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Yağmurlar 
başlayınca 

Habeşler yeniden 
mukavemete 

geçeceklermiş etnini tefsir eden beyanatındaneler söyledi? 
verdiği 

İkinci 
. . 

delegemızın izahatın metnini bugün neşrediyoruz 

• 
Londra, !9 (A.A.) - Habeş el· 

çiliği, Adisababa'da kalmış bir dos
tu tarafından B. Marten' e yazılmış 

ntTÖ, 29 (A. 

Konferansın 

ı;İ celsesinde 

iye Dış Ba· 

ığı Genel Sek• 

ri ve ikinci de· 
B. Numan Me· 
encioğlu tara: 

dan aşağıdakı 
baqı mucibe tes· 

edilmiştir. B~ 
· etı batın ehemıY • 

hassa Türkiye 
· tara• !ege beyetı 

dan verilen mu· 
· · tef• vele ınetnınırı 

ine esas teşkil e-

k 
olmasından 

ce d" 
. gelmekte ır. 

rı · de 
" Evve lemır 

- )lak· 
cnıleketim . .,. • 

' olan bir mektubun metnini neşret -
mektedir. Bu mektubta yağmurlaı 
başlar başlamaz habeşlerin tekrar 
mukavemete başlıyacakları bildiril • 
mektedir. 

Mektupta Adisababanm sukutun· 
dan sonra şiddetli muharebeler vu· 
kua gelmiş olduğu ilave olunmakt::ı • 
dı~. 

Mektuba göre habeşler, hatta 
Dessie şehrini bile geri almışlar ise 
de italyanlann şiddetli tayyare hü· 
cumlan karşısında bırakmağa mec • 
bur olmuşlardır. 

B. Şükrü Kaya 
İstanhula gitti 

··utedı~ı pa nda SOJ dola· Dış işler Bak:ımmız 
k söılerden k· . 

Menemencioğlu ile konuşurken 

İzmir, 29 •(A.A.) - Birkaç gündür 
şehrimizde bulunmakta oları 1ç Bakanı 
ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka~ 
ya ve refa~taindeki zevat bugün saat 
16 da tzmır vapuriyle İstanbula hare-' 
ket etmişlerdir: Pasaport önünde İç Ba! 

B 
Brus'a teŞC ralyalı]arJa türk- memnuniyet hissetmekteyiz. 

• j.\f\IStU . k . ederitrı· ırıası benim içın pe · Şimdi si~e vermekle şeref kazandığı-
r batırlall ~ 1 . l . bugün, deşlik bag arıy e mtz projenın esbabı mucibesini izah et· 
· ıan kar d" k" k · · P •. ınetli od. .,e buna binaen ır ı me ıstenm. l'OJeyi kısım ve maddele-

1 
aaıişler ır ·ııi ft{ontrö kon- rinin ihtiva ettiği taksimat itibariyle ta-

es delege•• A b" k.b d ~ · D 1 h 1 ıuralY• örmekle hususı ır ı e ecegım. e ege eyet erinin arzu 
uı ıran g 
'antında bat 

_ _:~ ingiliz ve f ransız delegeleri 
eene~e ___ _._ ____ __...:;:.... ..... 

llabeŞ -ve Ren meseleleri 
Milletler Ce~ ıiyetinin reformu 

işi üzerınde uyuştular 
B. Van zeeland asambl~ misi oluyor 

ile 

A.) _ Dun akşam l yarı resmı mahıyette olacaktır. Bu top-
Cenevre, Z9 (~ Bluın ve dış baka- lantıya iştirak edec.ck olanlar, Ren me-

fl"jınsız başbakanı. ·dış baham B. Ede- selesini konuşmak için alman cevabını 
Jl>o in""ıhZ .. ıu B. De s ıo d r . beklemek sıkkmın mureccah olaca· 

n · r·r oımu§ıar ı · ~ b · kl "k · e mısa ı .. ük bir siyasal e- gını te yın etme e ı tıfa edecek-
Bu JconuplAYa :~y ferdir. Kaldı ki ingilizler, çabuk cevab 

miyet vernın:Jcte ır. vermesi için Berlin hükametini sıkış-
~ ) T·ko dö Paris ı · · * -~ A.A. - "" tırmışlardır. Fransızlar, ngı' :zler, 1tal-

H~ 'B:n oı : (Sonu 5. inci sayfada) 
V "e B Delbos. B. Eden 

uın, · ~ . . 
ıi \ op dun af' 'm yemegını 
-:\i.'O ., islcr ve gece yarısına ka- Filistin arabları 

1''" '.. r. Bu .zatlar, apğıda-
•• _ B.ı"• utabık kalr-

1
: ;lardır: 

i.htarda r{ tedbirlerin , .• aldırılması 
oir çok rna. 
-:erınea fiitühatının tanmmaına-
ar. L'C ırnamazlık keyfiyetinin 

-an - . dilecek bir karar su-
••· ı e 1 göı:de'4 ini alıp almıyacağı be. 
~tindel u bu mesele, dalın _ıya-

0 ıanrnaga çagrılmasını 

1;ntiııi alakalandırır. 
ile İngiltere. bu dak1· 
bir gorı.i::;:menin delegas 
isinin hoşuna gitmeye 
klarından dolayı şim
muıni konuşnralar:ı g;-

1, genel 
'c.umur 

paktını imza etmicş o
aııacaklan toplantı, 

brika gerek lzniit 
• Roınay n'i fpek fabrikası· 
· G e 1 karşılayacaktır. 

t~nin programın ilk üç 
-re ın • .. h. 
ritıd• det;uların en mu ım· 

·n it ve ele alınmıt 
"u ternı O d y·· k" . ç y ur ıyenın 

endüstrici 

İngiltere ile konuşmalara 
girişmek niyetinde 

değiller · 
J,ut şclıri lıalkı beş bin is· 
ıcrli11 parcı cezasına malı

ki'mı edildi. 

Kudüs, 29 (A.A.) - Arab zimam
darları mahfili, bir arab delegasyonunun 
A mana gitmiş olduğu haberini telczib 

etm"kt <lir. 
Arab delegeleri ile mandater hüku

met arasında hiç bir konuşma yapılınası 
düsiinülmeme ktedir. 

Bir İngiliz taburu gelmiş ve bu su
retle İngiliz kuvvetlerinin mikdarı do
kuz taburu bulmuştur. 

Kudüs, 29 (A.A.) - Askeri makaın· 
lar, Lut kasabası halkının hepsini bu 
bölgede vuku bulmuş olan tedhiş hare
ketlerinden dolayı müştereken beş bin 
ingiliz lirası para cezası vermeğe mah
kum etmiştir. 

Geçen hafta içinde yalnız Nablus, 
Tulkerim ve Kanlubban kasabalarında 

edebilecekleri bütün mütemmim izahatı 
sonradan vermeye amade bulunacağım 
tabiidir. 

Projenin muhtelif kısımlarının tetki· 
kine girişmezden önce bu projenin tek· 
rar sillhlanma meselesi hakkında hiç 
bir kaydı ihtiva etmediğini hatırlatma· 
byım. Buna binaen, projenin muhtelif 
maddelerini gözden geçirirken bu mese
leye dönmiyeceğim. Bizi 1923 mukavele
sinde mevcud askerlikten tecrid hüküm
lerinin kaldırılmasına sevketmi§ olan se· 
bebler üzerinde durmaklığım ıüphesiz 
faydasızdır, zira, bu hususun kendiliğin
den kabulidir ki, Montrö konferansına 
toplanmak imkanını vermiştir. Yalnız şu-

(Başr 3. üncü sayfada) 

Monırii mekıubları: 2 

kanını mızıka ıle süel bir k t 1. . . . ı a, po ıs ve 
beledıye ınzıbat müfreze] . 1 1 erı se ama· 
mışlardır. İlbay Fazlı G'"l .. al . u eç must ~· 
kem mevkı komutanı ile şa b İ r ay ve z. 
mirde bulunan ıaylavlar C H p . 
yökurul üyeleri ve basm,d 1 · 1 

· . · ıl· 
e gc erı tara• 

fından vapura kadar gitmek , 
bakanı uğurlamı~lardır. suretıyle 

Finans Bakanını 
ız 

İs~nbuldan dönd .. 
F ınans Bakanı B F 

ls!anbuldan dün ta · U~t Ağr 
mıze dönmüştür. YYare ıle ~e 

Konferansta birinci gün 

Boğazlar konferansı bugün İtal
yan notasından haberdar olduktan 
sonra projemizin tetkikine başladı. 
Tetkik teker teker maddeler üzerin
de yapılıyor ve lüzum görüldükçe bir 
maddeye metni değiştirilmek ya esa
sı yeniden konuşulmak üzere müte
hassıs iki komiteden birine gönderili-
yor. 

Bugün beş madde konuşuldu ve 
dördü komitelere gönderildi. 

* * * 
KonEerans miizakereleri hakkında 

konferans dışında yapılan tahminler 
şunlardır: 

1 - Boğazlar meselesi boğaz.la 
mıntakasında Türkiyenin mutlak e r 
niyetini temin edecek şekjlde hnlled~-
lece'ktir. ı-

2 - Bo6r.ızlar mıntakasında r·· ur-

Montrö, 23 h . 
k. . azıran 
ıyenın emniyet" . 1 

b. l ını t · ır erden hiç b" . ernın ed 
k" . ırıne (b e 

11111• boğazlard oğaz} 
·ı . an ını erınin ton ·ı geçecek 

ilah .. ) alakada; ~rının tah 
yeceklerdir. evletler İti 

3-B ... _J .. oga.c;ıar k 
guç olan ınes l onf eran 
sında Türki e e_ boğazlar 
e~ecek tedbi~l:n~n .eı:nniy 
dılerini bog" '-rın tesbir 
d azl<lr} l ı 
eıı devleti . a a ab 

k l erın ... 
arşı ıkh talebl ~rtaya, 

Bu talebi erdir. 
pek az ge .ke:r_ konfer 

B. ct tıreb'ı· a 
ır cok d ı ır. fVJ . a Uyd . ontrö ..., ·· Uru} 

t ·••Uzak ası, sovyet . erelerj 
den güç bi; ıngiliz t 

(S safhaya, 
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Giiniin meseleleri: 

Orta Anadoluda, 
bademcilik 

Yazıma başlık olarak orta Anadolu
da, bademcilik diye bir yazı yazmağa 

beni sevkeden sebeb çok ehemiyetli ve 
kuvvetlidir. 

Ötedenberi bilinmektedir ki, orta A
nadolu denilen geniş yurd parçası, ik
lim bakımından pekte ÇC§idli mahsul 
yetiştirmez. Yetiştirdiği bazı mahsulleri 
ve bu meyanda arpa ve bilhassa buğ
day gibi ürünleri dünyanın her tarafın
da emsaline üstün ve her ıerde makbul
dür. Ancak çeşid itibariyle c:;iftc;inin ek
tiği maddeler azdır. Yılın gelişi bakı
mından eğer yıl kurak giderse. memle
kette bir sıkıntı olur. Bu inkar edile-
m9. ~ 

Türk varlığının büyük bir ekseriyetini 
köylü teşkil e+-tiğine göre genis orta A
nadoluda, köylü gelirlerini yılm yağ
mur verimine değil, müsbet şaşmaz Ü· 

rünlere bağlamak. milli geliri emniyet 
altına almak gerektir. 

Köy gelirini az yıllarda çoğaltmak 
için yeni kaideleri aramağa devam et
mekle beraber mevcud ve tabii bazı ka
ideler vardır ki, onları bir az yerinde 
tetkik edip düstür haline koyduktan 
sonra, kuvvetli hamlelerle tatbik ederek 
kısa yıllarda büyük verimler elde et· 
mek hiçte güç bir şey değildir. 

Yurdun orta parçasından baska he· 
men diğer bölgelerinin hepsinde, cogra
ri durumlarına göre tütün, pamuk zey· 
tin, fındık, badem, fıstık çeşidli mey· 
Te ve benzerleri gibi diğer ziraat mad
delerinden başka mahsuller de vardır. 

Hele bunlardan uzun yıllar yaşayan 
çeşidli ağaçları olan bölgelerimizde yıl· 
lık sıkıntı, orta Anadoluya nazaren çok 
azdır. 

Orta .4.natlolu'~·u da bu hale 
getiremez miyiz? 

Orta Anadolu mıntakasınr zirai ge
lir bakımından emin bir hale getirmek 
için çareler yok değil. Hem de pek çok
tur. İşte bunlardan yalnız bir tanesi. 
Bu bölgede geniş bir ölçüde boş yerleri 
badem ağaçlariyle doldurmak, köylüye 
emin ve kati gelirler temin eylemekle 
mümkündür. 

Badem ağaçları. Orta A nadoluda 
yeı~ebilir mi? 

Biraz muhit tetkik edilecek olursa 
\tuvvetle ve katiyetle evetten başka bir 
netice alınamaz 1 Orta Anadolu şark vi
liyetlerinden ne daha soğuk ve ne de 
toprak bakımından fakirdir. Şark vila
yetlerimizde bir çok yerler vardır ki, o
ralarda asırlardanberi bademler yetişti
rilmekte ve mahsuıteri eskidenberi yurd 
dışına gönderilmektedir. 

Orta Anadolunun Kırşehri, Çankırı, 
Yozgad, Çorum hattli Ankaranın bir 
çok yerlerinde rrüzelce yetişen çeşidli ba

demler görebiliyoruz. Gerek bu bilgi 
ve gerek bir gün, Başbakan Önderim 
İnönünün bana, Coşkan 1 Ankarada ba

dem yetiştirilemez mi? sualini emir te
Ukki eylemekliğim bu mevzu üzerinde 
durmaını ve çalışmamı zaruri kıldı. 

Sayın Önderim, benden en kısa za
manda beş bin dönümlük yere yetişecek 
badem fidani yetiştirilmesini istedi. He.
sah ettim. Bu kadar saha için nihayet 
iki yüz elli bin fidana ihtiyaç vardır. 

Bu (Z50) 'bin fidan beş yüz kilo ka

buklu bademden yetiştirilebilir. En yük
sek fiatla bir kilo bademin kıymeti elli 
kuruş olduğuna göre, yalmz tohum için 
(250) füa gibi ebemiyetsiz bir masrafa 

ihtiyaç vardı. Emir telakksinin bu yı
lın nisan sonlarında olmasına rağmen 
'1emen işe başlandı. Şimdilik elli bin 

adar fidancık yetiştirilmektedir. Son 
aharcla mikdarı bmamlanacaktır. 

Yukarıki, izahı r vermekten gayem; 
in ne kadar koJay olduğunu göster
., olmak içindir. (250) bin fidan zi
ate elverişli olmıyan köyllilere kıraç, 

urak tam be§ bin dönümlük yere ka • 
dir. 

Badem ağacını zeytin bölgelerinde· 
zeytin veriminden daha üstiln tuta• 
. Çünkü: Bu ürünün hemen dünya· 

ISTANBUL TELEFONLARI: 
y · ~ 

Denizciler bayramı 
programı 

Istanbul, 29 - 1 temmuz denizciler 
bayramını kutlama prograınr hazırlan
dı. O güp sabahleyin denizciler yekna
sak bir kıyafetle toplanacaklar, deniz 
ticaret mektebinden bir bölük talebe 
geçid resmi yapacak, aynı zamanda de
niz kumandanlığından bir bölük asker 
de törene iştirak edecek, limandaki bü· 
tün deniz vasıtaları düdük çalmak su
retiyle bayramı kutlıyacak, taksim abi
desine çelenkler konulacak, nutcklar 
verilecek, deniz müesseleri de gündüz 
bayraklar, gece elektrik lambalarivle 
donanacaktrr. 

• 

Bir balık kaçakçısı ile 
muhafaza memurları 
arasında çarpışma 
İstanbul, 29 (A.A.) - Sabıkalı ba

lık kaçakçılarından Hüsnü, Gebze sa
hillerinde kendioıini yakalamak istiyen 
muhafaza memuruna, balıklan avlamak 
için kullandığı dinamitle mukabele et
mistir. Bunun üzerine iki taraf da si
lah~ kullanmış ve muhafaza memurları 
kaçakçıyı öldürmek mecburiyetinde kal
mışlardır. Tahkikata başlanılmıştır. 

Muhafaza memurları haklı görülmek· 
tedirler. 

Yakalanan esrarkeşler 
İstanbul, 29 - Polis, Balat'ta esrar 

tekkesi kuran altı kişilik bir esrarkeş 
kafilesi yakalamış ve ihtisas mahkeme
sine vermiştir. Mahkemede yapılan du
ruşma neticesinde bunların elebaşıları 
olan Tahsin mahkfun edilmiştir. 

Tramvaydan kurtulm..ak 
isterken ..... . 

İstanbul, 29 - Kızıltoprak'ta çiğnen· 
memek için tramvayın önünden kaçan 
bir adam, başını şiddetle tramvay dire
ğine çarptığından adamca.filzın beyni 
patlamış ve ölmüştür. 

$/. İstanbul, 29 - Tıh Fakültesinin 
muhtelif faboratuvarlarrna laboran ye
tiştirmek üzere namzedler alınması b· 
rar laştırılmı ş tır. 

'!- İstanbul. 29 - Coruh valisi İstan
bul üniversitelilerini Rizeye davet et
miştir. 

İki çocuğa yıldırım 
düştü 

Muğla, 29 (A.A.) - Denizova kamu· 
nuna bağlı Çiftlik köyünde tütün arasın
da bulunan iki çocuğun üzerine yıldırım 
düşerek ölmüşlerdir. Yanlarında bulu
nan anası ayaklarından müteessir olmuş, 
beşikteki çocuğa bir şey olmamıştır. 

da alıcısı çok, rakibi de yoktur. Kilosu
nun kıymeti zeyt1n ve yağdan daha çok 
ve üstündür. Hesabı mübalağa ile de· 
ğil vasrt1 bir rakamla kaydedecek 
olursak mahsul vermeğe başlryan bir ba· 

demden kabuklu olarak on kilo ve bir 
dönümde de kırk badem ağacı buluna
cağına göre, dönümden dört yüz kilo 
badem alınacaktır. 

Halen satılmakta olan bir kilo ba
demin etli değil yirmi kuruş olduğu ka
bul edil~cek olursa bir köylünün eline 
yalnrz bir dönüm bademlikten seksen 
lira gibi bir para geçeceği muhakkaktır. 

Yukarki. rakamlar vasatın çak altın· 
da besab edilmiştir. Badem ağacının alt
mış yıldan fazla yaşadığı göz önüne 
getirilerek bir taraftan ağaçsız, orta A
nadoluyu hem ağaçlanmış ve hem de 
köylü gelirini emniyet altına almış ol
ma bakımından, bu işe ne kadar önem 

verilse yeri vardır. ı 
Kastamoni Saylavr Tahsin COŞKAN 

.inkar 

Nakiller, terfiler, 
tayinler. 

Vakıflar Genel Direktörlüğü Va
ridat ve tahsilat direktörlüğüne va -
kıflar müfettişlerinden Cemal tayin 
olunmuştur. 

• Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı muhasebe direktörü Rıza, Finans 
Bakanlığı muhasebat umum direk -
törlüğü şube direktörlüğüne tayin 
olunmuştur. 

• T eşek.kül etmiş bulunun türk 
kodeks komisyonuna ceza mektebi 
ispençiyari kimya profesörü Badem
dorf' un da memur edilmesi Bakan -
lar Heyetince kararlaştırılmıştır. 

• Eski Sağlık müfettişlerinden 
Vehab Rize sıhat direktörlüğüne ta
yin olunmuştur. 

• Kırklareli ve Siird nafıa direk -
törlüklerinde çalışmakta olan 4 ün
cü sınıf baş mühendis Ferid ve Ra
sim 3 üncü sınıf baş mühendisliğe 
terfi ettirilmişlerdi. 

Kahve idhali mukavele
sinin uz al tılması işi 

Bir elden idaresi kararlaşan kahve it· 
hali işi için şirketle ekonomi bakanlığı 
arasında imza edilmiş bulunan mukave
le müddetinin aynı esaslar dairesinde 6 
ay daha uzatılması ve kahve ithalinin 
tek elden idaresini teminen akdolunacak 
yeni mukavele için münakasa ilanuun 7 
birinci teşrine kadar yapılması R;ı kanlar 
Heyetince kararlaştırılmıştır. 

Bu yılın kuru üzüm 
r- - .- rekoltesi 

Bize verilen malfimata göre, İzmir
de teşkil edilmiş olan resmi komisyon 
1936 kuru üzüm rekoltesini yüzde beş 
eksik veya fazlasiyle 77.413 ton olarak 
tahmin etmiştir. 

Geçen seneki rekolte 78.000 ton tes
bit eedilmişti. 

(A.A.)-

DiL KÖŞESİ 

Bir gcuetede §Öyle bir baılık gör
dük: 

"Daha bir sergi açıldı.,, 

Cümle içinde bir takım kelimele
rin bir az; öne alınması, yahad bir az; 
sona bırakılması nihayet, şehirler a• 
rasmdaki kullanıflardan ileri gelir 
ve manayı bozacak, değiıtirecek ma
hiyette olmadığı için hoı görülür. 
Böyle kuUanqlqrda ilratla lstanbal 
ağzının üstün tutulmasından yana 
değiliz. 

Fakat yukarda misal olarak verdi
ğimiz cümlede "daha,, nın ''sergi,, den 
önce gelmesiyle mana bozulmakta· 
dır. Kıyaslayalım: 

"Daha bir sergi açıldı.,, 
''Bir sergi daha açıldı.,, 
''Daha,, nın ayrı ayrı yerlerde kul

lanıldığı bu iki cümle arasında acık 
bir mana larkı vardır. 

''Daha bir sergi açıldı.,, 

Henüz bir sergi açıldı, demehtl'r. 
''Bir sergi daha açıldı,, ise ''evelce bir 
takım sergiler vardı; onlara bir sergi 
ilave olundu,, manasına gelir. 

Konuşurken birinci fekli, ikinci ma· 
nada kullananlarımı.z yok değildir. 

Fakat ağız.da kelimeye verilen bir te· 
Uifluz tarzı ile onu istediğimiz ma· 
naya getirebiliriz. Hatta sadece bir: 

- Eveti kelimesi bile birçok ruhi 
haletlerimizi ifade edebilecek, sevin
diğimizi, öfkelendiğimizi, bir mecbu
riyet altına girdiğimizi v.s. anlatac.ak 
şekilde ağzımızdan çıkar. 

Yazı yazarken buna imkan yol
tur. Ondan dolayı, ~'daha bir sergi a· 
çıldı,, değil ''bir sergi daha açıldı, 

ıeklinde yazmamız; doğru olur. 

, . 
Dün 

ı·uruştuı . 15r işlerine ve yeni 
ıra aid ilanlardan 
it vaprlır. 
·i ilan bedelleri 

İzmitotuı kurust= --.h. ·~• 
şunun 15 inci y~dönümü bugi.::< 
bir sevinç ve heyecan içinde t 
Şehir daha dünden itibaren bil.i 
ve taklarla süslenmişti. Saba 
kerlerimiz, mekteblilerirniz, E 

mız ve halk Cumuriyet alanıi 

narak Atatürk heykeline çeleM• 
duktan sonra heyecanlı söyle 
di. Ve halkın bu mutlu günlerı) 
sevinç ve minnet duygulan bi~su 
tancımıza, hükümete ve kahraıir' 
muza tekrarlandı. n 

Öğleden sonra halktan bir h te 

kevinden hareket ederek şehitligı 
Ve mezarlığa çelenkler koydu.~ 

renden sonra halkevi bandosu tan~ 
matem marşı çalınarak şehitlere sa 
çin susuldu. Gece bütün İzmit ışık' 
nldı. Halkevi tarafından tertib t. .. 

büyük bir fener alayı şehri baştan· 
dolaştı. On binlerce İzmitlinin kar 
bu alay meşaleler ve hava fişekler· 
sında parti, halkevi ve belediye ör 
ve Cumuriyet alanında durarak içte 
len bir sevinç içinde gösteriler , 
Milli oyunlar oynandx, marşlar söyl 

Gümüşhanede meyve~ 

hakkında tetkikl1 k 
z 

Gümüşane, 29 (A.A.)-:--.,.. y 
nomi bakanlığı Türko!' ~;s- k 
ki Doğanın şefliğinde "ı l e- ı~ 

D ne-
mütehassıslarından yd· kz 
bakanlığı mütehassısLyeı.. bi 
ain, İş bankası danıficıt·· nı k _.,,,. ... "1\~ 
ve Almanyanın belli ..,a?ı·mcyv .. t, . • ·,o.~e ~ 

d Mili il
. • ~~ rın an B. ay ıs ve umum m. ~1'. ~ 

Jile ekonomi danışmanı Saffet' en m O.\\,\\ 
0 

keb bir heyet şehrimize gelmiş, elm~ ~ 
tihsalat şekilleri hakkında tetkiklerde 1 ol 
lurunuştur. Tetkiklerden maksad meyv<. ."~., 
ürünlerimizin mükemmel bir surette am- nı ogr 
balajlarr yapılarak ihracını temin ve ih- :zıY""' 
raç edilemiyeceklerlıi de fenni bir şekil- '!,' 
de kurutmak suretivle "sürümünü temin gÖ7"~1 

etmektir. laflıtı 

İstanbulda muallimler 
için bir kamp açılıyor 
İstanbulda, Büyük adada, birinci 

mektebte, ve Hcğbeli ada ilk mektebin
de, 15 temmuzdan 15 ağustosa kadar, 
muallimler için bir kamp açılacağınr la
saca haber vermiştik. 

Bu kamp, muallimlerin az masrafla 
tatil zamanlarım iyi geçirmelerini, gü
zel haval • • ···~dP ~.. ., ..... : ... ; •e din-

a'~ ... ,.: naktadır lenmeler Kı • • • .... ı. · 
drr. KanJe_r~ 
çin ayn lliektJlere 
ler yemn, 
lira verana tı talebe 
kendileY ~r, hl, Par. lal 

k. <tsız b 
receKtı·~· ne :ır daiıiünd · 

a.ı.: 'latmme ~·· t-- bore · 
meler~ ,..tin • •' 'ını .. w•••• ~"rde 

Pılaca mıe lni,.,.., Yapı .. 
·.u.ıe tPoı...:1 ~ talaa •Ca -!f"ı <il An· 

muht~ ine bu set 
masr~e;ayn 29 !e a]r,. 

. agusto 
gezıı 1une baL-ı .. 

• "<Ul ıl·ç 
J 1~eke, eyli.il • '. cc 
n h • ıçın.

meş ~ a Prlacakt 
11 

ır, 

için ~ 

kat 'laldeki ev 
rek . 

esmo!llJ bak 
. allı' 

,7 sac Sı.ha<fa b 
~:la , a' 
' ıaptırıfan ~ 

d.J,.iiha::ıt aır~ v c . . oıSın1 
..ıı 'l ı~ıa Yıktc~ 

b 

elan: 
ı ihale ta 
ılmuştur. 

Eksiltm& 
nektuplan 
amaları. 

gün. sa. 

perşembe 9,! 
cuma 9,5 

1-2723 

rı..JJ{~ı'Ünde 'irkir:ı 
J~.i:tl .,'1baJıardat{ 
,rı o ıayet Yık< 

, KULOP) 
.. : .. ı tı ~ ,r-. r. •erin 
.tı ~ .'.lECE 

haıebetiyle 
v 

""'' l.iki büyük filnı 

n~' 
jfito 

,_,,ıı .. . 
yer'f'Z 
ferin 
kanların 
zeritı/e 
nnatloğ 
çek Jest 
VP. ıorı•u 

J~ ... ııe P 

ni:zi, itli), 



~syonu reisi olacak 
2l·J ı yapacağı toplantıda Habefistan dele-

•t, C!'.f,., gasyonuna bizzat riyaset ctınek niye· 
11 O/ tinde olduğunu bildirmiştir. 

' ~e.Cenevreye 
)......_ 

gidiyor 
1ıp,1 .\"'il be- Cenevreye hareket ede,ektir. 

ile 
{il <l~ma-

,.8<1 
~"- .f:J. Zee-
ll-qra~1. 

ll, bu gece· ""tevreye 

fCCektir. A ın sabah

İn erk nu do~rudan 
cfruya Cen,ir. 

iDış j~fr.1 , bu gece 

t"?iJisti ni hir 
aris, 29 c;ten gazetesi, 

eıJ>i'r T.~ ~:!:ffiLŞ oidu· 
~ 

u at~ı John Glubb'dur. 

k h~ aralıksız olarak arab 
klar,1 İngiltere hesabına 

mıştıı 

lubb ôl polisine kumanda et
edir. l her türlü çareye baş 

Relçikada "Halkçı cephe'' nin 
kurulmasına 'doğrn. 

Brüksel, 29 (A.A.) - Halkçı cephe
sine bir mukaddime olmak üzere tanın-
mış sosyalist, komünist ve liberal siya· 
set adamlarının iştirakiyle bir grup kati 
olarak kurulmuştur. 

Lavrens türedi 
vurarak Maverayı Şeriadaki 60.000 gö
çebenin dindaşlarına yardım etmek üze
re Filistin'e gitmelerine engel olmuştur. 

Bu göçebelerin Filistini istila etmelerini 
mene kadir tek adam oldugu söylenmek
tedir. 

Kendisi göçebeleri g2yet iyi tanımak
ta ve onlar üezirnde büyük bir nüfuza sa
bib bulunmaktadır. 

n.ssosya ; ·t hi rliğindeki partiler 
parti hali ne gelecekler 

aria, \\.) _ Sosyalist birliği 
federf reylerin ittifakında 
ekai~ul ettiği bir karar su-
e bi~tkil eden Uç partinin 
~:.-1inde birleJDleaini iste-

1 
e~el l(r eski hava bakanı Dea 
ftır )dİ 

•·- Hükümet bir tecr~beye giriş

miştir. Bu tecrübeye sosyalistliğin, cu

muriyetin ve miUetin menfaatlari ik

tizası olarak devam edilmelidir.,, 

Mumaileyh ko11ektif emniyeti ter

viç etmit ve ittifaklar veya bloklar siı

temi aleyhinde bulunmuştur. 

Kamarasında hükömet 
çekildi sorguya 

n cevab vermemek için Londraya gelmedi 

.A.) _ :Muhalifler Londra, 29 (A.A.) - Avam kamara-
Baldvin'in perşembe sında işçi grupu reisi Atli, bakanların 
kers'te kalacağı, çün- son beyanatları hakkında bugün öğleden 

11 
ında sorulacak bir ta- sonra fevkalade görüşmeler yapılmasını 

m sua e elde etmiştir. 
k b vermegi arzu et-

eme te o · F.l Bir çok mebuslar harb bakanı Duff akika ~ söyleni1mektedır. ı -
slar, hiıkümetten 1900 Kuper'in 24 hariranda Paristeki beyana-

Çemberleynin ve Pa- tı hakkında hükümetten istizahta bulun-
er'in söylemiş olduk- muşlar ve bu beyanatın hükümctin gö-

kt rüşüne uygun olup olmadığını sormuş-vib edip etmeme c 
)ardır. 
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Dış 
:;: Roma 

' atbuat ve propaganda 
ı:ın B. Altbiiyiık iaşist meclisi 

zahgına tay4 
1 

• . 
u mıttır. 

* Berlin B ' akanhksız bakan · 
l{ans .frank 'd · ı· ' senkircben e tıma ı 
Vestef~~y~ "~al ıosyaliıt kongre 
sinde ıoy.em'duğu bir nutukta ez
.. tll'it 'IÖyle dt. • _, '"lir: ,.. ~ 

- Bütiın dünyaya karfı alenen bir 
rcb bulunuy~ruz, zira Avrupanın 
çok bölgelerinde bir takım insanlar 

ndtr diye itisafa duçar ediliyor-
. Tazyik altında bulunmakta olan al 

akalliyetleri meaclenin yeniden 
&den geçirilmesi tazım oldugu kana
indeyiz,,. 

* Paris, - Eaki harb bakanı Fabn 
yl~iği bir nutukta ~llcktif emniye

n ıflas ettiğini ve eğer Fransa daimi 
laralı: tüfek elde buhınmak iatemiyor· 

Almanya ile anlapnaar lizrm geldigi-
i ebemiyetle lı:aydetmİftir. 

* Nevyork - Komünst partiıi, par
genel ıekreteri B. Kari Brovder'i re
umur namzedi göstermi.ftir. 

* Berlin, - General Valle, tayyare 
Romaya gitmıttir. 
General Mifel. kendisine Berlin zi 
etinin bütün alman tayyarecileri ti
intf,. derin bir tesir bırakmıf oldugu

ı temin etmiştir. 

* Bertin, - General Mitel-.. ingiliz 
:ayyare sanayii serrfıfnde huır bulun• 
_.ak 6zet'e Lonclraya gltmlQttr. 

Haberler 
* Londr<' - Japonya, ıngiliz dış 

bakanlığına bir muhtıra vererek Lond-

ra deniz andlaşmasına timdiJik ittir
0

ak 
etmek fikrinde olmadığını bildirmi~tir. 

* Paris -Blum kabinesinin yakın 

bir zamanda Pariı zabıtasını yeni bat· 
tan tensik etmek tasavvu:-unda bulun. 

makta olduğuna dair olan haberler tek
zib edilmektedir. 

* Pariı - ~iyon ıstasyon hanunaı. 

tarından biri dünkü at yarışlarında bir 
milyon frank kazanmrıtır. 

* Napoli, - Nekahat halinde bulu _ 

nan be' yüz kadar asker, huıün Habe
'istandan buraya gelmiftir. 

* Paria, - B. Blum, bugün B. Lit
vinof ile uzun undıya görütmüttür. 

* Moakova, - Harbinden alınan ha
berlere göre, Mançuko diplomatik aja

na B. Şiliupen ıovyet ba' konıolo.u B. 

SI.vutskiyi ziyaret ederek ,.;ki çin 

demiryollan eski itçi, memurlarından 
sovyet vatanda,ıarına verilmekte olup 

16 nisandan itibaren ketıilcn ikramiye 

ve tekaüd maaşlarının ödenmesine he

men yeniden başlanmak Üzere Mançuko 

hükümetir.in emir vermiş olduğunu bil

dirmiştir. B. Şiliupen, aynı zamanda ba

zı hususi şahıslann sovyet hükümetin

den muhtelif alacaldarı hakkında da B. 

SJavutıki'yc bir muhtıra tevdi eylemif-
tir. - - -

OTEL İŞÇlLERlNlN 

İSTEKLERİ KARŞISINDA 

Kot d Azür otelle 
ri lokavt yaı)tılar 

Nis, 29 (A.A.) - Kot d'Azür otel
leri, işçilerinin istekleri karşısında kapı
larını kapamak mecburiyetinde kalmış 
olan Kan otelcileri ile tesanüdlerini gös
termek için kapılarına kapamışlardır. 

Bu karar, diin gece verilmiştir. 

Nis şelırinde11 bir mam:ara 

Şimdi bu oteJlerc inm:ş olan müşte
rilere otelde kalabilecekleri, fakat ken

dilerine servis yapılacağı hakkında te

minat verilemiyeceğini bildirmiştir. 
Otellerin kapılarına bir takım afiş

ler asılmıştır. Bunlarda işçilere ne gibi 

sebeblerden dolayı yol verilmiı olduğu 
bildirilmekte ve bilhassa otel direktör
lerinin yeni masraflara dayanamrya

cak bir halde bulundukları anlatılmakta· 
dır. 

Bununla beraber dün gelmiı olan acy· 

yahlar, Nis'e uğrayan yokulan kabul et

mek için muhtelif sınıftan dört otel a

çık bırakılmış olduğundan, bir gece için 
yatacak yer bulmuşlardır. 

.')imal bölgesi radikal sosyali11ı 
federwıyonunun bir tcıkriri 
Lil, 29 (A.A.) - Şimal bölgesi radi

kal sosyalist federasyonu, bir takrir ka

bul etmiştir. Bu takrirde bilhassa şöyle 
denilmektedir: 

''7 haziran tarihinde sendikalar dele

geleri ile patronlar delegeleri arasında 
her iki tarafın rızasiyle serbestçe imza e

dilmiş olan mukavelelere riayet ettirme

nin ve caddelerde, mağazalarda ve fabri

kalarda intizamını temin etmenin mut

lak bir zaruret olduğuna hükümetin dik
katini celbederiz.,, 

Takririn sonunda federasyonun sağ 
cenahın olsun, sol cenah müntehasırun 
olsun bir diktatörlük vücuda getirmesi 

için yapılacak her türlü propaganda ve 

teıebbüse düıman olduğu beyan olun
maktadır • 

Saray Bosna 
• • • • 
cınayetının 

yıldönümü 

Büyük Harba sebcb olan 
cinayet 22 yıl önce 

işlenmişti 

Viyana, .ag (A.A.) - Ciazetelerin 

çogu, umumi harbm batlanğıcı demek 

olan 28-haziran-1914 tarihinde Saray 

Bosnada vuku bulmu, olan ınikaıdın 

yıldonümüııe bir takım makaleler ayır

maktadırlar. G:ızeteler, bu münasebet

le Arşidiık 1-"ranı.ua Ferdinand'ın sıya

sal faaliyetinden bahsetmekte ve müte

veffanın iktidar mevkiine gelir gelmez im

paratorluğun muhtelif milletlerine geniş 

bir muhtari}el vererek federal bir dev

let ve halihazırda iltizam oh:nmakta 

olan 'ekilde bir Tuna iktisadi bloku 

vücuda getirmek planını tatb1k eyle
mek azminde bulunmu9 olduğuhu yaz. 
maktadırlar. 

• 

''HALK CEPHESİ'' NİN ZA FERiNi KUTLAMAK İÇiN 

Rube sosyalistlerinin nümayişi 
B. Salengro J,ir nutul{ söyliyerek lıalk~ılaı· 

ceııhesinin gayelerini anlattı 
Rube, 29 (A.A.) - Mahalli sosyalist 

partisi şubesi, "Halkçılar cephesi" nin 
zaferini kutlamak için büyiık bir nüma
yiş tertib etmıştir. Bu nümayişte iç iş
ler bakam B. Salengro, iş bakanı B. Lö

ba ve Rube belediye reisi hazır bulun
mu.,lar ve belediye dairesinin her tara
fı kızıl bayraklarla donatılmış olan to
ren salonunda kabul edilmişlerdir. 

Salonda bin kadar sosyalist bulunu
yordu. 

B. Salengro ile B. Löba, yumruklar 

ha\aya kaldırılmış olduğu halde o• !e

nen 'enterna yonal'' ve ''yoldas .. marş
ları ile karşılanmı tardır. 

B. Löba'ya on bir takım sanatkara
ne hediyeler verilmiş ve kendisi de par
tinin faal azalarına hararetle teşekkür 
etmiştir. 

B. Löba ile spor müsteşarı B. Lag
ranj'ın hitabelerinden sonra B. Saleng· 
ro söz alarak bilhassa şöyle demiştir: 

"- Biz, iktidar mevkiine gelir gel--mez kazanmış oldukları zaferi guya bir 

kusur işlemiş gibi affettirmeğe uğraş· 

maktan başka bir şey düşünmiyen kim
seleriz. Bütün gayret ve özenimizi pro-

gramımızı bir k!ğıd parçası addettirme

meğe, imzamızı inkar etmemeğe, veril
mi, olan söze sadık kalmağa sarfedi

yoruz. Demagojiye karşı bir cephe kur

mağa azmetmiş ve fakat aynı zamanda 

milyonlarca insanın ümidlerini boşa çı
karmamağa karar vermif olan bizler, 

gerek hükümette, gerek meclislerde ve 
gerek memlekette müttehid kalacağız." 

Mosl{ova aleyhdarı 

Partilerimizin beraberce imzalamıJ 
oldukları programı ancak bu suretle 
tatbik edeceğiz. 

Bazı cemiyetlerin fiatları yükseltme· 
ğe matuf olan spekülasyonları yapmak-

B. Roje Salengro gazetecilerle 
konuşuyor 

ta olduklarını haber veren B. Salengro 
suçlulara aid dosyaları adliyeye vere
ceğini ve bunların kanunun şiddetli hü 
kümleri ile cezalandırılmalarını söyle
miştir. 

Grevlerden bahseden B. Salengr 
işçi sınıfının bir takım .ifratkirane 
reketlere kapılarak zaferinin parlakl 
ğını lekelememcsi lizrm geldiğini sö 
lemiıtir. 

Sözü birliklere intikal ettiren hat· 
fesih kararnamelerini katiyen keyfi 
rette hareket etmeksizin ve aynı 
manda zifa da kapılmaksızm t.atbik 
meğe·azmetmiş olduğunu beyan ey 
miştir. 

komünist B. Dor 
}

1eni kuı·duğu 
. Sen 

partisinin programın 
Deni de . anlatb. · 

. 
B. ]ak Doryo, St!n Dt!ni ht!l•diyt!sindt! 

söz söylt!rlct!n 

Kapatılan birliklerin 
azaları 

Gen.- 11iim11yiş r•pmağa de,·aa 
ediyorlar 

Paris, 29 ( A.A.) - Zafer abidesin

de yapılan ''Mc~le" alayından sonra 

feshedilmiş olan bi1 likleı e ınensub bu

lundukları sanılan iki yüz kadar deli. 

kanlı, "Pransa, frans11.larındır" diya 
bc!.öırarak v Ma 

"' e rseyyez marşını söyli-
yerek Şanzelize'den aşa.gıya doğru 
mek istemişlerdir. 

Polis, bunları dağıtmı 
yinni kadarını tevk' 

Paris, 29 (A.A.) - Gazeteler, 
kova aleyhdan komünist B. Jak Do 
nun "Halkçı Fransa., adında yen 
parti kurmuş olduğunu haber verrn 
dirler. 

Gazeteler, "yeni bir takım §eyl 

mağa başlıyor,, demektedir. "Hal 
cephesi" gazeteleri ise "Hlkçı Fr: 

partiai ile B. dö La Rok'un teıkil 
olduğu "fransız aosyaJ., partili ar 

bir rekabet uyanacağını kestirme 
ler. 

Sen Deni, 29 ( A.A.) - Sen D 
lediye reiai ve sabık komüniıt 
deri mebualardan B. )ak Doryo, 
bir çok kimselerin ve eyaletlerde 
deleıelerin huzurunda aon 
vücuda cetirmit olduğu "Halkçı 
nin programırun ana hatlan ne ol 

• izah etmittir. Bu partinin kurul 
eli reamiletmiıtir. 

Bu parti, bütün fraıı.ız i§Çi 
~ileri ile orta aıruflannı bir ar 

lamak ve onl.n yabancı tesirin 
tannak ta1&YVW'Undadır. 

r···w~~eker'in 

1 W. Ders) 
i Ankara ve lıtanbqJ o., 

telerinde lt Peker'in verd" 
l&b derılerinde tut• 
notlan, gözden g·ad·ı.--., 
ra, ULUS Ba.anm..-
linde basıl 
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unya a olup bitenler 
Bu. ela bir posta rekoı·u Cibuti'ye hareket eden tren İtalyan 

bayraklariyle süslenmiş ve makineli tü
feklerle techiz edilmi§ti. 

J ~ABANC\ GAZETELERDE o 
Donanma harekeve \ B.T.R.ARAS 

Geçenlerde bazı londralılar, po:ıta· 

cmın kendilerine, 28 yıl önce postaya 
verilmiş mektublar getirmesi karşısında 
hayretler içinde kalmışlardır. 

Bir kaç hafta önce. Londra posta i· 
daresi, tamir edilmek üzere bir kenara 
atılmış bir posta kutusunu açtığı zaman, 
içinde bundan 28 yıl önce atıimış mek· 
tublar buluyor. Posta idaresi, ilk önce 
mektubları yakıp hiç ses çıkarmamayı 
dil ünmüş. İkinci şık olarak, adreslerine 
göndermeği tasarlamış ve bu son şekle 
göre hareket etmiş. Tesadüf bu, adres 
sahihlerinin hepsi de sağmış. 

Posta pulunrın doğu~u 
Mektub yazar, pulunu yapıştırırız, 

fakat çoğumuz posta pulunun ilk defa, 
nasıl ve nereden çıktığını bilmeyiz. 

Entı·ansijan gazete ine beyanatta 
hulundu 

•'Biz revizyoncu değiliz. 

Bundan bcılısedil I: "ini 
işitmek bile istemem." 

Bundan hemen hemen yüz yıl önce, 
İskoçyada bir posta süri.icüsü arabasın
dan athyarak, hanlardan birinde çalışan 
yoksul bir kızcağıza bir mcktub uzatı· 
yor. Kızcağız icin bu mektubun değeri 
çok büyüktü. Zira, yabancı bir divarda 
olan erkek kardeşinden gelmisti. 

~-~· ............... ~-~ ·~..---d 

lıalya imparatorluğu 

Noye Zührer Saytung gazetesıne 

Milanodan bildiriliyor: 

Yarı resmi kaynakların yayınlarına 

göre, İtalyanın doğu Afrikasındaki im· 
paratorluğu 1.708.000 kilometre murnb
baı, yani, İtalyanın altı mislidir. Bugü
ne kadar istila edilmiş olan topraklar
daki habeş halkı altı milyon kişi tahmin 

edilmektedir. 
Adisababa ilbaylrğının sahası 7000 

kilometre murabbaıdır. Nüfusu 300.000 

kişi olarak tahmin ediliyor. 
Eritre ve Somalı SÖ!lllirgeleriyle bir

likte İtalyanın tekmil doğu Afrikasın
daki nüfusu 7 .600.000 kisidir. 

İtalyan gazeteleri Britanya elçisinin 
Adisababadan hareketi hakkında malO
mat vermektedirler. Britanya elcisi. 
bir per embe ~nü hic <Hkkati füerine 
toplamadan. habes V kil met mf"rkezin
ien ayrılmıstrr. Kendisini (!ecirmek i
çin kor diplnmatik. bir cok inı:;1iz ve 
bir kac hindli ve ermeni tüccar istas
yonda hazrr bulunmustur. 

Mektubu alıp bir çok te<-ekkürler et
tikten sonra, sürücü, kızdan iki şiling 
posta ücreti istiyor. 

Zavallı kız, ömründe iki şilingi bir 
arada görmemişti. Böyle büyük bir ye

kfın tutan ücreti o verememiş, mektubu 
açmadaıı, yüre ~ i sızlaya sızlaya siirücü
ye p,eri vermek zorunda kalmıstı. 

Kız, teessüründen avaz avaz bağırıp 
ağlamaya bashyor. Ayni posta araba
siyle yolculuğa çıkmıs olan bir centil· 
men, kızın figanın" dayanamıyarak, pos
ta Ucretini vererek mel-tubu kıza teslim 

edivor. 

'Bu Centilmen Rovald Hil idi. Ro· 
vald Hil yoh•na devam ediyor: fokat O· 

nu derin bir dii~iince .;:ırıyor. On ın dü

süncesi, vatanında hiikiim siirmekte o
lan adetin kötiilüğü idi. Posta sr riicü
leri ~anları i"Stectiüi üc;eti alıyorlı>rdı. 

Bir kaç yıl sonra bir hal çaresi bu
lan Hit. derhal inpili?'. hiikiimeti ile mü· 
nasehete girerek. ~nlasryor. Bu anlaş· 
mantn neticcsi.,'1c i11- mndern nosta pu
ln dünvava uelivor. Bu pulun i;.,.crinde 
Kır:ılic;;e Vikt(\ .. ,•.,nın resmi vardı ve fi. 
atı rfa hir peni idi. · 

Cenevrede İngiliz ve fransız delegeleri 

fi abes ve Ren meseleleri ile -
Milletler Cemiyetinin ref oı·mu 

• • 
ışı üzerinde uyuştular 

B. Van Zeeland asam le reisi o u or 
(Başı ı. inci sayfada) 

yanın iştirak edip etmiyeceği şupheli 
olmasına göre lokarnolular içtimaının 
tehiri münasib olacağı mütaleasında· 

dırlar. 

S - Milletler Cemiyetinde reform 
yapılması meselesine gelince bu iş için 
bir tetkik komitesi vücude getirmek 
saati henüz gelmemiştir. 

B. Van Zeelcmd Asamble 
reuıı oluyor 

Cenevre, 29 (A.A.) - Öğrenildiği· 
ne göre bütün delegasyonlar, B. Van 
Zeelandı Milletler Cemiyeti Asamblesi 
reisliğine seçmek hususunda mutabık 

1ı:almış1ardır. 

lwlyu Milletler Cemiyetine 
bir nota ııerecek 

Cenevre, 29 (A.A.) - B. Lovaskopo 
·bugün 1talya'nın hareket tar~ı hakkın· 
:la franıuz dlŞ bakanı Delbos'a izahat 
ven: iş ve hükümetinin hangi şartlar al-

tında Milletler Ce~iyeti toplantılarına 
iştirak edeceğine dair yarın Milletler 
Cemiyetine bir nota vereceğini söyle
miştir. 

8. Dclbolf Avusturyo 
delegesiyle görü~ıü 

Cenevre, 29 (A.A.) - Fransız dış 

bakanı Delbos bugün Avusturya delege
si ile görüşerek Tuna meselelerinin 
tetkiki için başbakan şu,nig'i asamble
nin bu toplantı devresinde Cenevreye 
çağırmasını istemiştir. 

l~çi partisinin zecri tedbirler 
lehindeki mitingi 

Londra. 29 (A.A.) - İşçi partisi zec
ri tedbirlerin kaldırılması aleyhinde 

büyük bir miting yapmıştır. 
İşçi lideri Altl'e ''kuvvet önünde ri

cat barba müracaat olur,, demiştir. 
Mitingde zecri tedbirlerin kaldml

masını takbih eden bir karar sureti ka
bul olunmuştur. 

=======================================-=-"'"_,...-~~ 

Jlo11trö meldubltırı: .2 

Konferansta 
(Başı 1 inci sayfada) 

yor ve salahiyettar hiç kimse tarafın

dan teyid edilmiyen bu haberler şa

yanı dikkat bir kolaylıkla konferans 

salonlannın eşiklerine kadar yayılı· 
yor. 

Konferansta, dikkat edilecek tip 

gazeteciler., ve.... (§imdilik söylemi
yeceğim) dir. Ve gazeteci ne kadar 
bedbin ise. öteki o kadar aksinedir. 
O mu ötekini, öteki mi onu tamamlı
yor, bilmem! fakat yalan haber, bu 
ikisinden çıkıyor. 

* • • 
Ben Montröye gelmeden önce, ls-

1 ri ba ka türlü düşünür, lsviçre

klif mektllb'l~sın~ki ihtilafların ma
t evveline kadar kr - .. le rahat-
isyonu reisli rine 
onderilccek mcktu 
-.daı gelmiş olnıac: 
• • şı lazımdıt'. Jl 

" bizı. 
r 

birinci •• gun 
ça konuşulabileceği bir yer zanneder

dim. 

Bu sabah Jurnal de Geneve'de 

boğazlar konferansı hakkında çıkan 
çapraşık yazıyı görünce hayretler 

içinde kaldım. 
İsviçre, ya lsviçrede toplanacak 

beynelmilel konferanslara, bu könfe

ranslara iştirak edecek memleket!erin 

ayrı ayrı davalarına kayıdsız, şartsız 

hürmet edecek kadar bitaraf bir mem

lekettir, ya değildir. 

lsviçre bitaraf ise İsviçreli gazete
ler susmalıdır. Değilse. milletler da
valarını aralarında daha emniyetle 
konuşacak başka bir yer aramalıdır. 
• Neset Halil ATAY 

Dı~ B.,T~1nımrzrn. Ti:.ntransijan gazetesi
ne \•erdiği imzalı resim · 

Paris'te çıkan Entransijan gazetesi
nin Montrö'ye gönderdiği hı!susi mu· 
habiri ]an. Tuveneıı yazryor: 

"Yeni Türkiye, Dış İşleri Bakanı 

B. Tevfik Rüştü Aras'm şahsında müm
taz bir devlet adamına maliktir, öyle 
bir devlet adamı ki memleketinin sulh
perveranc inkışafını uzun &eneler çalı
şarak hazırlamıştır. Montrö toplantısını 
temin eden, bu toplantının yapılması 

için ileri sürülen bütün güçlükleri ye
nen gene B. Tevfik Rüştü Aras'tır. 

Montrö konferansı, türk talebinin 
teknik kısmının münakaşasına kapıldı
ğı sırada fırsat bularak yanına vaklaş· 
tım ve ilk intibahınnı sordum. 

R . Aras,. me lenin yalnız ortaya 

konması tarzından değil, aynı zamanda 
memleketinin bu vesile ile karşılastığı 
dostça tezahiirlerden doğan memnuni· 
yetini saklamadı. Görüşmemiz pek ça
buk siy,..si bir şekrl aldı. Türk bak nı
na sordum: 

- 'Boğazların tahkimi işinin lazım 
geldiğine s'mdi ned~n hükmediyorsu
nuz? 

B. Tevfik Riiştü Aras samimiyetle 
dedi ki: 

- Cünkü şimdi butün umumi şart
lar değişmiştir. Bu değişen şartlara uy· 
mak Hizımdı. Bizim isteğimizi tacil e
den nokta, gerirmekte olduğumuz em
niyet krizidir. Biz bugün Avrupa sulh 
ve sü ·ununa, Avrupa emniyetine, te -
did altında bulunan Avrupa emniyetine 
fiilen yardımda b ılunm2k istiyoruz ve 
bunun idn de zayrf değil. kuvvetli ol
mak arzusundavız. Cünkü biz bu em
niyete menfaat bakımından olduğu ka
dar te'hli~e b2kn·,..mdıın da bağlıvız. 

- Süohesiz Bav Bakan.. f" ·at bu 
harct-etinizin r,.v·zvonc ı hir ;eı:t telak

ki PrH1mesi tehlikesi vok mudur? 
B. Tevfik Rüştü Aras'ı tam can ala· 

cak yerinden yakalamıştım. 
Ayağa kalktı. 

- Hayır .. dedi. Hareketimizde böy
le bir mana yoktur ve bundan bahsedil
diğini i itmek bile istemem. Eğer "re
vizyon" kelimesiyle arazinin yeni baş
tan taksimi anlaşılıyorsa bizim boğaz
lar rejimi hakkındaki isteğimiz katiyen 
bu kategori arasında yer almaz. Hatta 
bizim isteğimiz böyle bir düşüncenin" 
tam tersidir. Çünkü mesele gerek bizim 
ve gerekse diğerlerinin emniyetlerimiz 
bakımından müzakere edilmektedir. 

Biz, her memleketin kendi toprakla
n üzerindeki hakimiyetine hürmet et· 
meği istediğimiz kadar kendi toprakla
rımız üzerindeki hakimiyetimize hür
met gösterilmesini isteriz. Fikrimi da
ha açık olarak izah için diyeyim ki her 
memleket, milletler ailesi içinde bir 
uzuv olarak telakki edilmelidir. Bizim 
hareketimiz muahedeleri bozmak, iptal 
etmek gayesini güden tehlikeli hareket
lere benzemez. Vaziyeti olduğu gibi 
mlitaJea edelim. Biz ameli kıymeti ar
tık kalmamış olan bir muahedenin ye· 
:tine bul?ilnkü realitelere uygun bir dl-

~ ~ 

hava silahı~ 
Noye Fraye Prese gazetesi yukarı

daki başlık altında yazdığı bfr yauda 
diyor ki: 
İmparatorluk mudafaasına müessir 

bir surette şekil vermek için yapılmak
ta olan görüşmelere katılmak üzere ce
nubi Afrikanın çalışkan ve çok tanın
mış harb bakanı bu günlerde Londrada 
bulunmaktadır. Avustralya, bu mesele
ye büyük bir ehemiyet vermekte, do
minyonlarla Hindi:;tan esaslı br surette 
bu dava ile meşgul olmaktadır. Dünya 
harbmdan beri, kamoyu, silahlanma 
meselesiyle bu günkü kadar hiç bir za
man ilgilenmemiş olan İngilterenin bu 
mesele etrafındaki alakasından bahse 
bile lüzum yoktur. 

Son zamanlarda her tarafı velveleye 
veren sesler işitilmiş olmalı ki, denizde 
karada ve bilhassa havacılıkta kısmen 

tatbik edilmekte, kısmen de tatbik edil
mek üzere olan silahlanma programı, a
labildiğine yürümektedir. 

Büyük Britanya, dünyanın her tara
fında, kendine donanma hareket üsleri 
bulmasını bilmiştir. Bütün bu yerler, 
icab eden istihkamlar yapılmak suretile 
denizden yapılacak bir hücuma karşı 
zaptedilmez bir hale sokuldular, yahud 
sokulabildiler. 

Potansiyel düşmanların, baskın halin
de tayyare hücumları için çıkış nokta
sını teşkil eden sahalardan uzakta bu-

iTALYA VE 
Sidsı·enska Dagblad gazetesinden: 

(Malmö - lsveç) 

1 

Habeşistanın istilası yüzünden çıkan 
şiddetli münakaşalar bize İtalyanın Av
rupa kıtasında ele geçirdiği yeni bir 
sömürgeyi unutturdu: Arnavutluktan 
bahsetmek istiyoruz. 

İtalyanın eskidenberi bu küçük Av· 
rupa memleketi üzerinde büyük emelle
ri vardı. Bu emeller, 1923 deki mahud 
Sefirler konferansından sonra büsbütün 
arttı. 1926 ve 1927 de imzalanan i i m~
ahede ise İtalyanın Adiryatik ko c:ı ı 
hakkındaki maksadını tamamen acığa 
vurdu. Bu iki dostluk muahedesini 1931 

deki iktısadi anlaşma kuvvetlendirdi. 
Bu anlaşmaya göre İtalya, Arnavudlu· 
ğa 100 milyon altın frank borç verecek
ti. Arnavudluk bu borcu on taksitte ö
diyecekti. Taksitlerin ödenmiye başlan
ma zamanı ise Arnavudluk büdcesinin 
borç ödeme vaziyetine girdiği, tamamen 
düzgün bir hal aldığı vakit başlıyacaktı. 
Bu pek cömerd şartlarla verilen para 
borçtan ziyade bir hediye mahiye
tini açıkça göstermekte idi. İtalya, bı 
büyük lütfüne mukabil Arnavudluğun 

bütün maliyesine, idaresine, iktısadi ha
yatına ve ordusuna vazıyed edecekti. 
Bu ağır şartlara Viyana, Bertin, Paris
te tahsil görmüş genç arnavudlar riza 
göstermediler. Kırat Zogo da onlarla 

bir oldu ve bütün memleket tek bir ses 
heyecııniyle çalkandı: ''Arnavudluk ar
navudlarındrr ... İtalyanları Arnavudluk

ta istemiyoruz .. '' 
• Fakat Arnavudluk, içinde bucaladığı 

ğerini ikame etmek istiyoruz. İşte bu 
kadar. 

Bizim için çok ehemiyetli olan bu 
meseledir. Aldığı umumi vaziyet ve 
gösterdiği müzaharetten dolayı Fran
saya bilhassa minnetlerimi beyan etmek 
isterim. Esasen Fransanın aldığı vazi· 
yet bizi hayrete düşürmedi. Çünkü 
bu ik~ memleketi biribirine bağhyan 

karşılıklı samimi bağların bir ifadesi, 
birkaç asırlık dostluğun tabii neticesi
dir. 

B. Tevfik Rüştü Aras'rn bu beyana
tı meseleyi dosdoğru olarak izah edi
yor. Türkiyenin bu hareketini, birkaç 
ay evel Avrupa sulhunu bozan diğer 

jestler gibi görmek istiyenler bile bile 
hataya düşüyorlar. Programı revizyo
nizme karşı olan Balkan antantına da
hil Türkiye, hudud işaretlerini altüst 
edecek tehlikeli b: .. yola atılamazdı. B. 
Tevfik Rüştü Aras'm. bu düşüncemize 
kuvvet verdiğini görmekle memnunuz. 

lunan ni bugün 

de halaln • j 
Bugi \inbı> 

~ ,ı ... 
man ta::, eıer 
süratle uçmaktac 

Bu mesafe, bası 
hava hücumlarına' 
siper diye telakkja 
tanyanın Akdeniz.S 
den hiç birinin b: 
dıkları anlaşılır. 

Mesela, Malta S;ti 
re, Trablustan 18 ı 
sahillerinden ~Ôlh .ı:"• · a.e .. aie
dedir. Cebelüttabastaıa aşağJ 
Britanyaya ait olrpraldada çev· 

rilmiştir. 

Ancak, bilhassaeket iissü. ha

va hücumlarına k<!Lyanın en mü· 
ke.mmel bir sueretim edilmiş ve 
dolayısiyle korunk bit' yeridir. 
Muazzam müdafaa r dağların, ka· 
yalar içine oyuluPitirilıniştir ki, 
en müthiş bombal~e bunları talı· 
rib edebilecek kud değildirler. 
Mısır ve Filistin manları. evve· 

li askeri bir şekle * tazundır; bu 
·· kü gU d b.. . .. 1 .. ,_a -Rsteril· gun n e uyua aK t:." 

mekte olan Kıbrıs ceza ayni tarz· 
da islaha muhtaçdıı:tacak her tür
lü tertibata rağme no\ttalara. ön 
Asyadan kolayca h:ıaskını yapı1a· 
bitir. 

ARNAVlJLUK 
para sıkıntısına ~ugC1yadan çare bu
lamazdı. Bir tarafta:.ı ınaddi sıkın· 
tr, diğer taraftan ital; ordularının Ha• 
bcşistanda M usolini!ı .ele ıieet sa· 
hasında kazandıkla~ferler yeni '"tır 
Arnavudluk • 1talyaunlaşmasını do· 
ğurdu. Bu seferki )nlaşmanın bağ
ları o kadar sıkı tulu ki, artık Ar
navudluğun hakiki ürgeliğine hülC· 
metmek hiç de müb:a sayılmaz. Bel· 
gradda toplanan soıalkan konferan· 
sında Yugoslavya u açıktan açıga 
söylemekten çekinrr. Amavudluğun 
bir Balkan devleti Gk değil, İtalya· 
nrn Adiryatiğin beriafındaki bir kıs· 
mı olarak kabulü laa geleceğini bil· 
dirdi. 

İtalya - Arnavudl arasındaki yeni 
muahede (1<'~6) 1<l3nlaşmasının ver
diği hayal sul:utunQcısını çıkaracak 
mahiyettedir. İtal} ilk tecrübenin 
verdiği dersle bu a Arnavudluğa 

karşı cömerdcesine fil, pek ulu dav· 
ranmıştır. Adeta ya:ağı mali yardım· 
ları damla damla yaakta, eski bol va

idler yerine ancak izler karşılığı pa
ra vermektedir. Ar itimad ve dostlu\ 

yerine ''ver bana .. reyim sana" poli· 

tikası kaim olmuşt 
Tabii 1931 yıhnnOO mily( :v "41tın 

franklık para yardırm .. S'Lya du~l~ . .thf· 

nun yerine İtalya Arnavudluğa büdce 
açığını kapatmak için 4 milyon altrn 
frank verecek.. 

Ayrıca Arnavudluk tütün rejisine 3 

milyon franklık yardımda bulunacak. 
Bu 3 milyonla tütün monopol idaresi 
asrileştirilecek ve hasılatı borcun itfa· 
sına sarfolunacak. 

Bunlardan ba ka İtalya Arnavudluğa 
10 milyon altın frank traktör, ziraat ma· 
kinası. tohum ve saire verecek. Böylece 
çok geri vazivette bulunan Arnavudluk 
ziraatinin is15.hını temin edecek. 15 se
nede tediye edilecek bu 10 milvon al
tın franklık istikrazın karşılığı da Ar
navudluk petrolları olacak. 

İtalya, Draç limanının asri bir şekil
de genisletilerek yapılması için de Ar
navudluğa borç verecek. Buradaki in a· 
atı İtalyan mühendisleri idare erecPk· 
ter ve tabii İtalyan malzemesi kullanı
lacak. 

Arnavudlukdaki petrolun imtiyazı 

(Azienda İtalyana Petroli Albıına) ital 
yan _şirketinin elindedir. Bu ~irkete bıi· 
tün Arnavudluk içinde petrol ar2ma ve 
bulunacak petrolların işletme i"" iyazı 

verilmistir Arnavudluk kuyular nın tim 
diki halde senelik petrol istilır~•ı;tı 30 
bin tondu·. İtalyanlar bunu ,. ' '· IO J 
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• 
nena1manı 

ev ve şehir 

f ederasyontı 
I 

SA Boğazlar konferansının hususıA 
- ce"Lsesinde 

n~~ -~enen_ıencioğJu verdiğimiz mukave 
A - Modern site. zda bayındırlık çalışmala

uk bir önemle ilerlcmege 
ünlerde bir taraftan ev 

~·atifleri kurulurken, di
)U işlerde uzun yılların 

B - Bir bölge planının yapılması 
lüzumu. 

nu ooyı;~!?!.~ •. ~~!sır e~en beyanatında neler söyJed C - Bölgenin hazırlık etüdü. 

dayanan ve şehirlerin 

*ok lüzumlu diışünceleri 
tlerarası ev ve şehir ame

..jSyonunu hatırlamak fay

D - Evler, sanat ve ticaret bölge-
leri. 

kavelesının asker. . d ) 1 fı gelecekte hiç bir sureti -
1 rlne doğrudan doğ'Rız . e, 

1 ~2~ mu- mak niyetinde değildir e agır aştır- f(aradcrıi ... 'in h • 
taallük eden her !\eyi"ld hukumJe- · "' ll.'fll$ı VOZiy, 

unlann bütnn et\ld mev-
ksiz tetkik edilmesi çok 

f 

adaşlarımızın çok iy i bil
'>u federa vonun mer kezi 
A.dresi şudur: 

1 Row Landon, W c. I 

: 108 l n .. ,, ,.. _ZP ler'· ı ..- ... _ , .• .., L. ep 
• • bft ,.. ıı • 

Bur ac •.Jh m fakat iHnci ,,.. tı t~amıyoru . 
air. Bu za d , eJn ~na"dan B. V ink-

. B Jçika ~Dg • " l • re ıs e nı zamanda, mer tezı Bru t·· 

dir. Bu zat aY n milletlerarası malı 1li 
ld buluna 

9e e . )i&tnin de ikinci başkanıdır. 
idare bır ı.· a· ·ı·k 1 1 . Lion bele ıyecı ı top antı a-
Parıs ve . 

d tanırım. Yaşının oldukça ılerle-
rm an _ .. h . ~-·ı . ımasına ragmen mu ım bir i:Ulıl 
mış o b" "k. 

1 ak derecede uyu ışleri üzerine al· o ac . 
mıştır. Burada Belçıka şehirleri ve Be-
lediyeler birliği adına delegedir. 

Federasyonda 19 memleketin mahal
li idaresi azadır. Fakat son Londra kon· 
gresine 47 millet iştirak etmiştir. Şim
diye kadar programına giren işler üze
rinde yapılan ~tüdlcr 14 kongrede mü
nakaşa ve tetkik edilmişti, bunlardan 
bir kısmının esaslan şöyledir: 

f925 A~sterdanı kongresi. 
1 - Bolge amenajmanları ve büytk 

tehirlerin yaşayışı. 

ne ııo.ooo tona ve sonraki senelerde de 
300.000 tona çıkarmak . . 

1 Anlaşınan b" ıstıyor ar. 
ın ır faslı da İtalyaya Ar-

navudlug- a ..... vked - . . . bal k • .. _. ecegı pırınç ve ı 
içın gu ..... -ı•L seıb • . d" 

ıı .... ~ :U ~~ esuıı vermekte ır. 
Tütun ve pcttoı aricinde bütün 

Arnavudluk ziraati ~anın fili kont· 
rotu altında buluna~. İtalyan teba
ası ı;erbestçe Aınavue1 hicret edebi
lece~, burada toprak p yerleşebile
cektır. 

İtalyan sömürge\ bunlarla da 
kalmıyor .. Arnavudlu mülki idaresi 
ltalyan müşavirlerine olacak, hatta 
kıral Zogo'nun ordu\ büyük mik-
darda İtalyan zabitle, mualimliği 
altında bulunacak, '~udluğa gide· 
cek bu askeri heyetir i aynı zaman
da kıralm saray ~uv,. • • lacak 

ı reısı o • 
görülüyor ki (Kıra!). 

1 
kont 

ıta yan • 
rotundan kurtulamıyc b fız alayın-
a k . · ·1· 11" ~ a a ı ıngı ız mua ırn 1 erlerini 
• b'tl . ter y ıtalyan za ı erıne t kl 

1931 , lece er. 
de kıral Zogo nun ~ k atılmış 

1 b.. .. "t l e ap 
o an utun ı a yan 

1 
• h men 

eb erı e 
açılacak. Arnavud 

1 
. 'talyan 

• ..ben ı 
mekteb planını tatb• kl ·

1 •ce er ve • 
talyanca mekteblerdc • 

1 
k 

0 urı o ara • ltutulacak. 
İtalyanın bu 

basması ne Yu ~ın ne de Yuna
n:.,. ıana gide 

ğı .r. İtalyan lt bir YUiyet de-
gerniıe • . h ·· heli harnulele J nın sıla , ve şup-

r e do)\ . "k 
denizinde rn k"k olarak Adnyatı e ı dot. 
mulcleri Valo .,.... "malan ve bu ha-

na, .uıı.. 
limanlarına b 

1 
-... S~nti Karanta 

oşa trnıt . . 
di eleri çoğaltın n hısıcdılen cn-

aktaer. 

E - Bölgenin kurutulması. 
F - Serbest parçalar. 
G - Gelip geçme ve taşıma işleri. 
H - Mahalli idare sistemi 
2 - Bölge içinde projeler: 
A - Parklar. 

gertik :> ' bilvasıta I Saıx11 halinde r·· 1 • ve Karadeniz devletl,erinı" :ı- • , ltrii·ıye 
Mukavele projesi beş kısıneskut bit.nraf kal · enıniveti 

mış 13 maddeden mürekkebtir. Ü .. .. .t.r8(l, Gene mühim olan.ikinci 
. çuncu madde sa h 1. .. deniz· h nokta K sım hakkında umumi ızahat verce.. k" b. ' vaş a ınde Tur- ın ususi vaziyetine ve b • 

B - Park sistemleri ve eğlenceleri. 

Nevyork lwn~resi. 

ve bunu her madde hakkında bazı ı.. ıyl ek ıtaraf. ka.ldığı takdirde, tecim ve kıy~arında sakin mernleketıe~n deen 
_ 'I ı çı gemılerıne geçm b . . Yetıne taalluk kt hatla tamamlayacagım. e ser estısı ~- L . etme edfr. Bu denize 

Tecim gem ilerinin boğazlardan ~tır. :.:ka;l ~illetler cemiyeti paktı- b~s~;;;Uz~ içi? ydegbane ihtiyaç, herkes 
, tir..ı ara ı vasfının tayini mese- erın e ulunan d gecı.ş tar.zı - ve bı·z k b ket limanla ost nıemJ B. . . k • hastane ve balıkçı ge· tarifa - · . pa tın u hususta rına yapacagı do ti . 1 - Sirgülasyon meselesi. 

2 - Bölgelerde Desantralizasyon. 
3 - Newyork'un bölge planı. 

4 - Sehirlerin typique plfinfa rı. 
5 -:- Henüz inşa edilmemiş bö'gele

rin amenajmanr. 

19 2 6 J' iyaruı kongresi. 
ı - Bölge ve şehir planlarında ara

ziden en çok istifade sistemleri. 
2 - Arazi ve arsa satın alma usul

leri. 
3 _ Şehir merkezinin değiştirilmesi. 
4 _ PHinın arazi ve arsa değerleri 

üzerine tesiri. 
5 _ Aile evlerile apartımz.n siste

mindeki gayri menkullerin esaslı ayrıl
ması. 

A _ Meskenlerin inkişafı bnkımın-

dan her iki tipin mukayesesi. 

B - Her birine aid masraflar. 
C - Her birinin karlı tarafı. 
D _ Her <birinin ictimai mahzurları. 
E _ Bölge ve ~ehir arnenajrruını iJe 

evler arasındaki ilgiler. 
6 - Umumi harbtan sonraki qçuz 

evler sistemi. 

1928 Paris kon1ıresi. 
ı - Çok fakirlerin evleri. 
2 - Evlerin inşaat kıymetleri. 
3 - Köy evleri. 
4 - Bir bölge planında ve yahut.bir 

şehir planında kanuni ve pratik güçlük
let. 

5 - Alış veriş ko1ayhğı ve serbest 
bölgelere münasebeti bakımından evle. 
rin kesafeti. 

1929 Roma kongrc.<Ji. 
ı _Roma pllinının inkişaf t:ırihi. 

2 - Amele sınıflariyle orta sınıfla
rın evleri için para kaynakları - Para 
bulma yollan • 

3 _ Büyük şehirlerde kollektif ev 
gruplarının amenajmanL 

4 _ Modem şartlara uvmak icin ta
Tihi eski şehirlerin yeniden amenaj
manı. 

s _ Şehirlerin genişlemesi idn ame-
najman metodlan • Bilhassa eski ve ta
rihsel şehirler için -

6 _ Milano şehrinin genişlemesi. 

19.~1 Berlin kont.tresi. 
1 _ Fakir evlerinin kaldırılması ça-

releri. 

2 _ Bölge ve şehir amenajmanı mü. 

be tiyle alış veriş meselesi, nasc . 
3 _ Son kongrelerden alınan netı-

lerin incelenmesi. 
ce - .. k 

En son olarak da 14 unru ongre ge-
l temmuzun 14 ünde Londrada çen yı 

toplanmıştı: 

167 si muhtelif memleketlerin bü
yük ~chir belediyelerinin delegeleri ol-

ırıncı ısım, T '" k" ~ı ıcabatı ld retler i ile tarü edı1ebT F s uk zıy milcri de dahil olduğu halde, tecim ge- ur ıye . . evve en kes- h J' ı ır. ilkat tek ın d 
·1 • . b - 1 da germelerine dair- tiyle bu cefiıf ıçın her hangi bir a ı olan bu denize b d • e 

mı crının ogaz ar n :ı- · - · · ~ B . ve üu bölged h ' . ~ enızde buluna 
di B h t .. ç h~l derpiş edilmek· te ettıgı vecı • una bınaen , ki . e epsını tatmin eden sa 

r. u usus a u • Bu bitaraflık~veti azası sıfa- n bır hayat tesis etmiş buluna 
tedir: leketleri .. d n menı-

Barış hali, Türkiye bitaraf iken sa- ziyaret haklan .v~ s.-nce deruh- zayii fi "ı nıu afaasız kıyılanaı ve çok 
vaş hali, Türkiye muharib iken savaş duğu gibi, arazının saı. k ı o annr tehlikeye koyabilcc k 

b .. hakkını haiz olan Türkiyt..,~en uvvette harb gemilerinin ginn . ke hali. Bu kısımın mümeyyiz vasfı, u uç 
1 

y d esıne a 
ı.k g- ı bizim için tabii bu unma ,_ ı sız ve §artsız müsaade ..-.:ı- - -halde, hususi bir cografi duruma ma 1 - K -~ 

d T .. k · uradeni.,., den l · · bulunan Karadenizin kıyıları arasın a ve Sava~ halinde, ur l).. "" ıarır,: ment.lckcı-
Akdenizden istifade eden bütün kıtalar Jın "b lıırsa -:,, b ·· 

mu rı o ·•• ' liraya go11derebife,,..•·fn...l arasınd.1 evrensel tecim seryisefainine """" ccrJ 

en müsaid şekiller dairesinde tam bir Dördüncü maddede ki, düşmana yar- kut1vet h<uldi 
. dım etmemek şartı, Türkiye muharib ol-geçme serbestisi teminine ehemıyet ver-

d _ takdirde ki savaı hali için, tamamen miştir. ugu b' 
Lozan mukavelesinden alınmıştı~ ve_ ır 
yenilik teşkil eden başlıca hususıyetı t~
cim seyrisefaininin nefine olan ve gu· 

Tecim gemilerinin boğazlardan 
transit geçişleri 

İkinci madde için, boğazlardan transit 
suretiyle geçme esnasında tec~ aeyrise
fainine yapılan mecburi hizmetler hak
kında, Lozan mukavelesinden daha uy
gun bir tahrir tekli kabul ettik. Umumi 
menfaate hadim hizmetlerin ifasını 1923 
mukavelesinde esasen derpiş edilmi~ o
lan servislere kati surette hasr ve tahdid 
etmek istedik. Lozan mukavelesinin im
tiyazlı şirketler tarafından yapılan hiz
metlerle devlet tarafından yapılan hiz
metler arasında gözettiği farkı muhafa
za etmemeyi bilhassa istedik. 

Geçen gemilerden alınacak 
ta1;ıtlnr ve ~ağlık i~leri 

Hatırlarsınız ki Lozanda imtiyazlı 
şirketlerin takslan ibka edilmiş olduğu 
halde diğer takslar ya meskfıt geçilmiş 
ve yahud kaldmlmıştı. Sağlık, pilotaj 
ve fener hizmetleri gibi mecburi servis
lere has.c;aten miisavi bir ehemiyet ver
dik. Sağlık hizmetleri boğazların kıyı

larına taalluk ettigi kadar tecim gemile
rinin g~mesine de taalluk etmektedir. 
Kıyıların bulaşmasına mani olmak mev
zuu bahis olduğu gibi boğazlardan bula
şık bir gemiden sonra geçen gemilerin 

bul~rnasına da mani olmak mevzuu ba
histir. Tür'kivenin transit tecim gemile
rinden aldı~ sağhk takslarmın yapılan 
hizmetlerin karşılığını teşkil ettiklerini 
tasrih etmek icab eder. 

Bu takslar, Türkiye hükümetinin son 
defa kendiliğinden ittihaz ettiği bir karar
la tenzil ed"lmiştir. Esasen türk hüküme· 
ti deniz teeimine yüklenen umumi masari-

mak üzere 304 delege kongreye iştirak 
etti. Göriisme mevzuları şunlardı: 

A - Fena yapılmış evlerin yerine 
iyilerinı yapmak. 

B - Esaslı amenajman. 
C - Teı;kilatl ~ndırılmış köy ame

najmanı ve köylerin korunması. 
Naci KICIM AN 

.. aydınlık .kısmında serbest geçme 
nun -~'- ' d" 
hakkının tahdidine ddr olan \;ületi ır. 

Askeri ve müdafaa baline konulmuş olan 
bir böl enin gi.inün her saatinde ve mut
lak su:Ctte serbest geçmenin te~im ~y· 
risefaini için arzedeceği tehlike uze~~e 
durmayı lüzumlu görmüyorum .. ~er tu~
lü karıpklığm önüne ge~ck ıçın, ~~ı
kirdır ki, yolun Türkiye tarafından goı

terileceğini ve gemilerin gilnün ~~~~~k 
kısmında geçmeleri lazım gelccegını soy
lemeğe mecbur bulunuyorduk. 

Scıiilık konrrobmun )'Opılış tarzı 
Beşinci madde, daha yukarda işaret 

ettiğim geçişin ve sahilin her türlü bu
laşma tehlikesinden korumaya matuf 
olan kati zaruretten bahseder. Fakat bu
~a~a sağlık kontrolunun tecim seyrise
faininde hiç bir gecikme vukua getirmi
yccek tarzda ve bunun için de sağlık 
vizitelerinin transit suretiyle geçen ge
milerin içerisinde yapılması lazım gele
ceği hakkında bir t eahhüd ilave etmek is
tedik. Bu vMteler, gece gündüz, her 
hangi bir saatte yapılması icab edecek-
tir. 

lıarb 1ıemilerirıiıı seyrmeferi 
Şimdi sıra harb gemilerınin seyrü se

ferine dair olan ikinci kısma gelmiştir. Bu 
kısunı .,emniyet içinde serbesti., kelime
leriyle tarif edebiliriz. 

Harb gemilerinin serbest geçme hak
kı, Karadenize giriş hususunda bizzat 
Lozan mukavelesinde de şarta bağlı bu

lundurulmustur. Fakat mühim diğer bir 
unsur daha vardır ki, türk projesi bunu 
ihmal edemezdi. İç Marmara denizi de 
dahil oJduğu halde, boğazlar bölgesinin 
emniyeti. Bu bölgede, yabancı barb ge-

milerinin geçmesi hiç bir halde Türki
yenin ve filosunun emniyetine karşı bir 
tehlike teşkil etmemelidir. Buna binaen 
boğazlara girecek kuvvetlerin tahdidi hu

susunda ilk hüküm bu suretle konulmuş-
tur. 

:naen de Karadeni den ha . 
m rıç 

sm·~u d.e~z~ ~1:bilecek kuv. 

t •1j!t ıçın ıkincı bir kuvvet oru d Oh 

hedefiyle ~~herkese Karade 
vennemeai içiıYaJ>rtıak imka
nulmuıtur. ~ıetıcr ara. 

Bu ikinci kıı;ım 17, ye kan 
maddelerden müteıekk-.tleri 

Geçif if;in öncedih 
Altıncı fıkrada timdi i&alı e. 

auau tanzim etmekte Ye nonnaa. 
nziyctine mütedair buJ,un.lm'9, 

Altıncı maddenin a- fıkrası önced 

barı emreder. • 
Serbest geçiş için Türkiyenla 

adeaini iltizam etmemek aurctiyl 
emellerimiz hakkında yeni br de 
ha gösterdik. Fakat gemil.eri Kara 
ze girmek istiyen muhtelı! devle 
raaında acçişi tanzim için bir ay 
hcber vermek usulüne riayet edil 
istedik. 

Azami tonilato meselesi 
B- fıkrası, boğazlar bölgesinin e 

yetine taalluk eden azami tooilıtto 
selesinden bahsetmektedir. Bizi b. 
miyi tesbite mecbur eden sebebıerı 
evvel izah ettim. 

C- fıkrası Karadeniz kıyılarmda 
mayıp bu denize girebilecek mcıule 
lere ait azami tonilatoyu tesbit e 
tedir. Bunun sebeblerini. ikinci kı 
aid genel izahatımda bildirdim. 

Geçecek /iloların 1.e§ekkülün' 
tadilat 

D- fıkrası, bogazları geçecek 
filonun tqckkuJiındeki tadilata ser 
ti vermektedir. Bir kruvazörle iki l 

pitodan müteşekkil bir ünite derpiş 
tik. Fakat her hangi bir devlet bu es 
da değişiklik istediği takdirde, d. f 
ırasında derpiş edilen makanizma bu 
susta kendisini tatmine müsait buh 
maktadır. 

1.C.arade11izde kalma ltatlıli 
C- fıkrası , Karadenizde kalma ha 

dini onbeş .gün olarak tesbfi etmekted 
Sayfayı çeririniz 

Te/r{a: No: 96 

VDIDDk ve Otesl 
buk küçük başına bakarak Bert cevab verdı: 

- :ı;u tarafı değil mi? 
Çocuk, Bert'in elinde büzülmüş. topar

lanmış, gülmiyen ve bakıp anlam1yan gözle
rivle, bir yumak gibi, bezlerın in icinde zah
ro"et çekiyor, rahatsız oluyor ~e sa'nki henüz 
içine girdiği hayattan bıkmışa benziyordu. 
Bakıcı kadın aldı, çocuğu götürdü. 

deceğin\ düşünürken bilip öğrenmek istedi
ği diğer bir takım zevk ve safa yerlerini de 
hatırlıyordu. 

ku .. ru··c·u·k başı uzun uzun sey dan görünen 3' 

etti. 

rh Yazan: }AK ŞARDON 
urkçeytçevıren: Nasuhi BAY DAR 

. --- -<.ienc tekrariryOtj . ''B. d b. ,. F. kat 
nki şimdi bu bind ub: ıı~ı·ı e.k ~d··: k" ahu··k-. ·· · • ır ta ı ı ı ı ı ı 
nu ıcra ediyorau· hakiki ve kat'i olan bu 

anb~çı~ kkapıyı it~ içeri giren hekim şap
ın~ ır ıds emienin \izerine bıraktıktan son
ar asd 

1~ a ~lber olduğu halde, Bert'in o-
ma ogru ılerled· 

ı. 

:[. =ı. :/-

ap_ah pan~urların ardındaki perdeler gü
huzmelerınd.en bembeyaz parlıyordu. 
t"' bal-' elındc bebekle odaya girince 

b1.& ah tarttınız mı? 
Şişmanlıyor, Madam. 

süne dayadı~ı l(ırmıznnsr, çarpık çur-

Bert başının altındaki yastıklardan biri
ni kaldırıp yatağa boylu boyuna uzandı. Ü
zerinde bir tek ince yorgan, kollan çıplak, bu 
cehennem gibi öğle sonunun sıcağını fazla 
duymıyordu ve henüz zaif olmakla beraber, 
sereserpe yatmanın keyfini sürüyordu. 

Bir takım moda gazetelerini kanştınrk"n 
bazı modelleri, bizzat seçtiği kumaşlardan ya
pılmış olarak kendi üstünde tasavvur ediyor, 
kendi kendisini gene eskisi gibi faal, hafif, 
çevik, daha güzel ve daha genç, şuraya bu
raya gidip gelir görüyordu. O bu uzun kapa
nıştan, bu rahatsızlık ve sıkıntı devresinden 
sonra ıçinde büyük bir yaşama iştahası his
ediyordu. Tekrar tiyatrolara, eğlencelere gi-

Saat dörtte Bert sütünü içerken Alber 
odaya girdi. 

Bertin tepsisi üzerinden hir bisküit alarak: 
- Ne iyi bir çehren var, canm1. ded·. Ya

kında kalkarsın. EylUI sonunu Su;ng'dc ge
çiririz. 

- Bir deniz kenarına gitsek daha iyi 
olmaz mı? 

- Bir aylık bir bebekle nasıl seyahat ede
riz? Suing'de rahat edersin. Sana ço~ sükun 
15.zım, resimlere mi bakıyordun? 

- Bırak, bir tal ım ~!elade şeyl er. Bakıcı 
kadmd~n r~s:mıi gazeteler istemı tim, bun~ 
ları getımuş. 

- Fena mı? Eğlenrisin. Fakat 
kendini yorma. Gidip küçüğü göreY,· 

- Uyuyor. ııı cibin .. 
. Al.b~r yandaki odaya terin al r-

lıklerını açtı ve siyah 
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~~~!,!!!--~-------==~~::::::;~;~;,~;~;~\:~:~~~~~~~·- b geçişin bo~azlar mınlakasında d. Ser ~1ıklar tevlit etmesi ve hakim dev-
. ş'-·il etmekte ır. · · \ kat? h h · b" k"ld ··d h 1 garantı te .. : umumiyesını .ı er angı ır ş ı e mu a a e 

SAYFA & · devletleri {i\olannın 'Fakat. uiınya efka~~. k. . bu niza- Jememesi şuphesizki varid degildir. 
kacak K.arad~nı~r Bu h. alineasıda Ka - . fyen 'lur ı)e. 
vazi"·etine daırdı · devletler hak . tatmin etmek 1~ 1 

.• koynıaya tc- Bu takdirde, beynelmilel ni?.amat karı-
J hili bulunan mata tahdidi bır huk~m h\ikesi halj,j- şıklıklar tevlit edecek gemılcre karşı 

radenizde sa benıer hükiımler ınevcu~~ ddiıt etmiyerck. ııarı> te . tine .-Tıü- alınacak tedbirler ha kında alı.kam ihtı-
kında buna d {iloları bir hay ı re . . Milletler Ceınıye va etmelidir. 
dur. Ancak. ınevcu . d ki kuvvetlc:ı· tesbiti ıçın 1. imza eden devıcb"u iti . 
..... ahdut olub Akdcnız ek olan bu de - kavelenaıneyı · · b0ldirmekt~tler Ce- Ht•sinci lmunulald ii 1 • ) 0 ('1ll0 ııo'·ta 
~·· h"l olamayaca leccğını ı • ~ h 

A RAD"·OSU he .. abına da 1 • kınak hakkı.aza racaat ec . . div~· fakat mev-
NKAR J t denızc çı .. 1 'fürkiyenın ıste A Ajans haber· nizden seroes. 

1 
k oeıni\cr i~in mum· bar a aşılması için 

12.30 Plak yayımı ve • oo tonı\ato u "' lce · den bir yardJ · ve tasrı·hı· -mı ıs.o l!nıilerın evve ıniyctın ,ıyın 
\eri • .. d.. Vakat bu 6 Mar- cud olup olınadıv .. plak kun ur. .. d almaları ve 
Oda musikısı . k. den ınusaa e . . ak- harb tehdidi V 

19.30 Nevzat Tur ıye l · n tcn'\ını m f · I ı I d ı . 
D r. konuşuyor k) . · de emnıye 1 1 ~ 1.ten uıı& ..,,, aı.·ı 

20.- ... k (ola ınara denızın etmeleri a· dir. 
Karıw.ık muzı . ~ k baş\aıına seyı ,..( .ıflİ l<'dbiru•r 

20.20 T sadıy\c, te . d bu "'cmiler tTıar- il 
30 A'ıans ba'berlerı A"detlcnn e ı:. t , ·ı . L-• k 20. .k·s·ı zımdır.. ~ 1an aynt ku'-·ve ~emı erı '"""•< ında alınacak sıh· 

D ınusı ı · bakımınc 
20.40 ans DYO'i\l rnaradan geçış . mü<•aadesine ta· rler hakkında olan 10 uncu mad-· 

t rrANBU LRA · . . e aı nı ge~ış - . . Sa . .ki (p\ak) tandıdınc v -ozan mukavelenamesındekı aynı 
ıs.- Senfonık ınusı bidirler. • fi· ,.~vzua aid ahkJmı aynen ıhtiva etmek -

19.- Haberler • l T·irl~ive bırurca · tedir. 
Muhtelif plaklar ~ ta- Jıcarb halın' e ı . . . •e .;. 

19.15 Sti.idyo sanatkarları harb gemile~ı~ı~ı. ~, ~ .~ Harb ge~ileri hakkındaki nizamat. 
20.- Solo. _,. ci madde, fuıK~r"'ır. 1923 dcnberı mevcud olan hususi bir 

rafından. Yeulll . dP 
ası d - u \ıarb halın 1 ,r Cemı- komi..yonun mevcudiyetini taınamiyle 

Stüdyo orkestr bulun ug ~ ' . 
20.30 . . rnıesine. lı~et-fı~ oıJugı.. lüzumsuz kılıncı.ktadır. Bu itibarla Tür-

1 30 Son haberler Anadoht a- nnın gc"'S J ld • 
'Z • nra it dahilinde m~~ ~ uguntlan. l:iye, bo ,azlar komisyonunun lağvedil-

Saat ıı den 
50

1 e mahsus ha- . [lı a 'l'ı·· ı,;u harb halin- mesini istemiş ve bu komisyona airl ah-
;anaının gazete er . Hı tara b • cı ı .. 
' .. verilecektır. . d •lı ~-tçışı hakkıncl,a da kaını yeni mukavele projesine ithal et-
vadis servısı • yet~h e. ,flaraflık kaydı ihtı - memiştir. 

Bando konserlerı . ... ta~ h ı~1~uıuumaktadır. 
. d Cumur reısllıgt Tı:r rnadde. Turkiycnın de se-

Kamutay bahçesın c, ·1 kte o an .. m~ 
tarafından ven me . ;.Agu harb halinde 111?.amat m2 

)rkestras~ ··nkü programıdır· l r~nın, harb halinin hakim dev-
'-onserlerın bu&U 
~ ı }{ısım erdibi mecburiyetleıc tabi bulun· 

· Master Lüfr ,.sını tasrih eder. 
B el marş. 

1 - uş ' 1 üt diyez 
2 - Şopen, va s, . r 

- Veber. uvertur• ... el O 
3 ı. l{ıı• 

4 _ si\ver. f~'Slav ~ 
ve uıi•Çın ka-

Doman ~ 

5 _ Dıne gör'" 

N~u had'finabilecek 

rı/Ü ka~ 
r ,. esnasında harb ge-

c> Rf>'% bulunabilecek uçak
..ır bölgesine girdikten 

lkılmasını ve üçüncü kısım 
·1 

lYıne uygun olarak \nennetmek-

1'evaklmf ıtılfl tranıciı 
G- fıkrasiyle, transitin tavakkufsuz 

vapıJmasını istılzam edilmektedir. Bu ci· 
het esasen 1923 Lozan mukavelesinde 
mevcud hiıkümlerin tekrarından ibaret· 
tir. 

Knradtmiz devletlerinin ~erbeıfl 
denize çıkıl} tnrzları 

Nihayet h. fıkrası serbest denize çı· 

Dokuzuncu madde, haı h tehdidine 
aittir. Bu hal hiç şiıpbesizki, gerek ha
kim devletin topraklarının emniyetini, 
ve gerekse umumiyetle sulh davasını a
lakadar eder. 

Başlıca maksad, türk topraklarını, 

her hangi bir yabancı devletin ani taar
ruzuna maruz bırakmamaktır. Fakat ay
nı zamanda muhtemel bir m~tearrızı, 
yapacağı ani bir baskım başaramamak 

imkansızlığında bırakmak ve böylelikle.
sulh davasına hi~met etmi~ olmak ge 
rekmektedir. 

Harb htılinde Türkiyenin 
alacağı tedbirler 

Böyle bir harb tehdidi halinde, Tür
kiye, derhal, hususi nizamat tatbi'k et
mek salahiyetini haizdir. Türkiyenin 
siyasası, böyle meşru bir müdafaa hak
kının hi~ bir şekilde keyfi ve yersiz 
kararlara miincer olmayaca~ma kafi bir 

l c.;ahlar lıukkmdulai lıiHtiimler 
Üçuncü kısım lıiJumum uçak:ara a · 

iddır. Uçakların müstahkem bir mmta· 
ka üıerinde cevelan ctrrelcrine müsaa
de edilmesi bittabi mevzuu bahis ola -

maz. Şimdiki vasıtaların inkişafı, m~s -
tahkeın mıntakayı tehlikeye düşürebile· 
cek uçalara karşı tedbir alınmasını em
retmektedir. Müstahkem mıntaka üze· 
rinde uçakların cevelan etmelerini me
neden bir hüküm konulması da bir za
ruret teşkil etmekte idi. Maarnafih U· 

çakların Karadenize girişini, veya Ka -
radenizle Akdeniz arasında seyrini te
min etmek istiyen Türkiye, bunları 

kendi toprakları içinden geçen ve türk 
hava münakalatı nizamatına uygun ola
rak çizilmiş bir yol gösterecektir. 

Tiirkiyenin, boğcular mukavelesi 
dı§ındaki hakimiyet hakları 

Dördüncü kısımda Türkiyenin, gö
rüşmelerinize arzedilmit olan mukavele 
projesi nizamatı haricindeki hakimiyet 
hukukunu zikıetmeyi münasib gördük. 
Filhakika bazı ahvalde bu hakimiyetin 
tatbık edilmesinin imkansız olduğu va
kidir. Bu itibarla gemilerin geçişinin 

ziyansızca ve dostça olması lazımdır. 

Beşinci kısım, :iç yeni nokta ihtiva 
etmektedir. Bu noktaların birincisı, 

mukavclenamenin im.layı m:.iteakib me
riyetc geçmesine aittir. İm.ı:a eden dev
letlerin iştirakiyle ve en meşru yollar
dan hareket ederek bogazlar mukavele-

namesini tanzim etmek istıyen Türki
yenin, bir tatbik muddetinı beklemek 
ve uzun veya kısa olacak bôyle bir müd
det içinde kendisine karşı dogabilecek 
tehlikelere maruz kalmak istemeyişini 

her 
0

haide kabul edersiniz. 

Bizce, Montrö kararı boğazlar reji
mini tesbit etmelidir. 

!kinci nokta: Yeni ım:k~velenamc 
muvakakt olmalıdır. Türkiye, realist ve 
samimi oldugu için muvakakt bir nizam

nameyi düşi.inmektedir. Çünkü memle
ketin nizamatından başka olan kati bit 
ni am, Türkiyenin mutlak hakimiyeti · 
ne bir taarruz teşkil etmektedir. 

Üçüncü nokta: Mukavelenin beş sene
de bir tadili imkanının mevcud olması. 
Türkiye aynı ı uh ve aynı emniyet mef
kuresi içinde hareket ederek bu tadil 
imkanını projeye idhal etmiştir. Ancak, 
yapılacak her hangi bir tadil hakim 
devletin tasdiki şartına tabii olacaktır. 

POJJSTE: 

İki kad~n kavga t·ttıter 
Kayabaşı mahallesinde oturan Meh

med karısı Fatma ile Ömer kıııı Fıtnat 
çeşmeden su doldurmak meselesinden 
kavga etmişler ve bir adı da Nebahat o
lan Fıtnat tekme ile Fatmanın karnına 
vurmuş ve hastalanmasına sebebiyet ver
miştir. Suçlu yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir. 

Bir saat hırsızı yakalandı 
Bankalar caddesinde Setimin dük

kanına saat almak bahanesiyle giren Ha
san, Selimin meşguliyetinden istifade e
derek fosforlu ve dört köşeli bir kol sa
atini çaldığı görülmü~ ve suç üstü ·ya
kalanarak hakkında tahkikata başlan

mıştır. 

Muğla'da life mar!arı 
Muğla, 29 (.(\..A.) - Mıntal aJ 

maçlarına dun başlandı. Maçlara y 
Muğla, Marmaris kuliıblcri iftirak 
Marmaris nizamnameye aykr.rı h.aır 
tinden dolayı hükmen maglub sa) 
Her iki kulüb husu~i maç yaptıl3'1l 
çok heyecanlı ve c.anlı oldu. ~ 
çok kalabalık vardı. Maçta her il 
gol atamadı. Berabere kaldılar. 

Çanlaırıdak.i mac 
Çankırı, 29 (A.A.) - Düıı 

Altınoı du takımı ile Çankı.rı tal 
y:.ik bit seyiıci kütlesi önünde 
laştılaı. Maçı bire karşı ilci 
Çankırı takımı kazandı. 

Bur.<ra böll-{PrJİ atletiz 
şcım11iyo11u 

Buısa, 2c,, (A,ı\ ~--Dün y uan bı 
ge atleli m şamp:y°" s nda mu h <:1te
harici 5000 mct .. c~~ .KO,U}3 gııen İstan 

bul atletlerinden Rıza Maksut kendisi-
ne aid olan 16 dakika 18 saniyelik re· 
korunu 16 dakika bir aniyede koşarak 
yen ilemişti.r. 

Gülle atışında, Bursa Acar ıdman· 

dan Sabahattin 10 metre 90 santım at· 
mak suretiyle Bursa rekorunu kırmış· 

tır. 

Burıoa Acar idman bayrak takımı 

üç dakika 49 saniye 8. 10 ile 4X400 Bur
sa rekoru tesis etmiştir. 

Fransa - Almanya bisil.·leı 
ıampiyonluğu 

Hanovra, 29 (A.A.) - Fransa - Al· 
manya bisiklet 'ampiyonluğu müııaba· 

kası, 17 galibiyete karşı 25 galibiyetle 
alınanlar tarafından kazanılmıştır. 

Fransa büyük otomobU mükiı/etr 

Montleri, 29 (A.A.) - F.ransa büyük 
otomobil mükafatını Bugatti markalı 

bir otomobil ile Vimil "Fransa"' kazan· 
mıştır. Bu otomobil, 1000 kilometre 
mesafeyi v~ ... ı .. ss dakika, 53 7 ıo 
saniyede '.ınişti;· -•- . ~ ····· 

Şu heıgöre saatte vasati sürati 
125 kilomıss metredir. 2.ci Dölat.eJ 
markalı !<>mobil ile Michel Paris 
"Fransa" c:i gene aynı marka!• 
otomobil rünneç "Fransa" dır. 

==:::;====================================================================================:;:======~=========-~ 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MUDURLÜGU 1 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

500 KİLO CAM TOZU JOOO 
KİLO Kl .. ORAT DÖPOT AS 

Tahmi '\ edilen bedeli (1550) 
ira olan yukarıda mılctarı ve 
ınsi yazılı malzeme Askeri Fab· 
ikal:ır umum müdürlüğ;·. satın 
lma komisyonunca 15 temmuz 
..,6 tarihinde çarşamba günü sa
t 14 de açık eksiltme ile ihale 
dilecektir. Şartname paı .ız ola

lc komisyondan verılir. Talip
rin muvakkat temınatı ol:ın 
116) lira (25) kuruş ve 2490 
marah kanunun 2 ve 3 rr · ~e

rindeki vesaiklc me7:kiıı giııı ve 
atte komisyona müraca&tlaı ı. 
470) 1-26f.Z 

2000 KİLO KALAY VARAK! 
Tahmin edilen bedeli (650(J) 

lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın
alma komisyonunca 14/ agustos 
936 tarihinde cuma günü saat 15 
te kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin mu 
vak kat teminat olan ( 487) lira 
(50) kuru,u havi teklif mektup· 
larını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
veaaikle mezkür gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1469) 

1-2661 

2000 TON .JENARATÖR 
KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (26000) 
lira olan yukarıda mil.darı ve 
cinsi yazılı malzeme Askerifab
rikalar umum miidürlüğü satın
alma komisyonunca 22 ıtemmuz/ 
936 tarihinde çarşamba ~ünü sa· 
at IS te kapalı zarf ile ihale edi· 
lecektir. Şartname (Bir) lira (30) 
kurut mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (19SO) lirayı havi tek· 
lif mektuplarını me7.kiir ~ünde 
saat 14 e kadar komisyona ver. 
meleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mıırlde
lerindeki veaaikle me7.k\lr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 
( 1449) 1-2658 

1000 KİLO KİBT1T ANTİMON 
Tahmin edilen bedeli ( 1500) li· 
olan yukarıda nıiktarı ve cin

zılı malzeme Aak~ri Fabri-
ka um müdürlü~ü satınalm? 

1750 TON LAVAMARİN 
KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (22750) 
lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 23 temmuz 936 
tarihinde perşembe günü saat 16 
da kapalı r.arf ile ihale edilecek
tir. ~artname parasız olarak ko
misyondan verilir. Talpilerin mu 
vakkat teminat olan ( l 70b) lira 
(25) kuruşu havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 15 e ka
dar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
sai kle mezkur 2ün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1447) 

1-2651\ 

İLAN 

Evvelce 9/ temmuz/936 tari
hinde kapalı zarfla satın alınaca
ilin edilen 1750 ton lavamarin 
kömürü, 21/temmuz/936 tarihin
de kapalı zarfla satın alınacağı i· 
lan edilen 1255 ton kriple kô
mürü, 22/temmuz/936 tarihinde 
kapalı zarfla satın alınacağı ilin 
edılen 2000 ton jenaratör kömü
rü ve 23/tcmmuz/936 tarihinde 
kapalı zarfla aatın alınacağı ilan 
edilen 14850 ton lavamarin kö
mürleri şartnamelerinde tadilat 
dolayisiyle hükümsüz bırakılmıt· 
tır. ( 1450) 1-2659 

ZAYİ 

Ankara Belediyesinden aldı
ğım 378/504 No. ehliyetnamemi 
kaybettim yenisini alacağımdan 
esk1sinin hükmü yoktur. 

Cebeci Nezirağa sokak No: 3 
1- 2733 NAZİF 

ZAYİ 

Ankara sanat mektebinden al· 
dığım tasdiknameyi zayi ettim 
yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin değeri yoktur. AHMET 

1-2730 

KAYIP 

İmalatı harbiye askeri° idare· 
sinden aldığım mektep ve sanat 
şehadetnamelerimi kaybettim ye· 
nisini çıkartacağmıdan eskileri· 
nin hükmü yoktur. 

Zeytin burnu askeri idadisi 
320 ıneımnlarından lamail 

o~lu Ahmet: fzmir 

1-2734 

Çocuk velileri ne 

Müjde 
Bir Bayan, aile çocuklarına 

evlerinde Fransızca ders vermek 
istiyor. (Ç) rumzu ile Ulus'a 
mektubla biPdirmeleri. 1-2678 

Adliye Vekaletinılen: 
Yenişehirdeki temyiz binasında şartnamesi mucibince bir odada 

yaptırılacak seyyar ahşap dosya rafları açık eksiltme yoliyle eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 22-7-936 tarihine müsadif çarpmba gü
nü saat 14 de Ankarada vekalet binasında Levazım Müdüriyeti oda
sında toplanacak eksiltme komisyonu tarafından saat 15 de yapıla
caktır. 

Muhammen bedeli ( 461) lira ( 18) kuruştur. 
Eksiltme ve fenni şartnameler vekalet Levazım Müdüriyetinde

dir. Eksiltmeye iştirak edecek istekliler her gün bu daireye gele
rek ~artnameleri tetkik edebilirler. Eksiltmeye gireceklerin bu işi 

yapabilecekleri hakkında eksiltme gününden bir hafta evel Ankara 
Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden alacakları veaikalariyle eksiltme 
günü muayyen saatta muhammen bedelin % 7,5 ğu olan (34) lira 
(81) kuruşu 2490 numaralı kanunun 16 ıncı maddesinin E Fıkrası 
mucibince nakit veya nakit makamında olan tahvillerin Maliye vez· 
nesine yatırılarak makbuzunu ve yahut Banka teminat mektubunu v--=---- -=-----~'-- ='---- _ .. 1 ....... 1 .. r UA .. .,., ........ ,, ı;Hı) t-2728 

Açık Eksiltn tlanı 

I\fanisa Valilinden: 
1 -. Manisa ~em!eket Hast~nesi ~51 lira 47 kuruş ta'ımın 

kıymetınde 137 cıns ılaç ve tıbbı malt>atın alınacaktır. 
2 - Bunların cins, miktar ve ek şartlarını gösterir Hs e 

Ankara, İstanbul ve İzmir Sıhhat l\\.iklerinde mevcuttur. O
rada görülebilir. Veya Manisa Meml•astanesi Baş Hekimligin· 
den parasız olarak alınabilir. 

3 - Açık eksiltme Temmuzu~ 1 'icuma günü saat on birde 
Manisa Vilayeti Daimi E:::ümenınd.ııacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 1 87 kuruştur. 
6) 1--2732 

\-A YRİMENKUL SATIS M. D 
Ankarada Bulgurlu oğlu f hsana üç bin lira borçlu Anka

rada Yenişehirde Şurayı devlet civa!Jçar sokaktaki apartıman. 
da iken elyevm ac\resi meçhul bululktft~i Haaanın işbu bor
cundan dolayı mahcuz olup satılmasına ~~ ·iln aynı mahalde 
vaki 315 metre murabbaı arsanın takdiri .,met mc. ... .; '-"rdu· 
nun gıyabında yapılmıı ve beher metrcsiı üçer lira kıymet ıı..~ .,. 
mu,tur. Borçlunun bir itirazı varsa işbu itun ne~ri tarihinden ıtı-
~n !1,glln içinde dairemize ~ildirmesi ll~m~ ilan olunur. 1--2~ 

Ereğli Kömür Hav.ası Sağlık 
Teşkilatı Başlanlığıııdan: 

Havza sağlık teşkilatının eczayı tıbbi) ihtiyacı 17000 lira mu• 
hammen bedel üzerinden kapalı zarf usuli~e eksiltmeye konD"Uf l• 
de, teklif edilen bedeller -haddi llyılunda ıörülmediğinden l5 iÜll 
müddetle tekrar eksiltmeye konmuttur. : 

Eksiltme 30 Haziran 936 salı günü aaa 14 yapılacatmdan İstek· 
lilerin mezkür güne kadar illçlarrn milfr~atı kurutlandmlmıt u .. 
te ve teklif mektuplannr 1275 liralık ilk tminatlarrnr Zonguldaktl 
sağlık teşkilitı Baıkanhğına göndermeler lbmıdrr. 

Şartname ve ecza listeleri htıuıbulda 4Uncil Vakıfhanında 3 iln
cü katta lktısat Vekileti maden irtibat mmurluğundan Zonguldıd.:• 
ta Komisyon Batkanlrğından parasız alır. (3305) 1-2536 

İstanbul tlniversitesi 
Eksiltnıe ve Pazarlık 
nundaıı: 

Arttırma, 

Komi~'To-
• 

1 - Bedeli keşfi 3569'5.25 lira olan H;ıyvanat ve Nebatat Enın.a...!
lerine yapılacak ınobilyalar ka;,>ah zarf usuliyle rksiltmeye konul • 
muştur. İhale 16 - 7 - 936 perşembe saat 15 de Relrtörlükte yapı 
caktır. Bu işe ait ıartname ve saire 178 kuruşa Rektörlükten pazar· 
tesi ve perşembe günleri alınır. 

2 - Eksiltmeye girebllmek için 267S lirahk ilk teminat yatırma
ları ve 5000 liralık möbilya işi yapmıs ve b;zz t F':thrika sahibi ol
duklarına dc:ir İstanbul ba\ ınctn 'ık · ·· t aJma. 
ları lbmıdır. lstelrli'er o ~ün aa t l 
mi11 nlm11lrrln·l?r (31i0-4) 

·t, 
f· 

• 



... 

'l'icari bir müessese 
mükemmel refransları h~ :\at\ .:e. 
hallerini gösterir türkçe ' \t~\~ 0 'l'.c.~\'(\:'. 
ve mümkünse fotoğrafları "~\e'l'.\t\ t~e\e'l'.ıt\\-

ış, 

zuna göndermeleri. "t-\\ \e\>t'a ~~ 
-----------...;,,. ta ıoı 

Ak:saray Beledi~~ detn:ınesi veya tasdikli benzeri, 
ıhan ve~rck ehliyetname almışsa ehliyetna-

~resi tasdiklibenzeri. 
u uygun görüJenl.rden aşada yazılı evrak sonra iste-

, HGsnühal ilmühaberi . 
.d) Tam teşkilatlı askeri hahhaneden alınmış saglık raporu, 
C) Taah'ıüt senedi. (NoterH!:ten) 

S - Ücretler: 
~stanbulda.ki Askeri Liseler liyaziye, Fizik derslerine 108: 126, 

Tarıh dersine 98: 108 liraya kad&, • 
Bursacıiscsi ve Kırıkkale Sa'}t Lisesi Riyaziye, Fizik dersleri

ne 108: ı26, tarih dersine ~8 :108 lı-aya kadar. 
Orta mektepler derslerıne 108 lraya kadar Aylık ücret verilecek-

-~-- Kırıkkale Sanat Lisesine ~rnacak Tedrisat Müdürü için Li
se ogretmenlik şartlarını taşımak iki ders zümresinde ihtisası ol· 
mak gerektir. Ücreti 165 liradr. 

. 7 _- İsteklilerin 1 Eylfıl 1936 >ününe kadar müracaat etmeleri. 
Dılegi yerine getirilmiyenler bir l\k isteyemezler. (1220) ı-2267 

İLAN 
M Uteahhit nam ve hesabına Kalırifer kazanları tan i: 
~ - Genelkurmay binası kalorih kazanlarının tamiri işi müte· 

ahhıt nam ve hesabına açık eksiltmye konulmuştur. 
2 - Keş~f bedeli 2922 l!ra 25 ~uuştur. 

. 3 - Ke"ıf ve şartnamesı bedelı krşıhğında Vek5.let İnşaat şube-
sınden alımr. 

4 - İlk teminat 219 lira 17 kuruŞur, 
S - İhal~si 8 tem~uz 936 çarşaı:nla günü saat ı ı de yapılacaktır. 
6 - Eksıltmeye gırecekler temın~ ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3. ncü maddelerinde yazılı vesikaları birlikte eksiltme gün ve saa
tınde Milli Müdafaa Vekaleti Satmama komisyonunda bulunmala-
rı. {1432) 1-2582 

BİLİ'I 
1 - l,!:skişehirde yapılacak yapılaıkapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 286473 lira 48 kurlştur. 
3 - İhalesi 10 Temmuz 936 cuma lünü saat ıs dedir. 

k 4 - İdari ve fenni şartnamelerile .eşif ve projeler 14 lira 33 
uruş karşılığında komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 15 bin 2\) liralık teminatları ile 2490 
~Yılı_ kanunun 2 ve 3 üncü maddeleriıde yazılı ve bayındırlık ba-
~nlıgından alınması gereken fenni e~iyetnameler için ihale gü

n1unden sekiz gün cvel mezkGr bakanl~a müracaat ederek burada 
a ınacak belgelerle idari şartnamede Y~ılı ve verilmesi behemeha~ 

,.:huri ol~n vesikalarla birlikte tekli mektuplarını ihale saatın-
en az hır saat evvel M. M. V. satın \lma Ko. na vermeleri. 

BİLİT 
(1409) 1-2568 

dil _1, :- Beher tanesine biçilen ederi altı ıuruş olan iki milyon tane 
gışık renk ve numarada makara kapalızarfla eksiltmeye konul

muştur. 

8
2 - İhalesi 23 Temmuz 936 perşembe &\nü saat 15 de M. M. V. 

1 

a. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi altı lira karşılığında lo. dan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekh!r kanuni teı:unatlarile 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bıgelerle birlikte teklif 
~ehtuplarını ihale saatinden en az bir sa:t evvel M. M. V. satın 

ma Ko. na vermeleri. ( 1241) 1-2297 

E . ~ 1 L 1 T Aile yanında 
d skışehır Tayyare maydanın· Bh 

a yer altından içme suyu f"ıka- -'K BAY ANA 
rılacaktır. Bu işlerle meşgul fir· 
lllalar hiç bir teahhüdü tazam • 
~un etmemek şartiyle inceleme· 
t~~;:ap~rak lüzumu olan proje ve 
rn" lıf fıatlarının M. M. V. Hava 

Kiralık ODA 
Havuz başında 

Mür:1)aat: Abdi Nuri 
Merk1,z Bankası Tel: 3736 

---:-----~1-27 76 Usteşarlığı insaat şubesine en 
geç temmuz 936 sonuna kadar 
Vcnneleri. (1476) 1-2638 Bir nemur aranıyor 

2290 numaralı Belediye yapı :'.>\rtÔel\ tt· 
namesi mucibince Aksaray kazası~ .:e ~a ·ıa 

1~ h' • • c•\tat\ ~a'I'.\ ve p anının a ız ve tersımı 15-11-93"1~\ :ıoe\ (\\· 
yeler müzayede ve münakasa ihalelet\cz,ta\( \'\ \)e\e .:e l.\_" e . 
aşağıdaki şartlar dairesinde 20-6-936 t~a'l'.~a'l'.\\atı \la· üe\eO ·). \,\c.teÜ\ t\ t\a o\a 
detle kapa~.r zarf usulile mürıakasaya k'\t\ -o\t a"i \'(\ \,.. • \'\ V .. e\\\ \\~a ce"i~a . ıt\'3 ı~\ ~ 

1 - Munakasa 20-7-936 tarihine mü~ t ot\ _,.c e~\J.a ôa "j\lı. ·ıe\etı\e ~\\sat\ -------
altıda Aksaray kazası beledit•e dairesindt. .. "'\.\ ,,ı.a . c.'l'.a _. ') ·ı'l.\1\ a'j \'(\us'o\ "'~\'.· ·•C ec.t\e ı'J9ı 
d·ı ~· J :t,U" .1·1\' .1".ı-e'('{\ ~\ ;\\l" ;\at" \-e ı ecegınden talipler mezk(ır gün ve saat \ıt\ua. ~\<.- 'O.e\eu\ı t\ e-ı'l'.a. '\13.t\ o ,~t\-on .-..•\• 

sa a B l d' B '1- .. ,\\ v ' n\-ot' \ t\' \)~' \''" r Y e e ıye aşkanlığ•na vermiş veya ~\\etı \t\at· :\\\'> o,a \e\'(\e e ·noe :ı, rt • \\\t" \\1 
dı~. ~ezk r saattan sonra verilecek veya gl ~nac\a"ou\ 't~;'l'.ac.aat ~'J e n\ı'('{\e~o~) "-' ~rtUev • a\\ -oı: ":i\at' ~~ı. ı\e 
edılmıyecektir. ,~\a'I'. \'(\\· , .. o.e\eo\'f 'I'.'' l~ S"\\(1µ.. \n~6 '('{\ "' {,at ..... \ıaue ... 

• ,v v \\t\\ • 1,. j '}~"'""' . · 1\ ~ C» ~t\ v• "Z.'3• 
2 - Teklıfler aşağıdaki vesikaları ihtiva ed. tc.\\\an a ~ i\ .~ L ' tt\ e-.rıt\\ u\\a~ \)e~ ~ ~ne.Ü \l":\'\a\e 
A - Teklif edilen bedeJir. % 7.5 yüzde yedi i" t\ \'(\~· ıe uV. -oaV.ı vatı .:e 'l'.P 0\u\l ot\ t\ ot\~\'('{\! 'le\ t\\a• 

vakkate akçesinin veya bu mlkdardan devletçe kaô~a cz,\\att\ .:e CsoC. '('{\\V.ta\'.ô ":ia'Z.1\'\ u'Z.\lt\~ a e\~~\~ \\a\'Z. o\a aae 
veya tahvilatı yatırdığına dai belediye vezne makı..,e~e.:\et- noı~\'(\ c.\'(\CZ. .:e att\ecz.\t\ ~9~() te~ at't'\~ ~eta\t\ \ı;'\ .\at c.a.\ı ac 
çe muteber bir bank mektubu. . ~nv.ata a~aııoa t\ ~attt\ .. ıt\ôat\ tey.\i\7t\ae ":ia'Z.\ 

1 
t\ e.:e\_\\a\e ~t\ '1e• 

B.- 2290 numaralı kanunun 2 inci maddesı ~Ucibe 'N~ "1e· ac.ı o\at\ c"sa\\a ot\u\ac.a;V.t\t• \~ae\et\~ n c)f&~C..~e e "e \ an'V:i> a:ı\'.\.:e"i3. 
kaletındcn musaddak ihtisas vesikası veya suretı m',ş~av.a 'i'('{\e"aôl\t~\ttt\e"ie ~ .ı-a\"ı\a~ c.\ı \'(\a ~e'I'. ~.l :\)\\>\ı\!,ı\'.\ \a'l'.a\<. "o t\ naV.\t s\nt 

C - Bu gibi işleri yaptıklarına dair be lediyelerd ,.,.eya \es· r\V. eV.s1 
•. '\\a\eCZ.\ .ı .:e ~ ut\\<. \}ıe'l'.e \ ~a~ta \ty.ate 0 .ı-'I'.\ o\a\ \" -.re-ı\'.\e.rtın\'.\. 

1 d • a, \ın\l \ ''(\C.\ ''\'.\°(\e e'1 u-.ra <Y'3J aa'I'. '\. :\e b-
sese er en alıhkları kağırl varsa ibrazı .,. tes\ '& t\ ı \ • t\\ v,.o pa\tı\'(\. atı~ na.at\ "' \te'I'. \ı \~ .~ tac.a· 

3 - Talihler iş ve münakasa şartnamesin~ Aksara~, t\v.at.: s· _ v.at\\\t\un\lar!\e\e'I'.\ ~0c.uV. /S tett\\\~tu\>\af\ ~~ta 0\a ~aı' "\lt'a '('{\\l ___...-: 

tan bul, İzmir belediye baskanlıklarından alabıleceklerı gıt.:. \'(\\\"~ tı1\ ~attt\ ~\'(\ .:e e\ "/o 'I . t\at '('{\e ~ın ~\'.\. 1\lv.a\0\'(\ıs":i0 ~ ot0 1 /\ 
atları halinde adreslerin; Aksaray belediyesinden bila bedı\1./g ı;\n<le 'D~e~tet\ ~~v.at ıe'('{\~a\'.\ e-.r1'.a ~\\\et\t\ \\ttt\e , e\"l\\t\aU / 

derilecektir. \ o;aat on . \'(\u"'a; (\e -ou\\l (\ı'I'.· \f>t~\'l'.'('{\a eV.s u-.raV.\<.at t ~ 
4 -, Talipler teklif mektllpların~ her türl~ hak ve silintid~~ ~ tec.e~\et\ \\Wc\\~\'.\ac.aV.\at ac.aV. at ....ıı'ı'·ta'I'.\ lA tatt \_,\ta so 

olarak ımza ve kendi adreslerini ihtıva eden bır zarfa koyup muhuı na\tıt ~ ~ \'>~\ ~\\ o\u\'.l.'JAı) l"'• "' t~ ~ -z.S •so 
ledikten sonra ikinci maddede yazılı vesikalarla birlikte diğer bir\ -;atıtı\\'(\'~ae te~ \l-1'.· (\Ar.\'.\. '\,.~t~ '2,S oO 
zarfa koyup birinci madde mucibince tevdi edilecektir. \"l\üecz.cı.e~\a1\ o\~1\- rta\\tt\ı ~\\O ~&ı 6 oO 

. 5 - Kati ihale belediye Meclisince icra edileceğinde.n 1!1üte.ah- ~\a'l'.1 ı \~~O ~~~ \'O 60 
hıt her hangi bir sebeble ihale olunmamasından dolayı hır guna hak ~ ~ 'f\at~S , 6 ı&ıO () c;, 
iddiasında bulunmayacaktır. . . . s. ıo 600 oo'I $(.\ ı\ " 

6 - Müteahhit ihalenin tebliğinden ıtıbaren nıhayet on gün zar- ~ '-' r;,OO r;,O ı9 ~ 
fında % 15 nisbetinde teminatı katiyesinin yatırmağa ve mukavele· ~ ~ • A.0 \OO ,sı, A.0 \\ 
yi imza ve tetkik ettirmeğe mecburdur. Aksi takdirde teminatı mu- C "1 ~ '\ s a,O 6 
vakkaesi irat kayıt edilir ve nizamname ahkamı tatbik olunur. SP.ı' • 

7 - Münakananın icra' ve mukavelenamenin imza ve tasdiki için 
bilcümle masarif müteahhid"' aittir. ç, 

8 - Harita ve pl3nı yapılacak Akasaray kasabasının mesahai sat- Sabun 
hiyesi takriben (300) hektar olup bundan 170 hektarı meskun ve Mercimek 
130 hektarı gayri meskun ııdrledilerek meskGn icin 30 lira gayri mes- Sehriye 
kCın için 8 lira itibarile ( 6140) bedel tahmin edilmiştir. İrmik 

(3424) 1-2609 Bisküvit 
-:----::----------------------""""'::---:~--~"'.'."" Gazyağı 
İnhisarlar Umum Müdürlügu'"'··nden: zeytinyağı 

1 - İ<larcmizin Sıvas dahiiinde kain Çakrı Tuzlasında yaptıra
cağı 17278 lira keşif bed::lli tabahhur abdanı, göl ve kaqaldan mü
teşekkil tuz}a tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye k_on~1lmuş~~1r. 

2 - Pro1e, keşif, fenni şartnamelerle mukavele pro3esı ve muna· 
k.asa şartnamesinden mürekkep münakasa e~r?kı 86 kuruş mukabi· 
lınde lnhisa.rlar Tuz Fen şubesinde~. a.~ınabılır. • 

3 - Eksıltme üç temmuz cuma gunu saat 11 de Kabataşta İnhı
sarlar Levazım ve Mübayaa Şubesindeki Ahm Satım K omisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 1295 lira 85 ~uruştur. . 
5 - İsteklilerin eksiltme güniinden e~ a.z 4. gun .evvel İ~hısa:ıar 

T~z Fen Şubesine gelerek istenilen vesaıkın ıbrazıle fennı ehlıyet 
vsıkası almaları lazımdır. . . . 

6 - Bu fneni ehliyet vesikası ile saır kanuni vesıkala.rı ~avı ka
palı .zarflar ihale günü saat taın 1~ ~a kadar Ka~ataşta ısını geçen 
komısyon reisliğine makbuz mukabılınde verecektır. (3330) 1-2539 

İnşaat Usta Okulu 
Direktörlüğünden : 

Cinsi ve Mikdarı 
mahiyeti M 3 

Muhammen B. Tutarı Muvakkat teminat 
Lira L. Lira kuruş 

' 

Makarna 
Nohut 
Kuru sovan 
Kuru fasulya 
Pirine unu 
Kuru kayısı 
Saka ' 
Soda 
Kuru bamya ' 
Un 

Süt 
Yoğurt 
Koyun eti 
1 inci ekmek 
Taze fasulya 
Bakla taze 
Kabak 
Dolmalık biber 
Kırmızı domates 
Taze bamya 

29 
23 
70 

:so tenekesi 
60 
27 
20 
10 
20 
25 
60 
25 
10 

·oo 
14 

15 
30 
50 
12/5 
25 
30 
15 
20 
30 
30 

20 
12 
15 

80 
60 
16 

150 
150 

25 
500 
100 

60 
75 
50 

250 
20 
25 

3500 
'1500 
,000 
.. 000 

400 
300 
350 
300 
300 
200 

.-
42 
76 
90 
40 50 

5 00 o 
50 3 
20 1 
ıs ı 
45 3 
50 so o 
25 Jı. 
20 ı 

3 50 o 

S25 
450 

2000 
875 
100 
90 
52 
60 
90 
60 

----

50 

119 
39 
33 

150 
132 

7 
6 
4 
4 
6 
4 

40 
75 
50 
13 
40 
95 
87 
50 
30 

80 
40 
7~ 
00 
00 
50 
75 
00 
50 
75 
50 

34 00 
400 80 
3ı;I) adet 42 

BİLİT 
Ordu ihtiyacı için eğer sabu· 

~u .satın alınacaktır. Evsafını 
1~;bı:. etmek üzere taliplerin tek· 
b; •1 ~mune ve mütehassıslariylc 

r ı te 20 · temmuz • 936 tarihi· 
ne kadar M. M. V. Fen Sanat U -
mum Müd" I" •·· .. . m 1 • ur ugune muracaa. et· 

c erı. (1460) 1-2635 

Bir nüessesenuı devqirdeki 
işlerile neşgul olmak ve alrr."ln. 
ca muh2,)eratım temin edebilmek 
şartile br memura ihtiyacı var
dır. Tekıik bilenler tercih olu. 
nacaktır. İsteklilerin. Ankara 
posta kU\ısu 184 e müracaatları 
ıazımdır. 1-2674 

Çıralı kereste 45 M 3 
(kalas, kadron, tah-
ta, direk, kirişlik 
karışık halde) 
L( ""'lir çubuk 

28 sm -1 · • e 6 sm. 
kutur ara\;nıc.,.. \ 
Çakıl (üç sm. den 9 Ton 
b~yük olmıyacak) 100 ~"I 
Çımento (yunus 

46 M 3 2070 lSS 25 

110 ton 
K. 3 
250 m 

990 74 25 

Patlıcan 
Enginar adedi 
Semizotu 
Patates 
Bezelye 
'Karne bahar 
Pırasa 
'Lahana 
Kereviz 
Ispanak 
Yerelması 

6 
20 
12 

7 
7 

15 
10 

8 

350 52 50 
900 54 00 
100 20 
2<0 30 
350 24 
350 24 
2SO 37 
350 35 

00 
00 
50 
50 
50 
00 
00 

6 00 
g 20 
4 00 
4 10 
1 50 
2 25 
1 80 
l 80 
2 85 
2 65 
o 95 

Tiirk Hava ({urumu 

RüYUI(. PlYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen gin etmiştir 

3 üncü keşide ı ı Temmuz 936 dadır. 

BÜYÜK İKRAMİYE so.ooo liradır. 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir miikafat vardır .. 

-~taliye ' 7 e ialetindeıı: 
Beh · . · bin litre yazıldıktan sonra 

siyah ~rı hır lıtrelik şişeler içinde sekız tiyle mübayaa oluna • 
taktır 0 

;n Ya_zı mürekkebi açık eks.iltme ~~:akkat teminat akçesi 
242 li;a ahmın olunan bedel 32~2 lıra velda Dolmabahçe Kırtasiye 
de 40 kuruştur. Şartnamesı İstanbu a ılı kanunun tayin et 
tiggosun~an parasız alınır. İsteklilerin 249

9
°
36

s {arihine müsadif çar : 
ı vesaık ve tem· t k . 1 ıs • 7 • 1 . b' 

şamb .. .. ına a çesıy e . Vekaleti ınıısında topla-
: gunu saat ıs de Ankara'da Malıye (!467) ı-21l3fi 

naca satın alma komisyonuna müracaatları. 
1 

250 18 75 

marka) 800 torba l02 00 170 K.. 
L. 

1360 

Kireç (sönmemi§) 18 Ton 18 tonu 324 24 30 
ı_. - Yukarda cinsi, mahiyeti miktarı ile muhamm •n fiatları ve 

t~mınat ak~eleri Yazılı beş kalem ~alzeme. ay'%r ayrı olarak açık ek
sıltme usulıyle şartnamelerine tevfık~n.~alıplerinc: ~bale edilecektir. 

2. :- İhale 2 temmuz perşembe gunu saat 16 da Atıl-arada okul
lar sagışmanlığınd<. toplanacak olan artırma ve eksiltme komisyo
nu tarafından yapılacaktır. 

_ 3. - İsteklilerin ihale gününden evel teminat ak2"lerini okullar 
sagışmanlığı veznesine yaurınaları lazımdır. 

4. - Bu beş kalem malzemeye ait şartnameler okuldadır. Talip· 
lere parasız olarak verilir. (1367) 1-2484 

inhisarlar Uınum Müdürlüğünden : 
. 1 - İdaremizin Polathancde yaptıracağı 17854 lira 10 kuruş ke

şıf bedelli idare binası kapalı zarf usulile eksiltmeye konmustur. 
2 - Eksiltme evrakı 90 ~~ruş mukabilinde lstanbulda İnhisar

lar İnşaat şubesinden alınabılır. 
3 - Eksiltme 6-7-936 pazartesi günü saat 11 de İstanbulda Kaba. 

taşta İnhisarlar Levazım şubesi binasmôaki Alım ve Satım Komi ... 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1339.06 liradır. 
~ - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar nşaat Şu

besıne gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaffakıyetle yap
~~§ ol?ukları.nı ve diplotna~ı mima~ veya mühendis bulun~uklarım 
gosterır vesaık ibrazile ehhyet vesıkası aldıktan sonra eksıltme ev
rakını istiyebilirler. 

• 6 - Kapalı zarflar ihale günü saat tam ona kadar ismi geçen ko· 
mısyon Reisli~ine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(33~2) 1 .... 2541 

150 12 ---6S 10 
Kesilmiş odun (meşe) 2 15000 300 21. cdtJ _ 

Devlet Hava Yolları İsletııJce fc aresi 
' Alım ve satını komisypp~ııdan : 

Ankarada istasyon civarında, esk; ~o\m. meydanında Y .... ptırı~aca_l( 
betonarme .. ayyare hangarı için ( ,..,~500) lıra bedel tabının edılmış 
ve inşaat kapalı zarf usuliyle ~siltmeye, k~~~~muştur. 

Eksiltme 13. 7. 936 ta aınde pazatte-51 gunu saat 15 de Taşhand~ 
Hava Yolları Devlet t~hne İdaresine ait . ~airede apılacaktırı. 
Proje ve şartnam,.:Cr 233 kuruş bedel mukabıhnde Bayındırlrk Ba• 
kanlığı Yapıta.ı"'Üınum Müdilrllı!ıünı'len alınabilir. Talip olanların 
~487 5 liralık muvakkat teminat mak~u~u ..,,.ya Bank~ mektubu ve 
sarttıa- .. ı:1e gösterilen v_~sika~arı ihtiva e~mek ?zıı.re .?..490 N~. 1u kıı~ 
nunun 32 33 uıu .. 1' .... muteakıb ;maddsılerınd'!kt tanfat da.res 
hazırhy:ı_~ııJıları teklif rnektuvıarını y,ı\karda yazılı eksiltme saati 
den bir ,.a t evveline ıkadar komisyon Teisliğine vermeleri ilan olu· 

. nur. (J45S) 1-2634 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
Cinsi Tahmin Bd. M. Teminat Eksiltme tarihi saat 

SO ton Benzollü 
Benzin 

Lira K. Lira K. 
19SOO oo 1462 '50 ırremmuz/936 14 d 

40 ,, Benzin 14200 00 106S 00 lffemmuz/936 14,30 
Yukarda yazılı iki kalem benzin kapalı zarf suretiyle 1 temm 

936 tarihine rasthyan çarşamba günü hizalarında yızılı saatlerd 
alınacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler her gün ve eksiltm 
için yazılı saatten birer saat evel teminat makbuz veya mektupla 
riyle teklif ve kanuni belgeleri muhtevi mazrufları Ka ımpaşad 
bulunan komisyon başkanlığına vermeleri Benzollu Ben in şartna• 
rnesi 97,5 kuruş mukabilinde satılır. (3233) 1-2463 
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~ ri 
pda musikisi plr 
b r. konuşuyor 
Karışık müzik 
f\jans haberle 
t>ans musikis 

11'aşraa'Yesi l?ıa ~~ fenni~~ beş Yii~ 11eıedi~ Y~Itırz p oil. nıııll§tur.'here Sek~/~ f\1Q,...· D. l'ıQ ~ ·-..; Marmarıs nizamname} e aykrrı ~~ 
er an • "ltJa ..... rt ... Ve h ,,esı 1 .. IJ)r·· . lz uQnl 1/ ı . va t" d d l 

• 
18tiYenıer \l'e eJe1rt~~llle/eri eP_&inin tlaiye :!r resıni l'EJV ..-ı: Oc~JU V ~ dada bir ı.!..0 en o a!ı hükmen magJub sa 

~as/h~ıe, 31 ŞartnalJ) 1lr lrJfihiiç lıra b altın1§ b ~nası .. ~:ıe • 1Doc4 /V S. <ot /("E l./1ulomet· metre mura~baı ?.eıuJ.ı,l' husu .. i m.ıç ytıptıfo,j 
y 

1
k1 Şa • teın e "e p endisr ':de1 rn 1n lir d 0 nunae '-'€ • O'inşası ka- sa on beş gun muddetle açık ... ld < 

apı]acalctl'tına ba '?llz • 936 Osta İicret~tınaen llkabi/in~ ır. r lfaYda IIVş ese/V / tırmaya konulmuştur. o u. • 
S. - ıı. ır. f:.ı olara'- tcııına P{j ıni Peşi .. tedarik e 1.ztnir Pe/Ierjlldeı-".Pa§a. "' 4.4"r/JV1A~adır. 2 - Muhammen bedeli (3500) •Jıer ıl 
6 ·~""ak "'.z. o:. n·· •ıg·· ed· a, "''l': ~ilk •r-

l:İin · - Naltd kat te . tnır Iıeı u .saat 16 °ndertrıeı· 1~İr. 2
<lrf ıısııı·enfa0;; a,.a hatt .r. evrakı devlet liradır. 

rANBU LIJ l"ıJa~ ~':"eı ıı 1 en Veriıtnınat d"• ed'Yesj h da Şeh· ldır. 2 ı - llu . l]e eJrs ... ,an \le~ )den 122 kuruş 3 - Muvakkat teminatı (262,50) 
f "k ·l1"(:tı.ı- e ea· ece'- Ort b· .va· ır ,_ h - 1 'ki b ı tın s~ liradır en onı rry 7. • 'Yede "' tem. ın ile. .. 'tni € "'Cc/is . uelb. tsekı. ina . eye J • 

Haberler kata/ ;- 1'ekr n <11tnacatat akç 
1 ~~.z elı· . nciitner/nın tnıı1c ~?'ol/arı ıler bıı ~nşailtı/şembe gUnü saat 15 4 - Şartnamesini görmek is-

Muhtelif pla.... ~ de]r p:lf. "e te1cn'!' YaPac fiş tnıı~sı '.haıe ! lı1:adır. ınce 3 a-'linae alllın :4.nbırşe ajlmu~ Müdürlüğü yol ti yenler hergün yazı işleri ka-

l St .. d o s 8 ·,Ça kat ı 'lr resi ak Firrn "'i1Ö1/fnd talrıhind de A ,_ ~ksiJ,_:bı/frıe .. a n komısyonunca yapıla· lemine ve isteklilerin de 3 tem-
So o. u Y 'il)· · - ., • o oa trılerı anın e ş b en a d · ntrar. ••qe 9 r. muz 936 cuma günü saat on bu-' teır . vhraJı. . ,.,, llnıı " e bro Otob.. Qank sR'arj 1 • iftresi aaa D tell! 
rafından. 11ii aza lıf tnekf için 2490 c liat li Şiir, Pla llsfeı- lıak asına Yat ıır calctır binasın I evlet reklilerin aşada yazılı temi- çukta Belediye encümenine mü· 

1 

Stüdyo orlr ~IJ)f saat ı:IJ/al;/llr . ea'-'ıJı kSteferin· n \le fza}z lcında1c· ı. 4 • ca ton.dar komisyon reisliğine teslim racaatlarr. (1479) 1-2631 
Son hab . se k:.ı,XhlJJe tar,·a~ıınıın' ."e1:1besi naın~ıe;i ~ilııınıı nat \l'e";, li:lf.siıı- ,./ İLAN 
Saat r l...~;h. (J621J1/1i if~ttı;r hhı Olan 3t'llrıfj dajtne~btırfd?z "e Ye tn ettniş o/ escftki ""eYyl incı maddelerine uygun 1828 li· 60 adet varide ve sadıra defteri .... ,, as R .oeıed· ı. te .... rcs,nd . zr. • a) 

2 
trıaıar aynı 30 zimmet. 

;ans ' , ) 'Ye :r. • •• 1tnıı e ı}z r.aı 490 1 la.r · 500 d t r·· ehlı"yetı' 
J 1 J - Jı eıe . ~e, U~· 2. 935 .Zar ed·ı ıJc tnıı sayıl iıeStkalar, a e şo or . 
va Bca.1c fenn~ 11111 51 !l~ıre b ı ~;e Verıııe~~tna g~ • b) ka "akkat''Mesi mucibince eksiltmeye girmeye bir ;~g :~:~ şş~:~~ ~~~:=~e defteri 
a ta 

2 
- /.,.' Oıe~baL lcı.ıruş ~ 8-l·e • J. ..... 492 1dir. • tn ~) ka nıınıır.ıı·!fuzaları tahtında bir mektup, 

nbııı s,.~~kliicr •ıa kapa] bedeJi lr . 1S , .. ,fi d a11, buıı/Jıın,ı· musaddak ehliyet vesikası, 300 adet araba cüzdanı 
.3 "as ş lbc ı z eş (] ..... ~.1.IJ d) 111 ~ 2000 adet müsvetdelik . 

Ya - "4rtt arba 1 Zb<lJıa <it"( ıısı r I ; Sıv eı~ lılaf 1lt rı ihale günü saat 14 e kadar makbuz mu- 1 - Yukardaki mikdıır ve i-
'4 Pılacalttı 1rıııa 9'3Y6

11c/ar1 .. d.Ya aid şa 1 1lc ın11··n as lbcr'-c . ....., : Jr,,b~-- .,., 'f'rn sli~ine verilece.ctir. Posta ile gönderilecek 
- A: r t '' a rtn ak '\" .zı • "' ı/ "fı , simleri yazılı evrakı matbua on 
S 1ı.ıva1ri etntrıı.ı n 2 lira b iline " asaya k ne aia teJrı· 1llde ıs11;ıdeli teahhütlü olması ve nihayet bu saata ka- beş gün müddetle açık eksiltme-

tııırı - :eks· at tetrı· zıını.ın 13 .. edcJj tnc Planıat 0nrnıışt Yapı. dar 11 ıııe"~iş bulunması Hizın:dır. 
bur/il 2 ve- 3

1~~tneyc ~~at ~ikd l.lncfi Pcı lllrabf/in~llı -4.nkaı.ır. 1J ko'?lıkrıfd fazla izahat almak istiyenler D; D: Yolları yol ye ;~u;:~!:~en bedeli (606) 
6 :::· lillciJ ıııff'receJcıerar, 2374 J' zartesj Cii e.~lacak? ls. dda;r ~ ·IJJ laat etmeleri. ( 1428) ' 1-2570 liradır. liradır. 

daires. 1'eklif dde/er;lld 2490 sa ıra 'J5 kı ll1.1 saat ı:rdır. e, 3 - Muvakkat teminatı ( 45,51 3 - Muvakkal te 
, olarak 'ile tesJj tncktııpJ e Cöste/.flı artr/rııştıır. . de L liradır. ilradır. 
lrı.ı··..!, - p;~lta p';ıPoo.!~naca";\.:lı~ıe za,_ ı en "csj?:ıaarelrsiltlbe .-lNKARA LEVAZIM AMİRLİÖİ 4 - Nümune ve şartnamesi~i 4 - Şartnamesini 

[;;
.,,er· "rJır o:. ••cler·ı •ı .. rıçt ··•an, ı ve ka 47' t 1 görmek istiyenler hergün hes~ tiyenler hergün yazı i 

h:/ı ~Yg tnc"ktııp/ ecektir en fiöndlld~n bir rıııeğc tn nı.ı. ı•ı: IN ALMA KOM SYONU LANLARI işleri direktörlüğüne isteklilerin mine ve isteklilerin 
--~ '; ıın Ola arını · Gec ·1r erılc saat ec. 0İ ·· ·· muz 1936 cuma günü ..._Sc'IJ•J-.._,;:: ra1r lıa ... ,~1 2490 .,~ 

1 tneıer ~elrıcr 1.,, cdv"e. J Eeı . s_aı İLAN 3 temmuz 1936 cuma gunu S'\lt 
·ıı .,. r•• .. ;:.;;:.:_Nan,....· -ıyıı ~ab "' c/ ed b ıt::· B · . • . . on buçukta Beledive c.ncümeıi - çukta qeledıye encüıne ı _ l c: .. V 'lh ... ~§ 01 ı kcınıı ııı ediJ ı teahh. 'Ye ı .t - ayramıç tüm garnizonu ıhtıyacı ıçın 23850 kilo sabun ka· ne müracaatları. (

1478
) 

1
_ 2430 racaatlai-ı. (l 477) 

"aca.ğ1 49 dareın. •.r.ı lJ }J-~ası Şa nıın tar '[; tne.;:. lltJij te • ,ıı zarfla satın alınacaktır. 
te§ekk;ı '833 lir:ilJ Sıva IJı f ;:d~ ; .:.,,ttıı-. (33~ atına "e . _Aar/ 2 - Sabunun beher kilosuna 35 kuruş 22 santim fiat biçilmiştir. İLAN 

2 - ~llz/a te . ·Cşff b s dahi/in q lİı•) •· N._ ı-2s~ıi(dı 3 - İhalesi 1-7-936 çarşamba günü saat on dört buçuktadır. ı _ Yeni .. ehirde 1079 nur\arah adada İsmet İnönü 
alcasa ş roic, lr 

81~tr k ede/Ji tab de kiiin lı llJp-j.;.__ --:;-:::,l 
3l m · • 4 - Evsaf ve şeraiti Anl<ara Levazım Amirliği satın alma ko· Ordu Saylav: Dr. Ziya NakİJe ait 12 ~umar~lr parsel~e 

s tnıı1r ar~naıııc ~Şıf, fe ap~lı Zarf aı,hıır a ar Ciin o "-"-Ilı e' ı misyonunda da görülür. murabbaı Belediye malı ada fazlasına ısteklı çıkmadııııa 
~ - eb'~inae lllden ~~1 §artn llsı.ııfJe bdanı CöJ 1'ıızıas, J ke- 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. ünrü artırması on giın uzatılmıştr 1soır1 ... ksıltınc . nhis,1rı lirclrke aınelerı eksilttn ~ "c ka11 ll1da rk h3:1 : maddelerindeki vesikalarla beraber 630 lira teminatı ile belli gün ve 2 _ Muhammen bedeli (f6) liradır. d rır t l/cj.,., ar,.., p Ilı"· e tn k ege ,_ il d!"-l tt B . •. . .. . r. 
a Ya <..<:va<? .ı c .ı 11.z F. lltJak il a\1c/ "'Onı.ıı "A e.- rz saa e avramıç tum satın alma komısyonuna muracaat eylemelerı. 3 _ Muvakkat teminat v) liradır. - J/'1acalrt 'l?ı 1 ..,,,k n't!; en §llbe8~8'1 evrak e ,Proje ."k ge ·:~- 6 - Verilecek teminat ihaleden bir saat evel komisyona verile- 4 _ Şartnamesini görmık istiyenlerin nc:r ~ .. ü?. Ya.ıı 

J .~'t!<:ı. • ., il" re m :;f°t'~'bh, Jn-l I ıJ.: Sı r;nu- cektir. (1356) 1-2531 lemine ve isteklilerin de 10 i:'emmuz 936 cuma gunu saat 

nsitin tavakkufsuz il l l . ır: İLAN Belediye encümenine mür~aatlarr. (1539) 1-273S 
edilmektedir Bu cı· ar> rnlınde Tii.rkin•ni11 .. 1~1 .• nkilu· İLAN · - l _ · ...• yuz e ı • Bursa ve Mudanya garnizonları için 60000 kilo koyun eti satın 
an mukavelesinde "llcagı ledb_f:;Jn alınabilir. alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 24000 liradır. Şartnamesi Bursa 1 _ Yenişehirde 1076 ıncı adada Selanik 
tekrarından ibaret . . Bö.>:}.~.!>ir ,..hll7 .. !oc günü saat 11 de Kaba taşta satın alma komisyonundadır. Eksiltme 8 temmuz 936 çarşamba gü- Say lavı Osman ta ait 5 nurl,aralı parselde 14 metro 

ferinin scrbe~ı . . 
· • •• t tcmınat mlkdarı 3737 hra 47 kuruştur. 

kıe Mübayaat şubesindeki Alım Satım komisyo· nü saat 16 da Bursa askeri satın alma komisyonunda olacaktır. fazlasına istekli çıkmadığıtdan açık artırması on giln 
Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. Muvakkat teminatı 1800 liradır. 2 - Muhammen bedeli (70) liradr. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesindeki vesika- 3 _ Muvakkat teminatı (5,25) liradır. 
· lflr:::;lcırı steklilerin eksiltme gününden en az 4 gün evvel İnhisarlar 
seri '"'it .'en Şubesine gelerek istenilen vesaikin ibrazile fenftt ehliyet 

vesikası atmaları lazımdır. 

~. 

""9 

6 - Bu fenni ehliyet vesikası ile sair kanuni vesikaları havi ka· 
palı zarflar ihale li{Ünü saat 10 a kadar Kabataşta ismi geçen komis-
yon reisliğinc- makbuz mukabilinde verilecektir. (3331) 1-2540 

--------------------------------------...... ------~--~ 

Etimesut nahiyesi nümune dispanserinin 1 /Tc:rıımuzj 1936 dan 
30 Mayıs 1937 ye kadar bir yıllık et, ekmek, kuru erzak ve kışlık 
ve yazlık scbzelerı cksiltmiye çıkarılmıştır. İsteklilerin 4/ 7/936 
r ı ırartesi giınü saat 11 de Sıhat mlidlirlügü dairesinde satınalma 
komisyonuna gel eteri ve şart_nameyi görmek istiyenlerin de her 
~ün Sıhat mu Iiırlü •ü kalemine mürac:ıatJarı. (1320) 1-2413 

n isarlar ınum l\1üdürliİbliinden : 
1 - İdaremizin Gônende yaptıracağı 15572 lira 55 kuruş keşif 

bedelli idare binasr kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme evrakı 78 kuruş mukabilinde İstanbulda İnhisarlar 

lnsaat Şubesinden ahpabilir. 
3 - Eksiltme, 4-7·936 cumartesi günü saat 11 de İstanbulda Ka

bataşta İnhisarlar Lcva:rım Şubesindeki Ahm ve satım Komisyonun· 
da yapılataktır. 

4 - Muvakkat teminat 1167.94 liradır. 
5 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat Şu

besine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaffakıyetle yap
mış olduklarını ve diplomalı mimar veya mühendis bulunduklarını 
gösterir vesaik )brazile ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme ev
rakını istiyebilirler. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü saat tam ona kadar ismi geçen ko
mis)•on Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(3333) 1-2542 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
Ta ın edilen bedeli 51975 lira olan ' "462000" kilo ekmek 6 tem

muz 936 g\ınüne rasthyan pazartesi günü saat ''16" da kapalı zarf 
suretile alınacaktır. 

Muvakkat. t~minatı (~898) lira (13) kuruş olup şartnamesi "260" 
kuruş ınukabılınde komısyondan her gün alınabilir. 

İstcltlilerin, ''2490" sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 
mazrufl~ı belli gün ve saatten bir saat evvel Kasımpaşada bulunan 
tomisyon Ba kanlığma vermeleri. (3338) 1-2572 

va 
J 

lan göstermeleri lhımdır. Teklif 8 temmuz çarşamba günü saat on· 4 _ Şartnamesini gör~k istiyenler her gün Yazı lt1 
beşe kadar komisyona verilmiş olacaktır. (1331) 1-2468 ne, isteklilerin de 10 Ternnuz 936 cuma günü saat oıı 

İLAN 
1 - Beytüşşebap ve Hakkari garnizonlarının et ihtiyaçları olan 

24000 kilo sıi{ır etinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Eksiltmesi temmuzun 17 inci cuma günü saat onda Beytüş· 

şebapta yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin muvakkat teminatı 450 liradır. 
4 - Taliplerin muayyen gün ve saatte teklif mektupları ve mu

vakkate teminatları ile birlikte Beytüşşebap'ta bulunmaları. (1487) 
l._-2647 

t r:A N 
J - Bursa Mudanya ve Ban- otacaktır. Eksiltme kapalı zarf u

dırma garnizonları için 684.000 suliyle yapılacaktır. Muvakkat te
kilo yulaf satın alınacaktır. Talı- minatı 2308 lira 50 kuruştur. Ek· 
min edilen bedeli 30.780 liradır. siltmeve iştirak edeceklerin 2490 
Şartnamesi Bursa satın alma ko- sayılı kanunun 2. ve 3. üncü mad
misyonundadır. Muhtelif garni- delerinde yazılı vesikaları göster· 
zonlara aid yulaflan avrı ayrı ta- rnrleri lazımdır. Teklif mektublan 
liblere de ihale olunabilir. Eksilt- 7 te'l'lmuz 936 salı günü saat on 
me 7 temmuz sııh saat 15 de Bur· dörde kadar komisyona verilmiş 
sada satın alma komisyonunda otacaktır. (1377) 1-2496 

Cinsi 

Kok kömürü 
Kuru ağaç ve tahta 
parcaları 

İLAN 
Miktarı Muhammen B. 
kilo lira ku 
100000 3~00 
13000 6~0 

!ık teminatı 
lira ku 
262 50 

48 75 

Kırıkkale askeri san'at mekteplerinin ihtiyacı olan yukar,.:ı.. yazı
lı iki kalem yakacak 3 temmuz 936 cuma ı--iinü saat ııı ~ı ye kadar 
açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. İstekll 1- .ın yukarda cins 
ve mikdarları hizalarında va?.ılı mubamrr- ·• bedellerine mukabil 
gösterilen ilk teminatlarını Kırıkkıo'"' askeri fabrikalar mubaııebe
ciliğine yatırarak belli gün ve .... tte mektep satın alma komisyonu-
na gelmeleri. (1329) 1-2~66 

!LAN 

ı _ Bursa garni7onu için 24250 Mudanya için 8900 ve Band rma 
için de 8900 kilo olmak üzere 24050 kilo sade yağı alınacaktır. T ah· 
min edilen bedeli 37845 liradır. İstekli çıkarsa muhtelif garnizon
lara ait sade yağları ayrı ayrı taliplere de ihal: edilebilir. Şartna· 
meler Bursa satın nlma komisyonunda olup harıcten istiyenlere pos
ta ile gönderilir. Eksiltme 9 temmuz 936 perşembe günü saat on al
tıda Burı:.:ıda satın alma komisyonunda olacaktır. Eksiltme kapalı 
zarf ıısuliyle olacnktır. Muvakkat teminat 2838 lira 38 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 iincü maddelerin
deki vesikaları göstermeleri Hizımdır. Teklif mektupları 9 temmuz 
936 perşembe günü saat 15 e kadar satın alma konıisyonuna verilmiş 
olacaktır. (1330) 1-2467 

diye encümenine müracaatları. (1540) 1-27» 
İLAN 

Dükkanlarını saat ycciide kaptmaları lazım gelen e 
ran, Temmuz, Ağustos atlarına münhasır kalmak üzere 
kapatmaları tensip edildiği ilan olunur. ( 1534) 1 

~~n~:!~!, ~.!:~: bulva. j 
rında eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selfinik caddesinde Ma· 
liye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 
ı-1155 

İstanhulda 

Kiralık apartmıan 
Ayaspaşada alman sefar.eti ci

varında yaz ayları için 4 oda C• 

lektrik su ve banyosu mevcud 
moder~ tefdş edilmiş konforlu 
bir aT'"rtmıın ehven fiatla kiraya 
v ... ıJecektir. İsteyenleı İstanbul 
posta kutusu ( 1315) ttl: 41845 
Leri, ya müracaat. 1-2701 

İL AN 
İstanbul komutanlığına bağ

lı kıtaatın senelik ihtiyacı olan 
235. 700kilo sığır eti kapalı zarf i
le 11-7-936 cümartesi gUnü saat 
11,30 da alınacaktır. muhammen 
tutarı 82495 liradır 11k teminatı 
6183 liradır. Sartn:ıınesi ~ ku
ruş mukabilinde veriltbilir. ve 
komisyQnuıımzda ht-r ·n ô Je· 
den evvel görulel:ılir. 1 tel:lile
rin ilk teminat ınakbuz veya 
mektupları ile 2490 sayılı 
kamın•ın 2 - 3 i.in ıi madde-
lerinde yazılı vesaiklc beraber 
ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektutJlarını Fın. 
dıklıdaki komutanlık satınalına 
komisyonuna vermeleri. (1494) 

1- ~- ') 
~----~--~--------------------~----------------------

racaat. 

Sa tılılctır 

AL ( YE 3 hane iki diikkan bir tapuda 
mukayyetti.r. Öksüzçe çeşmesi 
caddesinde 39 No, Bakkal İEinaiJe 
müracaat. 1-2704 

·•---.-~ İmtiyaz snhibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı f c;teri Müdürü ~1 

BUGÜN BU GECE 

SEREN AD 
(BiTMEMiŞ SENFONiNiN SONU) 

BUGÜN BU GECE 

mernltla ııürül.liyen ilci ti 
film birden Nasuhi BAYDAR ,. 

Çankırı cacldcsı civarınd ~ 
Ulus Basımevindc basılmıştır. ~ 

NILS ASTER. PAT PATERSON 

Mevsim.in en güzel ve en zevl li eseri. 

I- KAN 

II- UEÇHUL 


