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Bayan S. Gökçen 
iki muvaffakıyetli 

lstanbıılda 

uçuş yaptı 

arecimizin gösterdiği sevk: 
ili\. kadııı tayy . . . y ·ıı{öv tayvare 

·d kallılı)1 eti ~ eşı J .. .1 
ve ı are · kd. l d "1 ·l "nı tarafından ta ır o un u kararga n cı {a 

l · d Ba§velıil 
Atatürk refakat erın e 

' d d-n saat 
ismet /nönü olduğu hal e u danını 
11.30 da Yeşilköy tayyare .me~ T • 

l ve Eskııehır ay 
teşrii buyurmuş.a~ . b""l""w••nden o· 
Y

are Mektebi bırıncı o ug~ 
• ek uzere ev-

lup halta tatilini geçırm B 

l . • -n lstanbula gelmif olan a w .. 

ve ısı gu · l yaptıgı 
S G "k en'in tayyaresıy e yan . o ç a· 

uçuıları temaıa etmiıler ır. 
Ba an Gökçen, ilk uçu§ta .• Bayan 

y G.. r'i tayyaresıne ala· 
Cevad Abbas ure 

lr H l . rstüncle bir cevelan y~pmıf· 
ra a ıç :ı G ·· lk de· C el Abbas urer, ı 
tır. Bayan eva . . du Bayan 
~ l rak tayyareye bınıyor . 
,-a o a t yyare mey• 
Gökçen ikinci uçuıta, a 

d 
el~ ha%ır bulunanlardan Bayan 

anın .. . d uçurmuş· 
Perihan'ı lstanbul u%erın e 

tur. h l r 
G ""kçenin gerek ava anı • 

Bayan o ' •· 
k )•dana inerken go• .. 

ken IJe gere m~ k biliyeti YE-
terdiği •evk ve ıclar; K~RARGAHI 
ŞILKOY TAYYAR • 
ERKANl tarafından takdir olunmuf· 

tur. ı seferini 
O l k /%mir • lstanbu 

ara ı HAVA 
kt olan DEVLET yapma a • 

LARI /DARESl'ne ait bır tayya· 
YOL ·· k bu . d"öinden Atatur , re meydana ın •o 

. pilotunu davet buyurarak 
tayyarenın I • ve 
ltendisinden /%mir. Jstanbul ae erı 

n mektupları: il. Romany.-

l . d L. yolcu tayyare meydanı 
.ı;mır eRı 

hakkında izahat almıılardır. 

• •• 
J 

. 28 (A.A.) _ ilk posta tay· 
z;mır, . . 

• d"" kıam geç vakit Gaz;ıemır 
yaresı una A 
istasyonuna inmiıtir. Bu tayyare n-

kara hava istasyonundan kalkmı§ ."e 
lstanbula uğradıktan •onra .. /.ı;'".ıre 

l . t" Tayyare ile gelen uç pılot ge mıf ır. .. • b" 
• lmak üzere munasıp ır 
ıstasyon yapı 

alan arayacaklardır. 

BUKREŞ'1,E 
"Ik defa 1913 de 

Tayya.rey.e ı . t"m 23 sene son· 
.. kr 't bınmış ı . k" 

Bu ef e h" le 0 zaman ı 
d ··"'""m ıı.e ır , ra gör ugu 'S' d pek az 

büyük kasaba arasın a 
.. sebel var. . muna kezı ar-

R a'nın ıner ' 
yeni omany birlerinden bi-

tık ileri Avrupa ş~ d"" ne tara-, gun uz, 
ridir. Gece ve.ya . Şark veya 

d . enız sıze . 
fın an gır~likl~rini hatırlatan. n~s
Balkan gerı d""f etınezsınız. 
betsizliklere tesa u w kusursuz· 
Y . binaların çogu 1 
enı 'lh a Bükreş bahçe e

durlar · Bı a~ . bir ze"1< 
rinia nıimarisınde ın~ oldu-
k·· Jtürünün göze çarp 

u .r . 
ğunu aöyleoı ~JUD· uz olduğu için 

y alod benzınhuc k~ neteSİ bir 
ı.a-• ve are •• 

delil, İhusuıiyeti olduiu ;çın 
~Y,a ı ddeler seyir ve se :: 
en ren~ co. Otel terasları. l~ka . 
dar geliyor. lantı yerler• be-
l r unıuıni top d Romanyalı a, . dolu ur. . 

d ınıa k' ·· banız-naeD a eti ve &ev ı, ur 
kadının zaraf r Bükreş'te Bal-

• uhlandırıyo . 1 gu~ yoktur. 
mı r .. durgun u . . 
kan hüznu ve pa ıehrının 

ilk hakiki Avrıdı eşte'de hu-
rak Bu ap 'k .• 

Tuna'yı at• d k" türk f ı rını 
hakkın a ı H 

tunduğu ı· ım geliyor: e-
. ekaZ '"d 

deği~tırın 'rkaç sene ıçm e, 
en heınen bı "lk .hakiki Avrupa 

ın nya\1\ar ı 1 d bir kanad 
roına b \' an d . . tstan u ışlar ır. 
tehrını, . yaklaştırı_ı' bir vapur 
mesaf esıne ·,yetsıı h t 

l"k eı l'k ra a Bir gece ı !3at ı . . ·ı birkaÇ nra, bır-
ıeyahatı ı e 1 "undan so lleşen 

. \ u ug güıe 
hır tren yo c 'le . b'r gu-

• b"" ··yen · çı 1 
denbıre uyu ·· 5tertŞ t ne • 
ıehir, karşını~~' gornen h~Ya bes • 
rurla değil, sızı he k bır te e· 
ıesine davet eden sıc~lk ~ak g"' 
sümle çıkıyor. Daha 1 in ıık\ı~t· 

. . . d k""t·· haneler .. ı1e 
zmtııın e u up k""\türU 
na ve bilhassa, garb ukt al~a-

·11 t' 'n 51 • e senç romen mı ~ anı ·ırin\erın 
llDI söateren kıtap Vi\k ted'al 
hayretle bakı.vorıunuz. 

ettiğiniz kadın ve erkeklerin lisan 
ve umumi bilgileri, romen mede

iyetinin yetmiş senede almış ol
~uğu mesafenin petrol kuyuların
dan başka yerlerde aranmak la
mgeldiğini hatırlatıyor. Eğer 

zı l ·ı ' A Bükreş halka~. arın .en ı erı vru-
şehri ise. ıruphesız. balkanlılar 

pa smda en ileri av'"upalılar, Ro
::nya'nın güzel ve asil toprakla

nd2' oturmaktadırlar. 
rı Romanya, milli ~ürriyeti~i .. k~-

d ~ 1 gündenberı, garb kulturu-
zan ıg d k . . . "f 
nün rehberliğin .. en.fe ıyı ıstı a-
de etmiştir. Bugunbı ~~ v~ ~an~ta, 
bu memleket, gar •. emının ş-

1 ··bretlerinden hır kaçını va-
ıca '° d .. t b"I" tandatları arasın an gos ere ı ır. 

Radyoda niçin Bükreş'i arıyor
sunuz? Bu memleket seviyesinin 
sesi, komtularmın hepsinin üstün
den çıkıyor. 

Büyül_c harbtan sonra Ro
manya ve Yugoslavya için müt
terek bir hüküm yürütülürdü: Bu 
iki balkanlı devletin, medeniyetçe 
ve umranca kendilerinden ileri 
halk ve toprakları kendilerine kat
tıkları söylenirdi. Her ikisinin 
kendi şehirleri ile, Avusturya -
Macaristan imparatorluğundan 

alınma şehirler arasındaki fark -
lan bahaolunurdu. Romanyalı· 
lar ve yugoslavyahlar, eski ve ye
ni topraklar arasında mf\nz:ıra 
ve umran birliğini ve tecanüsünü 
vücude getirmek için kıskanç bir 
itina ile çalıştılar. Belgrad ve eski 
sırb vilayetleri için yugoilav dost
lllrımızm ne kadar emek ıarfettik
lerini biliyoruz. Şimdi Biikre:l, bü
yük Romanya:n.m """ ilt"ri şehri ol
ınakla övünebılır. Türk köycülüğü 
ile u~racanlara. b;,.ı.,.c saat vor-
unluğa katlanarak, Romanya'nm 

1 (Sonu J. ünC"ü sayfada) 

!!!!!EZ 5!i 

BOCAZLAR KONFERANSI VE GAZETELER Observer gazetesine göre 

« •• Türkiye kendi müdafaası 
için Milletler Cemieytine 
güvenemiyeceğini ileri siir
mekte pek alii haklıdır .. » 

İngiliz - f ransız yakınlığı 
lıer zamankinden ziuade 

" 
kuvvetlidir 

Londra. 28 (A.A.) - Royter ajansı bildiriyor: 
Bugün çıkan Sunday Taymis te Skrütator, uzun bir 

makalede diyor ki: 

''Türkiye kendi müdafaası için bugünkü organizas
yonuyla Milletler Cemi~etine güvenemiyeceğini ileri 
sürmekte pekala hakhdır ve bir tecavüze karşı ona mües
sir garantiler bulamazsak Türkiyeye. kendi müdafaası i· 

çin lüzumlu l;öreceği tedbirleri almasını reddedemeyiz. 
Ancak şurası var ki Türkiyeye hakiki emniyet garanti
leri temin edecek ve aynı zamanda Boğazları milletlera
rası adaletin hizmetinde açık tutacak surette Akdeniz ve 
Karadeniz devletleri arasında bir mıntakavi pakt tasav· 
vur olunamaz mı? IJ. Dclbos B. Eden B. Blum 

Fransız g<lzeteleri11in fikirleri 

Paris, 27 (A.A.) - Anadolu ajansının hususi muha
biri uildiriyor: 

Tan gazetesi diyor ki: 

Londra. 28 (A.A.) - Observer gazetesinin Cenevre 
muhabirinin intibaı şu merkezdedir: Fransayı İngiltere 
ile birleştiren bağlar B. Blumla B. Eden ve B. Delbos a· 
rasında Pariste yapılan görüşmelerden sonra her zaman· 
kinden daha ziyade kuvvet uulmuştur. Eden • Litvinof 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

SlYONlST iCRA 

KOl\llTE lNlN REYANN \l\IESI 

Hüküınetin zafıO\ 
ayalilaııaıı aral)ları 

te~ci ediyor 
Kudüs, 28 (A.A.) - Yüksek arab ko-

mitesi, bir beyanname neşretmiştir. Bu 

beyannamede İngiltere hükümcti yahudi 

göçünü durdurmadıkça ve bir arab hü· 

kümeti vücuda getınnedikçe, normal 

şartların kurulmasına imkan mutasavver 

olmadığı bildirilmektedir. Siyonist icra 
komitesi de bir beyanname neşrederek 

tngiltere hükümetinin sarih bir hareket 
tarzına sahib olmamasının memleketi a
narşiye scvketmiş olduğunu bildirmekte· 
dir. Hükümetin zafı, ayaklanmaları tcş· 
ci etmiştir. Bu beyannamede deniliyor 
ki: 

"Bununla beraber hükümetin bazı 

canlandıncı icraatını takdir ediyoruz. 
Mesela yahudi göçünün korunması gibi. 
Bu koruma, arablara hükümctin cebir ve 
şiddet karşısında boyun eğemiyeceğini 
h.bat etmiştir.,. 

Montri) mektupfo,.,: 1 

Konferans 

Saat l\3. M. Motta konferans sa
lonuna girdi. Yanında kırmızı beyaz 
binişli tuhaf şapkalı bir adam var. 
Solunda dimdik ayakta duruyor. 

Bundan sonra murahhaslar yerle
rini aldılar. Pol Bonkur sağdaki ilk 
sıranın başında oturuyor. Beyaz, or
tadan ikiye ayrılmış uzun saçları yü
zünün yarısını kaplamıı. Uzaktan 
gri bir elbise beyaz bir demet saç gi
bi görünüyor. 

Litvinof solda ikinci sıranın bi
rinci koltuğunda. Hiç bir hareket 
y~pmıyor ve hareketsizlik onu hiç 
yormuyor. Büyük başı geniş omuz
larının üstünde rahat dimdik duru
yor. Sato iğne ile işlenmiş japon tab
lolarına benziyor. Gözlerini Motta
dan bir saniye ayırmadığı, salonda o
lup bitenlere hir defa başını çevirip 
bakmadığı halde, insana konuşuyor, 
dinliyor, münakaşa ediyor hissini ve
riyor. Satoya bakmak tıpkı iğne ile 

Alman güreş~ilerini 6-0 yendik 
Saraçoğlu kupası maçı geri kaldı 

Boçkay takımına 3-0 yenildik 
Siılahi o<-ağının tertill ettiği konkur hipik 

dün Harbiyede yaıJıldı 

Berlin'e gidecek mılli takım namzediyle y ~ 
aptıgı m:,çta 2 

Boçkay takımı, cliln aynı takımı 3 0 • . . - 2 bt!ralıere kalan 
- J ennııştır. Resminıız . . 

• en.'>tantan"'y .. . ılk m.:ıçtııın bır 
.. 1 gostenyor 

• Yazısı 2. inci ayf.ad 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

acılır~en 
Moııtrö, 22 haziran 193f 

Montör ve Leman gölü 

işlenmiş bir japon tablosuna bakaı 
gibi insanı yoruyor. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

B1S1Kl.ETÇ1LER1~t lZlN 

MUV AF•.,AKlYETl: 

Yüz kilometrelik 
Fransıi bisiklet 
rekoru kırıldı 

Olimpiyad hazırlıkları olmak üzere 

~~kar~'da kurulan bisiklet kampım önce 
dan edılen 140 kilometrelik deneme kotıa 
su dün her zamanki yol üzerinde ve 100 
kilometre olarak yapılmıştır. 

Yarış sporcu vekilimiz Ali Rana Tar· 
har.. bisiklet federasyonu başkanı HU .. 
nü Naili, Ankara bölgesi ikinci başkanı 
Halil ve kalabalık bir meraklı kütlesi hu· 
zuriyle yapılmıştır. 

Yarışa, 7 haziranda müessif kaza ne
ticesi kolu kırılan Eyyub hariç olmak iı· 
zere kampta bulunanlarla Bursadan Be
kir ve Denizliden Halid i~tirak etmit
lerdir. 

Dünkü yarışın öteki koşulara göre 
ayn bir hususiyeti vardı: İki aydan beri 
muntazam bir disiplin altınd:ı çalışan 
bisikletçilcrimiı:in l 00 kilometre mesafe 
üzerinde bize verecekleri kati neticeyi v 
milli takımımızın hangi ko~ucıu.~wr 

teşkil edileceğini tayin ede 
.,.;.,,;_Al'l9aıcri.. velocfr.:>

Fransız eki . . 4eııeme lro1uaunc1a 

saat 39 dakika 40 •.ı
_..5.lııillll&;=-1ıı.e ., ba.iran koıuaunda m u:r. 

(S,.nu .1. üncü savf~4 



SAYFAI 

Yarı .. SıyasaJ 

Milletler Cemiyeti 
Milletler Cemiyeti komeyinin bu 

seferki toplanbsmda, Cemiyet'in ıs
lahı hakkında bazı sözler geçti. 

Sovyet Rusya ve Romanyaya 
göre, Cemiyet'i değil inaanlan ıslah 
etmeğe lüzum vardır. Yedi nötre 
devlete göre, kovenant"ı yeniden 
yazmak değil yeniden tefsire lüzum 
vardır. Şili, büyük Avrupa devletle
rinden müteşekkil bir direktvar'a ta-
raftardır. ~ J 

iyi ki başka delegeler de konuı
mamıı; yoka bütün bu milletlerin 
bu kadar ayn kanaatta olduklan hal
ele, fimdiye kadar aynı cemiyef te a
zabk edebihnif olmalarına büsbütün 
hayret edilmem 1azmı gelirdi. 

Kovenant'm refonna muhtaç ol
duğunu en çok İngiliz muhafa:rakar 
bunu ileri aünnÜ§tür, Etyopya me
eele.inin bütün mesuliyctini Cenev
re müeaaeeeaine yükletebilmek için. 
Nitekim, reform etrafında türlü mii
ta\Uı bat gösterince, Eden, meae
lenin ö,nce uamble'de münabp e
dihnesini teklif etmit ve bu teklif 
kabul cdilmittir. Komeyde bu kadar 
değİfik aörüılere aebeb olan reform 
meselesi, aaamble'de ıüphesiz daha 
Çetitli mütalcalara yol açacak ve bel
ki de birkaç baılıca görüfii telif et
mek vazifesi, o zaman, ya konsey'" 
yahud hususi bir komisyona havale 
edilecektir. 

Şu var ki, cemiyet, reforma muh
taç olmak damgamu, artık yemiıtir. 

Çok tuhaftır, cemiyet'i yalnız re
forma muhtaç görenler değil, cem!
yet'in kararlanm da en çok tenkid e
denler ve f«e.ela aankaiyonlann 
bllanamu iatiyenler, hep Cenup A
merikasmm latin devletleridir. Hat-
11 bunlardan biri, Şili, Avrupanm 
büyük devletlerinden mü"'fekkil bir. 
lrektvar teklif edecek bdar hama· 
rathk aöetermittir· 

Ameribldar, kendileri için bir 
• Milletler cemiyeti kurmak niyetinde 

\diler. Halt& ··paalDfJlib., filai na-
- bhbç toplantı da yaptdv. Şi1i. 
daha ziyade bununla mqgu) olsa da, 
münuip gördüğü direktvar'ı. Brezil
,.. Arjantin ve Şimal Ameribmn • 
dan ibaret olmak 6zere orada tefkil 
etmeğe çalıpa, çok daha iyi olur. 

Milletler cemiyeti zaten, hele A
merika girmekten kaçmah ve Japon
ya çekilelibai, dünya ölçüsünde bir 
cemiyet olmaktan ÇlknuftJr ve bu· 
..A-Lij lrli..+ AJman ihtiva' ........ ~· yayı 
etmediği, balyayı da danlttığı için, 
~vrupa ölçüsünde bir cemiyet olmak 
vasfım bile güç muhafaza eylemek
tedir. Nitekim Mançuko itinde hiç 
bir tesir yapamanuf, Şako itine de, 
karlf8D18J1llıtır. 

Bu prtlar kartıamda, Cenup A· 
merikası milletlerinin zaman zaman 
Cenevre' ye getirebildilderi . mütalea
lar, Şili'nin bu seferki mütaleası ne-
9'inc:len, bazı Avrupa büyük devlet
lerinin arzulanna tercüman olucu ga
ıabetlerden ibarettir. Yahud, Avru· 
panm politik durumuyla ne yakın
dan ne de uzaktan hiç bir alak~an 
olmadığmclan, gene bir takmı avru· 
pah büyük devletlerin arzulanna ta• 
bi olarak ve mf kendi köherçile, cor
ned - beey yahud kahve •tıtlanm 
diitünerek. mesela aankaiyonlar me
eeleei .nbi eaasb bir prensip noktamı
da, eakiden nanl eanksiyon konma-
8İDm figüranbğnu yaptılarsa ıimcli 
da 6allksiyonlarm kalkmasına öna
Jak ohnaktadırlar. 

Bütün bunlar böyle olmakla be-
~.Milletler cemiyeti'nin ıu sıra
larda geçinnekte olduğu kriz, son 
derece ciddidir. 

Bu krizin ba,hca sebebi bizce iki 
b1 görüıün çarp11masıdır. 

Cörütlerden biri, kovenant'ı, icab 
Lecin-= harbla tatbik etmek Eik.ricliı k,, 
\Unu Lin·inof ve Titüleako ifade et
~l~rJiı. 

Diğer görüı. 1918 muaheclelerini 
~~ .. i deteeede kati ve statik bir 
~li tı ihdas ettiklerinden 
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;,,_~-~KL noJQ. ~-~- Boçkay takımına 3-0 
1=_ Az İstanbul, 28 (A.A.) - Berline gide- Maçı Suphi Batur idare etti. 

yenildik 

Alman güreş~ilerini 6-0 .yendik 
lıtanbul, 28 (A.A.) - Alman güret-

çitcri Uçünc:.i ve son mtisabakalc:.:mı bu 
gece Taksim stadında yaptılar. 

Birinci maçlarında 5/ 2, ikinci kar11ı-
1afID8larmda 7 / O gibi kati neticelerle 
yenilmelerine rağmen, alman sporcula
rının gösterdikleri mukavemet, balkm 
bu sonuncu kartılaşmaya fazla rağbet 

göstermesine yol açmıttrr. Stad olduk
ça kalabalıktı. 

Gündib futbol maçı olduğu için rin
gin kurulması biraz gecıkmi' ve güre,
ler de y.ınm saathk bir gecikme ile ya
pılmıttrr. 

Güreflerin neticeleri fUnlardır : 
BİRİNCi MÜSABAKA: 56 kilo

dan küçük Ahmedle Şönleben karplat
tılar. Miiaabab aerbestti. 

Ahmed almanı hemen bastırdı ve on 
bet dakika üstte çalıftı. Alman f evka. 
Jade mukavemeti yüzünden tuftan kur
tuldu ise de mağl\ıbiyetten kaçamadı. 

Neticede Ahmed sayı hesabiyle ve müt
tefikan galib. 

iKiNCİ MÜSABAKA: 61 kilodan 
ankaralr türk ~dle Şönleben "2'' 
gürettiler. Müsabaka grekoromen. 

Ankaralı Ahmed, hiç ümid edilme
dik derecede enerjik bir güre,le bir da. 
kika 24 saniyede kuvvetli haBIWnı tUf· 
la yendi. 

UÇUNCU MUSAB AKA: 66 kilodan 
türk Vefikle alman Gulde - Mayster g!i
rettıler. Müsabaka grekoromen. 

Güret gecenin en çetin ve en güzel 
müsabakası oldu. Takımın en teknik 
atleti olan alman, bilgili bir güre1JÇi o
lan Refikle çok çetin çarpıfıyordu. 

İlk on dakikada büyük bir enerji sar. 

feden alman puanca daha üstündü. Fa
kat Vefik, rakibini yormak için müda
faada kalmııtı. Netekim ikinci on daki
kada almanı tamamiyle ezdi ve sayı he
sabiyle galib geldi. 

DÖRONCO MOSABAKA: 72 kilo
dan türk Hiiaeyinle alman Vikke ser
best güreştiler. Hüseyin çok sıkı gti
retmesine rağmen rakibini tufla yene
medi. Alman çok mukavimdi. Hep alt
ta çalı,tığı halde tut fırsatı vermedi, 
neticede Hüseyin sayı hesabiyle galib. 

BEŞiNCİ MUSABAKA: 79 kilo
dan ttirk Adnanla alman Botner güreş
tiler. Müsabaka greko - romen. 

Sert ve o nisbette çabuk bir gtireı 
başladı. Sekiz metre murabbaındaki 

minder iki güretçiye sanki dar geliyor. 
Birinci on dakika berabere bitti. Güreı 
ayakta geçmit ve iki rakip de oyun tat• 
bik edememitti. Kurayı Adnan kazandL 
Ustte güreştiği müddet içinde hasmına 
üç güzel biftıru taktı ve köprilye getir
di. Atman üstte gUrettiği mUddet geM 
almanın lehine idi. Neticede Adnan ıa
yı hesabiyle ve müttefikan galib geldi. 

ALTINCI MUSABAKA: 87 kilo
dan türk Seyid Ahmedle alman Kalner 
güreştiler. Müsabaka serbest. Ahmed 
güzel bir güreıte bu iti kısa kesmeğe 

muvaffak oldu. 3 dakika 18 saniyede 
tufla kazandı. 

YEDİNCi MUSABAKA: ağır ıik
letten ttirk Necmi ite alman Vogedea 
greko .. romen güreıtiler. Almanın bir 
kolu sakattı. Sade müdafaa ile iktifa e
diyordu. Hakem heyeti güreşi tatil et· 
ti. 

TUrk takımı bu sefer de 6-0 kazan
mıştı. 

cek milli takım namzedlerimizle bir maç Macarlar birind devrede, u.tila" 01· 
yapmak üzere fdırimize gelen Boçkay namalanna rafmen gol çıkaramadılar ve 
takımı, ikinci maçını bugün Tabim ıta- ilk devre 0 .. o berabere bitti. 

dında oynadı. İkinci devrede Boçkaym üstilnliliü 
Sahada kalabalık azdı. 
Milli takım namzedlerinin kadrosu ıu 

tekilde idi: 

Sefa - Faruk, Lutfi - M. Reşad, Ra- ı 
sim, İbrahim - Necdet, Said, Yaıar, Fu
ad, Rebii. 

daha bariz bir ıekilde idi. Bunun 1eme· 

resi olmak üzere Uç pi çıkaMsJar ve 
maç 3 • O macarlann galibiyetiyle bitti. 

Boçkay üçüncü maçını çarpıüa &il· 

nU yapacaktır. 

Sipahi ocağının tertib ettiği konkur hipik 
dün Harbiyede yapıldı 

İatanbul, 28 (A.A.) - Sipahi o
cağı tarafından tertib edilen konkur hi
pikler bugün ·Harbiyede yapıldı. Bu 
ıporun halt aramıda uyandırdıp all
kanın 'kuvvetini anlatan mümtaz bir ka
labalık sahanın dört tarafını çevirmiı 

bulunuyordu. Bu kalabalık arasında or• 
du miifettifi korgeneral Fahrettin, ıü· 
Yari müfettiti general Milnel, spor ku .. 
rumu bapanr general Ali Hikmet Ay• 
erdem de bulunuyordu. 

Müaabablara uat 14 de baflandı. 

Biiyük bir intizam içinde, meyircilerin 
aJtkasmı eonuna kadar toplayarak de· 
ftlD eden bu mllaabakalarda alman tek
nik neticeler ıunlardır: 

BiRİNCİ MUSAB AKA: .. tık adım 
mtlklfatı,, ismini tapyan bu mliubaka, 
fbndiye kadar biç bir müsabakaya gir
memit Sipahi ocafı talebelerine mah
sustu. Azami 90 santim yilkaeklifinde 
olan maniayı muhtevi olan bu müsaba

kaya yedi genç ittirak ettL Bugilnlril 
millabakalar sürat esa11 üzerine yapıl
dıtı için, mani deviren her suvari, par
kuru bitirdiği müddet merine, devirdi-
11 mani baıına 15 saniye alıyor, Uçma· 
nl refilze eden suvari de tasfiyeye uğ-

rıyordu. 

Birinci müsabakanın teknik netice· 
leri fu oldu: 

1. - Danyal Kervan, .. Dolan" is· 
mindeki hayvaniyle. 

2. - Mahmud Reme, .. Tuna" ismin· 
deki bayvaniyle. 

3. - Cavid Tulca, .. Neriman" adlı 

hayvaniyle. 

İKİNCİ MUSAB AKA: "Botuiçl 
mükifab" admı tafl}'an bu müsabakaya 
her ne'fi atlarla, herkes ittlrak edebili. 
yordu. Asamt yilbeklili l. 10 olmak Ü· 

zere 12 mani vardı. 
ı. = Gülsüm İlhan, Atef adlı hayva

niyleA 
2. - Cavid Tulca, "Neriman" adlı 

bayvaniyle. 
3. - Orhan Aziz, .. Nelll,. adlı hay

vaniyle. 

OÇUNCU MUSABAKA: "Yüzbqı 
muallim Avni mükifatı. ilmini taflyan 
bu mOubaka sadece utepıenlere malı· 
auatu. ız mini nıdı ve IAlld yWmeklik 
1.25 ınme idi. 

ı. - Astelmen Mustafa, "Arbf,. 
adlı bayvaniyle. 

2. - Aatetmen Turpd, •Hurma" 
adlı haJftftlyle. 

BISIKLETÇILERIMIZIN 

MUV AFF AKIYETI ı 
Saraçoğlu kupası maçı geri kaldı 

3. - Aatıetmen Pevzl, ·~. adlı 
hayvaniyle. 

- DÖRDU1'CU llUIABl&A:. "il•· 
m aJa71 mUHfatı,. admı _,...... S... 

Yüz kilometrelik 
f ransız bisiklet 
rekoru kınldı 

(Başı ı. inci sayfada) 

sif kazaya rağmen 2 saat 41 dakika 19 
saniye gibi bir rekor yapabilmittik. 

Yubrdaki izahlardan sonra y&rif 

tafsilltma lüzum görmüyoruz. Çünkü 
diinkii kotu da göstermiıtir ki, kampta 
bulunanlar tek bir adam gibi yüz kilomet
reyi meraklılara ba§tan nihayete bdar 
heyecanla dolu lnlar geçirtmek suretiyle 
kopnuılar ve zaman zaman silratlerini 
55 ldlomereye kadar çıkartarak bu me· 
safenin en u zamanda alınabilmesi için 
uamt enerji aarfetmiılerdir. 

Nitekim bu kadar ada bir koıudan 
IOIU'&, kamp ekibi tek bir adam gibi ya· 
rqı 2 saat 38 dakika 25 saniyede biti
rerek, f ran11zlarm en son elde ettikleri 
dereceden bir dakika 15 IBDiye noba
niyle çok parlak bir derece elde etmiı
lerdir. 

Bilikletçilerimfzi bu muvaffaldyetle· 
rinden dolayı kutlar, kendilerine muvaf
fakiyetler dileriz. 

Haber aldığımıza göre, takım, tem
muzun ilk haftasında Romanyaya gide
rek romen bisikletçileriyle 148 ldlomet-

relik bir Yarıt yapacaklardır. Romanya
da muvaffak olduldan takdirde, olimpl· 
yadlara lttirak etmek iizere, Berline ge
çeceklerdir. 

İzmir resim sergisi 
lmıir, 28 (A.A.) - Çocuk Eairgeme 

Kurumu bimayeainde olarak lan& Pa
ı. aalonlarmda bir resim· ıerglal açıt.. 

IDJftıT: 

dolayı mahk6m eden ve bu bb ve 
ıtatik durumun bu .Jer kovenant 
tarahndan tem8il edilmaine hir tü,.. 
h1 RDUIDayaD göriift6r ki, bunun 
da ~ .. - ili Jn-:ı .. ___ ..J!_ mu1De1SL, ..-u:n::ıwr. 

BarhmBELGE 

Dl1ıı, Ankara G\lcU ~ Genç
ler Birlilf • Çankaya kultlblerl, Saracoğ· 
lu kupa111 için bir defa daha karıılqtııar. 
Bir hafta önce\eraberlilde biten bu ma
ça 1eyre gelenler, alanın ild tribününü 
doldurmuılardr. Tam 17 .30 da hakem Se
dadm düdüiü çaldı ve talmnJar sabaya 
çıktılar Takımlar ıöyle kurulmuıtu: 

ÇANKA YA: Sıddık, Haynıllab. Fıt
ad, Nihad, Dmil, Hilmi, Mustafa. Ö
mer, Nevzad, Fethi, Osman. 

GF.NÇLER BtıuJCit: Rahim, Na
zım Asım, Halid, İhsan, Ahmed, Seliın, 
Salihaddin, Halid, Niyazi İhsan. 

Kaleyi seçmek hakkım 'Çankaya ka
zandı ve rüzgln arkasına aldı. Yerden 
tos buJutlannı koparan ve topun meyrini 
değiıtiren rüzgirla oyuna bqlıyan Genç
ler Birliği hemen Çankaya kaleai CSnüne 
Jradar indi. Sıddılmı bir batası az daha 
golle neticeleniyordu. Fuad yetifti ve 
topu uzaldqtırdı. 

Çankaya sol açığı mUdafaumdan ge
len topu kaparak korner çizgislne ka
dar yaldaıtı. geriye doğru ortaladı, Nev· 
zad kottu ve JUt çektl. J)emarke vazi~t· 
te bulunduğ11nda ıutu kale direğine çok 
uzak bir mesafeden avut oldu. 

Gençler Birliği, rllsglr aleyhine oldu· 
ğu halde, daha çok akın yapıyordu. Bu 
akınlar bilhaua sağdan inkipf ediyordu. 
Fakat Hilmi ila Fuad ve Selim .$alihad
dini iyi tutuyorlardı. 

Oyunun 7 inci dakikasında, top, Genç
lerden S. Ahmedin ayağına geldi. Uızun 
blr wnq1a Niyadye pu ...erdi. Niyazi 
ima liira bir diriblingden sonra topu 
801a geçirdi. thauı JrakıJe dolnı attı. 
Kaleci ve Seliın aynı zamanda kottular. 
Sıddık tam topu tutacaiı aıracla Selim 
kaptı ve bOf kaleye p18ae ile Gençlerin 
golilnll attı. 

Bu piden IODl'8 Çankayalılar biraz 
canlanır gibi oldular. UstUate aoldan 
birkaç akın yaptılar. Asım ve Numı bu 
.ım.ı.n keatiler. iki defa da korner ol

tla. 
Bu •ırada, rı'J.ıgir fiddetlendi. Ha

kem. ımcı tatil etmeie mecbur kaldı. 
On dlıldb aonra, yaimala baf1ıyan 
,.pnın raımen. tüımlar sene alana 
pkblar ve maça devam ettiler. Çanka-

irası 

,.. kaled 8ıdcbkı pJr.armlt- yerine Ven· 
san oynuyordu. · 

Mecburi haftayım diyebileceğimiz bu 
kısa dinlenmeden sonra, Çankayalılar 
daha atılgan oynamağa ve daha çok a· 
kınlar yapmağa bafladılar. Fakat hU
cumları müessir değildi. Gençler Birli
li müdafaası çok liizel oyıuyorlar ve 
gol olmasına meydan vermiyorlardı. 

Maçın ortalarına doğru, Fuadm ayağm
dan kopan top Osman'a kadar geldi. 
Nevzad& geçti. Ceza çizgiai üzerinde 
iki taraf m dört bet oyuncusu toplan· 
DUJ vaziyette idi. Kimse Gençler birli· 
il kalesi için tehlike görmiyordu. Fa. 
kat ldlçU.k Ömer bu beldenilmiyen tıoh
likey~ttı ve ayağına gelen topu bir· 
den atarak Çankayanın beraberlik sayı
sını yaptı. 

Maç, bundan 10nra, artan yağmurla 
tataızlqtı. Hakem ve futbolcular adam· 
akıllı wandılar. Fakat ıebat ederek 
devreyi sona erdirdiler. 

Devre aramda, takımlar formalan-
111 clel,iftirdiler. Oyuna hazırlandılar. 

He yazık ki çoğalan yapıur fınat ver
medi ve bakem ikinci c;levreye hafla· 
maktan vaz geçerek maçı tatil etti. 

Bu maç. belki, gelecek hafta, yeni 
haftan tekrar edilecektir. 

Boçkay şehrimize 

geliyor 
Olimpiyadlara gidecek tilrk milli ta· 

kmıınr seçmek mere, İıtanbulda kamp
ta çalıfhrılan, f utbolcularımıam mU
ubaka kabfliyetlerfııi artumak ve ken
dilerini denemek maaadlyle, Macariı
tandan getirilen Boçkay takımı önü· 
miizdeld baftaya Ankaraya gelecektir. 

Macarlıtanın birinci ımıf prof esyo
nel ku1Ublerinden olan Boçkay, tehri· 
mi.zde iki maç yapacaktır. Bu maçlar .. 
dan birincisi, Eaki,ehir birincisi De
minpor takımiyle 4 temmuz cumartesi 
günü, ikincisi de, Ankara pmpiyonu, 
Ankara GUcil takmıiyle 5 temmu.1 pa· 
zar günü yapılacaktır. 

Tam bdrosiyle Ankaraya gelip Boç
kay ile karfılap.calr olan Eakifehir pm-

baylara mahsus ve her subay aym ,_. 
kuru batka atlarla Ud defa kopcak.. W
.mden aldılt neticeye g8re tulilfe llre
cektl. 

ı. - Tefmen Pulatkan, "Hllil,, •• 
dmda~ baynniyle. 

2. -Aatefmen Adnan, •Apna., adlı., 
laa,...myte. 

3. - Telmen Eyüb, "Bebek.. adlı 
bayvaniyle. 
BEŞİNCİ MUSABAKA: "Sipüd oca: 

it mükafitı,. admı tapyorclu. Her aevi ~ 
nidye mabmatu. 1.20 metre uaml Jl'k· 
leldilhıde ve Uç metre ıenlfliitncle 14 
mani vardı. 

1. - Tepen Hayri. "Silviya. adın· 
daki bayvaniylp. 

2. - Teimen Salın Pulatbn, "Çan• 
bp.. adındaki hayvaniyle. 

S. - Güataaarayh Orhan A.d.s, ''Ol· 
ıa,, adlı hayvaniyle. 

ALTINCI MUSABA.JtA ı "SıtMrl 
binicilik okulu milklfatr., adım -.,or
da " uıbay1ara mahsustu. Azami yllJt• 
Mddlğl 1,40 uamt genlflltl 4 metre ol· 
mak bere 4 mani vardı. 

l. - Telmen Sadettin, ''Ceylan,, a· 
dındaki hayvaniyle. 

2. - Aıteimen Adnan ,. Afilul., a· 
dmda1d hayvaniyle. 

3. - Tefmen Saim Putatlran. "Ça· 
kal., admdaki hayvanlyle. 

Müsabakalara pl.eetc pazar devam 
edilecektir. 

piyonu, Orta Anadolu'da baklı lliır töb. ı 
ret kazanmıt enerjik gençlerden m'J
rekkeb, teknik bir takımdır. 

Türkiye birinciliklerinde Aalcara 
pmpiyonunSi 'e muhtelif ıteyahaderin· 
de, Konya, Upk. ve lzmlr birinci muf 
takımJanna .W: pmpiyonlarma brtr 
çok iyi neticeler almıttır. 

Boçkay da, düa cltln, lstnlMılda 
milli takım ıuımse&erlmize lrarfl kuv· 
vet ve lrabillyetini göstermiftir. 

Anbra Gtlcii kuliilribnlld .. ,-ın. 
4u tanıyoruz. Şampiyoaumma brtı 
gtıvenimiz vardır. Herhalde Anbnnm 
y1bllnü ak çıkaracak bir netice Ue bizi 
Mvindirecektir. 

Sıhhat • 
verır. 
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ULUS 

"l .. k hareket
harbtan sonraki köycl u ~ . tavsiye 
!erini tetkik etme erını 

ederim. .. lerini kud-

r-. ZI AR KONJ<.,ERANSI VE GAZETELER no ... A - Observer gazetesine göre 
Romanyalılar, koy l . . kay· 

retlerin in ve hayatiyedt erlının Köy 
k 1 kta ır ar. nağı olara ~ ı:na illetin ilk 

ve köylü sevgısı, dost im. den bi· 
.. arpan hususiyet erın . d 

goze ç k" r· seviyesi a· 
ridir. Toprak v~ ?~ u harbsonrası 
vasmı halletme ' ıçı'? den gelenı 

-CTürkiye kendi mü~afa~sı 
i.çin Milletler ~~~'!1ıel!tı.~e 
güvenemiyecegını ılerı sur-
nıekte pek .ala haklıdır .. » 

İngiliz - frans z yakınlığı lıer 
zamankinden ziyade 

kuvvetlidir 
r. •• ı···metlerinin ellerın 
ı1u .. u .. h edilemez. 
Yaptıklarına şup e ı"n bir ova 

d'" ve zeng Bükreş uz ~ ve kış soğu· 
üstünde,.!~z s•~;J~~1

1;ini göster_ir: 
ğunun butun şı kadar ıyı 
Fakat bir taraftand ~ plajlarına, 

ı Kara enız . 
imar o unan . a sayfiyelerıne 
bir yandan Sınşah. de kalanlara, 
bağlanmıştır. e !rf hat imki.n-
her türlü ıpo~ ~e 1:e~:ik ve ta.biat 
ları verilmek ıçın, . 

0 
yai)ılmıt· 

neyem U •• saade etmışse, 

tır. . . h men hemen 
1913 Bükreşını ure Şo•a, yeni 

hulasa eden meth 1 . • n ara· 
• müessese erın1 

ürbanızm b. ,,arça olmuş· 
ımda, onlardan ır • 

tur. . ünde 200,00? 
Bükreşte ıken. g 1 gazetesı-

.. l U nıversu d 
sürümu o an . k .. ·· tarafın an 

. 1· dıre toru "ld" nin sevım ı. kabul edı ım. 
idarehanesınde ·ı i Balkan ga
Bütün tesisat, enh~ e~·rnegyini Ro· 

.1.w• • da 1 O d"y" • zetecı ıgının k )Azım gel ıgını 
manya•da arama a 

gösteriı·. . ,. . atrolar f ashnın 
Bükreş gı~ ı tı~k az tiyatrosu 

başında şehrın p d Operasının 
·· lerse e, bo olduğunu soy . . radyo a ne· 

. T" kıyenın d değe-inı ~r. hatırlıyacaklar ı~. 
leri pek ıyı_ Re ina Maria tı· 
Milli tiyatro ıle b'g hüküm vere· 

h kkında ar d y yatrosu a bulama ıgıma 
cek kadar zaman 

f d maktayım. h' 
ese uy d b"' "'k bir ıe ır mu-

Oç gün. e ::ufakat bir ba· 
hakeme edı~em h.. bathca vaaıf
kışta bile hır te /~? edinilebilir. 
Jarı hakkındaki 1 'dan geçenler, 

ka arın h a 
Bükret . so. h reketin bir umm 
insa ve ılerı ad" -·ni henıen anlı
h;rareti göster ıgı 

caklardıl'. b" Anadolu ka· 
yaB"kreş'te hayat, dır Bilhassa 

u 1 w nda ır. . 
bası ucuz ugu f' t seviyesı, 

sa • .. eseler ıa 1 -
umumı muess ak aykırı o ma 

f . tlarından P b · l ın e k -ev ın lk I k a ı b. 
dığı için, ha ç k , mühim ,'r 

. Bu çı lyr B'"kreş e, 
t e d ı r · w ı ayan u 

ah uğragı o m k seyyahlar 
. ~~y~ok yerlerde anca getirilebilen 

ır dan vücude 
tarafın . · riyor. ·· 
hareket halını ~e cazibeli ve g~-

Sehir ne _k~ :: oturanların Dl~ 
z;el de olsa, .~çı~e bıraktığı sıc;e 

f. 1 ri üstun .. baka e • 
ıa ır e . • tesirle mus3: h kika· 

sam1mı k . ın a 
ve Bizi ağırlam~ ıç yorgunlu· 
mez. hammül edılınez dinenlere, 
ten ta y ı zevk e nuna. 
gwa k~tlanmagk da,Iarırn na . 

d . ve ar a k iıterun. 
İ<en ım lrk-iir ,,.tme ATA y 
Jİr daha te!'e Falih Rıfkı 

- ·n silahlan-- o-ilterenı 
Ino ı··zurnu 

ınası U B Garvin, Ob· 
28 (A.A.) - ' · yeniden 

LOndra, . d fngilterenın .. t 
_.1zctesın e . 'n aya muraca~ 

,erver • ak için yenı dU ~e lngilterenın 
ıilahtanrn . ~.., etınekte b'rlecik Ame-. . iltıı ... •· nı ı :s 
etnıesını ·ır fabrikaları ' .,.,en ve kati 
"tün mı ı d n rnuaJI . 

bu Kanada a b nıalzemesı 
"kadan ve T de har 

n anı dahı ın etlendirmesi-
bir progr suretiyle. kuvv 

aıınak . • 
aaun ktedır. . ihtiyat akçesı· 
ni isteıne . tngiltere~ın rtında kullan

:M uharrır, kineler ıtha a 

(Başı ı. inci sayfada) 
"M ntrö geri bırakılıyor, Cenevre 0 

M'lletlerarası imkanları ve başlıyor. ı . 1 
. 'kb r tayin edecek netıce ere yakın ıstı a ı . . 

da varılabilir. İkısınde de bu toplantı .. .. .. 
• • 1 "şi kolay gorunmuyor. diplomasının 

l b. • esas bakımından haklı Türk ta e ını . . 
k d legeler müttefıktır. Fakat bulma ta e 

'lerinin geçmesinde Sovyetler harp gemı . 1 
• •w• "lJ ·apon tezlerı karşılaştı. n-Bırlıgı ı e 

. on tezine meyyal bulunuyor. giltere 1ap 
·.,tirakinde ltalyamn da Konferansa ı:ı: , - . 

l B irligv i tezine İ§tlrak edecegı Sovyet er 

sanılır.,, . 
1 list Popüler gazetesı, talya 

Sosya . . d -
1 • ·n telaşını hiddetını ogu 1 azete erını ' 

g d . • deki fili kontrolu suya dü-Ak enızın . 
, w rahşt1ğını ve İtalyanın bır 

şUrmege "' 

Sovyetler hirli{;ıinde 
Cocuk düşürmek yasak 
- edildi 

(A A) - Çocuk dü-1J'oskova, 28 · • 
.. ~· , ak eden kanun çıkm:ı;tır. ·urmegı yas . 

~ .. re ana ve babanın sıhatı Bu kanuna go • .. 
, müstesna olmak uzerc çoicabı olan.ar 

k düş:.lrmek ağır cezalara y\"ıl ~açmak-
cu Alt ve daha yukarı ço~ugu olan 
tadır. ı · ı k d' 

d 1 t e tahı.isat ven mc le ır. ailelere ev e !i • 
kdirinde her baba bır çocu_ Boşanma ta . . "k" , 

.. . . dörtte birını, ı ı çocuga "a ucretının . 
ı> • • • u"ç ve daha yukarı mık-.. te bmnı ve 
uç ~ d yausını nafaka olarak tarda çoc.uga a 
verecektir. 

Ukranya tedhişçileri 
n1ahkfun oldular 

Lvov. 28 (A.A.) - Beş haftandan 

b · devam eden Ukranya tedhişçileri erı • 
• davaı.ı bitmiş ve mazr.unlardan ikisi 
müebbet küreğe, beşi 15 sene, biri 4 se
ne 8 ay ve 12 si <le iki seneden dört se_ 
rteye kadar hapse mahkum olmuştur. 

Üç maznun İ>erae t etmiştir. 

J(ıral Yor~i nin 
Prens Pol la 

k.oııu~tu~ı asıl~ız -- -- -;--..--·-·-

Naip Prens Pof Yuı1aı1 ktralı Yorgi 

Atina, 28 (A.A.) - Kıralın Makedon
ya yolculuğu sırasında bir yugoslav sı
nır karakolunda naib Prens Pol ile gö
rüştüğüne dair yabancı kaynaklardan 
çıkan haberleri Atina ajansı tekzib et
mektedir. Mesele kıratın Filorina sınır 
karakolu tarafından yapılan ziyaret da

. .;e ına . 
ni sılah ktedır. -=======-=-============= 

~GENÇLER! 
vetini kabul etmesinden ibarettir. 
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A..kdeniz paktına muhalefetini haklı 
gcrdiiğür.ü söyliyor ve diyor ki: 

A ı:a11 tiir vt? sok·ulnw politik<ı.ıtıruı 
enf.!l'f lıer p<ıkt, ltcılymıuı muluı-

fo/etİ)·le lwrşılaşır ..• 
"Türk projesi kabul c<.lılirse pdkt, 

İtalyalı veya ltalyasız cidtlile~ecek, 
nıüı;tahkem bogazlar lıer türlü tecav:.i
ze aşılmaz bir set olacaktır. Türki>·e ile 
ittifakı sayesinde Sovyctleı Rirliği bir 
Akd\!niz devleti olacak. 1ngiltere, filo
suna boğazlar bulacak. Tuna paktını 
akim bırakmak için de ltalyanı:ı eliııde 
vasıta kalmıyacaktır, 

Avantür ve sokulma politikasına en
gel her pakt, İtalyanın muhalefetiyle 
karı;.ılaşır. Bu politika alman politika
sının aynıdır." 

B~ Ruzve t iı1 
bir nı1tkı1 

Filadelfiya, 28 (A.A.) - Demokrat 
partisi konvansıyonu, B. Gorner'i tekrar 
ikinci reis seçmiştir, B. Ruzvelt dün ak
şam yüz bin kişilik bir dinleyici kütlesi 
karşısında büyük bir nutuk söylemiş ve 
ezcümle şöyle demiştir: 

"-Vatandaşlar, seçim sahasında mü
savi haklardan istifade ettikleri gibi eko· 
nomik hayatta da müsavi nimetlerden 
ınüstefid olmalıdırlar . ., 

(Başı!. inci sayfada) 

görüşmesinden sonra Rusya ile bir yak
laşma hasıl olmu~ olduğu da kaydedil
mektedir. B. Eden'in fransız başbakanı 
B. Blum'un siyasal akideye saplanıp kal
mayan ve realist olan hareketini takdir 
etmiş olduğu da ilave olunmaktadır. 

R. Btlen zt•cri. tedbirlerirı 
kalclırılmasıru iıttiyecekmi§ 

Londra, 28 (A.A.) - Observer gaze
tesi muharririne göre B. Eden, zecri ted
birlerin kaldırılmasını istemek için tali-

mat almıştır. Fakat bu meselede Şilinin 
önayak olması ihtimali olduğu ilave edi
liyor. 

Roma, 28 (A.A.) - Gazeteler zecri 

tedbirleri kaldırmak kararını hosnud
lukla karşılamaktadırlar. 

Fransız sullayları 
Sivil tayyare fabrikala
rında çalışamıyacaklar 

Paris, 28 (A.A.) - Hava bakanı B. 

B. Ruzvelt nutuk verirken 

Kot büttin tayyare fabrikalarına bir ta· 
mim göndererek müddetlerini doldurma
dan tayyare fabrikalarında çalışmak ü
zere tekaiidlüklerlni istiyen subyları kul-

• lanmamalrını ve bu tamime riayet ctmi
yen fabrikalara hükümetin hiç bir sipa· 
rişte bulunmıyacağını bildirmiştir. 

B. Ruzvelt, hüriyet idealini muhafa
za etmiş olan Amerikanın hürriyet için 
mücadelelerden yorulmuş gibi görünen 
bazı milletler hilafına dünyaya demok
rasiyi yaşatmak örneğini vermek için va
tandaşlarının saadetini temin etmeğe 
gayret eylemekte olduğunu söylemiştir. 

SON DAKiK~4: 

B. Hi tler, Şimelingi 
kabul etti 

Berlin, 28 (A.A.) - Bitler alman 
boks şampiyonu Şmeling ve karısını ka
bul ederek yemeğe alıkoymuştur. 

İtalya Habeşistanın Cenevre konuş
malarına girmesine itiraz ediyor 

Polonya elçisi, hükümetin zecri tedbirleri 
ğını italya dış bakanına bildirdi 

Roma, 28 (A.A.) - Stcfani ajansı
nın diplomatik muharriri Ras Nasibu'• 

nun reisliği altındaki habeş delegasyo

nunun Cenevre konuşmalarına iştirake 

hakkı olmadığını yazarak diyor ki: 
"N egiis halıeş topraklarını ve mem-

Ras Nasibu 

kaldırdı-

leketinin idaresini terkederek ayrılmış 
ve fransız ve ingiliz makamlarına da si
yasetle uğraşmamak teahhüdünde bu
lunmu§tur. 

Öte taraftan avam kamarasında da 
teyid olunduğu üzere Habcşistanda ital-

yan hükümetinden başka hiç bir hükü
met yoktur.,. 

Roma, 28 (A.A.) - Stefani ajansı 
bildirtyor: Polonya büyu'"k el . . . 

1 çısı, ıta • 
yan dış .?a~anı ~ont Cianoyu ziyaret e
derek hukumetınin zecri tedbirleri kal-
dıracağını ve t" • . 

ıcarı ınuamelelerın çabu-
cak yeniden başlaması için gereken ted-
birleri de aldıg·ını b"ld' . . 

ı ırmıştır. 

İtalyan dış bakanı teşekkür etmiş 
ve zecri tedbirlerin filen kaldırılmasın· 
da Polonyayı diğer devletlerin ba ın• 
geçiren bu hareketi bü'tük ho o ,. 

kaydetmiştir. 

SAYFA 

(Başı!. iııci s:ıyfada) 

Saat 16.1 O. Konferans M. Tit 
leskoyu bekliyor ve salonda fısı 
halinde onun ayağını bir yere çarp 
ğı ve yürüyemiyecek kadar ıstu 
çektiği söyleniyor. 

Murahhas heyetimiz başta T ev 
fik Rüşti.i Aras, yanında profes' 
Afet, Londra elçimiz Fethi Okya 
general Asım Gündüz, Paris elçimi 
Suad, Numan Rifat Menemencioğl 
Necmeddin Sadık, salonun sağ tar 
f ında rom en heyetinin arkasında 
son sırada oturuyor. Sol tarafta ay 
sırada mütehassıslarımız var. 

Tevfik Rüştü Aras kapıya bakı 
vor Titüleskoyu bekliyor. 
. Saat 16, l 4 Motta ayağa kalktı 
konfcran~ açıldı ve Tit\ilesko bazeı 
sağ bazen sol ayağının üzerine kuv 
vetle basmamağa dikkat ederek ya 
vaş yavaş salondan içeri girdi. 

Konferansta nutukları dinlerken 
icabında birini tercih etmek üzere şu 
üc telorafı ha7.ırladım: 
~ o 

"Boğazlar konferansı bugün 16, 1 
de açıldı. Mütehassıslar teknik mese
leleri çabuk halledebilirlerse konfe
rans bu hafta içinde işlerini bitirebi
lir . ., 

"Boğazlar meselesi halledilmiş 
telakki edilebilir. Eğer meselenin tan· 
zim edilecek bir de teknik tarafları 
olmasaydı, türk teklifi bugünkü u
mumi toplantıda reye konabilirdi ve 
mutlaka ittifakla tasvib edilirdi.,, 

"Hiç bir beynelmilel konferansta 
hiç bir beynelmilel mesele Boğazlar 
konferansına teklif edilen türk pro· 
jesi kadar açık ve emniyet veren bir 
dille yazılmamış ve alakadar devlet
ler tarafından bu kadar tasvib edilen 
bir dille konuşulmamıştır.,. 

Ve konferans reislerini ve umu· 
mt katibini intihab edip dağıldıktan 
.sonra, bu üç telgraftan hiç birini, pos
taya veremedim. 

Diplomatlar sözlerini jestlerile, 
kararlanru sözlerile maskelerlermiı. 
Ve en uzun konuştukları zaman hi~ 
bir şey söylemezlermiş. 

Hadiselerin müşahidi ve nakili 
olmağı, hadiselere takaddüm etmeğe 
tercih ettim. 

Konferansın bugünkü toplantı· 
sında söylenen nutuklardan, konfe· 
rans müzakerelerinin varacağı neti
celer hakkında şüphe yok ki kati hü
hüki.i mler çıkarılamaz. Fakat boğaz
ların emniyeti hakkında konferansa 
verdiğimiz projenin esas itibarile 
müzakere mevzuu olarak kabul edil
diği söylenebilir. 

Konferans talebimizi tam bir 
sempati ile karşılamı ve istisnasız 
bütün murahhaslar 1923 Boğazlar 
mukavelesinin 18 inci maddesine e
sas olan şartların artık Türkiyenin 
emniyetini temin edemiyecek kadar 
değiştiğini kabul etmişlerdir. 

Boğazlar konferansında Türkiye 
Boğazlar meselesinin emniyetini, 
beynelmilel emniyetin bir müeyyide·. 
si olarak ortaya koymuştur. Konfe -
rans türk talebindeki bu inceliği ne 
kadar çabuk anlarsa işini o kadar ça
buk bitirecektir. 

Neşet Halil Atay 

Danzigdeki vaziyet ve 
Polonya gazeteleri 

Varşo\a, 28 (A.A.) - Hükümet ga

zcteleri1 B. Forster'in beyanatından 
bahsetmektedirler. Mumailyh, bu beya

natında Danzig'deki Milletler C emiye

ti ali komiserine hücum etmişti. Gaze

telc.r bu beyanata fazla ehemi:> et "eril

memesini, çünkü bu sözlerin bir P'iı ti 

reisinin şahsi düşunc.eleri olup Datızig 

hükümeti reisinin fikirleri olmadığını 

vazmaktadır. 
,/ ~· ' Danzig senatosu rei::.i M. Gr : c 
gelince, gazeteler, mumail yh•"]iirçok 
defa Milletler Cemiy in olan ba 'lılık 

rmı o.; serbest şelı-
ve i'hl2s1n y 1 bustt: me 1 ve 

;.ı c ve tatbJk etme •i t('"'ı. 

dırlar. 
bulundugun 



SAYFA4 ULUS 
? -g 

Millet er Cemiyeti iflas etmisn1idir? 
...:. 

Bir çokla ının evet diye cevab verdiği bu suale amerikalı 
muharr·r Villiam S. Vood hay r cevabını veriyor 

Nevyorlcta çıkan Current History 
'dergisinin 1936 haziran sayısından: · 

Cenevre, boşu boşuna lakırdı edilen 
bir merkez midir? Burası muahedelerin 
meriyetini sağlamağa ve saldırganhkla
rr önlemeğe muktedir olmadığını gös -
termiş midir? Milletler Cemiyeti ja
ponlara, italyanlara ve alınanlara karşı 
hiç bir tesirli tedbir alamamıştır. 

O halde avrupalılar, hala onun ka 
rarlarınr ve müzakerelerini, neden, 
ciddi olarak telakkiye devam e<liyorlar? 
Her seye rağmen, bu cemiyet, bugünün 
sulh için kurulmuş en kuvvetli teşkila
tı mıdır? 

Bu sorgular, itinde askerlik çağma 
girmiş kimseler bulunan, içinde gaz 
maskesi bulunmayan ve bugünkü mede
niyet yıkılacak olursa onun altında ezi
leceğini hisseden her evde, herkes tara
fından sorulmaktadır , 

Büyük harbm bittiği gündenberi 
telgraf telleri Londra'dan Moskova'ya 
Viladivostok'a, Tokyoya kadar bütün bir 
dünya üzerinde bu kadar dehşetli harb 
hazırlığı yapıldığr ve diplomatlar tara
fından bu derece karanlık tahminlerde 
bulunulduğu hakkında ilk defa haber -
ler taşımakla uğraşıyor. 

Hiç kimse bunların mana ve ehemi
yetini görmezlik ve bilmezlikten gele
mez. 

Milletler Cemiyeti iflas etmiş mi
i:lir? Musolini'nin bu cemiyeti hiçe sa
yarak Habeşistanı fethetmesi, Hitlerin 
bem Versay, hem Lokarno muahedele
rine meydan okuyarak Ren bölgesine 
asker götürmesi karşısında insan bu 
suali soruyor. Bu hiçe sayarlıklar kar
şısında Milietler Cemiyetinin vaziye

tine merhamet etmemek mümkün değil-
dir. · 

Bununla beraber cemiyet azaları ba
vullarını alıp memleketlerine dönecek
lerine h5.la, cemiyet işlemekte olan bir 
makine imiş gibi, müzakerelerine devam 
etmekte, uzun uzun nutuklar söylemek
te, kararlar vermektedirler. 

Bu vaziyet nasıl izah olunabilir? 
Ortada buharn vardır ve bu buhranlı 

zamanda Milletler Cemiyeti, eğer var
sa, bir takım değerlerini gösterebilmek 
üzere bir tecrübe devresindedir. 

Bunu anlayabilmek için biz, tarafsız 
olarak. iki tarafı da teraziye çekmeli ve 
böylece hakikatin ne olduğunu bulup 
::rkarmahvız. 

Evvela Fransa'da birçok kimseler. 
Büyük Britanya, Hitlerin Ren'deki as
kerlerini sürüp atmak üzere asker gön
dermemesinden dolayı Milletler Cemi· 
yetinden cekilmeve ve bu kurumu mah
vctmcğe taraftardır. Uzun boylu Fransa 
Dı<:> Bakanı 16 martta Londrada topla
'1an Milletler Cemiyeti konsevini, e·ğer 
Hit1er'in sulh programmr reddetmiye
cek olursa, cekilip gitmek ve fransız or
dusunu seferber ederek kendi işini ken
ıii !!Örmekte tehdid etmişti. 

Bundıın biraz sonra, fr;ınsız Genel 
Kurmav B:ısk:mr General M".>ris Gam
len. dem isti ki: 

" Eğer, M ozel ve vahud Rcn'de 
harb borusu calacak olur~a. biz fransız
lar bir tek aıfarrı halinrie hirlesmeliviz. 
Gi.iııi;n htı saati hircok büyük imkanlar-
1?. rlf'lııdıır. 

Franc;rz orrfı•~•ı her lı?no-i bir hadi
seyi karsılamai!a hazrrdır.'' 

Bundan birkac hafta önce çakan sim
şekler barbın pek yakına geldiğini 

gösteriyordu. İngi1iz1erin soğukkanlı -
lığı bu tehlikeyi bertaraf etmiş ve yeni 

bir konferans toplanmasına imkan ver
mişti. Fakat bu yolda hareket, bu te -
hirler, komışmalar, vaidler herkesten 

;-;n~ fransızları öfkelendirmiştir. 
Yarı resmt bir şöhreti olan bir mu

harrir, Kont Vladimir d'Ormetson, Fi
garo gazetesinde şöyle haykırmıstı: 

'' Milletler Cemiyetini brrakahm. 
Bu tehlike ve mürailik kaynağından ay
rı1"'.lıın. Milletler Cemiyeti, bugün içe

risinde bizim ltaybolduğumuz bfr labi
rent haline gelmiştir.'' 

Eski bir fransız yüzbaşısı bu muhar
rire şu sözleri söylemişti: 

''Müttefiklerin bütün hatası 1918 se
nesinde dosdoğru Berlin'e yürümemiş 

olmalarındadır. Bugün artık bunu yap
manın sırası geçmiştir." 

Harb tehlikesi işte bu türlü duygu
lardan ileri geliyor. 

26 martta Loyd Cor!f, parlamentoda 
şu sözleri söylemişti: 

" Hitler, barut depolarının üzerin -
de meşaleler dolaştırıyor. Onun i~in 

bir infilak vukuu uzakda değildir." 
Son habeş harbı esnasında 1ngiltere

nin Milletler Cemiyetine karşı olan va
ziyeti, düşmanlık hisleriyle karışık ola
rak bu teskilatı kuvvetlendirmek ümi
di içinde hareket etmek olmuştur. 

Birçok amerikalılar. kendilerinden 
uzakta bulunan tehlike işaretlerine kar
şı gözlerini yummuş bulunuyorlar. Fa
kat 1917 senesinde almış olduğumuz 

dersten biliyoruz ki bu adet tehlikelidir 
Her ne kadar bugün Milletler Cemi

yeti delegeleri büyük bir bedbinlik 
göstermiyorlarsa da Cenevre karargah
larından gelen haberler tehlikeye doğ
ru gidildiğini göstermektedir • 

18 martta toplanan Milletler Cemi -
yeti konseyi toplantısında italyan elçi
si Bay Grandi, "Büyük harbtan yirmi 
yıl sonra dünya, öyle karanlık bir du -
rumdadrr ki en kötü bedbinler bile bu
nun bu kadarını tasavvur edemezlerdi.,, 
demiş ve kimse buna itiraz etmemişti. 

Aynı günlerde eski fransız başbakan -
tarından Bay Daladiye, Pariste bir top
lantıda şu söz1eri söylemişti: 

" Muahedelerin siddetli bir surette 
bozulmasr, sulhu, emniyet sistemini ve 

Milletler Cemiyetini tehdid etmektedir. 
İki yıllık silahlanma yarnp bütün Av -
rupayı büyük bir silah fabrikası haline 

getirmiştir. Binlerce top, tayyare, ton

larca zehirli gaz, bütün bunlar günün 
birin~e Avrupanın kendi kendi.,ini mah-

vetmesi için kullanılacaktır. Avru~a 

milletleri kendilerini böyle bir akibet
ten kurtarabilmek için elbirliği yapmak 
mecburiyetindedirler.'' 

Hemen aynı günlerde on beş Avrupa 
milletinin 36.000.000 işçisini temsil 
eden mümessilleri Londra'da toplana -
rak barba karşı koUektif bir cephe alın
ması lüzumundan bahsettiler. 

Bir taraftan bu toplantı yapıla du
rurken, ingiliz parlamentosunda Baş • 
bakan Baldvin, İngiltereyi ve Avrupa -
nın kollcktif emniyetini müdafaa ede -

bilmek için meclisten 1.500.000.000 do
lar müstacel tahsisat istiyordu. Bu sr -
rada Baldvin. Fransa, İngiltere ve Al -
manya'nrn üç taraflı bir dostluk kura-

cakları ümidinde olduğunu söylüyordu. 
Bununla beraber şu sözleri de söyledi: 

'' Vaziyet böyle devam ettikçe haki
ki sulhu kunnağa imkan yoktur.'' 

Bu üç taraflı dostluğun ne kadar 
mümkün olduğunu gene . adiseler gös
terdi; çiinkü martın 12 sinde Fransa se
natosu Sovyetlerle imzalanan paktı tas
dik etmişti. Rus ordusu, ihtiyatlariyle 
birlikte 13,000,000 kişi tahmin edilmek
tedir. Bu paktın Almanyayı istihdaf et; 

tiği aşikardı. 

Bu sırada Londranm yarı resmi mah
fillerinde fransız genel kurmayının, 

Almanya daha fazla kuvvetlenip Fran
sayı ezmeden prevantif bir harbla me
selenin halledi1nıesi fikrinde olduğu 

söyleniyordu. Fransa'nın ileri gelen 
gazetelerinden Dela o günlerde Millet
ler Cemiyeti hakkında yazdığı kuvvetli 
bir tenkid makalesinde demişti ki: 

" Gene ittifaklar sistemine dönelim. 
Kağıd üzerinde kalan paktları?" devri 
geçmiştir.'' 

Fransızlarla Sovyetlerin birleşmesi
ne karşı Cenevreden çekilmiş olan Al -
manya ile Japonyanın birleşeceği şa • 
yialan da dolaşmağa başlamıştı. 

Rusya ile Almanyanın son seneler
de askerlik bakımından ne kadar kuv • 
vetlendiğini bilen enternasyonal bir 

müşahid, bu son hareketlerin sulhu ne
kadar tehdicl ettiğini görmemek için 
kör olmalı idi. 

Alman Önderi Hitler ''miicadelem•t 

isimli eserinde Almanyamn kılıç kuvve
tiyle şarka doğru genişlemesinden 

bahsediyordu. Bazı mütehassıslar, bu -
günkü alman hazırlıklarını o maksada 
yormaktadrrlar. 

Avrupa diplomatlarının bugünkü 
manzarası, yuvarlak bir masa etrafında 
sivri uçlu kılıçlarını bileyen insanları 

andrrmaktadrr. Milletler Cemiyetinin 
vaziyeti de şöyledir: Bu kılıçların orta
sında oturmuştur ve dört tarafrnr ikna 
edecek mantıki sözleı söylem.eğe uğra
şmaktadır. 

İşin tuhafı şurasıdır ki Milletler Ce
miyetinin otoritesini zayıflatan iki dev
let, bir taraftan onu müdafaa eden iki 
devlettir. İngiltere, İtalya'nm Habeşis
tana saldırmasına mani olmak istediği 

zaman Fransa bu teşebbüsün önüne 
geçmiş. Fransa da Almanyaya karşı ted
birler alınmasını isteyince İngiltere 

yumuşak davranmıştır. Bu böyle ol
duktan sonra hem Paristen, hem· de 
Londradan -r;r;•· · '~r· Cemiyetinin kifa
yetsi:".li~i lı-' · , §ikayet sesleri yük

selmiştir. 

Bir eliyle Lokarno paktını yırtan 

Hitler, öteki eliyle de bütün Avrupa -
yı bir araya toplayacak olan bir proje 
teklif etmektedir. 

Geçen sene Almanya, mecburi as -
kerliği ihdas ettiği ve hava filolan ya
pacağını bildirdiği zaman, muahedenin 
tek-taraflı ihlali dolayısiyle Fransa, 
Milletler Cemiyetine şikayette bulun

muştu. Milletler cemiyeti, bunun üzeri
ne yalnız Fransayı haklı bulmakla kal
mamış, muahedeleri ihlal edecek olan
lara karşı tahkikat yapıp tedbirler ala
cak bir komite de vücude getirmişti. 

Bu komite, böyle hareket edenlere 
harb endüstrisi malzemesi ve mali kre 
di verilmemesini kararlaştınnrş ise de 
bu karar, asla tatbik sahasına girme -
miştir. 

İtalya, Habeşistam istila ettiği za • 
man, Büyük Britanya, büyük deniz kuv
vetlerini Akdenizde toplamış ve Millet
ler Cemiyetinin 1ta1yaya karşı azami 
zecri tedbirlerini koymasını istemişti. 

Fransa, bu işe yanaşmadığından konu

lan tek tük zecri tedbirler italyan as -
kerlerinin hareketini birgün bile gecik
tirmemiş ve nihayet İtalya harbı kazan

mıştır. 

Milletler Cemiyetinin kudretsizliği 
bir de nisan ayında İtalya ve Habeşis
tana sulh teklif ettiği zaman görülmüş
tür. Haile Selassie, Habeşistanın o ka

dar be1bağladığı Milletler Cemiyetinin 
bu teklifine verdiği cevabda "kollektif 
emniyet'' kelimesinin ölüp ölmediğini 

sormuştu. 

Almanya, Ren bölgesini işgal ettiği 
zaman Fransa ve İngiltere murahhas -
larmı Londrarla toplanan Milletler Ce
miyeti konseyine gönderdiler. Ve orada 
Sovyet delegesi Litvinof, eğer bu işe 
bir çare bulamıvacak olursa Milletler 
Cemiyetinin gülünç bir mevkie düsece
ğini ve artık kimsenin ona itimadı kal

mıvac:a~ını söylemi!iti· 

Martın 19 undaki toplantıda Alman
ya ittifakla suçlu bulundu. Fakat karara 

alınanlar: 
- Nayn ! deyip ayak dirediler. Al -

mantar suclu idi; peki bu karardan son

ra ne olacaktı ? 
Daha sonra mayısta bir konferans 

toplayıp Hitlerin sulh ve anlaşma tek -
liflerini tetkik ettirmek kararı verildi. 
Bu esnada alınanlar, Ren,de fransızların 
burunlarının dibinde serbest serbest 
tahkimata başlamış bulunuyorlardı. 

Fransızlar, bundan sızlandılar ve 
fransız dış bakanlığının organı olan 
Tan gazetesi bundan acı acı şikiyct et

ti. 
İngilizlerin de canı sıkılmıştı; fakat 

bunun ~bebi büSbütün başka idi. İta}. 
yanların Habeşistanda zafer kazanına. 
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Bir Alman gazetesi anlatıyo" 

Boğazlar Meselesinin Tarihi 
Berlinet Tagblat'dan: 

Bundan tam 17 yıl önce, bir türk pa
dişahı, ''Venediklilerin kötü niyetle 
yaptıkları tecavüzlere karşı koymak,. 
için, dar bir boğazın her iki sahiline bi
rer kale yaptırdı ki, işte boğazlar mese
lesi de bu tarihte ıbaşlar. 

Bu mesele 1809 a kadar, lbir çocuk gibi 
emekleye emekleye yürüdü ve komşu 

memleketlerle çıkan asker~ anlaşmazlık
lar arasında aleliide bir mesele diye do
laştı. 

Napoleon zamanında bir Avrupa 
meselesi halini aldı; işe İngiltere de 
karıştı ve boğazları kapattırdı. Bu ta
rihten sonra artık büyüyen bu militer 
politik mesele, dünyanın büyük müna
zaalr meseleleri arasında yer aldı. 

Her büyük Avrupa harbr yeni bir 
merhale demektir. Sonuncu harbtan ön
ceki, dünya harbma kadar vardı: 

İngiltere, zayıf düşmüş bir osmanlı 
devletine, Rusyanm arzusu hilafına o
larak boğazlan kapattırdı. 

Sonuncu merhaleyi ise, boğazların 

tekmil vapurlara açık bulundurulması; 
"silfıhsızlanma ile Avrupayı tatmin et
mek için" kıs.mi bir tedbir olmak üzere 
boğazları çeviren mıntakanm askersiz 
bölge haline sokulması teşkil etmekte
dir ki, bu merhale de Montrö konferan
sı ile bu günlerde sona ermektedir; tek
nik teferruat üzerindeki fikirler biribi
rine uymamış bile olsa, konferansa işti
rak etmiş olanların hepsi de bu husus
ta aym kanaati taşımaktadırlar. 

Bu merhale sona ermektedir. Ve 
hem de asıl ilgili olan, Türkiye, İngil· 
tere, Rusya arasında bir harb çıkmadan 
sona ermektedir. Nasıl oluyor da sona 
eriyor? Sualinin cevabı hiç beklenme -
miş biribirine bağlı şeylere varmaktadır. 
Bu biribirine bağlı olan şeyler ise, Al
manya, Fransa ve boğazların münase
beti ve gene Negüs ile boğazların mü -
nasebetidir. 

1923 de yapılmış olan Lozan andlaş-

masmdan beri boğazlar serbestisinin 
geçirdiği ehemiyetli safhalarr aşağıda 
birer birer kaydediyoruz: 

1 - On yıl hiç bir şey olmadı. ''Bo
ğazlar" meselesi unutulmuş ve halle -
dilmiş sanıldı. Bir genç millet bunun 
yolunu arıyor. Ve bunu milletler cemi
yeti dışında yapıyor. İlk dost olara!t 
Sovyetler Birliğini buluyor. İkincisi ise 
İtalya'dır. Bu da dünya harbından son
raki işlerin durumundan memnun olmı
yan bir memlekettir. İtalya mukabil 
siklet bulmağa çalışıyor. Bu siklet mer
kezini, ucu, Belgrad ve Paris'e çevril
miş ve İtalya önderliği altında bir Bal
kan birliği şeklinde kurmak istiyor. 
teşebbils muvaffakiyetsizİikle neticele
niyor. İtalya müteessir bir halde kena
ra çekilmiş dururken, Roma'nm yar• 

lan üzerine Londradan gelen bir haber, 
"Milletler Cemiyeti makinesinin kuv -
vetli bir hükümet tarafından yapılacak 
herhangi bir saldırganlığı durduram·· 
yacak bir kifayetsizlikte bulunduğunu" 
söylüyordu. 

Hulasa, japonlarm Mançuri, italyan
Jarın Habeşistan istilaları, alınanların 

Reni işgalleri hadisesinde Milletler ce
miyetinden büyük şey umanlar, inkisa
ra uğramrşlar<lr. Bütün bu hadiseler 
karsısında Milletler Cemiyetinin yer
yüzünde gene en büyük sulh teşkilatı 

olduğunu ve bunu ortadan kaldırmak 
yerine kuvvetlendirmek icab edeceğini 
söylemek belki biraz hayret verici 
görünür. 

İn~ilterenin genç Dış Bakam Anto
ni Eden parlamentoda bu fikirde bu • 

lunmuştur. 

Moskovada çıkan İzvestiya gazete -
sinde de. Karl Radek, yazdığı bir maka
lede kollektif emniyetin milletler cemi 
yetinde olduğunu, 0 nu kuvvetlendirmek 
gerektiğini söylüyordu. Eğer Almanya 
buna girmekten geri durursa, o zaman 
bu teşkilat onsuz kuvvetlendirilebilir. 

.•.• Milletler Cemiyetini enternas
yonal bir polis, yahud itfaiye dairesiy
le mukayese ediyorlar. Hiç bir polis ve 
yahud itfaiye dairesinin mevcudiyeti 
cinayet olmasına ve y;ıhud yangın çık. 
masına ınani olaınanuştır. 

Eğer yangın artar, cinayetler çoğa• 
brsa o zaman itfaiyeci~ri arttırmak, 
polisi kuvvetlendirınek lcab eder ...... 

drmına hacet kalmadan, Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki dostluk meydana 
geliyor. İlk defa olmak üzere, Balkar 
memleketlerinin istiklallerini kazan , 
dıklarr görülüyor. 

2 - 1933 mayısında, Avrupanm sa· 
yısız hukukçu ve askeri mütehassıslar:r 
birçok komisyonlarda, silahsızlanm11 

konferansmm hususi meselelerini hal. 
etmeğe uğrasıp dunıyorlar. Fakat. te • 
ferruattan olan meselelerin ,ancak po -
litikanın esas meseleleri halledildikten 
sonra düzelebileceğini farkedemiyor . 
Iar. 

Onlar, Avrupa bünyesinin r;;kü_,·;n
deki gürülütüyü ic:itmek isteuıiyorlar. 

o ana kadar z-ten pek hoşlarına f(t -
meyen müsavi hak meselesi bird nbire 
tehlikeli bir .,,.kil aldr. 

Ancak, Türkiye \m çöküntünün gii
rültüc::ünü isitti. Cenevre konferansının 
askeri kuı:ı <l.li ile komı">tuğu zaman, o 
da, müsavi hak\an dü"üntiyor ve, ingi
fü: teklifinin, miitelıarrik topların kal
dırılmasını istemesi ve yalmz sabit te
dafüi tertibatr kabul etmesi bir haksız
lık olduğunu sriylüyor. Zira, sal it top· 
lar boğazlarda yasaktır. Boğazlar yal· 
nız müteharrik toplarla korunmalı imis 
Henüz Milletler Cemiyetine katılmamı~ 
olan Sovyetler ise arka pianda gizleni
yor. Cenevrede ilk defa olarak ''boğaz· 
lar" kelime!'i ortaya çıkıyor. Ne feci! in 
gilizler yan çiziyorlar. Bu mevzu biı:: 

yıl hiç kendini göstermiyor. 
3 - Mayıs 1934. Politik durum tek

rar değişiyor. Türkiye, Yunanistanla, 
Romanya ile, Yugoslavya ile birlikte 
Balkan paktını yaptı. 

Bu paktta ise, Roma'nm canını 

sıkan gizli bir madde olduğu söyleni
yor. Musotini, Asya'daki müstakbel 
italyan yayılışı hakkında Ankarayı çok 
sinirlendiren nutuklar söylüyor. Cenev
rede herkse, Türkiyenin, bo'ğazlar me· 
selesinde yeni bir ileri hareket planı h~ 
zırladığınr hissediyor. Sir Sayınen,' 
türk, yunan, bulgar mümessilleriyle 
uzun uzadıya görüşüyor. 

Netice: Boğazların tahkim edilme· 
si teklifi mUddetsiz olarak başka bir za
mana atılıyor. Boğazlar ağza almmadaı 
yeniden bir yıl geçiyor. 

4 - Nisan 1935. Stresa'nm parlak: 
günleri. Fransızlar Almanyadan şikayet 
ediyorlar; çünkü Almanya askerlik mii
kellefiyetini tatbik etmeğe karar ver .. 
miştir. Bulgarlar, türkler sınırlan ya • 
kınmda biriktirdiler diye, avazları çık· 
tığı kadar derd ~'anıyorlar. Türkler tek
rar "boi?a?l~r!" diyorlar. Bu kelime git· 
tikçe eherni·•etli bir şekil alıyor. 

İngilizlere gelince, onlar da artık, 
"aldırış edin ı:~s ı;.ıkumal" demiyorlaq 

bu mesele, Roma konferansındaki meseleı 
ler le alakadardrr. Diyorlar. Roma kon· 
feransı ! Bunu hatırlayan var mı? Bu 

konferans Tuna meselesini halledecek

ti: Macarlarla bul gar reviziyon istekle
rini bildirdiler; Küçük Anlaşma kayrd
su şartsız olarak statükonun muhafaza· 
sında ısrar etti. Avusturya ise, artık bu. 

1 

kaba dünya ile hiç bir suretle temas et· 
miyecek bir şekilde pamuğa sarılacaktı. 
Ne çare ki, konferans bir türlii topla • 
namadı. 

5 - Şartlar, İngilizlerin umud ettik
lerinden çok daha çabuk ve hem de, 
bambaşka bir surette değifd. Daha 1935 
eylUlünde, Kahire ve Süveyş'ten, Hay
fa ve Atina'dan, ingilizler barb gemile· 
rlni şarki Akdenizde toplamaktadırlar; 
İtalyan harb gemileri frrtınalar yüzün
den yunan limanlarına sokulmak zo
runda kaldılar; 

On iki ada tahkim edilmektedir; di
ye haberler yağmağa başladı. Vapur 
ş.irketleri boğazların kapanmasından 

korktukları için, tam habeş anlaşmazlı

ğındaki saldıran hakkında Cenevre·de 
görüşüldüğü sıralarda, boğazlardan üç 
gün hiç bir vapur geçmedi. 

Zecri tedbirler hakkmda kararın 

verildiği aynı günde, Türkiye Dış Ba • 
kan vekili Kamutayda şu beyanatta bu
lundu: "Milletlerarası durum sükun • 
suzluk vermektedir: Türkiye, kendini 
bekleruniyen bir vaziyet karşısında gö· 
recek olursa, icab eden tedbirleri al .. 
makta gecikmiyec:ektir . ., 

Bir Paris gazetesi lstanbuldan §U 

haberi veriyorı Tilrkiye, boğazları altf 
saat zarfrnda mayın'la kapanıağa hazır"' 
dır. Bu takdirde, vapurların ge-.,,elerl 
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\ 1. i 1 i 

zıl 

dışındadır. Fakat onların ~ertibin~~ ve 
akdiminde gözetılen tcknık ve ıtına_ 
~ n bahsetmemek de elimde değildir. 
B:zı hocalar tanırım. Talebeye lıerdik-
leri vazifenin ehemiyeti ve genişliği 

ne olursa olsun onların kı~metini an-
ak içinde bulunan fıkirlerle olçerler. 
~u ekle aid ihmal bazen hatta "fikir 
doğ!u olur da isterse ifadesi bile bozuk 

l " demeye kadar varır. Kültür Ba-0 sun 
kanlıgı bilhassa son birkaç senedir bu 
zihniyetin hıç değilse son kısmiyle şid
detle mücadele etmektedir. 

d ~eri ve ehemıy 

~uun e -o::::============:=::::.===~~~~~~~~~~~~~~~ d·ır olunur. · M 0 ll 1 C · · k 
k kuvvetlendi kı, ı et er emıyetınde i 

- -======--==- aktır. Anca ' 
..-- d \.ıırakılac . 50 devletin terviç etmemesine rağmen, 

Vazifede gö terilen iti lclnın onlara 

'için dar bır geç~uk kapatılabilece~t~·~o- i tedi w ini yapmaktan kendi ini hiç kim-
bu geçıd de ça . t gıltere artı se alıkoyamadı. Bo w azlar m sele inin et debıştı· n . aşmıyor. 

Vazıy . · ce hıç § hayatından bir merhale sona ermiştir. - ıar" la~ fını ışı tın d ı bulunmaga 
· d Fakat bir di ,.eri ba hımaktadır. Zira, Bgaızla ıs her turlu yar Aınkıdenizde kar ı - t 

S n bahar, .. d geç· Montrö'de ·i hal sureti, talya'ya karşı 
ha ırdır. 

0 

1 rı havası ıçın birle miş bir cephe halinde tecelli et • pakta 
tıklı yardım . . miştir. Bu cephe hemen hemen aynı an-

haletının 
ti. d "ruh da Cenevre'dc dağılacaktır. 

- 1936 martı.~ ~ alincıen beş gun 
6 . tı" Ren ın ışg J·ulaklıları. Bundan sonra, devletlerin Akdeniz. ,. ımıŞ . rk . 

anı ge cenevı enin de !kendine örnek de hangi gruplara girecekleri, hatırı 
sonr• · . A 1manyaY

1 
Bunun için boğazların kapanacağı en iyi An • Tiırkiyenın başladılar. . . • 

··y emege • · kı Tur kara dostu kim olacağı meselesi, henüz ataca ını so un geçmcnııştı 1 .dol • 
rinden on f! b" p.vrupaY b ke tirilemez. Muha d·ak oh•:ı bir sey 

uze Bakanı gar .'. Bu ı te u 
kiye Dış 1 rle goru tu. fortnel ta varsa, o da, h'!r kim ark} Akden"zde 
t tcab eden tşin yaJnıı: menfaatlerini korumak zorunda ise, ı. bitirildt. 
Suretle Y" sene· girift bir vaziyet oldugw u takdirde bo-kaJrnıŞU· udur: uz 
rııflıırı 11 rne eleş k Tiırkiye, ğazlardaki seyrisefcrin tanziminde bel-

Aııcak. 
3

~ ·ık defa olara · 1 l li lıaşh bir nüfuz kazanmak için, istik-• e iy"r kı. ı la mıştır. Anlaşın ş-
yl ı ~)(ere. Rusya a~. ~!(denizde bir dev· bal de Ankaramn tekmil aı zulnrm göz. 
ngı 1 çunkii. !ıar ı 1 dan 0 kadar önünde tutacaktır. 

tardır. \tına ~arı m 
b·r far Jet, ı,. 

• 
IS y e 

bir de b ıi ki vr; verm k dar ilerle-

me ini i t mek bugunku ı ed 

Bu s n ı do ce o ın 
1- lrırı, i Lrinin tertibi, re "ınleri, gra· 

ı , " 1 ve · r ı dı. 

Bu do yaların kapakları her t 1ebe
niıt kendi dirayetine göre, kendi evki
ne · c crhestçe bazırlanmı t l inde 
re imler, krokiler, grafikler, her t leb .. -
nın kendı anlayı~ına göre b"r ' İ· 
yet gösteriyordu. F kat hepsi "güzel" 
ini. Hepsi ine lmiş bir vk kültürünü 
yaşatıyor} rdı. Ne yaıık ki bunları ay
rı ayrı ele almak ve birer birer degerle. 

rini tebarüz ettiıınck imkanından mah
nımum. 

* * 
Serginin salonun cephesıııe gelen 

kısmı grafıklere ayrılmıştı. Burada ye-

di &eki~ türlu uluslararası kabul edil
mis grafik ve diyargan sistemine aid 
çok ori1inal tatbı1' at go;,r;e ~arpıyoı du. 
Bu grafiklerin dcgeri bHhass:ı iiç nok
tadan artıyordu: ı - Bunlardan hiç bi

risi kopye değildi. Her birisi bir tale
benin esaslı ve kuvvetH etüdün!in mah
sulü idi. 

Il. Bu grafiklerden her birisi tale

benin şahsi enjeniyozite'sini tebarüz 
ettirecek şekilde tertib edilmiş ve mü
rekkeb ifadeli şeylerclı. Şekifürin seçil· 
mesi, mevzula şekiller at.ısında, müna
sebetler doğru bir tçkııik ile ortaya 
konmuştu. 

zr) r nın ö · ol r · t k r 

tek r durac gım. 
Üzerinde dur c ım re imleri laa-

1 tt yin seçtim. B nl. rı di erlerine 
iıst n o'ın kt n °} de b e le i e 1 

bin ı oldu mu ele alıyo um. Her l ırı i 
ıçın yliyece derim ona benzer b ka 
eser} r meyd na getirmiş ol n art.ad -
l:ırı için de aynen variddir. 

İşte bir vazo sfili a yon'u. Üzerinw 
de Türk Vazosu yazıyor. Renkler turk 
renkleri, şel iller orta z .. m nı andıran 

tark şekilleri, fak t motiflerin h psi o 
rijinal, .. bunu yapan Kemal adlı gen
cin hayalinden çıkmış. Zevk, şekiller 

bizim fal.at detaylar tamamen kendi 
şahsının. Bu görüş ihatasmı nasıl al
kışlamazsınız. 

Şu agaca bakın . bir mehtab alemi. 
Hepsi sekiz, on çizginin içine toplan
mış. Resim kendi kendini zaten müda
faa ediyor. Ben fazla ne diyeyim? 

Şu çiçek vazosunun renklisini gör
meli idiniz ki beni bu resmi seçmeğe 

sevkeden kuvveti daha iyi takdir euer
diniz. Modernistlerimiz bu eseri sergi
lerine seve seve kabul ederlerdi. 

Siyah ve mavi renkten meydana ge
len · yık, <.lal~-alar bu tarzda ışlerin 

ı • bütün teknik vas<flaum tophyor. Eğer 

.rn - - -. ,,. -- a '+r rl --- .. ... 
lll. Her grafik salim bir zevkin -

mahsuli.ı idi. 

Bundan başka da, lıilmeyiz, 
istenebilir mi? 

*** 

bir şey 

Asıl resimler, üzcı inde umumi dü
şüncelerimizi dun yazını~tık. Bub'Ün ba-

biraz da melekesi olsa hu gence siz res
sam deı diniz 

Kırmızı, siyah ve yc§il ahengini mu
vaffakıyetle kullanan şu tabak tezyina· 
tını realize edecek bir porselen fabri

kamız olsaydı mutlaka bu orijinal bu-

Amerikada hayatın muhtelif sahala. 
rında, en güzele, en biıyüge, en mük m· 
mele varmak davası hüküm siırmekte 
dir. Bunun için Amerikadaki her şehir, 
m mkun oldu u kadar, en büyuk h y· 
kele, en yuk ek binaya sahib olma 
lı dır. Birle ik Ameri a huk 
J rinde bir çok burolar v dır ki, i 

uçl ri, en y k ek feneri, en büyu 
li yi y hud buna b er r orları m 
d na çı arm kt r. 

l viçrede bir Teknik mecmua, yni 
e .ilde mukayeseler yapmak için u 

gi i araştı.rıım:ıları kendine iş ediner k 
Avrupadaki en yüksek fabrika baca ı· 
nın nerede olduğunu tesbit e~iye k • 
rar verımi_tir. Yaptığı araştırmalar ne
ticesinde, en yük ek bacanı h 1 n 
Gelsenkir en'de kurulmakta oldu unu 
anlamı tır. 

Bu baca 150 metre yüksekliğinde O· 

lacaktır. Temeli 24 metre kutrundadır. 
En geniş yeri 8 metre olan bu bac nın 
tepesinde1d en dar yeri S metredir. Ba· 
canın yapısında 1,500,000 tuğla kullam• 
lacaktır. 

Bir cellat berherı· 
em k • • 

ıstiy r 
Viyana gazetelerinin yazdıklarına O• 

re, otuz yıl cellatlık ettikten sonra Vıl· 
yam Bilinton tekaüt edilmiştir .. Cell ı. 

eski mesleki olan berberlikte çalışın k 
istediğini ilan etmiş olmakla beraber~ 

henüz daha hiç bir patron bu kalfaya 
güler yüz göstermemiştir. 

Bu ilanından bir kaç ay önce, Biling· 
ton bir berber dükkanı açmış; fakat, 
hiç bir mUŞıteri, tıraş olmak istemedi· 
ğinden tekrar kapamak zorunda kalmış. 
Anlaşılan, cellatlığı müddetince 105 ki· 
şinin canını. almış olan bir berbere, kim• 
se kafasını teslim etmek cesaretini gös· 
terememiştir. 

LEH DiYETi J'E 
SENATOSU KAPAND1 

Varşova, 28 (A.A.) - Leh diyeti i J 
1 . 1,) - ... le senatonun toplantı devre er. • . _ 

miştir. Bu devrede de hükümete tatil 
müddeti için fevkalade salahiyetler ve• 
1 ;1miştir. Yeni meclisler, adi topları.tı-ı 

larını sonteşrin veya ilkkanunda yapa .. 
caklardır. 

tuştan istifade ederdi. Motifler ne ka· 
dar modern ve ne kadar bizim degil mr. 

Bu resimleri nihayete kadar ve iste .. 
diginiz kadar taaddlıd ettirmek kabil• 

di ve hatta Hizımdr. Yalnız üzerinde 
durulacak daha iki sergim var. EgeJ: 
Ticaret l"sesinin sergisini gördnuzso 
hayalinizin yardımı ile bir daha o güze• 
likleri gözlerinizden geCjiriniz. Görme• 
dinizse gelecek seneyi lıekleyiniz. He .. 

yecanla ve tehalükle hekleyinh:. Mes .. 
leki resim tedrisatımızda da bir dönum 
noktasını yaşıyan bu müessesenin gele· 
cek yıldaki resim sergisi vaidlerle do
ludur. Ticaret Lisesinin direktörü ve 

hocaları yakm arkadaşlarımdır. Onlara, 
duyduğum hayranlığı, ne yazık ki, ka· 
lemimin yetti~i kadar olsun yazamıya .. 
cağım. 

Münir HAYRİ 

Tefrika: No: 95 

n o"ü~ \#~ Olt®~ö 
makta oldugu şefkati bildirdi ve sonra, Ber
tin saçlaru.ı örmege ba~ladr. 

Saçlarının düzeltilmesi bitince Bert salo
na geçıp bittim lambaları yaktı ve şöminenin 
) anında bir koltuğa oturdu. 

- Sen cesaretlisin, dedi. 
Yere diz çökerek Bert'i öpmek için başım 

ona doğru uzattı. Fakat Bert, sanki kendisi
ne dokunulmasnıı istemiyormuş, samd için
de bulunduğu bu uh ı ve korkunç yalnızııl{
ta her zamanki şefkat rabıtaları onu erkeği
ne bağlamağa artık kafi değilmiş gibi başını 
yavaşça öte tarafa çevirdi. 

:::s, 

mek üzere olduğunu bildirdi ve kendisini bir 
cağıran varmışcasına, gözlerinde, karmaka-

JE~ O U Yazan. ]AK ŞARDON 
k eve çevıren: Nasuhı BAYDAR Tur Ç _.._ 

tlık hissedince çocuk odasına 
Biraz r~~ı~r ve küçücük çamaşırlarla do-

,. dii, pat~k -ere daha açıp baktıktan sonra 
d

011 
\abt btr ~daki uzun .ark~l~, ~~~a.z boyalı 

hl do yanın d beşiğın cıbınlıgını arala
beşıgın e otUf u, yretti. Gözleri yaşla dolu, 
ıskernleY n uzU11 se etireceği meçhulü, biraz 
dı ve uz\\{u~anın g cre başladı. 
yaktn ~a duşün111e0 zırlıklarmı görmemek 
korku ı\e, ,, cınıtı b3

döndürerek sordu: 
bar-ı afa . · :> 

Hasta "te tar ·1irn11yıın. 
· in başını 0 durabı ··ru"mek daha doğru-ıç ,.ta ~ yu · , 

- Ayar- natta değil mı ... 
- Elbette··en\iı yo"f., 

dur. Ağrınıı b_ ı. ıtenarı_n~ ~turdu, 
- Var ... Bıra o\atııtl eııerını uguştur-

. ıtarY "a§ Birden bır~ a~ ya 
yüzü ciddileştı, yalJ . ıe sey::1~n has. 
mağa başladı. ··ı\>ft\~eyı~ • . du 

Bem "atlı bır gu oııut'l ıçın Y • 
ta bakıcı: \ aı~e, 

- Zavallı madatn 

Bert kuçük iken bir dişi çekilmiş ve hiç 
bağırmamıştı. Bu, çocuk cesaretini hatırla
yınca ona, eski yürek pekliğini tekrar içinde 
duyuyormuş ve büyük iztrrablara, sızlanma
dan tehammül edecekmiş gibi geldi. Çektiğı 
acıyı belli etmemek için kendini zorlarken: 
··Hu işkenceye belki alısınm !" diye mırıl-
dandı. ~ 

Alber, ihtimamlı bir tavırla ve sanki çe
kiniyormuş gibi yaklaşarak sordu: 

- Ağrın çok mu? 
Saçının çocuk örgüleri topluca ve pembe, 

gençleşmiş yüzüne dökülmekte olan Bert'in 
gözleri derin bir ifade ile yalvarıyordu. 

Alber: 

- Su ve limon isteyeyim, eminim ki susa
mışsındır ... Her tarafın ateş gibi... 

- Telefon ettin mi? 
Diye soran Bert, birdenbire sustu ve elin .. 

~e.ki yelpaze çehresinin önünde luzlı hızlı 
lnikı> çılanaya başladı. Alber, kansının elini 
o §ay;u-ak~ 

Alber, Bert'i avutmak maksadiyle kayıd
sız görünüyor ve ona bir takım hikayeler an
latıyordu: 

- Biliyor musun: Süzan, son dakikaya 
kadar doktorlar ve kocası ile iskambil oy
namış! ... 

- Sahi ... Süzan ... 

"k"b F.?kkl~~ bir
1
denbire bağırdı. Çektiği acı ile 

~ ı u um o arak kanapeden yere kaydı ve 
ınleyerek halının üzerine uzandı 

Al~e:, oradm kaçmağa beha~e arıyor
muş gıbı,. hasta bakıcıyı aramağa gitti. Ka
dın, Bertın koluna girerek: 

IA - Yat:namz lazım, dedi... Doktor da ha
a gelmedı. 

.. ,;Alber tekrar telefon etti. Mikrofonun 
onunde hayrc .ıi belli etmekten kend · · 
mıyordu: "Nasıl t doktor hali" e7-

Tekrar odava dönen 

rı~ık yatağın içinde acıdan bağırmakta olan 
Bert'in hayali, hemen koridora döndü. 

Alber kendi kendine: ''hata neden gelme· 
di?" diye mırıldanıyor ve ancak bu bekleyiş· 
te sükun buluyordu. Salonun pençeresinden • 
sokağa baktıktan sonra gidip sokak kapısını 1 

açtı ve gene telefonun başına döndü. Bu 
sırada oradan geçmekte olan bakıcı kadı~a 
bakan Alber: ''Bu gibi itinalara aiış:nış, tel~ş 
etmiyor. Zaten tehlike de yok: Bınde hır. 
''sonra, kendi kendine emniyet vermek ıçın 
tekrarlıyordu: "Binde bir..... .. 

Bert'in odasına yaklaştı. Germekten ve 
işitmekten korkuyor ve hasta bakıcım~ sima· 
sındaki değişiklikler~endoda~a o~ubp eı~alliıııl'W'~ 
Iamak için kapı aralıgm an ıçerı an!, " • 
Sonra, boş odalara dönüyor vı: \iralarda ava-
re dolaşırken: .. ya ölüver.irse t" diyor, kanaı
nm mevcudiyeti ile doJu 0 .lan bu odalarda 
h ~ hissedıyor ve onun ~ 

ep O?U~ olabileceğini dü~ünerek 
.~ ..crafmdaki eşyaya kendı ,.... · 
~cazibesini, kendi ruhun 
cöriiyordu. 
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Türkkuıunun merkez ve şubelerinde 
çalışmalar büyük bir hız ve heyecanla 
devam etmektedir. Şehrimizde Sergievi
nin arkasındaki sahada üç planör üzerin-

, .. ~ ~~rübc ve çalışmalarla İnönü kam
)decek olan üyeler ayrılmaktadır. 

Buraada 17 mayısta açılan Türkkuşu 
fubeıi, 21 mayısta derslere başlamış ve 
'lnayra nihayetinde faal üye sayısı 152 yi 
aulrr:uştur. 

tstanbulda aynı zaman içinrJe 160 genç 
müracaat etmiştir. 3 planör üzerinde ça
lışıh1aktadır. 

f.,mir, Kayseri, Adanada çalışmalar 
yn suretle d~vam ediyor. 

Hava İhtiyat .Zabiti vetıstır
mek rnaks~dile Ti.irkkusu ·tarafm
d<'n İnönii'nde temmuz başıncla 
actlac;:ık olcın C kampmm hazırlık
ları bitmek Ü7eredir. H~lt-n mer -
kezden oraya {!Önclerilen memur
lar kampın ekc:ilderini tamamla -
makla rııese-uldürler. Bu kampa is
tirak edece!( lise mezunlarına, üni
versite ve yüksek tahsil müdavimi 
gcnclere ba.ır mmıfivetler veril -
mtti, geçenlerde Büyük Millet 
:nedisinde kabul edilmiştir. İhti
ya~ sabay ve askeri memurlar ka
r:.ınunun 14 üncü macl<lesincle ya
oılan tadilata göre. yüksek mek
teplerle yüksek deniz ticaret mek
tebi vf' üniversite mezunlarmrl:ln 
nkeri yiiksek ehliyetnamesi o
lanlar ve lise ve muadili mezun -
lariyl~ üniversite ve yüksek mek
tep müd2vimlerirırln•1 P;ik~ek vel
ken uçuşu görerek C brövesini 

rı'"'hm. ı 

tisinde bizı 
.. rP.nt "aline ır -·- . -"'bJ. 

Biiıiin Tiirkkıı~ıı :ıı:uhde -

rinde hii) iik hir <_:alışma 'ar

dır. ı\clana. Bursa. İzmir, İs

taıılml~ Kay ... Prid(·ki ~ubclert> 

'azılnıa akın halinde de' am 
(•di) or. Tiir ikuşu. bir çok 

'ila) t•tlerimizdc daha şuht> ı 

n<·ma)a hazırlanmaktadır. 

•• Tiirkku~unmı ihti) at hava 

ı;;;u)•a) ı ) ctiştirmck iizcr<· f nö

ııii kasabası yakınındaki te

pelerde açmayı l ararlaştırdı
~ı ··C'' kam JH haf ta içinde a

(_;ılacal~tır. Bu kampa gitlect•k 

olan Tiirkku~u iiyelt·ri teshil 
f'clilmiştiı'o 

· 21 mayısta açılan Bursa Tiirk-
kusuniı mayıs son una kadar 75 2 f anl 
üy~ yazılmıştır. İstanbul Türkkıışu 
üİJelerinin ııyn ı zaman içindeki sayısı 
7 60sı bulmustur. Memleketin her ta 
rafırida genÇİiiiin havacılığa verdijii 

.ehemiyet ve alaka gerçekten çok hü-
11ük ve ümid vericidir. 

.. 

alanlar kıtada ve sefainde talim 
g-ormezler, doğrudan doğruya 
mektep, sefain ve müesseselerde 
altı ay tahsil görürler, sonra zabit 
vekilliği ile altı ay hizmet ederler. 
Böylece askeri hizmetleri 12 ay
dc.n ibaret olur. 

C brövesi alıp da mektep, sefa-

in ve müesseselerde altt ay tahsil 
gcirenlerden iktıdar ve ehliyetleri 
tasdik kılınanlar, ihtiyat yarsu -
bay nasbedilirler ve sınıfları ta
kım komutanlığında, (kıtası bu
lunmıyanlar sınıf ve mesleklerine 
c:id işlerde) hava ihtiyat yaretı -

· bayları hava mektebinde altı ay 
rlaha hizmet görürler. Bu müdde
ri muvaffakiyetle bitirenler. m11 -

vaz7 ... ıf yarsuhaylar hakkındaki ~e
rait dairesinde asteğmen nasbolu
nurlar. Muvcıffakiyet gösteremi -
yenler 3 ay daha istihn~m olunarak 
yetiştirilir ve liyakat gösterenler 

asteğmenlikle, gösteremiyenler 
yarsubayhkla terhis olunurlar. 

Millet Meclisinin verdiği bu 
· muafiyetlerden istifade etmek is

teyen Türkkuşu azası, bu sene 
İnönü'nde açılan C kampına gtde-
ceklerdir. 

Türkkuşu azalığına kayıtlı olan 
ve A, B brövelerini almış bulunan 
lise ve muadili mektep mezunları 
kendi mektep kamplarını bitirtl 'k
ten sonra C kampına iştirak ecle
ceklerdtc. 

Türkkuşu üyesi elan yük!ek 
mektep talebesi, hava sınıfına ay -
rılmak suretiyle, kamplarını Tüı k
kuşu'nun yüksek uçuş kampında 
yapacaklardır. Bunlardan C kaın-

pma iştirak edecek olanları. Milll 
Müda aa vekaleti hava sınıfına 

nakledecektir. 
Tam ehliyetnamesi olan, fakat 

vı.iksek tahsile devaın etmiyen li~ 
se ve muadili mektep me.zunhrr 
ela yüksek ehliyetnamelerini C 
'<~lt'nrn::ı ic::tirak c;nretiJp or~rlan a-

labileceklerdir Bunları <la hava 
sınıfına Milli Müdafaa V ckaleti 
ayıracaktır. 

Yüksek tahsil talebesiyle li~e ve 
muaaili mezunlarından tam ehli
yetnamesi olanlar için, C k .. rnpı 
20 - temmuzdan, 30 - eyliile kadar 
rlevam edecektir. C ka..,,pmdu hu 
~ibiler için havacılık; deralerile 

heraber, yük!!ek ehliyetr.anı,.ııiıı 
piyadeliğe ait kısımları da okutu
lacaktır. 

Yüksek ehliyetnamesi olduğu 
halde C brövesini almağa muvaf-

• fak olamıyan Türkkuşu azası pi -
ya de sınıf ma nakledileceklerdir. 

Halen faal aza olarak Türk 
ku~u şubclerind<' c;ahşcıntard:ln, 
İnönü kampmdaki t<ılim devre · 
sinden evvel, ac;kerlik hi? ,,etleri
ni ifaya çağmlanların altı ay da . 

-

lı.a tecilleri istenilmişse de, buna 
kanunen imkan görülememiktir. 
Bu gibilerin birinciteşrin celbine 
kadar olan müddet zarfında yetiş
tirilmelerine çalışılacaktır. 

Türk Hava Kurumu, yukanki 
esaslar dairesinde, İnönü kampına 
iştirak edecek Türkkuşu üyel<'" ,. İ· 

'll, bir tamim göndenniştir. Bu 
ram imde şöyle deniliyor: 

1 - Temmuz basmcla f nönü 
'<ampmda bulunacaksınız. Buna 
göre şimdiden hazırlığınızı yapı -
nız. 

2 - Yol m;ısrafmız k~mpta yi. 
ıip icmeniz Türk Hava Kurumu 
tarafından temin edilecektir. 

3 - Kampa hareket ederken şu ... 
r..~yayı almalısınız: Ufak bir bnş 

1 )' - , battaniye veya bir ortu, 
yatak çarşafı, alüminyom "ki ye
mek kabı ve iki tas, kaşık. catal 
bırak, silinecek, herkesin husıısi 
ihtiyaclarma göre yanlarıııa ala
cakları ufak tef ek. 

4 - Seçilecek k?nır .. v('t .. ri het
zırhklarım en gec 28 haziranda 
bitirmiş olmalıdırlar. 

Hava ihtivat zabiti yeti tirrnek Ü 
zere anhn C kampma ilk girecek 
gen-:lere ve karııom irl-re ve tecl -
ris hı""" .. ı .. ,.;,,e azami muv~Hal.:i
vetler dileri.l. 
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,ıÜDAFAA VEKALETİ 
'"A KOMİSYONU İLANLARl 

1 Aıolfori mekteblere tal ebe alınıyor 
1 _ 936 • !:3; ders s~nesi içi:ı Kuleli, .Ma~tepe ve Bursa Ask~ri 

l• 1 · le Kırıkkaledekı Asken Sanat lısesıne ve Konya, Erzın-
ı.e erıy • · ı b ı kt A keri orta mekteplerıne ta e e a ınaca ır. 
'~ ~ Kabul şartları Askeri lise ve orta mektepl~r talimat~nda 

1 d Bu talimat Askeri mekteplerde ve askerlık şubelerınde 
yazı ı ı!'. 

lörülebılır. h ı d ·· .. .. d b t 
3 _ İsteklilerin aşağıda yazılı ususu an a goz onun e u un-

C1 rmaları lazımdır. .. .. 
u .. .. ekteplerde kaydukabul 1/Temmuz/ 9:.6 da başlar ve 
A) Butun191;6 da biter Müsabaka imtiham da 15/ Ağustosla 21 

10/ Ağustos · 
A - t arasında yapılır. 

gus os k n rin bulundukları yerler haricindeki mevkilerde 
B) M.e t~f.ıı e. 10/ Haziran /936 dan 31 / Temmuz /935 tarihine 

oturan ıste dı ekr;~rı yerlerin Askerlik şubelerine müracaat etmiş 
kadar bulun u 
ol!'ıaları lazımdı~. nr taşıya:t istekliler evrakını tamamlavıp As

C) Kabul ş~rt ar~asiyle mektehe gönderm ·teri ve me1·teblerden 
kı:rlik şu~elerı vası hic bir istekli m" ktebe gitmemelidir 
~avet v~~ı olma7~han'ına girmek için davet edilen isteklilerin im::-

D) Musabak: kadar gitmek ve imtihanı kazanmayınca gen 
h"han ya~ıl~r.a yer\ıarı nıasraflar tamamiyle istekliye aittir. Bu
dönmek ıcın r;.paca dönüş masrafını bera\..er götiirmesi lfizımdır. 
nun için de. gı 1ıt:~e kabul edilmediği takdirde hiç bir ".ak iddia 

E) İsteklı. me terki tahsili olanlar da mektebe alın.nazlar. 
d ez ve bır sene A • • • • -' b k e em 1 1 yl~ ve meccanıdır. Talebenın ıa:,esınuen aş a 
4 - Me~tep ~· :tı ve kitabları mektebe aid olduğu l!,ibı ayrıca 

e<iydirilmesı, tec; ız ·ı· 
.. . iktar m~aş da verı ır. 
h'!r ay bır m A 1• terı' muvaffakıyetle bitirenlerden arZiJ edenler 

5 Asken ıse k·.ı- d "h d" - . t'h ına airerek kazandıkları ta uır e mu "n ıs ve 
.. abaka ım ı an ,.., h ·1 .. d T rrıus t" tirlmek üzere Avrupaya ta sı e gon erı ır. 

fen memuru ye ış (1306) 1-2380 

t tSR VE ORTA MEKTEPl.ERE öCRETMEN 
ASKE!,T,, lA .. T E, SANAT LİSESİNE TEDRİSAT MÜDÜRÜ 

VE KIRln.rı. ' 
ARANIYOR. . 

t b ı Bursadaki Askeri Liselerle. Kmkkaledekı As-
ı - staLn. u . 'nvee aylık ücretle Tarih, Riyaziye. Fizik, Erzincan, 

k i Sanat ısesı b'l .. Al eı A k d k' Orta mekteplere Tarih coğrafya. Fen ı gısı, • 
v-onya n ara a ı , L' . T d . t 
~ ' F t gilizce ög~ retmeni ve San at ısesıne e rısa rnanca. ransızca, n 
:Müdürü alınacaktır. · . . . k 

L . ··g·retmenlig~ i iı-in: Lise öğretmem ehhyetı, orta me -2 _ ıse o " . . . k · 
: · orta mektep öğretmenhk ehlıyetı gere tır. 

tep ;<"~·İstekli olanların dilek kağıdlarını ~~a~a sırala~:nış ~v~~~la 
Aıı.k?rada: Milli Müdafaa Vekaleti Asken Lıseler Mufettışlıgıne 
P-:öndermeleri lazımdır. . 
.. A) Tasdikli fotoğraflı fış, . . . . 

B) Yüksek tahsil şehadetnamesı veya tasdıkh benzen, . 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa ehlıyetna-

me tasdikli benze~;, . . • 
D) Nüfuı; tezkeresi tasdıklı benzen, . 

4 _ Durumu uygu.ı görülenlerden aşada yazıh evrak sonra ıste-

r.!cektir: . 
A) Hüsnühal ilmil~aberı, 
B) Tam teşkilatlı askeri hastahaneden alınmış sağlık raporu, 
C) Taahhüt senedi. (Noterlikten) 

5 - Ücretler: 
lstanbuldaki Askeri Liseler Riyaziye, Fizik derslerine 108 : 126, 

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

ne 108: 126, tarih dersine 9.8 :108 liraya kadar. . 
Orta mektepler derslerine 108 liraya kadar Aylık ücret verılecek-

t!r. K rıkkale Sanat Lisesine alınacak Tedrisat Müdürü için Li· 
:w-:Ctm~nlik şartlarını ~aşımak ve iki ders zümresinde ihtisası ol· 

se g k . Ücreti 165 Jıradr. . 
mak gere tır .. 

1 
in 1 Eylfıl 1936 gününe kadar müracaat etmelerı. 

7 - lsteklı e~ .1 • enler bir hak isteyemezler. (1220) 1-2267 
Dileği yerine getırı mıy 

iLAN 
k yapılaP için istenilen Baynıdırlık 

1 _ Kütahyada yapt~rıtaca sikaları alınamadğndan bu yapı işle-
f A ehlıyet ve 1 B kanlığından ennı 'ltmeye konu mustur. 

.a niden k:ı.pal zarfla eksıd 
1
• 497 bin 514 lira 15 kuruştur. 

rı ye kesif be e ı d 
2 Bu inşaatın . 651 Jira ır. • 

- İlk inanç parası 23 btn h gUnü saat 15 dedir. 
3 - İhalesi 30 haziran 935 58 e proje idari ve fenni şartname ve 
4 - 'd kec:ifnarn 1 _ Bu inşaata aı "' a Al. Ko. dan a mır. 

. 5 k 25 liraya M.M.V· S : Z490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde-
saır evr;;k '}tmeye gireceklerı~ rlık bakanlığından alınacak fenni 

6 - s; belgelerle B.~Y~.n ;en sekiz gün evel mezkur bakanlığa 
terinde yazı 1 

• in ihale gunıın ·ıe birlikte idari şartnamede iste-
t:~!iyetna:n~~~~:e\ alınaca~ bel::u~i otan vesik?larla birlikte teklif v~ 
muracaa\ e bal verHınesı ıne tinden en ~eç bır saat evve !ine kadar 
ner. .ve be ıe~~plıırını ihale sa:rrneleri (1338) 1-2452 
temınat me Alma l{o. na v 
1d.M.V. Satın at ederek fenni matiimat aldıktan 

B t L t T d er al· sonra hiç bir teahhüdü tazaın • 
"'•ubtelif yerleri ea{ur. mun etmemek şartiyle proje ve 

1 - J.Y• ptırı ac l'fl .. in tankı ya 1 olan tel: ı erını temmuz 936 sonuna 
~ı 2i~ Bu işler~ r:;::: müste • kadar me~kfır şubeye vermeleri. 

f·rınalar JV(. ?tf. b. sine müraca· (1407) 1-2633 
ı . şaat şu e -

ıartığı ın -- • 

- 1 .. ıanbul Cuınurıyet ~ l\f üddeiumumiliğinden : 
C 3 ve tevkif evleri için 31-S-937 akşamına kadar satın 

İstanbul 
4
; kilo birinci nevi ekmeğin 16-7-936 gününde kapalı 

A}ına.:ak ~4f yapıl:ın eksiltmesinde teklif edilen fiat uygun görül
ı:arf. u~u~1{n ebu mikdar ekmek yeniden kapalı z:arf usuliyle eksilt
aıedıgın ıınuştur. Muhammen bedel 49545 liradır. Muvakkat temi
ıneye k~~';'radır. İstekliler şartnameyi tatil zamanlarından maada 
nat 3?.1 t \anbul Müddeiumumiliği Levazım dairesinde J?Örebilirler. 
ber ~u~e s5_7.936 pazartesi gü~.ü sa~t 15 t~ ~~~nbulda Yeni Posta
ıl<sılt . oda İstanbul C. Muddeıumumılıgı levazım dairesinde 
ııane bın:::r. Eksiltmeye gireceklerin zarflarını eksiltme saatından 
apılaca veline kadar İstanbul Adliye levazım dairesinde toplana
~r şaat ~v on Riyasetine No. lu makbuz mukabili bizzat vermeleri 

k }torJlı1 ş zarfı miıhür mumu ile kapatılmış ve ismile açıkadrc
ca yahut 

1 
gi işe aid olduğunun yazılması şartile aynı saate kadar 

<ff in t1C ba;iitlü olmak üzere mektupla göndermeleri ilan olunur, 

Emniyet işleri U n1un1 
Müdürlüğüıld{-An: 

1 - 936 seneı.inde Zabita memurlarına yaptırılacak elbiseler 
için azı 12959,30 çoğu 13081.50 metre kumaş 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuJiyle eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Kumaşın rengi koyu kurşuni olacak beher metresinin be
deli muhammeni 500 kuruştur. 

3 - Kurpaşların ihalesi 13/ 7 / 936 pazartesi günü saat t 5 de An
karada F..m. tş. U. Mürlürlüğünde teşekkül enen komisyon huzurun
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girecekler: Kumaşların muhammen bedeli olan 
65,407 lira 50 kuruş üzerinden yüzde yedi buçuk hesabiyle 4905 
lira 55 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ile ve 
2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü m:ıddelerinde yazılı belge· 
lerle birlikte teklif mektuplarını il•ale vaktinden bir saat evVf" 
komisyona vermeleri. 

5 - Kumaşların ihale:;ine ait şartname Em. İş. U. Müdiirlüğü 
Satmalma komisyonundan alınır. Fazla izahat almak ve şartna
meyi görmek istiyenlerin mezkur komisyona müracaatları. 

(1458) 1~2616 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

l{ütah}ra I~isesi Müdüı·lüğiiı rlc)n: 
1 - Eksiltmeye konulan iş • Kütahya Merkezinde mevcut yanık 

lise binasının inşaatıdır. Bu inşaat mezkur binanın 4S002 liralık be
del keşfinden şimdilik hulfisai keşif mucibince 29968 liralı~ından 
ibarettir. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi 
Nafıa işleri şeraiti umumiyesi "Nafıa dairesinde mevcuttur. 
Husu:;i şartname 
Keşif hulasası cetveli 
Projeler. 

lstiyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira bedel mukabilinde Vil~yet 
Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 13-6-936 t"rihinden bil itibar 23 gün müddetle 
6 temmuz 935 pazartesi günü saat 15 de Kütahyada Lise Müdürlii
ğünün dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2250 lira muvakkat te
minat vermesi lazımdır. 

S - İstekliler münakasa gününden 8 giin evel Nafıa Vekaletin
den alacağı ehliyeti fenniye vesikasının Vilayet Nafra Müdiirlüğü
ne göstermeğe mecburdur. 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar lise Müdürlüğü binasına getirilecek ve ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühiir mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3364) 1--2583 

------------------------------------

AV 

de 

Ankara Valiliğinden : 
Muhammen Dipozıto 

Mevkii veya Kapı Metruke bedeli Miktarı 
Mahallesi Sokağı No. No: Cinsi Müştemilatı Lr. Kr. Lr. Kr. 

,, Aşağı 360 ,, 3 oda, ı mut- 15 00 13 50 
dere lıah, hala banyo 

,, Aşağı 360 ,, 3 oda, mut- ıs 00 13 50 
Ayrancı hah, 1 hal5, 

odunluk, kömürlük 
Yukarda evsafı yazılı evlere talip zuhur etmediğinden 15-7-936 

~~rşamba günü saat ıs de ihalesi yapılmak üzere 16-5-935 tarihinden 
ıtıbaren ~ir ay müddetle pazarlığa kalmıştır. 

~steklılerin sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen di
P~. ıto makbuzlariyle beraber Defterdarlıkta kurulan Komisyona 
muracaatlarr, (1386) 1-2602 

Dahiliye Vel<.aletinden : 
... ~ - Ankarada Yenişehirde Dahiliye Vekaleti binasının bahçe
s~n. e yapılacak 5 adet havuz ve bordür inşaatı kapalı zarf usulii ile 
e sıltmeye konmuştur. 

~ - İ§in m~hammen keşif bedeli 7894 lira 16 kuruştur. 

tın 1i teab ( 3423) 1-2600 
iade -

~ye İçtimai Muavenet 

f . - .lsteklıler; eksiltme şartnamesini, mukavele projesini Na 
ıa1 .ış~erı şeraiti umumiyesini, fenni şartnameyi keı:ıif ve metr-

1
: d. 

ve ını pro1· e . 1 • V kal l :s ., c e • 
4 • . ve resım erı e et evazım bürosunda görebil' 1 

da vclc:a.~ksıl.tıne 15 ~emmuz 936 tarihinde çarşamba gi.inü sa~; ~~·30 

Sı ıt V ekilletindeıı : 
. ıkarıtmakta olan sıhhiye mecmuasının 1 _ 6 • 1936 

.s ... blr ç rihine kadar neşredilecek olan bir yıllıgw 1 A k 
• a"I>"' 37 ta k •. e k k ·1 n ara 

J\tı 's. 19 ılrJla u:er açı e sı t.?1eye konulmuştur. Eksil • 
(!an 30. ıııdt bas .. nii vekalette y~pılacagından isteklilerin şartna t 

atbaalar 1936 .r;re t1ekalet neşrıyat ve levazım arttırma eksilt • 
ın 29 • 6 • 'ı iJS a rJlüracaatları. ( 1374) 1_ 249., • me 
-e .. -e .. ~ . ., ... . goı .... ...,o .. 
mesinı o~·ı 
ve ihale 1' 

k et bınası içınde toplanan satın alma komisyonu ' 
ca tır. nca yapıla-

~ - Muva~kat teminat 592 liradır. 
- İsteklıler Münakasadan 8 gün evet Nafı ~ . 

caa;ıa fenni e?liyet vesikası alacaklardır. a Vckalctınc müra-
:- lsteklıler; teklif mektuplarını 4 üne" 

ten bır saat evetine kadar Vekalettek' k ·ı u maddede yazılı saat
ne vererek mu~abilinde makbuz alırl~ e sı tme komisyonu Re:sliği-

8 - Posta ıle gönderilecek tekl"f r. 
~aatta komisyon Reisliğine gelmiş ~ulmektuplarının yukarda yazılı 
rş zarfın ?lühür mumu ile iyice ka unmaları şarttır. Bu takdirde 

olacak gecıkmeler kabul edilmez. ( r;~~)ış olması lazımdır. Post:ıda 
1-2549 

\N 

• ~ • ~ .... .., 't. 
"·"~ ..., .. ,. .·.:. •.· .:~· ):.:·.-!-,, .:·'·· 

• ... \ .. ~~ • •• 4 ' 

1,iirk Hava ((urumu 

RüYül( PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3 üncü keşide 11 Temmuz 936 dadır. 

BÜYÜK İKRAMİYE 50.000 liradır. 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir mükafat vardır .. 

Kocaeli Vilayetinden : 
6/7 /936 tarih pazartesi gün~ saat altıda Kocaeli vilayetinde 

Derincede "On bir bin üç yüz kırk sekiz lira kırk kuruş,, keşif be 
delli altmış, Tütün çiftliğinde "On dö.ıt bin üçyüz seksen bir,, lir 
kırk kuruş keşif bedelli altmış, ,. Arslan beyde yedi bin beş yüa 
yetmiş bir lira on kuruş keşif bedelli otuz göçmen evi inpatı ayrı 
ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Şartname, keşif evrakile buna müteferri diğer evrakı elli,er ku
ruş mukabilinde Kocaeli bayındırlık direktörlüğünden alabilirler. 

Derince de seldz yüz elli bir lira on iıg 
kuruş ~ 

Muvakkat teminat: Tiitün çifliğinde bin yetmis ,•. 
altmış kuruş 
Anılan Beyde: Beşyüz altmış ytı..• lira 
seksen üç kuruş 

Isteklileriıı ticaret odasına kayıtlı bulunması ve bu gibi itleri 
yapmış bulunduğuna dair resmi vesaik ibraz etmesi ve matbu nu· 
~~nesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale gil· 
nunden en az sekiz gün evvel ibraz ile fenni ehliyet vesika almış 
olması lazımdır. 1-2672 

Erzurum Valiliğinden: 
~ - Trabzon Ağrı transit yolunun Erzurum vilayeti dahilin· 

dekı Erzurum köprü kısmının OXOOO dan 14X031 ci kilometresıne 
ka~ar ol~n kısımlardaki şose inşaatile bu yolun 38XOOO ci kilomet· 
resındekı Karabıyık köprüsü ve Erzurum - Ağrı kısmının Erzu• 
rumdan itibaren 82X350 inci kilometresine kadar olan muhtelif 
~ahallerdeki şose inşa:ıtile bu yol üzerinde bulunan ve 40X823 ci 
kılometresindeki Badıcivan ve 40X725 ci kilometresindeki Uğu. 
mu ve 80X071 ci kilometresindeki Zarıs köprüleri ve şose inşaatı 
eksiltmiye konulmuştur. Bu işlerin bedeli keşfi (15S) bin lira 4 
kuruştur. 

. 2 - Bu işe ait şartname ve evrakı fenniye şunlardır: A) Ek· 
sılt?le şartnamesile mukavelename, C) Nafia işleri ~eraiti umumi
yesı, E) Hususi ve fenni şartname, F) Tahlili fiat ve ke:Jif hu· 
Uisa. cetvelleri ve şose ve kum ve taş grafik ve mesafe cetveli. ts
tekl.ıl.er bu şartnameleri ve evrakı fenniNeyi 775 kuruş bedel mu
kabılınde ı:=rımrum nafia müdürlüğüqden alabilirler. 

3.- E.ksıl.tme 10/7/936 cuma günü saat 15 da Erzurum vilayeti 
nafıa daırcsınde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olac'aktır. 
s. - ~ksiltmiye girebilmek için (9000) lira muvakkat tt:I1\İnat 

verılmesı ve bundan başka Ticaret o..ıası ves'ıkas h · ı ,... 
·· 1 · 1A .u ını aız o ut-gosterme erı az ımdır. 

6 :- Teklif m~ktupları yukarıda üsi.incü maddede yazılı saat-
ten bı r saat evvelıne kadar Erzurum ilA · f' · d" 1"' -. . . vı ayetı na ıa mu ur ugune 
getırılerek eksıltme komisyonu reı'sl" r.· ı b k b"li · 
1 k · p · .. ıbıne m"' ' uz mu a ı verı· 
ece -tır. osta ıle gonlerilecek mekt :ı ·h 3 ·· il d 

dede yazılı saat k d . up arın nı ayet unc ma • 
mu ile i " k e a aı gelmış olmaları ve dış zarfın mühiir mu· 

gecil·me{e
1
cek baplatıdlT?ış olması lazımdtl) Postada vukua gelce k 

• r a u e ılmez. 
7 - Eksiltmiye ginn k · · . • • v nafi d · . e ıstıyenler ehlıyetname almak ıçın 

ilişi~ b a;resınde mevcud bulunan 24/4/936 günlü talimatnanıeye 
n'n k ~l unan .. .:yannaınelerden birer &uret alarak bu beyanume
l~ak el -~ı t~e sutunu mahsuslarım doldurup eksiltıre gününden 
h a lun evvel hangi günde eksiltmesi yapılacak ise girmek 
b~'>~su.n a fenni elı.iyet vesikası istedikleri sarih olarak yazıtm t 
ır ıstıdaya mezkur beyannameyi rapte.8ip Nafia Vekiletiae mü· 

racaat. edecektir. Aksi takdirde istedikleri vesnikı alamıyacakları 
~1':. ehlıyetnamesi olmıyanların eksiltmiye kabul edilemiyeceil 
1 an. olunur. (1464) 1-2619 -

An ara Nümune Hastanesi 
Baştahihliğinde 

. . 
Hastane müstahdemini ıçin yaptırılmasına ihtıyaj.P• • 

adet elbise dolabı 13 Haziran 935 tarihinden 29~ nu va 
kadar ıs gün müddetle açık eksilt~~ _ ... 
evsaf ve şeraitini hastane baş t "' ; el • Benzoll'*' 
nü olan 29 Haziran 936 11 d t 1~·ııı( 3~;~) 1....ı.. 
tikte hastaneye ~1Ji ın e sa 1 ır. 

Dikkat· 



• 

d ka{ ıtları üzeriue 

• • • 
ınversıtesı 

Rel\.tÖrlüğünd~\n: 
Adet 

'Birinci Dahiliye Kliniği Doçentliği ı 
Mikrobiyoloji ve salğınlar Bilgisi 
Laboratuvarı Doçentligi 2 
Marazi teşrih laboratuvarı Doçentliği ı 
Yukarıda listede gösterilen klinik ve laboratuvarlarındaki mün • 

ııal Doçentliklere talip olacakların Rektörlüğe müracaatları. (3469) 
1-26"6 

Ankara ''ilay<"'lİıulen: 
l - Vilayet çifdledne dabıtılmak üzere 100 adet 6 ve 150 adet 

3 numara pullugun 6-7-936 pazartesi günü saat 15 de açık ekisilt
:nesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Direktorli.iı:,:iıncle 
goriılebilir. 

3 - Pullukların tutarı 4100 liradır. 
4 - İsteklileri pullukların °O 7,5 tut~rı obn banka mektubu veya 

hu usi muhasebe direktörlüğü ve .. ne ·ne yatırılmış mıl:buz ve tek
lif mektublariyle birlikte eksiltme günü saat 14 de Vilfıyet daimi 
cncumenine gelmeleri. (1412) 1-2601 

İstan ltıl 
ElcsiılmP 

nundan: 

l T ni vers · t~si 
ve Pazarlık: 

r ırm·ı ve 
l{oınisyo-. 

Cinsi ..;Mikdarı Muhammen bedeli Teminatı saati 
Lira 

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

1 • Üniversite merkezi ile fakülteleri için yukarda mikdarlan 
n l-ıi nmen bedelleri ile ilk teminat ve eksiltme saatları hizaların
h yazılı mahrukat üniversite rektörlüğünde 6-7-936 pazartesi gü-

1i "hale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İsteklilerin 24S sayılı kanunda yazılı vesikalar ile teklif 

\ ektuplarmı ihale günü saat 14 de Rektörlüğe makbuz mukabilin
te vermiş olmaları lazımdır. 

3 - Şartname - Tevzi listesi - mukavele formülü her gün rek-
törlükte ı?örülehilir. (3248) 1-2485 

Matl)uat Umum 

1\1üdürlüğünden IJaıı : 
25. 6. 936 günü yapılacak olan gazeteler eksiltmesi taliplerin gel

memiş olmasından geri bırakılmıştır. Eksiltme, 3 temmuz 936 günü 
'lynı şartlar dairesinde vilayetler evindeki satın alma komisyonun-
d" saat, \5,30 da yapılac.;ı.ktır. 1-2727 

,\, Kol vaı·ı• ._,. d 
... ~ l1~crü~ara ı ıgın en : 

... V16 - 7 • 936 perşembe günü saat 15 de Ankara ,,na.yeti bina: 
sinda toplanan vilayet daimi encümeninde bedeli muhammenesı 
(4500) lira olan Nafıa silindirlerine ait (150) ton Zonguldak blok 
kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (337,5) liradan ibaret olup buna ait ban
ka mektubu veya idarei hususiye veznesine mahsus :nakhuJ:u ve ti
caret odasının vesikası ile birlikte 16.7.1936 günü encümene gel
meleri. 

3 - İstekliler şartnamesini vilayet nafıa direktörlüğünde göre-
oilirler. (1518) 1-2724 

.\.nkara Valiliğinden, 
2901 sayılı kanun hükümlerine göre Ankara merkez kazasında 

'Jaşlattırılacak 2 numaralı arazi tahrir komisyonu 1 - Temmuz • 936 
gününden itibaren Bağlum nahiyesi merkezinden başhynak aşağı· 
:laki müselsel sıra ile devam edileceğinden alakadarların malumat 
husulü için keyf:yet ilan olunur. 

Her köyün hizasına konmuş olan tarih ve günler tahminidir. 

Bağlum 
Pusaklar 
Saray 
Zemlik 
Kösrelik 
~ılıçlar 
Lezği 
Yakacık 
Evedik 
.Me:nlik 
Kapaklr 
İmrohor 
MUhye 

(' 522) 

!/Temmuz 
11 - 15 
18 - 21 
21 - l4 
24 - 26 
27 - 31 
1 - 5 
s - 9 

10 - 13 
14 - 18 
~9 - 20 
21 - 24 
25 - 29 

Maliye V ek.aletinden ~ 
1-2725 

GUI' 
10 
5 
3 
3 
2 
5 

4 
9 
3 
4 
2 
3 
5 

Kapalı zarf.. usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş (İzmitte yapılacak kırtasiye deposu 

"nşaatıdır. İnşaatın keşif bedeli 29,934 lira 91 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. (3) 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Nafıa ışleri şeraiti umumiyesi 
d) İnşaata dair fenni şartname 
e) Keşif cetveli, 
f) Proje 
İsteyenler bu şartname ve evrakı 1,5 lira mukabilinde Ankarada 

maliy~ vekaleti kırtasiye müdürlliğünden, İstanbuld.ı dolmabahçe 
kırtasıye deposundan. İzmit defterdarlığından alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-7-936 tarihinden çarşamba günü saat 15 de 
Ankara maliye vekal~ti kırtasiye müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapaJr zarf usulüyle yapılacaktır. 
5 - _Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2245, 12 lira :nuvak-

°?4temın~t ~ermesi. bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
-. .. .1tı:hncsı lazımdıı. En aşağı sekiz gün evvel müracaatla otuz bin 
liralık bir inşaatı yapabilçceğine dair Nafıa vekalet~en vesika 
alması. 

6 - 'T'eklif mektublarJ yukarıda (3) üncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar kırtasi}•e mUdürlliğüne getirilerek, ek-
1,Jltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

.. .._•le gönderilece.k .ınektublarrn nihayet (3) üncü maddede ya"':' 
rı,"'lım.d_:ıı gt"lmış olma<ır ve dıs zarfrn mühür mumu ile iyice 
.... · de b" \Sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
& ısın ızı 

• ( (1500) rent halıne 
1
_

2722 

siiratle yapılır T 1 1·23ııı 
Halil Naci Mıhcıoğlu ticaretevi ~~ • J1 

mm m-MME zn• *Ws......11mw111t.:.m:aı:.:zm:t:5am••••• 
Anl{ara Barosu Başl{anlığından : 

Baromuz umumi heyetinin senelik toplantısı 4/Temmuz 936 
cumartesi günü saat 1 O da baro odasında yapılacağından baromuz
da kayıtlı avukatların o g:.in ve saatte baro odasına gelmeleri duyu-
rulur. • 

Görüşülecek. işler: 
1 - İnzibat meclisi raporu. 
2 - 935 senesi hesaplarının tetkiki, hesap müfettişlerinin ıa· 

poru ve inzibat meclisinin ibrası. 
3 - 936 senesi b~öcesinin tasdiki. 
4 - Gelecek sene hesap müfettiş!erinin seçimi. 

1 ANKARA LEVAZIM AMIRLlCI 1 1 SATIN ALJVIA KOMİSYONU İLANLARI 
İLAN 

Adan~dak! tüm lcıtaat müessesat hayvanatının senelik ihtiyacı 0 • 

lan 495 hın kıl~ kuru ~t kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
h_ammen .bedelı 19800 lıradır. Muvakkat teminatı 1 85 liradır. lhale
sı 3~0 hazıran 936 salı.günü sa2t 10 ela tüm komutanlığı binasın la as
k.erı satı~ alma _komı "yommda yapılacaktır. Şeraiti her gün bedel
~ız ~ezkur komısyondan alm ık mü-nkündür. İstekli obn usulü da
ıresı,:ıde yazılmı~ teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat cvel 
komısyona vermış bulunm"ldrı. (136S) 1-2462 

İLAN 
Aske~i furunda hamur suyu ısıtmağa mahsus termesifonlu l:.akrr 

semaver ıle ocağı ve deposunun tamiri 30-6-9~6 tar"h" ·· d"f l ·· ·· b - ı ıne musa ı sa-
ı .gunu saat on eşte pazarlığa konulmuştur. Keşfi 40 lira olup te-
m~n~~ı. muvakkatesi 3 liradır. Şartname ve keşfi Anltara levazım a
~ır~~gı satın alma komisyonunda her gün görülür. İsteklilerin bel
lı gun ve saat~e teminatı muvakkate makbuzları ile mezkur komis-
yona gelmelerı. (1503) 1-2697 

~LAN İLAN 
ihti~a;; i~ar~~~~- h~lvanatmın . 1 -. <;iarnizon hayvanatının ih-. 

n . . ın ı .o arpa 6 tıyacı ıçın 150 ton arpa 8 tem-
temmuz 936 tarıhıne miısadif pa- muz 936 tan"h" ·· d"f t · ·· ·· · ıne musa ı çar-
zar f:sı -~ulnu sd~al ton ~eşte kapalı şamba giinü saat on beşte kapalı 
zar a ı a ~- e ı ccektır. zarfla alınacaktır. 

2 - Munakasa Ankara leva- 2 M"" ı A k 1 
~ · ı·-· - .una casa n a~ eva· 

zım amır ıgı satın alma komisyo- zım fi • ı·-· ı k · d 1 kt <mır ıgı satın a ma omısyo-
nun .a yapı aca ır. Şa:.tııamesi nunda yapılacaktır. Şartna~esi 
komısyonumuzdan hergun para- komisvonumuzda h ·· • 

1 k •· ··ı·· - er gun para sız o ara goru ur. sız olarak görüliir. 
3 - 150 bin kilo arpanın tuta- 3 - 150 bin kilo arpanın tu-

n 6i 50 lira olup ilk teminatı 506 tarı 67 50 lira l'lhıo ilk teminatı 
lira 25 kuruştur. muvakkatesi 506 lira25 kurustur. 

4 - Münakasaya iştirak ede- 4 - Eksiltmeye iştirak edecclt-
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2. lerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 
3. üncü maddelerinde istenilen iinı-ü maddelerindeki vesikalar il~ 
vesikalarla birlikte teminatı mu- birlikte teminatı muvakkate mak
vakkate makbuz ve teklif mektub- buz ve teklif mektublarmı ihale
lannı ihalenin yapılacağı belli sa- nin yaprlacağr belli gün ve saat
atten bir saat evvel mezkur ko- ten bir saat evvel mezklır komis-
misyona vermeleri. (1422) yona vermeleri. (1421) 1-2558 

1-2559 İLAN 

iLAN 
Serom aşı evinde bulunan se

rom ve tecrübe hayvanlarının ih
tiyacı is;in günde 60 kilo pancar 
ile 3 kilo papates 4 temmuz 936 
tarihine müsadif cumartesi günü 
saat on birde as;ık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. İki ka
lem sebzenin tutarı 467 lira 46 
kuruş olup teminatı muvakkatesi 
35 lira 6 kuruştur. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyo
nuna teminatı muvakkate mak
_buzlan ile müracaatları. (1420) 

1-2560 

1 - Garnizon hayvanatının ih
tiyacı için 100 bin kilo saman 7 
temmuz 936 tarihine müsadif salı 
günü saat on ~şte açık eksiltme 
ile alınacaktır. Şartnamesi Anka
ra levazım amirliği satın alma ko
misyonunda her gün parasız gö
rülür. 

2 - 100 bin kilo samanın tu
t::.rı 2000 lira olup ilk teminatı 
150 liradır. İsteklilerin 2490 sa
yılı kanunun 2. 3. üncü maddele· 
rinde istenilen vesikalarla ile bir
likte teminatı muvakkate makbuz
larını komisyona vererek belli sa
atte komisyonda hazır bulunma-
larL (1423) 2557 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCJ lLANLARJ 1 
İLAN 

1 - Şehir dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak asfalt ve par
ke yol inşaott on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltme· 
ğe konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ( 497000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (23630) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesi Belediye Fen işleri Direktörlü

ğünden ( 12,42) lira bedel mukabilinde alınacaktır. 
5 - İsteklilerin 10 temmuz 936 cuma günü saat onbcş buçukta 

Belediye Encümenine müracaatları ve usulü dairesinde tanzim edi
lecek zarflarını ihale saati olan on beş buçuktan bir saat evvel yani 
saat on dört buçuğa kadar Belediye Encümenine vermeleri. 

6 - İsteklilerin eksiltmeğe girebilmeleri için Fen işleri Direk· 
törlüğünden bu işe ait ehliyet vesikası almış olmaları da lazımdır. 

luz11 

(1445) 1-2593 

Kiralık Bağ 
Bu sıcaklarda Dikmn havasını 

almak tam bir tebdilhava yapmak
tır. Mamur evi ve bağı olan "19" 
numaralı bağ kiralıktır. Bekçi 
Musaya müracaat. 1-26011 

İmtiyaz sahibi ve Basmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı t<Jare 
eden Yazı t,ıe.ri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çank1rı caddesı c:v.ınnd~ 
Ulus Basımevinde bası/mışttr. ~ 

-------------------------1 
~ 

Yenişehirde Atatürk bulva. 
rında eski Sıhhat yurdu . bitişi
ğinde ve SeJanik caddesinde Ma· 
liye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 

1-1155 

1 2 
Kiralık oda Yenişehir İnkılap 

sokağı, 4. alt kat 1-2679 

İstarılmlda 

Ki ralrk apartıman 
Ayaspaşada alman sefareti ci

varında yaz aylan için 4 oda e· 
lektrik, su ve banyosu mevcud 
modern t~riş edilmiş konforlu 
bir apartman ehven fiatla kiraya 
verilecektir. İsteyenler İstanbul 
posta kutusu ( 1315) tel: 41845 
Leri, ya müracaat. 1-2701 

Meşhur 

Garvens 
Baslc ülleri 

Wülf el tulumbaları 
l'ckili: Cemil Tuhir, Galata 

Agoplıan 

1-2639 

Prof. K. KÖMÜRCÜYAN'ın 

Yeni ve kıymetli kitablan 
Amclı ve ta~o1ki kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhasebe usulü 122,5 ,, 
Ticari malumat ve ban-
kacılık 105 
İktısad ilmi 87,5 ., 
İhtisas muhasebeleri" 175 ,, 
(Şirket, sanayi, ticaret ve 
banka) ticari ve mali 
hesab birinci kısım 
Zihni hesab kaidele.ri 
Lfıgaritma cevetlleri 

70 
20 " .. 

(yeni rakam) 56 .. 
Başlıca satış yeri İKBAL KÜ

TÜBHANESt, müellifin (K. 
Kömürciyan, Büyükada) adresi
ne de yazılabilir. 1-2055 

ABONE ŞARTLARI 
• Müddet Dahilde Hariçte 

Yoztrat 
1 ~ 

ilhayhğından : 
28667 lira 18 kuruş keşif tu· 

tarlı Boğadiyan • Fakılı şosesi 
eksiltmesi, talip çıkmadığından· 
10 temmuz 1936 günü saat 14 Cıe • 
Daimi encümence kapalı zarf usu 
liyle yapılacaktır. Taliplerin na· 
fıa bakanlığından ehliyet vesikası 
alması Ticaret odasında kayıtlı 
bulunması ve 2150 lira 3 kuru~ 
muvakkat teminat vermesi şart
tır. 

Teklif mektupları ihale saa· 
tinden bir saat eveline kadar ka
bul olunur. Keşif ve ilişikleri 
Yozgat Nafıa müdürlüğünde be· 
delsiz olarak görülebilir. 

(3334) 1-2553 
Aile yamıula 

BİR BAYANA 
Kiralık ODA 
Havuzbaşında 

Müracaat: Abdi Nuri 
Merkez Bankası Tel: 3736 

1-2776 

S.S.C.t. Merkez Komitesinin mürevvici efkarı 
Siyasi ve içtimai büyük gazete 1 «İZ VE S Ti A» 

$.S.C.İ. memaliki ile diğer hudud harici bulunan bütün mem· 
leketlerin dahili, harici mesaili siyasiye ve iktisadiyeleri üze
rine en ciddi malOmatı verir. 

«İZ VE S Tİ A» 
Tiyatro, musiki, sinema, resim, mimc.ri, fen ve teknik, spor, 
ter.kid ve bibliografi üzerinde bütün malUmat ve tafsilatı tak
dim eder. 

Gazetenin müteaddid illüstrasyonları vardır 
1936 ikinci sömestri abonman kaydına devam olunmaktadır. 

Abonman ücretleri: 6 aylık 5 Amerikan doları 
3 aylık 2 1/2 ,, ,., • 

Abonman için Moscou "MEJDUNARODNAİA KNİGA'' -
ANTİKVARİAT KUZNETSKİY MOST, 18 adresine 

ı:ıüracaat olunması 

1 
Türkiye için: HA ŞET KÜTÜPHANES1, Beyoğlu, :htiklal 

caddesi No. 469, posta kutusu Beyoğlu 2219. 

--------------------1-27·2·6--... 
Jandarma Genel l(onıutanlığı An 
kara Satınalma Komisyonundan : 

1 - Aş:ığıda mikdar. tahmin, ilk teminat bedelleri ve ihale ta 
rihleri ya~ılı kaput ve k~slık e_lbise dikimi..&i.k_siltmeye konulmuştur. 

lsteklıler şartnamcyı komısyondan pa~ alabilirler. Eksiltmo 
ye gir~ek istiye!1lerin şartnamede yazıldığı gibi teklif mektuplan 
nı eksıltme vaktınden bir saat eve] komisyona vermiş olmaları. 

(1504) . 
Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminat. ihale gün. sa. 

kuru. Lira Kr. ta. 

Cinsi 

Kaput 19000: tane. 
Kışlık elbise 10000 takım 

130 1852 50 16.7.36 
150 1125 o 17.7.36 

perşembe 9,S 
cuma 9,5 

1-2723 

1 YENi INEMALAR 1 KULÜP) 

En hoş meyva tuzutlur. 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden müteve11it rahatsız· 
lıkJarı önler. Hazmı kola}laştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul 

BUGÜN GÜNDÜZ 
HOLIVUT EGLENlYOR 
Bing Krosby - Maion Davis 

GECE 

SERENAD 
yahut Bitmemit Senfoninin sonu 
Nils Aster ve Charles Boyer'in Bayanı 

PAT PATE~::~! 

BUGÜN BU GECE 

Mevsim sonu münasebetiyle 

F ~ alide olarak iki büyük film 

birden 

I- KAN DAVAS! 

n M E Ç H U L I~ U V V E :' 


