokof kutub . . 
• d · ' UZe· 

tın en daırevi bir seyahat yaparak 

h~s~a doğu Siberyasmda · ••~• 
nızındeki buzlar 
Krasno 



• aı;us 

Boğazlar konferansı ve dünya basını 
Monlrö konlerana Jolayuiyle Avrupa gazetelerinin lelate oeya aleyhte yaulıklan yazılan,~ 
lıarlanmızın bunla laaklıında likir edinmeleri malaaıli7la tercüme etlerelı aitunlan.mua 
alıyoruz. Tercüme ettiğimiz lransızca Entransijan, Lö Jurnal ve Pari - Suvar gazeteleriyle İn
gilizce Morning Poat, Taymi•, Deyli Telegral ve almanca Noye Fraye Prese ve Noye Zürher 
S.ytııng guetelerinden yapdmq olan terciimeler boğalar nw.eluincle araaılmal alalıaya 
ve türlü fikirleri anlatmaktadır: 

"L'intransigeant'' gazetesinde Jeaıı 
Thouvenin" yazıyor: 

Bir muahedenin herhangi bir mad
desinin bozulmaaı iki suretle olur. Bi -
risi zorla.. emrivakilerle •. Diğerı diplo
maai yoluyla .. Almanya, birkaç sene -
denberi birinci yoldan yürüyor. Evvela 
kendisini sıkan muahede kayıd ve prt
larını parçalıyor. Yırtıyor. Ondan son
ra alakadar devletlere yaptığı oldu bit • 
tiyi haber veriyor. 

Dünya sulhu için çok tehliekli o· 
lan bu usulü milletlerarası anlaşmalar
da temel olan emniyeti ortadan kaldır
dığı gibi Avrupada yeni ve tehlikeli bir 
vaziyet yarattı. 

Bir sulh siyaseti güden ve sulh~ever 
devletler hakkında yer tutan Türkiye 
ise ikinci yolu tuttu. Almanyanm 7 
martta yaptığı oldu bitti karşısında Mil
letler Cemiyetinin ve lokarnocuların 

lüzumu kadar tuirli hareket etmedikle
rini görmesine rağmen Ankara hüküme
ti haklı davasının dip1Qına.Si yoluyle 
görülmesini istedi. 

Loan muahedesinin kefilleri Fransa, 
laıütere •e Japonyadır. Diğer taraf -
._İngiltere, İtalya ile beraber Lokar
noya da kefil olmqtu. 7 martta Lokar
no pu'9tlandığı zaman bu muahedenin 
kefilleri olan deYletlerin anla~ bUIU
aunda diqtükleri tereddüd Ankara bil -
kümetini haklı olarak şu dütünceye sev
ketti: Bu •uiyet karşısmda Lozan•m 
teminatçıları olan Paris, Londra ve 
rokyo hükümetlerinin kefalet kıymet
leri ne olabilir? Bu dü,üneenin erdişe
alyle bareekt eden Ttir iye buf'tin Mon· 
trö'de boğazlan tahkim saHihive 0 nin 

kendisine verilmesini isteyecektir. 

YapıJacak en basit iş Montrö'ye git
mek değil. bazı §artlar altında muahe
delerin de~iştiriJebileceğini derpiş e • 

den Milletler cemiyeti paktmm 19 un-
cu maddesinı tatbik idi. Fakat Cenevre
cle bu maddeye dokunmaktan korkuldu. 
iimdiye kadar yanına bite yaklaşılmak 
istenmiyen bu maddenin Türkiyenin is
teli üzerine tatbiki. birbirini kovalıya-

:ak diğer tadil istekleri karşısında Mil· 
Jetler Cemiyetini fena bir vaziyette bı-

rabbUircli. Bunun içindir ki Milletler 
Cemiyeti bu ip resmen bilmemezlikten 
ıeJdi. Ortada bir ftaile, bir fırsat da 

ftnbr. Japonya Milletler Cemiyeti ha
a delildi. Halbuki Lozan muahedena -

mninde kefil devletlu arasında imzau 
ftl'ibr. llaelenin 'Milletler Cemiyetin-

de c&iiJÜlmesi esnumda ha 11fatiyle 
balunamıyacaktır. Çare kendiliğinden 

ortaya çıktı ve Montrö konferansı vü -
cud buldu Vakıa Mantrö'de Milletler 

Cemiyeti reıımen namevcuddur. Fakat 
nada toplanacak olan delegeler • Ja· 

oonya hariç - birkaç gün '\Mlra Cenev • 
rede Milletler Cemiyeti çatısı altrnda 

tekrar karşdqacalı:lardır. Bu suretle 
Milletler Cemiyeti dotayısiyle gene 

Montrö'de gayri resmi temsil edilmekte 
demektir. 

Son aylarm hadiseleri Akdenb me
selesinin büyük cbemiyetini bir kere 
daha ortaya koydu. Türkler, Akdenizin 
kapı bekçisi vaziyetindedirler. İlk defa 
1744 de Kaynarca muahedesiyle madde

lere ballanan boğazların kapatılması 
meaeleaf, geçen üç asır içinde ve aayıuz 

muahedelere rağmen asla ameli bir şe
kilde balledilerncdi. Sebebi Ruayanın 

Akdeniz siyaseti ile İn&iltere politika -
tmm çarpıpnaaıdır. 

J'ransa, MontrlS Jronfernnsmrn akim 
llS'"11!11bmıuırnı elbette istemez. Boğazların 

tiıılıtihıllf ite lıem Tilrkiye kuvvetlenecek 
lae'1l de dolayıslyle Balkan antantı ve 

Küçük antant kuv.et b\llacaktu. Bu -
un fçlndir ki Fransa türk te1di0criae 
Uhalelet etmiyecektir. Türkiye, tuttu

yol ile IUlhseverlik hüa.ııilniyetinin 

iyi 6meiini venniftir 

••Le /oıuaal'' gazetesinde "Saint· 
Brice" imusiyle: 

Göl kenarında bir "palas'' .. böyle bir 
dekor içinde §İmdiye kadar pek çok kon
feranslar gördük. Montrö adı, Uşi, St
resa, Lugano, Lokarno adlarının yanın
da yer aldı. Bu gidişle liste daha ta
mam olmuşa benzemiyor. İsviçrelilerle 
İtalyanlar bu gibi konferanslar için mi
safirseverlikte biribirleriyle rekabet e· 
diyorlar. İlk defa olarak Montrö·de dip
lomatları bir tiyatro salonunda topla
mak muzipli~ini gösterdiler. Montrö 
Palasın bu küçük salonu hakikaten za • 
rif ve srk .. Otelin 'kaprsında dokuz dev
letin b:\yra~ı dale:alanıyor. Aral:ı.rmda 

yalnız İtaJya'nrnki eksik .. ftalya konfe
ransa mff;ahid bile göndermedi. Buna 
mukabil tıirk heyet·ne konferansda bu
lunmaması sebeblerini bildiren bir mek
tup yolladı. İtalyanlar. ellerinde bulu
lan partiyi elbette kaybetmek istemiye
ceklerdir. Bir taraftan Sovyetler bir ta
raftan İngiltere İtalya'nın hatırını hoş 
etmeğe ealrşıvorlar. f t"lya viskiyi vot
kaya tercih edecek mi? O zaman klasik 
oyun tekrar başhyac.ak. İngiltere, İtal
ya'nın yardımı ile Akdenizde hakim 
olacak. Türkiye boğazların bekcisi sıfa
tiyle Rusyayı Karadenize kapayacak. 
Mazinin tozunu kabarttıkça ne hatıra
lar canlanıyor •.. Bize istenildiği kadar 
her şeyin hatti milletlerin bile de~isti
ği söylensin •. Türklerle ruslar çok sa -
mimi dost olmuşlar .• Ayaıofyanın kub
besinde ne Moakova'nın ne Sofva'nın 
ne de Atina'nm artılr gözü yokmu~ ..• 
Vazivetler o kadar çabuk -.e 1'.:olay de -
ğişmez ... 

Türklerin, 1923 muahedesinin bo v az

lara ai<l hükümlerinin değh•tirilmesini 
istemeleri Rusya ile İngiltere arasında 
mahud fil ve baJina balığı dueJlosu haya
linin gözükmesine sebeb oldu. Boğazla
rın iki taraflı sahillerinde hakim ol n 
Türkiye icin bu vaziyet elbette çok na
ziktir. İyi mantıkçı ve iyi asker olan 
türkJer yarı yoldan dönmiyeceklerdir. 
Boğazların tahkimini isterler ki yalnız 
burada yapacakları müdafaa istihkam
ları değil geeece k harb gemile. i ve tay
yareleri icin de ,artlar koşacaklardır. 

Konferansın lcarşıla!'acağı ciddi rnüna • 
bşalar boğaJ?Jarın tıthkimi işinden ziya
de bu cephede olacaktır. 

Bu işte Fransanın vaziyeti nedir:> 
Çok basit. .. Fransa Tiirkiyenin büvlik 
dostudur ve ona bu haklı ve mesru is • 
teP.inı'J .. ı:"enis suret+e ;ahir olmak ic;tc-r. 
Fakat Fr:ınsımtn S'lvvet Rusva ve 'Ro

manva i'e co)r mühim miin:ısel>etleri 

vardır. Bu itH,;ıı .. Ja sevriio:ef'er scrhec;+isi 
bakrmm~~., dr1ıH teminat taleobinôe bu
lunmak hıtkludır. 

Türkiye. Sovyet Rusya ve Bıdkan 

Antantı ile bugünkii dostluk bağhrınr 
devam ettirdi v i müddetce bu güç oJmı
yacaktır. Fakat uki Akdeniz komhine
zonları tekrar mevdana cıkacak olursa 
o zaman mesele çatallaşacaktır. 

••Paris - Soir .. gazetesinde "Marc~I Pau
tet', vazıvor: 

Montrö Palaa'ın. delegeler. gazete · 
ciler ve polislerle dolu rokoko tipi kii
çük tiyatro ıalonunda. !!ahnenin gök 
mtl"i renktt>l(l perdesinin önünde Mö~ 
ylJ lWntta. bo.;aıı:1AT lronferansrnı açtı. 

Bofaz1ar me.elHi.. 

Hukuk talebeleri ve diplomat nam • 
zetleri ic;in bilbaaa fırtınalı devirlerin
de, ne mükemmel bir müsabaka mev
zuu •• De.Jet adamları ftin de ne tehlike
li ve üzücü bir mesele... 

Avrupa'yı Aıya'ya bağlayan bu 
mentqe lserinde unn nman denm 
etmiı olan ruı ve İngiliz ilıtirulan bak
lwıda U%UD madıya tafailit nrmiyece
i~ Yalnıa ta kadarım di1elim ki bu Dı· 
dra.S. bir aaardan fasla pmpdan • 

beri .... wfutlai heJmnmdan bo • 
ğazlarr ellerinde t\ltmak .illlcJ& dnlet· 

lerle boğazlardan serbest seyri sefer is
teyen devletler arasında sıkı ve devam 
lı bir mücadele kapısı açmıılardır. Bu -
nun en yakın misali büyük harbtır. Bu
gün Gelibolu mezarlıklarında yatan 
binlerce fransrz ve ingiliz askeri bu 
topraklarda şerefle ve yüzleri Çanak -
kaleye dönük olarak can vermişlerdir. 

O Çanakkaleye ki_ Biitün hücumlara 
karşı göğüs vermiştir. 

Bir harb vukuunda dün olduğu gi
bi yarın da bu koridora hakimiyet mü
him bir kuvvet teskil edecektir. Bunu 
anlamak icin Karadeniz devletlerine 
göz atmak. bu devletlerin kendi araların
d ki bu,ünkü anlaşm:\l:!ra balonak. çı
karacakları deniz ve kara kuvvetlerini 
df.,i'nmek. valnız Akd,.nize de~l. daha 
uzal.t hududlara bile eöndercbilecekleri 
iptidai maddeleri. bilhassa petrolu he
sa katmak ve bütün bunların boğazların 
kapatılması ile hiç olabileceğini göz 
önüne getirmek kafidir. 

Bu mesele hakkında türk dostları -
mıza - aflarına güvenerek ııunu söyle
mek isteriz: 

Vakıa, muahedelere darbeler indiril
diği bir sırada Lozanın boğazlara aid 
maddelerinin değiştirilmesini memnun 
olacağımız bir sulh yolu ile istediler. 
Fakat bu sureti hareketle de bir emsal 
yarattılar. Bu emsal endişe verici ve 
tehlikeli neticeler doğurabilir. Bundan 
baska müzakereye iştirak edenlerden 
birinin söylediği gibi boş formüllere 
pek az gfö'Cnen Atatürk hükümeti, ve
rilen teminat ve konulan tahdidler ne 
olursa olsun hattl boğazlar üzerinde 
bile stratejik hakimiyet bakımından 

icabettiği vakit zamanın zarureti ve 
kendi menfaati bakımından dilediği gi
bi hareket edecektir. 

Tabii serdettii'>imiz bu düşünce bi.· 
iht maiden ibarettir ve Türkiyenin sufo 
işmc karşı gösterdiği sadık ve ciddi 
yardrm bu ihtimali çok uzakta tutmak
tadır. 

Biz fransızlar, tij.rk davasını müşkül
leştirecek vaziyet almıyacağız. Türki
ye ile Sovyet Rusya arasındaki iyi dost· 
luk boiazların seyrisefer serbestiai hak
kındaki korkumuzu geni!} ölçüde azalt
mc.ktadır. 

Jlontrö kon/eranın 
22 Haziran 9J6 tariblı T2ymis ga

zetesi ••.11ontıö Jıonferansr'' bal/lığı al
tında yazdığı bir ba1makaled~ diyor ki: 

Bugün Montröde dokuz devletin mü
messilleri. Türkiye delegeleriyle bulu
fUyorlar. Bunların vazifeai, 24 temmuz 
1923 tarihinde imzalanıp gene o tarih
te imzalanan sulh muahedesine eklenen 
boğazlar mukavelesinin yeniden tetki
ki için Tarkiye tarafından vuku bulan 
teklifler üzerinde konuşmaktır. 

Sulh muahedesi Tür.ldyenin Bogazi. 
çi ve Çanakkale sahilleri üzerindeki 
hükümranhk haklarım tanıyor, ona ek
li olan mukavele ise buraların türkler 
tarafından tahkimini menediyor, bura
ları gayriaskeri bölgeler haline ifrağ e
diyordu. 

Bu son anlaf1118, bir taraf tan Türkı
ye, öte taraftan büyük Britaııya, Fran
sa, İtalya, Japonya ve Arnavudluk ha
riç ve Romanya gibi Karadenizde sahili 
bulunan ve Akdeııll'le biricik muvaaaıa 
yolunun emniyeti için büyük bir ilgi 
gösteren Buigariıtan dahil olmak üzere, 
Uç Balkan devleti tarafından imzalan
m.,n. 

Lozan'da boğazlar nrJzakere edilir
ken bulwunuf, fakat boğazlar mukave. 
leaine ima koymamıf olan büyük bir 
devlet de Montrö'de temsil edilmekte
dir. 

Bu de•let SoyYet Rusyadır. O zaman· 
lar So9yet Rusya, cumwiyetçi Alman
ya ile milliyctperYer TUrklyeden bafka 
btitün Anapa devletleriyle gayet kö
tü bir ndJette buhmayordu. 

Y.....,_ da ba mabftlql imi&· 

lamamıf, fakat tatbikatta ondan yana 
davranmıştı 

O zamanki müzakereler neticesinde 
sahillerinden bir kısmı gayri aıkeıri bir 
hale getirilen, tahkimi menedilen bo
ğazlar kısmen enternaayonallettirilmif, 
bu llua•wl•ra nezaret etmek mere mu
kaveleye imza koyan de.letlerin mü.
mesailerinden mürekkeb bir boiaaJar 
komisyonu vücuda getirilmiştl Bu ıu
retlc tesi5 edilmif olan rejim. enternas
yonal ticaret ve gemicilik için çok iı
tifaddi olmUıf, bilha•a hundan, Tuna 
yoliyle ticaret yapan devletler fayda
lanmışlardı. 

Bununla beraber, bu anlaşmadan bir 
kısım topraklarının hakimiyetleri altın
dan çıktığını gören türklerle Karade
ni.ı:e yabancı harb gemilerinin girip çık
masını iatemiyen rualar memnun kalma. 
mışlardı. 

Bu mukcıvcleııin on sekizinci mad
desi, Milletler Cemiyetinin nezareti ve 
imzalıyanlardan laakal dört büyük dev
letin garantisi altında boğazların emni
yetini korumakta idi. 

Herhangi bir devletin Karadenize 
gönderebileceği harb gemilerinin adedi 
ve tonu kati surette tahdid edilmitti 
Türkiye, bu meseleyi silahsızlanma 

konferansında ortaya atmış, bu nisan a
yında gene tekrar etmi§tir. 

İnsaf ile kabul etmek lazımgelir ki 
türk iddiasının delilleri bugün, mayıs 
1934 de olduğundan çok daha makul ve 
meşrudur. O tarihte. boğazları garanti 
altına alan dort devletten Japonya, Mil
letler Cemiyetinden çekileceğini bildir
mifti. 

Şimdi ise, Türkiyenin Avrupa dev. 
Jetlerine bu hususta vermit olduğu no
tada bildirdiği gibi Avrupanm aryasal 
ve ukeri vaziyeti tamamiyle deiifmiş 
ve on sekizinci maddenin, artık, boğaz
lar emniyetini koruyacak bir tesiri kal
maJllJf bulunmamaktadır. Bundan ba~ 
ka, türklerin Anadolu '!.izerinde bir ta
kını ihtirasın beslediğinden fÜphe et· 
tikleri bir deTlet iri, boğazm emniyeti. 
ni garanti altma alanlardan birisi olan 
İtalya'dır, son hareketleriyle Milletler 
Cemiyetinin otoritesini baltalamıştır. 
Her ne kadar 5ilah&ulanmak fikri art.a

ya atılm?fA da bütün milJetler humma
lı bir surette silahlanmağa devam et
mektedirler. 

'fürkiyenin dostu ve belki de müt
tefiki olan Sovyet Rusya, boğazların 
tahkim edilmesi ve Karadenizde aahıl
Jeri olıruyan devlet donanmalarının Ka
radenizden çıkarılması lıususuı.dl\ ·i r _ 
zusunu hi!i bir zaman gizlemem· 

Bütün bu hadiseler karpsmd 
ler bir emrivaki şeklinde bog • 1 rı .., 
kerilettirmck yoluna sapabilirlerdi. Da 
ha büyiık devletler, buna benzu misal
ler gii&termif}erdi. 

Fakat türklerin methe pyan olan 
yüksek dürüstlükleri böyle harekete 
meydan vermemiftir ... 

... Bu hadise karfısında İngiliz dip
lomaaisi, boğazlan yeniden nkerileş
tinnek talebinin neler ta.sammun ettiği
ni inceden inceye tetkik ve mütalea et
melidir. Tahkimat yalnız Çanakkaleye 
mi tatbik edilecek, yoku Xandeniz bo. 
ğa.zı da tabirim olunacak mıdır? Mese
lenin bayük ehemiyeti vardır. 

On iki adaların italyanların elinde 
bulunması, hele türk sahilkrine pek ya
kın olan Leros adasmın İtalyanlar ta
raf rndan müstahkem bir askeri üs hali
ne getirilmesi türklerde italyanlar hak
kında şüpheler uyandırmıştır ki bunun 
kabahati, yeni Roma imparatorluğunu 
kuranlarındır. Öte taraftan Kara deni
zin bir rua gölü haline gelmesini isti
yen Sovyetler, tıu denizin iyi lilahlan
mıs bir dost devlet tarafından beklen
mesini isterlerse de bu vaziyet Roman
ya ile Bulgaristanın ne kadar işine ge
lir. 

Sulh zamanında yabancı bmb gemi
lerinin geçmesi meseleeinden başka 
meseleler de konferansta görüşülecek
tir. 

Herhalde ticaretlerini Tuna yoluy
la yapan de...letler, kendilerinin dahil 
olmayıp türklerin karıştığr bir harbda 
Boğaz yoluyla yapacakları ticaretin 
garanti altına alınmasını iıtiyecelder
dir. 

Deniz de~letleri olmadıkları halde 
Tuna yoluyla ticaret yapan Avusturya, 
Macaristan ve Çekoslovakya ile zengin 
bir ticaret filosu bulunan n Tuna yo
lundan faydalanan Almanya. ber ne ka· 
dar konferansta bultQUDllYOrlarsa da o
nun vereceği kararlar kaıJlunda llbyt 
blamıyacaklarchr. 

laıı1iz mQme..nJerL Bofularla a-

28 HAZiRAN 1936 PAZAR 

lakalı olan ticaret erbabının. vaziyetle· 
rini gayet iyi tetkik etmeli ve Gelibo· 
ludaki ingiliz mezarlarını ziyarete gi
decek olanlara o bölge, tahkim edildik· 
ten ıonra da gene ee1riden olduğu gibi i· 
yi muamele edilmesini sağlamalıdır. Bu 
lrabfl teminatın elde edilmemesi fngil· 
terede, frlandada, Avusturalya ve yenl 
Ze1andada bir taknn hoşnudıuzluklar 
uyandırabilir. 

. 
Türlciyenin da""3ı 

22 haziran 936 tarihli Morniag Post 
gazetesi ''Türkiyeain dav~ bqlığı al· 
tında yazdığı bir baş makalede diyor ki: 

Türkiycnin vukubulmuı olan talebi 
üzerine, 1923 Loaan muahedenamesin • 
deki boğular statüsünü yeniden göz
den geçirmek üzere bugün Montrö•de e
bemiyetJi bir konferans toplar:yor. Bu 
konferansa Türkiyeden başka bu mua • 
hedeye imza koymuş olan Büyük Bri • 
tanya, Fransa, İtalya, Japonya. Yugos • 

• lavya ile boğazlarla kıyı alikası olan 
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve 
Sovyet Rusya iştirak etmektedir. 

Bütün bu devletler konferansa çağ
rılmışlardır. Fakat zecrt tedbirler me • 
selesi henüz halledilmediği için İtalya
nın iştirak edeceği filpheli görülmek -
tedir. 

Bu konferansın müzakere mevzuu, 
Lozan muahedenameıine ayrıca bağlı 

bulunan boğazlar mukavelesini tetkik 
etmek olacaktır. Bu mukavele Türkiye
ye Çanakkale ve Karadeniz boğazının 

muayyen bir kısmı ile boğazın müdafa
asına yarayan bir takım stratejik adala
rm gayri askeri bir halde bulundurul -
maaı mecburiyetini yüklemekte idi. 

Bu kayıdlar. Türkiye'ye Karadenize 
•e Karadenizden gelecek tranait yolu • 
nun serbestliği üzerinde müdahale im • 
Uru vermemek maksadiyle konulmuftu. 

Bu vaziyet karşısında Türkiye her
hangi bir taarruza uğrayacak oluna o
nman bu mukaveleyi imzalayan devlet
ler, Milletler Cemiyeti konseyinin karar 
•ereceği şekilde gayri aslı:erf mmtaJra
ların emniyetini korumayı teahhüd et
miş bulwıuyorlardL 

Türkiye. bugün kendi emniyetinin 
büsbütün münselip olmamış bile olsa, 

söz götürür bir hale geldiğini iddia et
mektedir .Son hadiseler, konseyin ba" 
gösteren buhranlar kartısında zayıf ve 
kararsız olduğunu da meydana koymut
tur. Japonya. artık, MilJetler Cemiye· 
tinde aza d" ildir. Türkiye, İtalyanın 
kendi topra ları üzerinde bir takım ib
tıraslar beslemekte olmasından şüphele
niyor. Bu takdir e u koruma mükelle· 
fiyetinin yalnız Büyük Britanya ile 
Fr, nsa üzerine yüklü kalması hukuk ba 
bakımından m rteber olmamak lazım ge
lir. Bunr'a,, de-layı Türkiyenin bugü"kü 
davnr, ho ~ 1 r mu' '\velesinin, üzerir.e 
kuruldu~u t' o: arın bugün, artrk, mev

cad olmadr'ı rrerke.,indedir. Bundan 
dolayı Turki e. Jrendiı;inin bu gayri as
keri auntaka ile adaları tahkim etmek 
yaaağmdaa kurtulanı, olması lbım gel 
diğini iddia ediyor .. 

Bu noktalar, Montrö konferansına 
iştirak edenler tarafından ,biıııa..a, İn
giltere tarafından ciddi bi ritiraza uğ
raauyacak ve yabud uğramaması lazım 
gelecektir. Tahmin olunabilir ki tiırk 

taleblerine muvafakat edilect'k ve bo · 
gazlar tarihinde yeni bir devre açıla

caktır. 

İhtimal ki en büyük müı;kilat, harb 
gcmılerinin transit tarikiyle gc~si 
hakkı ve şartları üzerinde ~ gösterc
uktir. Her halde Tklriye ve Öteki Ka
radeniz devle ten. harb gemilerinin es
ki bofu mukavelenamesinde gösteri
lenlerden ve daha ağır şartlarla boğaz
lardan girmesini istiyeeekJeri umulur. 
Bu noktada, Türkiyenin ticaret ye tran
ıit gmıilerinin serbestçe gelip geçme • 
sini kuvvetli bir teminat altına alması 
gerebcektir. 

Almanların Ren'deki gayri askeri 
mmtakaya girmesi ile türklerin tuttuk
Jarı metod arasında büyük bir tezad 
vardır. 

Türkiye. bir emrivaki ile buraları 

askeri eştircccgi yerde, kendileriyle 
muahede imzaladığı devletleri bu hu
susta göru~c:k üzere müzakere masası
na çağırmrıtır. 

Muahedeleri \>umanın umumi bir 
tekil aldığı fU aırada Türkiyenia bu 
hareketi ile iyi niyetlerini göıtermi5 

olmasını takdir etmemek mUmldhı de • 
fildir. 

Yalnız bu 6tekl tarafların 0"'1n d .. 
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vasına oüyilk bir dvanınerdlikle kulak 

-ıermesine sebeb olmalıdır. . 
Burada bir nokta daha vardır kı' .. 0 

da aı·tık ta.marrıiyle hUkümden düşmuş 
h d"'lerin dahi, olması rnzımgelen mua e .. . 

· ·· "11 .. olarJk ı:nil-onu imzalayanlarla gonu u 
i ı t dil tJrafına zajtere yapmak suret y e a 
~ · b ·t olduğudur. 

gldilmeşi icab cdecegı sa 1 
• • • 

. . 1 ve....-.ıştır kı. TUrkiye, öyle bır mısa ••·· . 

& 

bunu not alınası Bay Hltler'e tavsıye o-
lunabilir. Şimdi Montrö konferansı~ııd 

.. k ' un yalnız; şı • 
i~tlrak edenlere, tıtatu 0 n ' ~. 

kı de~isebilecegı det ve meydan okuma a ~ · 
unu yalana 

hakkınd~ki alman 1'uruntus 
~:karmak vıu!i!esi dUşUyor. 

'Çamıhkalenin ~·e11ide11 • • 
a!t1,er'ileştzrilnıesı 

· · D fi Ttle"· 2' haziran QJ6 tarıhlı ey . & 

.. i yemden as-
ra{ l{Uetest "Çacıakkalen o azdr-
Jreril~ştitilmesi'' 'başlrjfı altında y 

ğı bir makaTP.de diyor ki: lan 
B~ı:rün Montrö'de toplanaeal~ o 

" lıtemel otan ne· 
koı!feranııxn varmll8t ~u mUtalea yü· 
ticeler hakkında şimdıden 

d nmak olur. 
rUtmek erken avr~ . 1023 de 

T" kivetıın ~ · ~u ~onfer"-nş. ur . k ~ bale 
v 1 gayrı as erı · 

aktedilip bogaz arın ~ k 'syonu 
. b garlar om.ı 

getirilme!!i ve bır 0
• ahedenin 

· b ettırtn mu 
kurulmasını ıca . ·ı . talebini tet-

' • -1 P'Qı.den geçırı meıtı 
) enı4rn "" ktadır 
kik etmek Uzere toplanma 1 • Ren 

• e enlerde alman arın 
TilFkıye. g ç . .. .. üsleri ve 

k ..e bölı:resıne yuruy . 
gavrl ae eı 1 r• . ahedesine 

d d h önce Vıyancı mu 
yah~ı a i\ , ·rmeleri ne-

ğ...,e"' ruslanrı Batom a gı d' 
ri\ w •• makta ken ı 
vi.nden bir hıu;e ](et yapma 

l~hine davranroı§tır. Tü kiye'nin 
D" lomatik bakFmdan r 
ıp . i le cli\t iist ohT1US ve 

bu hateket\ tamal\l V • "l üde tak-
!n~Htete ile FrnP9ada gen\~ o ~ 

dil' ~dilm\ttir. . ve Yunanis-
R anya Bıılgarıatan 

om . .'·ki e }larb takdirinde bo • 
'lanın da, Tv.ı Y • 1 Balkan müt-
ıaılan kapatmadan ev;e ti hakkınö" 
tefikleriy1e istişare ~ ecde bu müza • 

• if oldugun an, . 
temınat vem> . hava içinde iştırak 
'kerelere dostane bir 

. la111ılmalttadrr. 
edecekten an :s • • "rnzaJanrnasın • 

n muahedesının ı . . . 
Laza D v Akdenizının ıle· 

dan beri İtalya, . ogu birisi olmuştur. 
ri gelen devletlennden "k" adala
ltalyanların elinde bul~na~ on ı .' et • 

. ali tttrklerin şımdı tahkıro 
nn ~ım • t ve Tenedo:;'d;ın 

d·kı • mroz ınel< iste ı en . ·ki sene ev-
d v ildir ve türklerın ı 

nzak eg il . "rdükleri talebin 
1 b hususta erı su . . . 

ve u b' "talyan tehdıdı ıh-
amilleri arasında l~ lv anlasılmakta -
tinıalinin de bulun ugu . 

dır. b talebte son 7a-
Bununla ber:bekr,lkunına hareketini 

·ıı· bır a 1 
manlarda mı ı . . kendi ic ve 

1 Türkıyenın 
başarmış o an ıma~ı ar-

mniyet altına a 
dış tcapılaruıı e d ~unu da söy -

'htirasınrn bulun ug 
ıru ve ı 

1.. m yoktur. 
!emeğe uzu d . giliz sıyasası· 

• mesele e ın . Bu hususı . tn merenın 
~ olu rnazıde g . 

nin tuttugu y . .. •betleri tayın 
. 1 munas-Rusya ıle o an 

ederdi. b' 'm Tiirkiye'ye 
Son asır ic..inde ızı ·z rus do -

"sterrnemı . 
azami müıabaret ~~ baric:nde tutmak 
nanmasrnı Akd~nızıdn . deki Sovyet 

.. Kara enız f 
irindi. Bugun k kabildir: a· 
:ı .h al etme 
donanmasını ı m J ıvacaktrr. Ve 

. b"yle ka ro .. 
kat bu dauna 0 da büsuütun ye-• sıyasası . t 
bütün Akdenız.. ünmiistür. Bu vazıye 
ni bir kalıba bur l . {{aradeniı bo . 

Ç akka eve 
karşısında an h·ı·~.- sahih olan dev-

h iki sa ı ı. ... 
gvazınrn eı n anahtarını 

k d' kapılarrnı b 
Jetin de en ı k . teınesi jı<tina ı 

. d tutma ıs k 
kendi elın e d Fakat bu ha • 

b·1 bir arzıı LTr. 
gayri ka ı el sulh zama· 

& 

nında onun ora ile al4kadar olan ticaret 
hayatını indi nizamlarla gUçleıtlmıe· 
mek hususunda sağlam teahhüdlcrde 

bulunması lazımdır. 
Harb ıaınınında Tilrkiyenin ne tilr

lli hareket edeceği ise, Montrö'de ne 
denilirse denilsin, o zamanki vaziyete 

tabi olacaktır. 

Jtlu1ııelif kaygııla1 

Noye Fıs.ye Presse gazetesinin Mon
tröye gönderdiği muhabiri gazetesine 
gönderdiği telgrafta diyor kı: 

24 temmuz 1923 de yaplmış olan bo
ğazlar andlaşmasını imzalayan devletle· 
rin, İtalya müstesna, yüze yakın mümes
silleri ile, Türkiyenin andlaşmayı değiş· 
tirınek arzusunun gerçekleşeceğini gös· 
teren bir hava içinde, bugün, boğazlar 
konferansı açıldı. 

Ancak, heyetler mümessillerinin söy
ledikleri nutuklar, türklerin teklif ettik
leri yeni ancll;ı~ma projesinden ziyade. 
"a~u· bir yiik dıye telakki ettiği andli§• 
ma hükümlerinin anlaşma yornyla de
ğiştirilmesini tercih eden,, Türkiye le
hinde yapılan tezahüre inhisar ettirildi. 

Böyle olmakla beraber, Türkiycyc hi
tab eden bu dostça söz, görüşülecek olan 
meselelerin, büyük donanma devletlerine 
bir çok güçliikler doğuracak derecede 
karı§ık oluşlarının nahiyetlerini değisti-

remez. 
Boğzların her iki sahilinin tahkim e· 

dilmesi tahdıdinden Türkiyenin kurtul
mak arzusunu tamamiyle yerine getirile· 
ccğine deliilct eden bir hava esmektedir, 

Türkiye yeniden tahkim bakk m ala
cak olursa, teklif etmiş olduğu projeye 
göre, heı hangi bayrak ~Itı~da olursa ol
ının, bütün ticaret gcmılerıne serbestçe 

geçmek hakkını da tan~~ac~ktı~. . 
Bununla beraber, 1 urkiyerun, sıhhı-

e resmi almak tasavvuru, yabancı dev
fetıerin ticaret gemilerine bir masraf yük
lemekte ve dolayısiyle bunun Britanya 
ticaret donanmasına zararı dokunacağı 
düşüncesiyle, Britanya mahfillerinin bir 
parça canlarını sıkmıştır. 

Bundan başka, yabancı harb gemile-
. · e,.._ı·şi hakkında büyük bir tahdidi 
rının g :ı ' 
ileri süren türk teklifi de hayretle kar-

şılanmıştır. . . . 
Bu teklife göre, Türkıye kendını harb 

tehdidi altında telakki dince, serbest ge-
• • k etmek hakkmı rnuhafaza et-

çışı yasa 
mektedir. 

fn"'ilizJerin te!§kkisine göre, Türki· 
yenin bprojesi, Kar::ıdenizcle, obü:, devlet
lere mukabil Sovyet Rusyaya ru:hanhk 
vermekte ve dolayısiyle de, bu <lcvlete, 
Akdcnize çıkış için bir kapı açmaktadır. 

Sovyet mahfilleri ise, bun?. karşı, Ka
radenizde sükunu mııh::ıfaza etmek için, 
Rusyanın elinden geleni yapacağım söy 

lemektedirlcr. 
Konferansta daha şimdiden, eğer Tür

kiyenin verdiği proje bugünkü şekliyle 
kabul e<likcek olursa, l'"aradeni'zin bü
yük bir sovyet donanması üsü h:ılini ala
cağı kanaati hüküm ı;ilrmcğe b:ı§lamış-

trr. 
* * * 
* * * Noyc Zürhcr Saytung g:ızetesine Ro. 

wadan bıldfriııyor: 

Romanın resmi makamlan zecri ted
birlerin kaldırılmış olması dolayısiyle se
vinçlerini izhar ederlerken. kamoy, ingi
liı inisiyatifine pek güvenemiyor. Te
melli bir surette halledilmiş olan habeş 
meselesinin Akdeniz sahasına nakledil
mesinden sakınılması etrafında arada bir 
ses1er işidilmektedir. 

12.30 
19.30 
19.50 

tJLUS 

Ankara radyosu 

Plak yayımı ve ajans haberleri 
Karışık müzik (plak) 
Hormonlarla yapılan tedavi: Dr. 
B. Arkan 

20.10 Karışık müzik 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Dans musikiıi 

12.30 
18.-
19.-
19.15 

20.-
20.30 
21.30 

İstanbul radyosu 
Muhtelif plaklar ve halk musikisi 
Dans musikisi (plak) 
Haberler 
Muhtelif plaklar veya retrans
misyon 
Sololar (prnk) 
Stüdyo orkestraları 
Son haberle{' 
Saat 22 den sonra Anadolu ajan
ınnm gazetelere mahsus havadis 
Sf'rvisi verilecektir 

PtnJSTE: 

Tırpanla IDÜ!o:tPriv\ yarafıH'11ar 
Atııazarmda attar s.: ·ir ve Kadri, 

kcncl'lArinden tırpan almak istiyen 
C.n,.iılin tırpanı h--ğenmemesi Ü:r.f>rİ
n~. h:=t51na vurmak suretivle varnla
dı1·~-:ı.rı ı:ınl:ıRı1riı.Tınd~n yakalunanı.k 
adhyeye verilmişlerdir. 

Ölüm 
Merhum Düyunu umumiye nazın 

Asım Beyin oğlu ve Milli müdafaa ve· 
kal~ti ga7.dan kQtunma evi baş kimya
gerı B. Hikmetin kaympederi B. Sadi 
ftfat .. c~iştir, Cenazesinin 28.6.936 pa
zar gunu saat 11 de merhumun Cebeci 
topraklrğındaki bağından kaldırılacağı 
dostlanna bildirilir. 

Deniliyor ki, Eden, Akdeniz meseJe

sini nutkunun çerçevesi dışında bırakmış 
olmakla beraber, şimdilik İngiltere ile 

bazı Akdeniz devletleri arasmda karşılık
lı güveni korumak lüzumu olduğunu kay
detmiştir. 

lta1yada bazı mahfiller bu karşılıklı 
güven meselesini, İtalya aleyhinde kul

lanılan bir Akdeniz ittifakı şeklinde tef
sir etmekte ve Eden'in talebinde, bu it

tifakla milletler cemiyeti arasında bir ir
tibat temin etmek gayesi güdülmekte ol
duğunu ileri sürmektedirler. 

Mntrö'de ister yalnız boğazların tah
kimi meselesi görüşülsün, isterse, bu dip

lomatik görüşmeler bir Akdeniz paktı
nın yapılması hedefini taşısın, Londra

ca ha.urlanmış olan ittifak konferansın 

üzerinde, zecri tedbirlerle benze .. liği o· 

lan bir cebir havası estirecektir; denil
mektedir. Çünkü, İtalya, ingiliz • fran-

sız - ispanyol - türk - yugoslav cephesi 
gibi muazzam bir cephe karşısındadır. 

Bu mahfiller diyorlar ki, eğer Lorncla 
İtalyayı bir çem~r içine almak gayesini 

güdüyorsa, zecri tedbirlerin kaldırzlması 
da beyhudedir. Bundan şu netice çık· 

maktadır ki, devlet adamlan yal~m ta
rihin tecrübelerinden. hiç bir şey öğren
memi§lerdir. 

SAYFA 5 

Alman Dış Politikası 

B. Ribbentrop Mü.ni.Jıte bir nutuk verd 
(Şaşı J. inci sayfada) 

tayca tanzim edilebileceğini söylemiş 

ve sonra alman ulusunun askeri hakimi
yetinin tekrar kurulmasından bahset
miştir. 

· Hatib burada 30 birinci kanun 1932-
den evclki durumu teşrih ederek de
miştir ki: 

"-Dişlerine kadar silahlı bir Av
rupa ortnıunda, Almanya tamamen mü
dafaasız bir haJde bulunuyordu. İste o 
zaman Führer askeri sahada hukuk mü· 
ıavatı talcblerini Avrupaya bildirdi. 
Almanya Avrupanın göbe?inde işgaJ et· 
tiği coğrafi vaziyet itibariyle bu taleb
leri yapmaya mecbur bulunuyordu. At

maııva barış istiyor ve fetihler yapmak 
ve diğer uluslara hakim olmak fi~rini 
reddediyor ve Hitler bu barış arzusunu 
son üc sene icinde tamamen açık ve ikna 
edici bir c::ekilde bildirmistir. 

Onlu me~elt:>tti 
B. Makdonald, 1933 de- Almanyanın 

iki yüz tin kişilik bir ordusu bulunma· 
ar hakkındaki teklifi yaptığı zaman 
Führer bu teklifi derhal kabul etti ve 
hatta "diğer milletler avnı suretle ha
reket ettikleri ta\cdirde Almanyamn si
lalı larınr tamamen brrakmava hazır ol· 
dıı~t~ .. seklinde büyük bir karşı teklif 
de.yantı. 

Fak::ıt bu teklif hfo bir zaman itibara 
ahntn:ıdı ve 200 bin kisilik bir ordu 
telcliH dahi Cenevrede garib bir akihe
te maruz kaldı. Cenevrenin son celse
sinde. bu 200 bin ki ilik ordunun Al
manvava ,ancak bu memleket son dört 
vrl irincle. olduau gibi barıs ruhu hak
kmAl\ ~eli11er sröc::terdiVi taM:öirde veri
leceği bildirildi. Almany:mın bu durum 
karsrsmda vaoııc:lcrı cıev. Milletler ce
miyetine ve or:-\da Mk•m olan ruha ar
bsrn ıçevirmektcm ibaret bulunuyor
du. 

Aramlan anlaşma yoll<ırı 
Bu hayal inkisanna rağmen, Führcr 

Avrupada bir anlaşmaya varmak için 
yeni demarşlar yaptı. İşte 24 ikinci k&
nun 1934 tarihli Almanya - Lehistan 
saldırmazlık andlaşması bu suretle ya
pıldı. 

Büyük elçi bundan sonra Führer'in 
silahların azaltılması hakkında yaptığı 

gayertlerden bahsetmiş ve demiştir ki: 
''- B. Hitler "budan böyJe Alman

ya ile Fransa arasında bir toprak me
selesi olmıyacağını bildirmiş ve fakat 
bu mesele tetkik edileceği yerde !ngil
tere ile Fransa arasında Londrada gö
rüş~ }er olmuştur. 2 şubat 1935 tarih
li ingiliz - frans.ız notasında müsbet ye
~ne teklif bh· bava paktı akti hakkın
daki teklif olmuştur. Almanya bu tek
life 4 şubat 1935 de derhal müskt ce
v~b vermiş ve fakat bu hususta da ha
kiki R"Örücnneler yapılmamıştır. 

Von Ribbentrop, bundan sonra fran· 
sız - sovyet ittifakından bahsetmis ve 
bunun r.okarno paktı ile telif edile
miyece?;ini izaha çalışmıştır. 

Vç ehemiyetli htıdise 
Führer, Avrupa devletlerinin iş bir

liği için pratik teklifler yapmıştır. 18 
haziran 1935 tarihli İngiliz - alman de
niz anla§masının akdinden sonra yeni 

bir fikir baş gösterebilir ve hatta bu fi 
.kir kuvvetlcnebilirdi. Fakat, bunu ik 

ehemiy~tli hadisenin olması takib etti 
Birincisi, italyan-habeş anlaşmazlığı k 
bu mesele hakkında yalnız şunu söyle 
mek isterim: Almanya, bu anlaşmazlı 
sırasında bütün memleketlerce tanınmı 
olan tam bir bitaraflık takib etmiştir. t 
kincisi de Sovyetler birliği - Çekoslo· 
vakya askeri ittifak anlaftnasmm neş 
ridir. Bu andlaşmanın Almanyada baz 
endişeler doğurması tabii bulunuyordu 

Von Ribbentrop, bundan ııonra fran 
sız - sovyet ittifakının 17 şubat 936 d 
tasdikinden bahsederek demiştir ki; 

"- Fransanm bu demarştıuı sonr 
Almanya 7 mart tarihinden sonı·a 7 mar 
tarihli demarşını yapmış ve bu sureti 
bu ittifak her ulusun bir tehlikeye v 

askeri koalizyona karşı hududların 
müdafaa gibi en iptidai hakkına daya
nan bir tedbirle cevab vermiş, yani top 
rakları üzerinde askeri hakimiyetin 
tekrar tesis eylemiştir. Almanya aske 
likten tecrid edilmiş olan bölgeyi işga 
etmiş ve Fransa tarafrndan hukuken v 
fiilen ihlal edilmiş olan Lokarno mua 
hedesini bo:ımuştur. 

Bundan sonraki hadiseler Almanya
nm teşebbilsündeki tam isabeti göster
miıı;tir . ., 

Almanya Çine yüz 
milyon dolarlık har 
malzemesi • 

verıvoı~ 

Tokyo, 27 (A.A.) - Şanghaydan ge 
len japon haberlerine göre. Almanya ta 
rafından yüz milyon dolarlık barb leva 
zımı verilmesine dair olan bir çln - al 
man anlapnası geçen mayıs ayında Ber 
tinde imza edilmiştir. Anlaşmanın te 
ferrüatı şimdi Nankinde merkezi h 
kiimet ile General Rayşno arasında gö 
rüşülmektedir. Sanıldı~ına göre, görüş 
melerin inkişafı hakkında haberdar e 
dilmekte olan japon askeri tefleri, Çin 
en modem malzeme verilmemesi prtil 
'bu anlaşmaya aleyhtar bulunmamakta 
dırlar. 

ı
Polonyada mahl{u 

olan yahudiler 
Radom, 27 (A.A.) - -Polonyada- Po 

Jonyalı yahudiler arasında geçmiş 0 

lan kanlı hadiselerde alakası buluna 
55 kişinin muhakemesi neticesinde, baı 
lıca yahudl suçluların üçü, ıcklz, alt 
ve beş sene hapse mahkUm olmutlardı 
25 i hıristiyan ve altısı yahudi olan di 
ğer 31 suçlu da altı ile 12 ay arasmd 
değişen hapis cezalarına çarpılmışlar 
dır. 

On yedisi hıristiyan ve dördü yahu 
di olan öteki 21 mevkuf bırakılmıştır, 

Fransa da grevciler 
w Pa.ris, 27 (A.A.) - İç işleri baka 

lıgrnın bir tebliğine göre, greve· . 
d d" ı mı 
arı un 153.794 kişiye baligv ol k 

d. ma ta 
ı. 

kendisine verilmeden evv 

Tefrika: No: 94 a 

EvliDik Vf@FJ 1~~R!/!
0 

ına~ isti-Y.~nım:. S~n ba_na hayatın nerede ol
dugunu ogrettın. Işlerımin bir krnmını bıra
kacağım .... 

Bert Alber'e doğru dönerek, alışık olduğu 
çizgilerini görmediği. fakat düşüncelerini 
tahmin ettiği çehresine baktı. 

~iycceksin .... Başrn, takib etmek i 
gın hulyalarla daha şimdiden d 1 d steyece 
de bi: gün seveceksin, zavallı ya~:umuı;··· S~ 
de ao-lad - ·· • senı 

yazan. BAYDAR 
Türkçeye çevJTen: Nasııhı 

1 
. ~Serte -;aklaştırarak: 

iskem esını d d. Alber . . nu mak isterdim, e 1• • 

- serıınJ~ kol bakarak tereddi.idlü bır 
tatlı tat ı 

~erte kl 
. . i ordum ki .. Eve~'. ~: ı-

sesle. d' kendune d .Yd. . e dair bir duşun-
' 1{ n ı · gı ışın . - e . Aletnln . · d deö-işmış ol-

b. fikıf.. "'nün bırın e, :::. l d .. -
ma ır . insanı gu veya bu suret e u. 
ı:e geldı... '\'eriyor. ~u hakkında harhanÇ'ı 
duğunu seZ1 kendı . bulunan insan, bır 
şünmekte .?1a~'a edinrı:1ş. ndisinden ayrılı· 
kati bir mut~ a ahsiyetl ~e uqurnuzu lıe~le
de bakıyor kı, ş - cak çoc t> ..... nunum. lşte 

t doaa l<. rneılJ>• k. yal 
veriyor. Ev~ ' b daJ'l ço .. JlalbU ı, -
mekte oldugutn~~ ôrÜnuyordılo-urn ıaman
bir his ki pek t~bu g Ukaııb ol.. Ürüyor·:· ~en 
nızlığı seven bır de '1t"ete dU§ dimi ışıme 
1 d .. ·· .. be ... ~ bar a, ıten .. acayet arı uşwıunce ,.,. uzaltt . en ,.--
bana eskiden, senden sredişınıd iyi yaşa
lüzumundan f a.zla ba • di cıab3 
ederdin. Hakkın vardL .. Şitn 

Bert cevab verdi: 

- İşlerini ihmal etmenın zamanı değıl. 
Alber biraz sustuktan sonra Bert'e bak-

maksızın, ciddi bir sesle devam' etti: 
- Ben ba~tsız bir çocuktum .. O zaman

ları hatırl~ma~tan hoşlanmam ... Fakat zan
nederim kı hakiki teessür iyi bir mektebtir. 
İnsan o mektebten h.isleri biraz katılaşmış, 
a?.ca~ _~aha kudre_tlı ofarak, gözlerinde, 
doktug.~ yaşlar.~n hıcabı ile çıkar. Hayata 
daha comert g~:>Z.ler!e bakmağa başlar! Ha
yır, hayat benı ınkısara uğratmadı! Fakat 
onu sevmeği bilemedim. 

Kalktı, Bert'in önünde durarak ilave etti: 
_-Artı!< hay~tımm ehemiyeti yok. Ço

c~ı~um. d?gmak uzere. Ben yavaş yavaş çe
kılı~. ~ıdıyo:um ... ~akat, kendimin geç ola~ 
rak ogrenmış oldugumu ona öö-retmeğe he~ 
1!üz v~~tim var .. Onunla nasıl bkonuşulaca _ 
gını bilıyorum. Ne demek istediğimi anlı
yor musun? 

-Anlıyorum 

Kendi kendine: ''Seni umduğundan daha 
iyi anlıyorum. Beni gene terkediyorsun. ha
yata yeniden başlamanın hulyast içine sı<>-ın-
mak niyetindesin ... ,, diyordu. b 

Gülerek sordu: 
- Ya kız olursa ? 

. . Sustu ve ~->i~denb~re ıztırab ve şaşkınlık 
ıçınde kendını bagırmamağa zorlayarak 
krvrandı. Kanapeden kalkıp sık sık f 

ı ak b' · ne es a ar ır ıskemlcye oturdu ve bir kuşu 
bal b . n ça-

~~sı~a. enzer bır şeyler hUisettiği kar-
n~b ..• ,ıye ı ıle tuttu. Çocuğunu okşayormuc::. 
gı 1 • avrum, bana acı rekt. · ':ı: d ' b b ~ ırıyorsun ,, di yor u, . a an seninle sonra k , • 
fakat ben senin karnımda onuşacakmış, 
ğunu şimdiden d yaşamakta oldu-

. . . . uyuyorum ... Sende . . . 
mınıcık hır kızsın? Bizi . . mı mını 
yer bulunan d.. er ıçın bu kadar az 
S unyaya gelip ne 1 

ende mi bana benzem k . . yapaca {Sın? 
mundan fazla ihtır he ı~tıyorsun? Lüzu~ 
. ~ ... ,_ as ve lilzumund f 
ıncuUji nu olacaksın? H an azla 
ondan istcme~e mi g 

1
. aya tın vennediğiaj 

e ıyorsun? Be · ~· ~,...., 

ı::. ıgını gorecek "eke w • 
• • v • , ~ cegın ıztırabl 

yureaırnde ve şimdik· ·b· a 
.. 

0 1 gı ı tekmeliy w • 

vucudumda hissedeceğim. Çünk" b. 1 ece~ı 
le severiz." U ız er bo 

" ,, ,, 
Bert, _uyumakta olan Alben kaıaıra . 
- Agrım var d a· ral{. , e ı. 

Ça~.u~ak giyinen Alber doktora telefo 
edecegını söyliyerek çıktı. 

B:rt kalktı, sabahlığını giyd· ., 
gheçbmış olduğu için kendi kendineı ·v'~H ak~rr 

a er v · · e ı 

T ennenın henüz zamanı deg-il,,, d 
uvalet odasına d · e 

k. h . ve ora an salona geçti Sa 
ı . er şeyın yerli yerinde olduğuna k. 

fr~~~ee~i~ g~dip geliyor, bir mektub ana 
And;e. . e erı açıp kapayord·1 

. . nm ertesi gün hah 
lerını düşünerek 

İçeri goö"J iii .. -
kat h_riııtlfl!I" ..... 



SAYFA & 

Türkiye Cumuriye t l\lerkez 
Bank:asından : 

Mevsim dolayısiyle 1 temmuz 1936 tarihinden itibaren gişı- . aat· 
ferimizde yapılan değişiklik aşağıda gösterilmiştir 

Adi günler: Sabah 9 dan ı2 ye kadar. 
Öğleden sonra: 15 den 16,30 a kadar 
Cumartesi günleri: 9 dan 12 ye kadar. l-l712 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha l\Iiies
sesesi Satınalma Komisyonu Re
isliğinden : 
' 1 - Müessesemiz hayvanları ihtiyacı için alınacak yeşilliğin 
'90 - 6 • 936 sah günü saat ı de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni (9SO) liradır. 
3 - İlk teminat 71 lira 2S kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek için Müessese Muhasibi Mutemetliği

ne ve eksiltmeye iştirak için yukard:ı yazılı giinde müessesede mü
teşekkil satın alma komisyonuna müracaatları. 

S - Teminat bedeli Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü-
'iil veznesine tulim olunacaktır. (1S20) 1-2717 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hududları şartnamede 

yazılı Kürt mezarı, Kapı kıran, Sazak, Tepepınar, ve Derbent, Tek
ke deresi, Kirazlı devlet ormanlarında ıs2 • 307 gayri mamul metre 
mikaba muadil 2ıs adet Devrik çam ağacı 20 gün müddı-tle arttır
maya ko:ıulmu~tur. 

2 - Arttırma 17 • 7 - 936 cuma günü saat 15 de Ankara Orman 
MüdürlUğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 34 lira 27 kun .. ştur. 
5 - Şartname ve mukavele proiesini görmek istiyenlerin bu 

müddet i~inde her glin Ankara Orman Müdürlü~üne ve Kızılca-
hamam Orman idaresine müracaat edebilirler. (1516) 1-27111 

Adana Belediye R eisliğinden: 
200 lira aylık ücretle Adana Belediye Mimarlığı münhaldir. İs· 

teklilerin vesikalariyle müracaat eylemeleri ilan olunur. (3S75) 
1 1--2720 

İstanbul 
Eksiltme 
nıından: 

üniversitesi 
ve Pazarlık 

Arttırma, 

Komisvo-

1 - Bedeli keşfi 35696,2S lira olan Hayvanat ve Nebatat Enstitü
lerine yapılacak mobilyalar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 
muştur. İhale 16 - 7 • 936 perşembe saat 15 de Rektörlükte yapıla • 
-;aktır. Bu i~e ait artname ve saire 178 kuruşa Rektörlükten pazar-
esi ve perşembe günleri alınır. 

2 - Eksiltmeye "gi rebilmek için 2678 l i ralık ilk teminat yatırma
ları ve 5000 lir:ılık möbilya işi yapmış ve bizzat Fabrika sahibi ol
duklarına dair f stn'ıbul bayındırl ık direktörlüğünden kağıt alma· 
farı Hizımilır. İstek li le r o ·~ün saat 14 de tekliflerini Rektörlüğe ver-
miş olmalıdırlar. (3504) 1-2702 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRL1Gt 1 
SA TIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı kıtaat hayvanatı için 

881 ton kuru otun kapalı zarfla eksiltmesi 3 temmuz 936 cuma günü 
saat onbeş buçukta tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 24668 liradır. İlk teminatı 
1850 lira 10 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evet komisyona vermeleri. ( 1385) 1-2532 

İLAN 
1 - Merkez kıtaatının bir senelik 80700 kilo sığır etine verilen 

fiat pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40. mcı maddesi mu· 
cibince pazarlıkla münakasasına devam edilecektir. 

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

3 - Şartnamesi parasız olarak tümen satın alma komisyonundan 
g8rülebilir. 

4 - Kilosunun eski muhammen bedeli olan 20 kuruşa göre temi
.ıatı muv-akkatesi 1211 liradır. 

5 - İstekliler kanunen lazım gelen vesaik ve teminatı muvakka
teleri ile birlikte belli gün ve saatte Manisa tümen satın alma ko· 
misyonunda bulunmaları. ( 1394) l-2S35 

İLAN 
Cinsi !'Vlikt:- rı Muhammen B . İlk teminat 

kilo lira lira ku 
Ekmek 24000 2640 198 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 24000 kilo ekmek 

•~k eksiltme suretile 17 temmuz 1936 cuma günü saat 14 :17 kadar 
satın alınacaktır. İsteklilerin yukarda yazılı muhammen bedeline 
mukabil 198 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabri
kalar muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte mektep satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1523) 1-2713 

İLAN 
1 - Gazete ilanında tarih hatasından dolayı münakasa yapılmı

yarak 2490 sayılı kanunun 14. üncü maddesi mucibince ilanına karar 
yerilen Manisadaki tümen kıtaatının senelik 24000 kilo sade yağı 
ıle merkezdeki krtaatm üç aylık 118000 kilo ununun kapalı zarfla 
münakasasının devamına karar verildi. 

2 - Sade va(!ı ve unun şartnameleri ayrı ayrıdır. Ve bedelsiz o
larak M::ı nlsada tümen satın alma komisyonundan verilir. 

3 - 15 temmuz 93ti carşamba giinü saat on altıda sade yağının ve 
aynı rimde Ra::ıt on yed;de ıınun tümen satın alma komi syonunda ka
'alı zarfl:t ihal esi yapılacaktır. 
.. :- Muh~mrnen bedelleri sade varrınrn beher kilosu 83 kuruş ve 

'-;' .,~u 13 kıırus 50 c:ant;mdir. 
5 - Ten iıı.:ı tı muvakkateleri sade yai7ınm 1494 li ra ve unun 1195 

1" "'d r. ... 

c.·· 

isteklile r kanundaki sarah at dahilinde vesika ibraz edecek-

• ""kilde yazclıldarr mektuoları ihale saatinden hir sa· 
··..,en s hn .. ıma komisyonuna verilcce~tir. 

'ı'524) • 1- 2714 
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1 Istanbul Sıhhi Miiesseseler Artır
ma ve Eksiltme Komisyon~ından: 
CİNSİ MİKTARI 

Azı Çoğu 
Kilo Kilo 

Ekmek ')65000 818000 
Fırancıl;; 18000 23600 

Sadeyağ 34900 45200 

Karaman 63500 81SOO 
Dağlıç 08500 88200 
Kuzueti 16200 23000 
Sığıreti 40000 52500 

Süt 173500 225900 
yoğurt 4700 9000 
Kaı:;e yoğurdu 17700 30000 

Günlük yumurta 106000 ısoooo 
Mutfak yumurtası 187000 249000 

Zeytin yağı 11700 16000 
Zeytin (Akliye) 3SOO 5000 
Diğer müesseseler 4550 5650 
Sabun 19200 24000 
Yeşil sabun 10000 ı2000 

Kuru Fasuly AK. .2000 1500(\ 

.. :9iğer MÜ: 11600 ı445() 

Barbunya ak. 10000 12or~ 
.. Diğer Mil. 2450 3400 

Nohut AK. ıoooo 12000 

.. Diğer MÜ. 6200 88SO 
Pirinç AK. 20000 2SOOO 

.. Diğer Mü. 50700 62600 
Yeşil Mercimek 1250 1900 
Kırmızı .. AK. 8000 10000 

.. Diğer MÜ. 1150 1600 
Kuru Üzüm AK. 5000 6000 

.. Diğer MÜ. 3200 3970 
Bulgur AK. 2000Cı 30000 

Toz şeker 57400 72800 
Kesme şeker 6500 8000 

Un 20400 29700 
Makarna unlu tSOOO 20000 

" İrmikli 8800 11400 
Şehriye .. l7100 22800 
Kuskus unlu 5000 10000 

" İrmikli 500 600 
Pirinç unu 29SO 4300 
İrmik 1600 3300 

Pırasa 13750 18250 
Lahana 5300 7000 
Bakla 11700 16000 
İspanak 1S650 208SO 
Barbunya 4000 5000 
Ayşe kadın 23500 32000 
Çalı 48SO 6600 
Bamya 3200 4400 
Sırık Doı.ıates 2700 4100 
Yer domates 13400 18400 
Enginar 10800 15000 / 
Sakız kabak 21600 29000 k' 
Patlıcan 40300 55600 
Semiz otu 82SO 12700 

Tereyağı 3100 44SO 

Beyaz Peynir 84\. ') 11700 
Kaşar .. 24SO 3300 
Sanatoryom için iyi su 1900 2500 
Damacana 

')dun Çeki 1710 2360 
Kok Kömür Ton 1420 1925 
Krıplin Maden Kö: 117S ı470 

Mangal Kö. 39200 S0500 

Gazyağı 4300 S700 
Benzin 20000 26600 

Arpa 27100 34500 
Saman lOSOf' 14600 
• .:cpek 8400 lOSOO 
Kuru Ot 7900 10500 

TAHMİNİ 
Fi at 
K. 

11,25 
16,SO 

86 

44 
46 
44 
38 

11 
14 

aded S 

5 
1,5 

63 
16 
27 
15 
ı1 

13 
15 
11 

14 
11 
13 
19 
23 
21 
14.50 
14 
17 
19 
ı3 

27 
29 

16 
20 
29 
25 
20 
29 
tzl 
19 

4,S 
5 
5 
5,2S 

13,SO 
13 
14 
ıs 

6 
6 
6 
8,50 
') 

4,50 

110 

~8 
51 

S6 

140 
50 

400 
3 

22 
35 

6 
3 
4 
s 

MUVAKKAT 
Garanti 
L. K. 

7193 9S 

..!915 40 

7987 65 

2070 67 

842 62 

1803 45 

2646 

1648 20 

1609 66 

1483 17 

367 13 

371 93 

105 

4752 90 

792 30 

258 98 

Şartname Şekli 
Bedeli 
L. K. 

~ 80 Kapalı 

1 9S Kapalı 

5 35 .. 

l 38 .. 

.. 

,. 

1 76 ,, 

" 

. . .. 

• Açıl< 

.. 
" 

Eksiltmenin 
Tarihi 

1-7-936 s. ıs 
1-7-936 s. 16 

.. s. ı6,30 

'3-7-936 s. 15 

3-7-936 s. 16 

R-7-936 S. l'i 

8-7-936 s. 16 

10-7-936 s. ıs 

10-7-936 s. 16 

15-7-936 s. 15 

1 ..... Q36 s. 14 

li-7-n6 s. 15 

17-7-936 s. 16 

j 17 Kapalı 22-7-936 s. ıs 

?~ -J-Q'.-\6 s. 16 

Açık 22-7-936 S. ı6.30 

Sıhhi Mljesseselerin 1936 Mali yılı ihtiyaçları · !baptaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltme 
ye konmuştur. 

1 - Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü Binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltme şekli gün ve saati ve tahmini fiat ve muvakkat garanti mikdarları karşılarında göste· 

rilmiştir. 
3 - Şartnamelerin paralı olanları karşılarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerleri parasız 

olarak komisyondan alınabilir. Nümuneler dahi görülebilir. 
4 - İstekliler her müesseseye ait miktar için ayrı ayrı teklif dede bulunabilirler. 
S - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesi kasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları göster

meleri şarttır. 
6 - Kapalı zarfla yapılan eksiltmeye girecekler Beşinci maddede yazılı vesikalar ve muvakkat garan

ti makbuz veya banka mektuplarile teklif mekt:upla rını eksiltme saatinden bir saat evet vermeleri ve 
açık eksiltır.eye girecekler istenilen vesaikle ve mu vc.ıkkat garanti makbuz veya banka mektuplarile belli 

5ün ve saatte komisyona gelmeleri lazımdır. (3300) 1-2490 

:ür~~~Ystikı!~!~d~- BERLJ• TZ ~~FKAa~!s~.3~PE!~i NAZMI Apartmanı 

Müptedi ve müterakki Tel- 267S 

ta lebe i~in yeni kurala r Husu si dersler hane-
1 •""~~---~""~""~t.ı~:.J~t.ı ~ ,... ~ "" ,... . d açı ıyor. "' ""' ""' ""' ,.., ,.., ""' ""' "" ""' nız e veya mektepte. 

HER L1SANI OCRETIR - Tecrübe dersi MECCANENDIR. 

Hava Okulları l{omutalığından 
Hava okulları için 126 lira ücretle bir mimar alınacaktır. Şerait 

aşağıda yazılıdır. Ocıetlerine gösterecekleri iktidar ve liya kate gö
re ve talimat veçhile iki senede bir zam yapılacaktır. İsteklilerin is
tida ve di ğer evrakı ile beraber Eskişehir Hava Okulları Komutan
lığma müracaat e tmeleri la zımdır. 

1 - Türk olmak 
2 - Diploması bulunmak 
3 - Askerliğini bitirn1iş olmak 
4 - Hüsnühal varakası ve sxhhat raporu almak 
S - İki sene hizmeti teahhüd edeceğine dair Noterlikçe musac}. 

dak senet vermek. (3577) ı-2719 1 

Satılık Ev 
Ankara Bozkurt mahallesi ca

mi sokağında 9 odalı, havagazı. 
su ve elektriği mevcut olan l 7 
No. ev acele satılıktır. İsteklile
rin marangoz İ smaile mürao:aa t-
ları. 1-2700 

1- 2 
Kiralık oda Yenişehir İnkılap 

sokağı, 4. alt kat 1-2679 

Acele satılık arsa 
2908 metre murabbaı arsa ucuz 

f iatla acele satılıktır. İcra daire
si önünde Genel İş bürosuna mü
racaat, telefon : 1475 

1-2680 

Flro tı : 10 ll ro.ıon ltıb•••ıı. 

Satıt rerl raln ı" ı 1 
.J. ROUSSE~ 

_.ı..--.. f'arıs, ıee e.r. H ... _.,., 
ISTHIUL, l troil• 

Tbet Mardan ı 12 No. lw~ 
,.doıom•ı• ıl~rot odt•I• nr• 

tll No.fu lonlomfıl lote1lalz • 

Bir memur aranıyor 
Bir müesseı;eııin devairdeki 

işlerile meşgul olmak ve alman
ca muhaberatmı temin edebilmek 
şartile bir memura ihtiyacı var
dır. Teknik bilenler tercih olu. 
nacaktır. hteklilerin, Ankara 
posta kutusu 184 e müracaattan 
lazımdır. 1-2674 

Iş an yan Bayan 
Fransızcayı, almancayı ve in

gilizceyi iyi bilen bir genç Ba· 
yan aile içinde bu lisanları kü
çükleıe öğretmek ve yahut ba· 
yanlara arkada~hk etmek istiyor 

Ulus ıJııı ehanesine N S. ı umu• 
zu ile müracaat. 1-2605 

ZAYİ 
Sene 934 sınıf 2 numara 317 

Ankara ticaret lisesinden almış 
olduğum tasdikname ile beraber 
İstanbul Hırkaişerif dabağzadc 
Yeni çeşme 63 hanede kayıdlı nu· 
fus tezkeremi kaybettim yenisi
ni çıkartacağundan eskisinin 
hükmü yoktur • 

Yenişehir Atatürk Uranı Ha
san Hadi apartman numara 3 da
ire 2 M. Selahattin. 

ZAYİ 
Maaş almakta olduğum tatbik 

mühürümü zayi ettim. Yenisini 
yaptıracağımdan eskisinin hiç 
bir suretle hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Ankarada: ölü emekli mal 
müdürü Necib karısı Vuslet 

Kiralık ev 
Halkevi karşısında Bahrıye 

caddesinde No : 87, dört oda bir 
hol bütün konfuru ile, içindeki
lere müracaat. 1-2654 

Satılıktır 
3 hane iki dükkan bir tapuda 

mukayyettir. Öksüzçe çeşmesi 
caddesinde 39 N o, Bakkal İsınail 
miı racaat. 1-2704 

J tanhnlda 

Kiralık apartıman 
Ayaspaşada alman sefareti cİ· 

varında yaz ayları için 4 oda e
lektrik, su ve banyosu mevcud 
modern tefriş edilmiş konforlu 
bir apartman ehven fiatla kiraya 
verilecektir. İsteyenler İstanbul 
posta kutusu ( 1315) tel : 4184S 
Leri, ya müracaat. 1- 2i 01 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddcsı civ.ırınd: 
Ulus Basrmevinde basılmı~tır. 

NASlTJ ilACl 
K A NZUK 

En esl:i nasırları bile pel. l<•'>a 
bir zamanda tamamen ve kökü n
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan• 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessit bit nam 
ilacıdrr. 
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lktısat V ek3letinden : J 
Mütenavib cereyanlı elektrik saatleri ayar 
masası eksiltmesi · 

ar Müdürlüğü Marmara mm• 
1 - İktısat vekaleti Ölçüler ve Ay M•"fettişliğinde kurula~ak 

takası (İstanbul) Ölçüler ve Ayar ~aş u masası şartnamesi daıre· 
mütenavib cereyanlı elektrik saatlerı ayar 

ıinde açık eksiltmeye konmuştur. "h"nden itibaren 45 gün olup 
2 _ Eksiltme müdde:~ ~~-6-936 ta~a 1tktısat Vekaletinde yapıla· 

"h 1 6-8-936 perşembe gunu saat 10 
t a e Ayar 
taktır. . 1 • 1stanbulda Ölçüler ~e •. v·· 

3 - İstekliler bu işe aıt şartname Ö~ı '"!er ve Ayar Müdiırlugun-
Baş Müfettişliğinden ve Ankarada çu 

den alabilirler. . (D) fıkrasındaki evraklaörl~ ~-~k; 
4 - Talipler fenni şartnamenın .. evvel Ankarada çu e 

lif fiatlerini ihale güniinden en az ~eş gun 
ve Ayar Miıdiırlüğüne verecekl:~dır.ali lerin ihale gününde~ en. az 

5 - Eksiltmeye girebilmek ıç!.n .~ lü~üne verecekleri tekhf fıat-
beş gün evvel ö}cüle.r ve Ay~~~~:~;minat akçesi Y.atırm;~~;;sr:~: 
larının % 7,5 nısbetın~e mu . ate kanununun tarıf~t~ . . a -
2490 sayılı artırma eksıltme v~ ıh . di e kadar bu gıbı ışlerı y ~ 
bir banka mektubu get~~:~~~i v:a~~~yeilerini .göster.;r ~~~~~l~~s! 
tıklarım ve bu hususta ı. bunlar bir şirketı tems~. t Odası 
vesikalar ibraz eylemelerı ve kayyct bu!ıındukları /c~rearttır 
musaddak vekaletname v~ mu'hli bir vesil<a gösterme erı ş • 
veya mahkemesinden yenı tarı (1456) 1-2_6_12 ____ _ 

n l d.. R~isliiiuden Zil«> e t> ıye . b haya getirilecek su yol-
. trılan fennı mez a k kutrunda 850 

Kasabada yenıden yap ı·· um eden iki parma 936 gu·"nüne 
d .. k üzere uz ır e 8 Temmuz larına oşenme . boru 850 lira bede t v.. eksiltmeye konul-

mere ve vidalı demır ünü ihale edilmek ~z~ e Zile Ziraat Ban-
tesadüf ede~ çarşa:~:1f konusmanto mu.~abılıts~:syonunda teştim 
muştur. E~sıltme eborular Zile Şim~ndı e~ 7 5 kuruş nisbetinde 
kasına verılecek v.e . 850 lira üzerınden .70 .' üracaatlan ilan 
alınacaktır. İstekl~lerın esi le Zile Beledıyesıne m 
altmıs beş lir.a temınat akç Y ı-2610 
olum;r. (3433) 

ı '
r·ıayetinden : An {Ura 1 ~ mak üzere satın aımacaK 210 

V'Ja et çiftçilerine dagıtrl. ünü saat 15 de kapalı zarf u-1 - ı Y 6•7•935 pazartesı g 
sap arabasının 

tane . . a ılacaktır. . • 
sulile eksıltmesı y iutarı 14700 Jmıdır. E k. ehir ve Bursa zıraat 

2 - Arabaların. k a İstanbul, s ış 
Ş t amesı An ar ' 

3 - ar n. örülebilir. lan banka mektubu ve-direktörliikler~nd: garabaların %7,5 tutar~ o yatırrtmış makbuz ve 
4 - İstekl~lerı::C direktörlüğü vezn~sı.~esaat 14 de vitıivet dai-

ya hususi mu as.~ birlikte eksiltme gunu 1-2596 
teklif mekt~plnrı :meJeri. (1411) 
mi encUmenıne ge 

·· ·· ·] ·· ifündeıı : İınar i\f ucluı ug Muhammen bedel 
. . .k N Parsel No. Lira Kimden ıstımla 1 • Sokağı Ada 0 • l85 7 100 

d'ldigvi Mahal esı f Hacı Doğan e ı mam Yusu 
Mehmet oğlu. .ı 208 7 30 

Ahmet Hamdı Öksüzce Kalcılar 30· Haziran. 936 sa.~ı 
Ayşe ve Satılmı~ karılan evlerin enk~zl~ı taliplerin İmar Mu-

Yukarda kay ~ i:ilmlizayede satılaca(r.:ı3n78}" 1-2497 
.. .. saat on beşt Uracaat1arı. 1 

gun~.v .. d ki komisvona m ,.,-~~-~'""~,._...,,....,,..,..._.,.,._,,.,..~l·"""''"'\,,.,,.,.I ~ dürJue"un e ~· ""' '"" '"" ~ 

l
~._. .. ..,.. ... ,..,.,tT~l~MIŞ SEN FONJ~IN SONU :~ 
SERENAD,c}aH "'"' ,..,...~~~ 
... ..A ~ ~ 

'""~'""-'""-'""-'""-,.,_~_,., ~ l\f üdüı·lugun·· ..., •· den : 
k. f Uınunı . Ev ,J 8 21 numaralı vakıf dükk5nı~. ~~slım 

bakırcılar arasındd r kirası 20 Haziran 936 gununden 
Ak başta Ma 15 937 ye ka a tırmaya konulmuştur. İhale 30 Ha

gününden 
31 

.. ~üddetle açık ar 1stekliJerin Evkaf Varidat Müdür-
ıtibaren on gun.. U yapılacaktır. 1-2598 
·ran 936 sah gun (1435) 

zı .. caatlarr. 
Jüğüne mura 

- - • 1 11 unıum 
tnlıısar aı MfülürlÜf!Ünd~n : 

t 11 de kapalı zarfla eksiltmeye ko.. ü saa 
er embe gu~ Jan 372344 lira 96 kuruş keşif bedelli 

25 - 6 • 9361~e i~an edilını~ 0 
rlar yaprak tütün ambarının eksilt • 

nutdugu evve ı'pa"'-ıda 1nhı~~ .. saat 15 e talik olunmuştur. 
b lda Şems r t si gunu d Ş . d w tsta~. ı~ • 935 pazar ~ in lstanbul a ~~.sıpaşa a yaptıracagı 

aıesı ışı 6 • ? ıar ldares~fn bedelli yaprak tutun ambarı kapalı zarf tnhısar keşı 
1 - . a 96 kuruş ıınuştur. 

372.344 Jıkr •ıtıneye Jconu 18 lira 62 kuruş mukabilinde İnhisarlar ıııe e sı evrakı 
ıısu Münakasa bilir. . .. .. 

2-:- ubesindcn ah~ 935 pazartesı. g~u saat l_S de Kabataşta tn. 
lnşaa:_§EksiJtıne 6e-iıübayaat Şubesı bınasındakı alım satını komis-

3 Lcvazırn v 
bisarladr yapılacaktır. 'nat !8643 lira 80 kuruştur. 

onun a kknt teını .. .. d k. .. 
F fy1:uva . ksiltme gunun en en az se ız gun evvel Nafıa 4 

- fstcklilcrın tela alacakları fenni ehliyet vesikaları bu bedel-
5 - ·racaa · ·· · ld v k • 

Vekaletine ınnu eksıltmesine_g_ılrmekgel md~saBıt o hul_gu ta ~ırde kendi-
bir bin nı i ti dik ettırı ece . er ır. u e ıyet vesıkalarmın i

de. ınün kas ya !z 2 gün evel İn hısarlar İnşaat şubesine ibrazile 
!erı gunund~n ~n k edilebileceğine dair vesika alınması şarttır. 
':ı~le kasaya ~ş:ı~ havi kapalı zarflar en geç ihale günli saat tam on 
ınu~a _ Tekl.ıf~i. geçen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vc-
:iörde kad•rı;U'. ( 1481) I-2642 
·1miş oıınah -------
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4 Temmuz 19 
Cumartesi akşamı 

Çiftlik 
BiRA PARKINDA 
Senenin ilk ve muhteşem 

GARDENPARTiSiNE 

hazırlanınız. 

1 
Afyon tibaylığJ.ndan : 
Afyonda yapılacak 14627 lira 75 kuruş keşif be 

bakiyei inşaatın kapalı zarf usulile eksiltmesi 3.7. 
saat on beşte Afyonda Daimi Encümen odasında y 
siltme şartnamesi ve teferrüatı Daimi encümende v 
lüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 1098 liradır. 

İsteklilerin Nafr\ Vekaletinden ehliyet vesikası 
lif mektuplarının 3.7.1936 cuma günü saat on beşe 
cümen riyasetine verilmesi lazımdır. {3341) 

Anl{ara Valiliğinden : 
Necatibey caddesinde hususi idareye ait dlikkfin1arın <inlerini 

boyası ve Markiz tecrid işi açık artırmıya konulmuştur. 
Keşif bedeli 3362 lira 5 kuruştur. 
İhale 9/7/936 perşembe günü saat 15 de vilayet d • i encü 

ninde yapılacaktır. 
Artırmıya girmek istiyenler 252 lira 16 kuruşluk 

na ve ehliyet vesikası ibrazına mecburdur. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin hususi muhasebe 

artırmıya girmek istiyenlerin ihale günü daimi en ('ne 
caatları ilan olunur. (1465) 1- "620 

Aul<.ara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rel\:tÖr)ü ""·· den 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün 936 • 937 yılı kış mevsimin 
şartnamede yazılı kaloriferli binaların kaloriferle, kalorifersiz 
naların da kok kömürü sobasiyle .ve 1~5 gün müddetle ısıtılma 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konulniuştur. 

2 - İhale Enstitü binasında toplanan komisyon tarafınd 
10/7/936 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 27000 lira ve muvakkat teminat t~klifl % 7,5 dur. 

4 - Parasız şartnamesini almak ve daha fazla izahat istıyl'!tl1 
rin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları. (1466) 1-2623 -
Aııkara şehı·i mar 

Dırek.törlüğ ·· nrleıı 
ı - .ı:J:k~iltıneye konulan is Ankara mezarlık duvarı kapak ta 

ları olup keşif bedeli - 21075 lira 31 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve cvralt şunlardır : 
a. Eksiltme şartnamesi 
b. Mukavele projesi 
c. Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
d. Hususi şartname 
e. Keşif cedveli 
f. Proje 

1stiyenler bu şartnameıerı ve evrakı 1 lira mukabilinde Ankar 
imar müdürlüğünden alacaklardır. 

3 - Eksiltme 10 temm'.lz. 1936 cp.Afa günü saat on altıda Anka 
ra imar müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilel yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1581 lira muvakka 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup e 
siltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

EksiJtmeye en azı bir parçada beş .hin liralık temiz duvar ve tJ 
işi yapmış olduğuna dair vesikası oijtnlar girebilirler, 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatte 
bir saat evveline kadar Ankara imar müdürlüğüne getirilerek c 
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecekti 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazıl 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka 
patılmıs olması lazımdır. Postadan olacak gecikmeler kabul edilme 
(1433) 1-2597 

1 il·s iye eisliğind~-:___,.. 
1 - Kiliste yapılacak elektrik tesi'satmda direk olarak kullanıt: 

mak üzere muhtelif cb'atta beheri 9 metre uzunluğund.ı 507 parçad 
91065 kilo ağırlığında potrel demiri alınacaktır. 

2 - Eksiltme ve ihale kapalı zad usuliledir. 
3 - Muvakkat teminat beşyüz liradır. 

.. 4 -. ~stekli1ere şartname ve mukavele müsveddesi parasız olara gonderıhr. 

~ - Talip. ol:ınların bu demiri Kilisde teslim etmek şarti]e fia teklıf etmelerı Jazrmdır. 

6 - İhale 1.7.1936 çarşamba günü saat 15 de Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır • 

• 7 :-:. Taliple;in ihale saatine kadar teklif mektuplarını Beledi 
Reıslıgıne tevdı etmeleri şarttır. (3342) 1-2555 y 

Hava 01 in Komutanlığından 
. H~va okulları talimatınm 86 mcı maddesinde yazılı "'"-'ar h ı ısteklıler: :tUA.... ı a 

Dilek kağıdı ve vesikalan ile temı.nuzun başlangıcından a ~ u to 
sonuna kadar okula başvuranlar okulun bulunduğu · dg d 
bulunanlar dilek lcilğıtlar ile vcsika1arını o . yerın .. ı ın. 
ler ve alacaktan karşılığa göre hareke} ed pl sta ıle okula gondeı:ır. 

Madde 86 - H ı • er er. 
]ardır: ava Oln lları Gedı~ ı )tısmına girme şartları un 

A - Türk ohcak 

B - Orta mektep "Li e sekizin ,..T f · · • . . 
17, c~ çok 20 ya ınia olmak. 9tfmı " tahsıhnı bıtinnlş en a 

C • Sıbi v iyeti uçuculukta vel · 
1 

. 
veri 1i olduğuna dair müteh 

1 
uçuş ış erınde kullanılma a el 

hat heyeti r..ıporu almak. assıs arı tamam olan bir hastanede ıh 
Dıııarda b 1t nanlar: • 
Bulundu l rı yerin a kerlik şu~~· .. 

gönderileceklerdir. Tam teskilatl h" h ıne tnuracaat muayen y 
rin en büvıik kurnandan n .. ısı 1 eyet bulunan yerlerde o ye 

D - Ahlakı sağlam 0{d~ ınuracaatla ~uayeneye gönderilirler. 
olmadığına dair hulund w ğuna. ve hlç ~ır suretle suc:,;lu ve mahk 
Polis arnirliginden tasdi~i~ v~=[ın E:mnıyet Müdürlüğünden veye 

E - Mektebe al ka göstermek. 
2~05 sa ılı ka ına~a.k okuyd'cular: Gedikli erbaşlar hakk ndakt 
dil: eri~de 12 nu~ ~~cıbınce muamef<!i göreceklerini mektebi bitir .. 
cekle .. ini te~h~~t ~ı:::ı:.tle Hava G~dikli Erbaş olarak vazife gör .. 

~ - 1'Iekte?çe yapılacak secme 'imtihanında kazanmak. 
- steklı adedi çok veya imtihanı kazananlar alınacak mik• 

dard._n fa~la .olursa bunlann kinden riyaziye bilgileri daha iyi ve 
~arcı dıl bılenler yenlenir. Hava mektepleri okuyuculan Askeri 
~~sel:r okuvuculan gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer der 
ıçın l znn olanlar narasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaff.,. 
kiyetle bitirenler arasında kabiliyetlerine göre uçucu mak.u0 Lt.ı0..-.~ 
siz fotoğraftı ah~ ve bombardımancıl,ıj!a ayrılırlar. (3~e 

Ticari bir müessese için tür 
mükemmel refransları Jı • 
hallerini gösterir.•-... 
ve tnümküıamljjlllll ... 
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FOTOGRAF FiLM, CAM, KAGIDINI bizdenalabilirsiniz 

AMATÖR iŞlER.t ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mrhcroğlu; Ankara T eP. 12 30 
Birinci marka 

Kışa B ıra k ma , Yazdan 

HER SOBADA YANAN - EN FAZLA ISITAN 

TlJRK ANTRASITINI AL 

Yışa 
' 

Yazdan 

HER MALTIZDA YANAN - ÇABUK TUTUŞAN 

T lJ R K A N T R ~ı\ S 1 T 1 N 1 AL 

/< ı ş a Bıra k , Yazdan 

ISGARALI HER OCAKTA YANAN - EN AZ FİRA VEREN 

TÜR K AN TR AS ITINI AL 

Kışa Bırakma , Ya zdan 
. ;- ..... , . . - ..,,. • •.f • . - . . . . . - . 

' ' .. - ; ' \ . - . ' .. ; 

Ankara V aliliğinclen : 
1 - Ankaranrn Kızılcahamam ilçesinde hududları şartnameue 

y>a_ıh Saın. Karahanc.agı, Burte:l deresi, Kök kaya, Düz çam, S.üley
nan tepe, ve Karlık Yemişen: Kök dere devlet ormanlarında ı94-442 
metre m:kaba muadll 202 adet devrik çam ağacı 20 gUn müddetle 
açık arttırmaya konulmuftur. 

2 - Arttırma 17 - 7. 936 cu'lla günü saat ıs de Ankara Orman 
MU ı:'rlii§'ihde yr pılacaktır. 

3 - Reher gayri m;an(il metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakk.ıt teminat 66 lira 2S kuruştur. 
5 - Şıırtnaıtıf' ve mukavele projesini görmek istiyenlerin bu 

nıüddet içinde her gUn Ankara Onnan Müdürlüğüne ve Kızılcaha-
mam O rman idaresine müracaat edebilirler. (lSll ) 1-2706 

Ankara Va:uiiğinden : 
1 - A nkaranın Kızılcahamam ilçesinde hududlan şartnamede 

yudı Liman ve Akça Derbent devlet ormanında 183-702 gayri ma
mQI metre mikiba muadil 189 adet Devrik çam ağacı 20 gUn müd-
detle arttırmaya konulinuttur • • 

2 - Arttırma 17 - 7 • 936 cuma günU saat ıs de Ankara O rman 
'tf;jdfirlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri ma1nf11 metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 4ı lira 33 kuruştur. 
S - Şa:tname ve makavele projesini görmek istiyenl:rin bu 

miMdet :çinde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kızılcaha-
mam Oıman idareıı1ne müracaat edebilirler. (1512) 1-2707 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın KıZllcahamam ilçesinde hududları şartnamede 

yazılı Eldelek ormanının Karapınar, Hasankaya ile Kavaközü köyü 
civarındaki Bektaşdağı Devlet ormanlarında 75-196 metre mikaba 
m 'il 8ı adet Devrik çam ağacı 20 gün müddetle arttırmaya konul
muştur. 

2 - Arttırma ı7 - 7 - 936 cuma günü saat ıs de Ankara Orman 
Mlldürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 16 lira 92 kuruştur. 
5 - Ş~rtnamede ve mukavele projesini görmek istiyenJerin bu 

müddet ıçınde her giln Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kızılcaha
mam O rman idaresine müracaat edebilirler. (lsıs) ı 2710 

Aııkara Valiliğinden : 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hudutları şartnamede 

yazılı Bozalan, Eriklikaya devlet ormanlarında 87-236 gayri mamQI 
metre ınikiiba muadil 72 adet Devrik cam ağacı 20 gün müddetle art
tırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 17 - 7 - 936 cuma güuü saat ıs de Ankara Orman 
Müdürlüğünde yapılacaktıı . 

3 - Beher gayri mam(il metre. mikabı 300 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 19 lira 63 kuruştur. 

.. S - Şartname ve muKavele projesini görmek istiyenlerin bu 
muddet içinde her gün Ankara Orman Müdürlüğüne ve Kızılcaha-
mam Orman idaresine müracaat edebilirler. ( 1514) 1-2709 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

148SO T O N L AV AMARİN 
KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (193050) 
lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 23 temmuz 936 
tarihinde perşembe günil saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname (dokuz) lira (66) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (10902) lira (SO) kuru-

şu havi teklif mektuplarını mezkur 
gün<le saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatla 
rı (1448) 1-2657 

17SO TON LAVAMARİN 
KÖMÜRÜ 

12SS TON KRİPLE KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (17S70) 

lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar umum mildürlüğü satın al
ma komisyonunca 21 temmuz 936 
tarihinde salı günü saat J 5 de ka
palı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvak 
kat teminat. olan (1317) lira(75) 
kuruşu havı teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezklır gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1446) 1-2655 

500 KİLO CAM TOZU 1000 
KİLO KLORAT DÖPOTAS 

Tahmin edilen bedeli (lSSO) 
lira olan yukarıda mıktan ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fab-

rikal~ umum müdürlügü satın 
alma komisyonunca 15 temmuz 
936 tarihinde çarşamba günü sa
at ı4 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname par::sız ola
rak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminatı olan 
(116) lira (25) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaiklc mezkur gi.ııı ve 
saatte komisyona müracaatları. 
(1470) 1-26~2 

2000 TON JENARATÖR 
KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (26000) 
lira olan yukarıda mikdarr ve 
cinsi yazılı malzeme Askerifab
rikalar umum müdiirlüğü satm
alma komisyonunca 22/temmuz/ 
936 tarihinde çarşamba günü sa
at ıs te kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname (Bir) lira (30) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir, Taliplerin muvakkat te
minat olan {1950) lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkiır günde 
saat 14 e kadar komisyona ver. 
meleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezk('ır gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 
( 1449) l-2658 

2000 KlLO KALAY VARAK! 

Tahmin edilen bedeli (650Cı } 
lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın
alma komisyonunca 14 agustos 
936 tarihinde cuma günü saat 15 
te kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Sartname parasız olarak ko-

Al! 

Al! 

Al! 

Al! .. 
. . . , :~ t; • 

misyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (487) • lira 
(50) kuruşu havi teklif mektup· 
!arını mezkılr günde saat ı4 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkür gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1469} 

1-2661 
ıooo KİLO KİBTİT ANTİMON 

Tahmin edilen bedeli ( lSOO) li· 
ra olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Asked Fabri
kalar umum müdörlüğü satmalma 
komisyonunca 14 temmu z 936 ta
rihinde sah günü saat 14 de açık 
eksiltme ıle ihale edilecektir. 
şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan ( 112) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunnun 2 ve 3 mad· 
dclerindcki vesaikle mezkur gUn 
ve saatte komisyona müracaatları 

(1468) 1~2660 

İLAN 
Evvelce 9/ temmuz 936 tari· 

hinde kapalı zarfla satın almaca· 
ilan edilen 1750 ton lavamarir. 
kömürü, 21 temmuz 936 tarihin
de kapalı zarf la satın alınacağı i 
lan edilen 1255 ton kriple kö
mürü, 22 temmuz 936 tarihinde 
kapalı zarfla satın alınacağı ilan 
edilen 2000 ton jcnaratör kömü· 
rii ve 23 tcmmuz/ 936 tarihinde 
kapalı zarfla satın alınacağı ilan 

ı 
edilen 148SO ton lavamarin kö
mürleri şartnamelerinde t 1dilat 
dolayisiyle hukümsüz bırakdmıf 
tır. ( 14SO) 1-2659 

Aııkara Valiliğinden : 
aranın Kızılcahamam llçes\nde hududları şartnamede 
epe, Kanhpmar, ve Karanlıkdere, Kiri§, Tefen devlet 

Tahmin edilen bedeli (227SO) 
lira olan yukarıda miktarı ve cin
.si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 23 temmuz 936 
tarihinde perşembe günü saat 16 
da kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talpilerin mu 
vakkat teminat olan ( 1706) lira 
(2S) kuruşu havi teklif mektup
larını mezkur günde saat ıs e ka
dar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 m'lddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1447\ 

1 YENi SİNEMALAR 
I dan 162-292 gayri mamül metre mikaba muadil 237 

çana -a
17 

eı 20 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
' I: tırma • k9'6 cum.1 günü saat lS de Ankara Or~nan 

11 ,.r.nde yaı:-ıI.tca tır. 
"e .. ~her gayri maınlll metre m\~ 300 kuruştur 

:Muvakkat teminat 36 lira 50 kuru•tu•. ' 
ı - Şartname ve mukavele projes:ni görmek •l7 enlerin bu 

milddet içinde her gün Ankara '1rman Müdürlüğüne ve ıt...ıe.ııa-
mam orman ida~ıin~ müracat edebı.:-1~r. (1Sı3) 1-2708 

BUGÜN BU GECE 

HOLİVUT ECLENİYOR 

BİNG KROSBY - MARİON DAVIS 

Tabii ve muhteşem bir dekor çerçevesi 

i_çinde binlerce yıldızın iştirakilc 

çevrilmiş nefis bir eser 

BUGÜN GÜNDÜZ 
SEVİMLİ PRENS~:. 

Hanry Garat • Janette Gaynor 
Muvaffakiyetle devam etmektedir 

GECE 
İKİ BÜYÜK FİLM BİRDEN 

1- KAN DAVASI 
II- MEÇHUL KUVVET · 


